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Kommunikáció a Szellemmel 
Boulder, Kolorádó - 2016. január 10. 

( Forrás: http://www.kryon.com/CHAN2016/k_channel16_boulder-16.html ) 
 

 

Hogy segítsék az olvasókat, a tisztább megértés érdekében Lee és Kryon újra átvizsgálták ezt a közvetítést. Az írott 
anyagba esetenként plusz információ is belekerülhet. Az élőben elhangzottak sokszor olyan energiát hordoznak és 

olyasfajta kommunikációt tartalmaznak, amelyet a nyomtatott szöveg nem képes visszatükrözni. Szóval, élvezzétek ezt a 
kibővített üzenetet, ami Boulder-ben, Kolorádóban lett átadva.  

 

 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 
 

Vannak olyanok, akik továbbra is azt mondják, hogy a közvetítés egy furcsa dolog. Nem illeszkedik bele abba, amit lehet, 

hogy igaznak tanultatok. Tehát könyörög a kérdésért, hogy: "Mi az igazság, mi valódi?" 
 

A Mágnesesség Mestere vagyok. A társammal a szabad választásán keresztül találkoztam ezen a bolygón, 26 évvel 
ezelőtt. Sokszor mondta már el nektek annak a történetét, hogy hogyan is találkoztunk és beszélt a vonakodásáról, hogy 

elhiggye ez valós-e. Lehet, hogy beszélt is nektek az első alkalomról, amikor egyedül volt a sötétben és először ült a 
székben azt mondván: "Ha ott vagy, akkor mutasd meg nekem!"  Abban a pillanatban a nyugalma, az agya, a szíve és a 

tobozmirigye mind szinkronban voltak és egy jelre vártak. A mérnök nem volt hívő, de kifejezte szóban, hogy "tudni" 

akarja. 
 

Ez adott felhatalmazást a számomra, hogy bejöjjek az érzékelésébe, de nem számított arra, amit kapott, mert amikor a 
"székben ült", zokogott. Ez olyan érzelem volt, amely feltört belőle, az arcán folytak a könnyei és azonnal felpatant a 

székből! Mérges volt! Nem szerette ezt! "Ez egy irányítási forma volt" - mondta. Nem kérte, hogy bármilyen érzelmet is 

érezzen, de ennek így kell lennie. Tehát újra és újra megtette. Az oka az, hogy a mérnök, a benne lévő látszólagos-tudós 
egy olyan "ok-okozati kapcsolattal" rendelkezett, amelyet nem tudott megmagyarázni - tehát, megtette ismét. Nem voltak 

szavak, üzenet, tanács, csupán érzelem. Kedveseim, ez akkor történik meg, amikor felragyog a szíve és a valódi 
személyiségéhez kapcsolódik. Ez az, amikor képesek voltunk kijönni a fejéből és ránézhettünk a szívére. Éveket vett 

igénybe, hogy megértse mi is történik és kényelmes legyen a számára. Végül felismerte, hogy ezt feltételezhetően meg 
kell, hogy ossza veletek. 

 

A társam elmondja az embereknek, hogy "Isten nagyobbá válik" annál, mint amint valaha is elmondtak róla. Olyan 
kifejezéseket kezdett el használni, mint: "A világegyetem fizika mestere Isten". Felismerte azt, hogy minél többet tanultok 

a tudományról, annál többet tanultok meg a Teremtőről és, hogy a fizika és a spiritualitás nincs elválasztva egymástól. A 
férfiak és nők azok, akik a szabad választásukkal és logikájukkal, azt választják, hogy elkülönítik önmagukat Isten 

fenségétől. 

 
Tehát itt vagyunk, azt vizsgálva, hogy mi lehet igaz és valós. A hallgatóság vagy elhiszi, vagy sem, hogy ez egy valódi 

üzenet lehet és még kíváncsiak is rá, hogy ki vagyok. Mi van akkor, ha a részetek vagyok? Mi van akkor, ha "ti magatok" 
akik itt ülnek, nagyobbak vagytok annál, mintsem azt elmondták nektek? Az elfogultságotok különössége mondja azt, 

hogy ennek egy egyedülálló, távoli és talán furcsa entitásnak kell lennie. Vannak olyanok, akik le akarnak rajzolni engem, 
bőrt és szárnyakat akarnak rám tenni, nevet adni nekem, angyallá és egyedivé tenni. "Egyetlen dolog" vagyok, mert azt 

hiszitek, hogy "egyetlen dolgok" vagytok, még a valóságban is - de őszintén szólva, nem vagytok azok. Ha látnátok annak 

a lényegét, amit a "lelketeknek" hívtok, akkor felismernétek, hogy sokszorosan vagytok a többszörös önmagatokban, 
mert Isten nem egyedülálló. Az, amit Istennek hívtok, nem "egyetlen dolog". Az, amit a Teremtő Forrásként láttok nem 

egyedi és "egyetlen dolog". Az az isteni energia és a jóindulatú szeretet egy olyan levese a kvantumság egy 
rendszerében, amelyet nem lehet számszerűsíteni, vagy minősíteni. Ez minden létező lényege és az, amely ti magatok is 

vagytok! A 3D-ben lévő érzékelésetek álcája az, hogy egyediek vagytok. 

 
Felkeltek reggel, belenéztek a tükörbe és az az arc, amelyet mindezekben az években láttok egy vicc, egy korlátozott 

dimenziós trükk. Sokkalta nagyobban vagytok ennél! Azonban a teszt miatt kedveseim, valamint a bolygó szintű 
megtapasztalás miatt, ennek így kell lennie. Mindazonáltal, hogy létezik ez a 3D-s fátyol, sokan közületek elkezdik 

meglátni a nagyobb igazságot. Minél nagyobbá válik az igazság, annál jóindulatúbb és csodálatosabb. Soha nem adtam át 

nektek olyan üzenetet, ami más lett volna, mint gratuláció - a szeretet egy csodás üzenetét a számotokra, amiatt, amit a 
bolygón tesztek, ahol vagytok, amivé váltatok és ahonnan jöttetek. 

 
Sohasem adtam át nektek ítélkező üzenetet, mondtam azt, hogy legyetek valaki más, vagy legyetek valahol máshol. 

Csupán azt mondtam, hogy a szabad választással egy olyan csodás, ezoterikus szerszámoskészlet érhető el a számotokra, 
amelyet ha felnyittok, akkor megváltozhat az életetek. Elkezdhetném felsorolni azokat az eszközöket, amikről évekig 
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beszéltünk, de a legnagyszerűbb közülük a szeretet megérzésének képessége, a haragra gerjedés lassításának 

képessége, a képesség, hogy megváltozzon az, amit "emberi természetnek" hívtok, önmagatok meggyógyításának 
képessége és a képesség, hogy ezen a bolygón maradjatok ebben az életetekben, a remélt időn is túl.  

 

Ebben az elmúlt két napban, hallottátok a tudóst, aki ugyanazt mondta el nektek, amit évek óta tanítunk. Évekkel ezelőtt 
elmondtuk nektek, hogy a klímaváltozásotok ciklikus volt. Elmondtuk, hogy az ismert ciklusokban felmelegedés előzi meg 

a lehűlést és ma hallottátok ennek a tudományát. Elmondtuk nektek azt, hogy nem ti teremtettétek meg a jelenlegi 
változást, és most a tudós is ugyanezt mondta el nektek (utalva Gregg Braden tudós aznapi korábbi előadására). A 

mindezek mögött lévő tudományos tanulmány, egyszerűen a Teremtő Forrástól (Istentől) származó rendszerek 

tanulmánya.  
 

A ciklusok okkal lettek megteremtve. Ezen bolygó, az életetek, a biológiátok és a gazdaságotok ciklikus energiáinak 
mögöttes okai, mind részei a bolygó szinű élet és egészség rendszerek megújuló csoportjának. Ezek azok a ciklusok, 

amiket mérni és előre jelezni tudtok, így láthatjátok őket és nyugodtan fogadjátok a változásokat. Felismerhetitek és 
mondhatjátok, hogy: "Itt jön újra", aztán felkészülhettek, vagy azt tehettek, amit csak akartok. Majd, a változások nem 

okoznak sokkot, meglepetést - megmondtuk nektek.  

 
De ebben az esetben, egy olyan energiában ültök itt, ami új, amit soha nem tapasztaltatok meg korábban, sohasem. A 

civilizáció, amit Földnek hívtok, a választás határán áll, de ez nem az a dolog, ami azonal megtörténik. A társadalmaitok 
részei 50 évig dolgoztak vele. Az energia váltás adománya és a ciklusok évtizedekig tartanak. Ezek nem "hirtelen 

fellángolások" - ahogy azt mondjátok, és közületek sokan már nagyon rég óta részt vesznek abban, amit mi "bolygó 

szintű spirituális ébredésnek" nevezünk. Olyan ez, mint egy előjelzés egy fontosabb eseményhez. 50 évvel ezelőtt ez még 
csak egy lehetőség volt és most megvalósult. 

 
Isten belül van! Istenek vagytok és a rendszer része. A kezdetektől fogva mondtuk ezt a csodálatos információt. Nem 

csodás tudni azt, hogy nincs az égben valamiféle entitás, aki ítélkezni fog felettetek? Ehelyett az élet a szeretet 
forgatókönyvének azon része, amit nektek kell felállítani és megteremteni önmagatok számára. A rendszer jóindulatú és 

továbbra is az marad, de történik valami. Látjátok, ahogy az energia elkezd átváltani a bolygón, hagy benneteket 

tudatosabbnak lenni ezen dolgokra, amelyeket a hétvégen tanultatok meg. A fátyol túloldaláról származó kommunikációk 
szintén ezen módszertan mentén kezdenek el átváltani.  

 
A tudatosság elkezd növekedni 

 

Ezen a reggelen, egy rövid közvetítésben átadtunk egy példát hogyan bánsz szülőként egy 8 évessel, szemben egy 19 
évessel.* Megtettük, így felismerhettétek azt, hogy, ahogyan a tudatosságotok átvált a gyermekiből fiatal felnőttbe, akkor 

az ugyanazzal a lehetőségekkel rendelkezik, mint az általános emberi természet esetében. Az emberiség számára szóló 
Teremtő Forrástól származó üzenetek - melyek többnyire az öreg lelkeken keresztül érkeznek - másképpen kezdenek el 

látszódni és érződni, és egyre "haladóbbá" válnak. Ez rémisztő lehet néhányak számára, mivel ez a változást jelképezi. 

 
Egy példa és áttekintés 

 
Nem sokkal korábban, tanácsot adtunk számotokra a Szellemmel történő kommunikációval kapcsolatban. Azt mondtuk 

nektek, hogy az ember és a Szellem (Isten), más időparadigmát használ a kommunikációhoz. Az időzítés érzékelése 
közöttünk nem ugyanaz. Kvantuum állapotban nincs "idő". Nehéz ezt elképzeljétek, de az idő hozzátok tartozik - az nem 

a mi valóságunk. A mi időnk egy körben van. Ha ennek szeretnétek nyomát látni a világotokban, akkor vessetek egy 

pillantást azokra a kvantuum energiákra, amik az idővel kapcsolatosan fel lettek fedezve és meg fogjátok látni, hogy a 
3D-s szemléletmód nagyon merev, bedobozolt és felosztott. Viszont amint kikerültök a 3D-ből, nem mentek a 4, 5, 6 vagy 

7D-be - hanem mindbe mentek! A 4D után a fizika többdimenzióssá válik. Nem lehet megszámozni, úgy mint 5, 6, vagy 
7, mert akkor még egy lineáris rendszerben számlálnátok - akkor még a 3D-ben lennétek. Igen, ez zavaró dolog és ezért 

számoltok még a 3D-ben, még akkor is, ha nincs olyan dolog, hogy "ötödik dimenzió". Viszont ez az időérzékelésetek és a 

továbblépésetek miatt segít nektek. 
 

Üzenetek a Szellemtől 
 

Azonban, ha ezt megértitek, akkor felismeritek, hogy miért kell másképpen gondolkoznotok, amikor közületek néhányan 
olyan üzeneteket kapnak a Szellemtől, ami azt mondja nektek (például), hogy egy másik városhoz tartoztok. Így 

odaköltöztök, és a dolgok megtörténnek a számotokra. Közületek sokan viszont felugranak, eladnak mindent és 

elköltöznek - aztán semmi sem történik! Ez egy áttekintés, és ezt már sokszor, de sokszor elmondtuk nektek. A társam 
tanítja ezt és a következő kifejezést használja erre: "Ki mondta nektek, hogy most tegyétek meg?" A Szellem olyan 

dolgokat fog felfedni nektek, amik sokkal korábban már lehetőségek a számotokra, mintsem, hogy azok aktuálisak 
lennének a 3D-tekben. Ezek az üzenetek, a jövőre vonatkozó útmutatások a számotokra. Érezzétek meg az időzítést és 

legyetek bölcsek! Akkor költözzetek el, amikor azt helyesnek érzitek! Nos, ez a "szabad akarat", de egy kis rásegítéssel. 
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Nem lenne szabad akarat, ha a Szellem azt mondaná, hogy szedelőzködjetek és költözzetek! Tehát, amikor ezeket az 

üzeneteket kapjátok, legyetek körültekintőek és értsétek meg azt, hogy egy olyan csoda, de csodaszép üzenetet 
kaptatok, ami azt jelképezni, hogy egy más helyen több lehetőség van a számotokra! Aztán értésétek meg, nézzetek 

körül és érezzetek rá az időzítésre! Használjátok az intuitív erőtöket és a szerszámokat, amiket felfedeztek, hogy tudjátok 

mikor menjetek. 
 

Ez volt azon dolgok áttekintése, amiket korábban elmondtunk nektek, de több is van még kedveseim. Sokkal több, mert a 
dolgok elkezdenek átváltani és megváltozni, mert az emberi lény egy bizonyos módon gondolkodik és reagál, ezért 

tudnotok kell róla, hogy mi más ebben az energiában.  

 
Amikor megtanultatok olvasni, akkor volt olvasókönyvetek. Közületek néhányan emlékeznek is erre a könyvre. Ahogy a 

neuronok kapcsolódtak és találkoztak a testetekben, a nyelv a tiétekké vált, felismertétek a betűket és a szavakat, majd 
elkezdtetek olvasni. Az olvasókönyv volt az az eszköz, amit használtatok és a tudatosságotok számára - a 

társadalmatokban ez működött. Most kérdezni szeretnék tőletek valamit: hol van ma ez a segédlet? Cipelitek magatokkal? 
A válasz: természetesen nem. Ez azért van, mert minden, amit tartalmazott, az felszívodott abba, amit értelemnek 

neveztek, és abba, ami a sejtszintű tudásotok, illetve a sejtszerkezetetek. Most pedig egyszerűen csak olvastok. 

 
Látomások, üzenetek és ezoterikus képességek 

 
Azt szeretném, ha elkezdenétek ezt a módszert alkalmazni arra, ahogyan a Szellem együtt dolgozik veletek. Hogyan is 

mutathatnánk meg egy hitetlennek valami olyat, ami túlmutat azon, amit elvár? Normálisan ez látomásokkal vagy 

álmokkal jön. Aztán a személy szabad akarattal rendelkezik arra vonatkozóan, hogy rátekintsen-e, vagy sem. Ez indítja el 
az érdeklődést.  

 
Mondjuk álmodtok, vagy egy nagyon, de nagyon erőteljes érzéssel rendelkeztek valamivel kapcsolatban. Ebben az 

álomban valami újat mutattak meg nektek, és a neuronok elkezdenek összekapcsolódni, és elkezditek megérteni azt, 
hogy az élet több annál, mint amit tanítottak nektek. Felismeritek, hogy tényleg valós álmaitok vannak! Lassan 

felismeritek azt, hogy ezek a dolgok azért mutatkoznak meg a számotokra, hogy segítsenek nektek. Azt gondoljátok, 

hogy ez egy adomány és megünneplitek. "Nem nagyszerű Isten? Nézzétek, rendszeresen kapok üzeneteket." Aztán 
hirtelen abbamarad. 

 
Amikor egy ezoterikus képesség abbamarad, mit tesznek az emberek? Bemennek egy sötét szobába és azt mondják, 

hogy: "Kedves Istenem, mit csináltam rosszul? Abbamaradt." Az első benyomás az, hogy az ember hibázott! Gondoltatok 

valaha is arra, hogy talán egy másik módszer közeleg? Sok ideig, a látomásokon és álmokon át létezett egy kapcsolat, 
ami ezt állandóvá tette. Többé nincs szükségetek a látomásokra, mert ezek most már intuitívak és bennetek vannak. 

Most azzal a tudással fogjátok bejárni a bolygót, ami valaha az olvasókönyvvel érkezett meg hozzátok - a látomással! Mi a 
helyzet ezzel? Levizsgáztatok. Tehát, azok számára közületek, akik azon csodálkoznak, hogy ezt elveszítették, fontolják 

meg a következőt: mi van, ha helyette levizsgáztatok? 

 
Látjátok, ez nem az, amire gondoltatok. Néhány olyan érzelem és korai érzés, ami idehozott benneteket, amit 

szerettetek, mostanra megváltozott, ahogy másképp haladtok együtt már a Szellemmel. Az bennetek van! Ismeritek az 
igazságot és nincs szükségetek többé azokra a leegyszerűsített dolgokra, amik a jóérzés, vagy a kifejlett béke helyére 

visznek el benneteket. Nincs szükségetek többé a leegyszerűsített mankóra, hogy intuitív gondolataitok legyenek. 
Helyette, arra vagytok felkérve, hogy ti magatok hozzátok létre őket. Ugyanazokat az érzéseket és érzelmeket, amiket az 

álmotokban átéltek, önmagatokon belül fel is dolgozzátok. Ezt meg tudjátok csinálni magatok is. A magatok urai vagytok, 

mert része vagytok annak a Teremtő Forrásnak, amely levizsgázott egy magasabb tudatosságba. Lehetnék ennél 
világosabb? Ez csupán egyetlen dolog volt. 

 
Nem egyszerre történik meg minden 

 

Vannak más dolgok is, amikről sohasem beszéltünk. Azt feltételezitek, hogy a dolgok lineárisak és egyedülállóak, mivel 
ezek így vannak körülöttetek. Beszéltünk arról, hogy milyen "felébredt léleknek" lenni. Kedveseim, értsétek meg, hogy 

több van annál, mint ami a valóságokon túli dolgokról el lett mondva nektek. Amikor kapcsolatot teremtetek a spirituális 
magotokkal, akkor az nagyon személyes dolog. A Teremtő Forrás darabkái vagytok, éberré és felébredetté váltok más 

lehetőségekre és a személyes Isten hihetetlen szeretetére. Felismeritek, hogy mindennek a része vagytok. 
 

Ez a hétvége, amin éppen túl vagytok, mélyenszántó tanítást tartalmazott a ciklusokról (azokhoz a résztvevőkhöz szól, 

akik megtapasztalták Gregg Braden tudós tanításait). Ha figyeltetek, akkor láthattátok azt, hogy az élet sok ciklusa 
egyedülálló ahhoz a paradigmához képest, amit megnéztetek. Léteznek földi ciklusok, személyes spirituális ciklusok, 

időjárási ciklusok, gazdasági ciklusok és még olyan az életetek személyes ciklusai, amik a tapasztalataitokon alapulnak. 
Valahogy, valamilyen módon, mégis van egy elképzelés, hogy ha ráébredtek a Szellemre, akkor minden egyszerre fog 
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összeállni. Kedveseim, ez nem így működik. Az ezoterikus energiák megnyitáshoz gyakorlásra és időre van szükség, hogy 

kifejlődjön a bölcsesség. 
 

Sok "felébredt lélek" van gondban. "Kedves Szellem, felfedeztelek téged! Tudom, hogy ott vagy és érzem a szeretetet! 
Ébren vagyok, ébren vagyok, ébren vagyok! Isten nagyszerű és az igazságomat élem. Köszönöm, hogy ilyen békét adtál 
nekem önmagammal és az életemmel kapcsolatban. De miért történnek ezek a dolgok a testemben? Miért nem tudom 
lerázni ezt a szokást? Miért nem tudom megszerezni azt a munkát, amiről azt mondtad, hogy meg kellene? Hiszek 
benned." Aztán jön az emberi elfogultság: ismételt bementek egy sötét szobába, ahol senki sem lát benneteket, és azt 

mondjátok: "Mit csináltam rosszul?" 
 
Mennyi türelmetek van ezzel a folyamattal kapcsolatban kedveseim? Minden dolog úgy történik meg, ahogyan kell, az 

általatok az igazi ébredéseteken keresztül felállított ciklusokon belül. Ez egy csodálatos tervezés, a megfelelő idő a 
megfelelő helyen. Ha túl korán vagy későn rendelkeztek néhány dologgal, akkor a rendszer nem működik. Tudtátok, hogy 

ezt tényleg irányítani tudjátok? Azt, hogy minél jobban megértitek ezeket a hullámokat és ciklusokat, valamint az 
időzítésüket a helyzetetekben, akkor annál jobban el tudtok lazulni és azt mondhatjátok: "Köszönöm. Tudom, hogy ez 
van érkezőben."? 

 
Vannak olyanok a teremben, akik a gyógyulásra várnak, amit kértek. Tudjuk, hogy kik vagytok. Tudjátok, hogy ez 

érkezőben van és, hogy helyénvaló módon akkor fog megérkezni, amikor az idő megfelelő rá? Ma nyolc olyan ember van 
ebben a teremben, akinek le kell tennie egy szokást annak érdekében, hogy hosszabb ideig éljen. Tudjátok, hogy kihez is 

beszélek. Lehet, hogy azt mondtátok: "Nos, megpróbáltam és nem működött." Talán különleges időzítés kapcsolódott 

hozzá. Ezt megláttátok? Figyeltetek ma? Láttátok az életetek ciklusait és felismertétek, hogy vannak olyan időszakok, 
amikor helyénvalóbb a számotokra megváltozni, vagy ahol lehet, hogy könnyebb lenne változást elérni? Értitek, hogy 

miért is van energia a csillagászatban és a számmisztikában? Azért, mert ezek a körülöttetek lévő dolgok a részeitek és 
segítenek az időzítésetekben és a ciklusokban. 

 
Évekkel ezelőtt elmondtuk nektek azt, hogy a Föld Mágneses Hálója a tudatosságotok része. A tudományotok 

megmutatta a számotokra azt, hogy ez reagál a tudatosságotokra és hatással van rátok. A Nap Mágneses Hálója (a Nap 

helioszférája) mindennek a része, mivel az is hatással van a Hálóra. Ez azt jelenti, hogy a Naprendszer kapcsolatban van 
veletek és a tudatosságotokkal. Nem csoda, hogy az asztrológia működik. Gondoltatok erre? Vannak számotokra 

megvizsgálandó ciklusok! Belenéztetek valaha ezekbe a fajta dolgokba igazán, hogy megértsétek azt, hogy lehet 
számotokra egy sokkal helyénvalóbb időszak a gyógyulásra? 

 

A ciklusokkal kapcsolatos türelem 
 

Néhányan közületek olyan sokáig próbáltak elboldogulni és kikerülni a szűkölködés ciklusából. Észrevettétek azt, hogy 
tényleg nehéz túllépni ezen? Történik egy dolog és semmissé tesz egy másikat. Tehát aggódtok miatta, és aztán ez egy 

"félelem forgatókönyv" részévé válik. Ami, ezt még rosszabbá teszi az a tény, hogy nem értettétek meg, hogy ez 

hullámokban érkezik, tehát ismételten csak frusztráltak lettetek. A félelem teremti meg a Szellemtől való 
szétkapcsolódást, és ez nehéz dolog a számotokra.  

 
Kedveseim, nem áll minden össze azonnal. A dolgok közül az egyik, amit meg kell értsetek az, hogy először egy 

felébredés történik. Ez egy olyan spirituális utat teremt meg a számotokra, ami idővel fog kifejlődni. Az érettség aztán 
egy olyan kapcsolatot hoz létre, amely megengedi a számotokra, hogy olyan dolgokat lássatok meg, amik éppen 

megtörténnek, illetve hogy meglássátok őket a jövőtökben. Megengedi a bölcsesség számára, hogy helyesen mozduljon 

el előre. Dolgokat vállaltok az út során, aztán felismeritek, hogy a Szellem valami jobbal rendelkezik! Az egyik dolog vezet 
el a másikig, és idővel valami olyanból vizsgáztok le, ahol a dolgok elkezdenek a helyükre kerülni. Aztán elkezdődik, és a 

jó időben, a jó helyen találjátok magatokat, kikászálódva azokból a szokásokból, vagy bőséggel kapcsolatos 
problémákból, amikkel rendelkeztetek.  

 

Néhányan közületek visszatekintve azt mondják: "Nos, ez elég sok időt vett igénybe!" Azonban, nem ismeritek fel, hogy 
ez tökéletesen volt időzítve. Azt gondoltátok, hogy ez egy hosszú ideje várakozó bűntetés volt? Azt gondoltátok, hogy 

nem voltatok méltóak rá? Ha így van, akkor elmerültetek a bolygón lévő olyan más spirituális rendszerek lineáris 
tanításában, amelyek alapvetően azt mondják nektek, hogy Isten színe előtt érdemtelenek vagytok - bűnösnek 

megszületve. Ebben a skatulyában vagytok? 
 

Hányan adták fel közületek? "Nos, igaz, hogy egy része vagyok ennek, de nem tudok a másik feléről. Nem történik meg." 
Talán nem értitek azt, hogy az még érkezőben van, még a jövőtökben van? Mikor "túl hosszú" várni? Mit csináltok a 
várakozás alatt? Toporogtok, és azt mondjátok: "Most már bármikor jöhet, Szellem." Ingerültség van jelen? Talán még 

harag is jelen van, hogy nem értitek meg, miért is tart ez ilyen sokáig. 
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Hadd adjak át nektek egy tanácsot és egy titkot: közületek sokan, a türelmetlenségükkel, félelmükkel és még az Isteni 

iránti haragjukkal is gátolják annak a megteremtését, amit kértek. Gátoljátok annak a megteremtését! (Huh) Az időzítés 
lehet, hogy elillan! Óh, ne aggódjatok, lesz másik ciklus. Tehát, azokat a köröket is át fogjátok toporogni? Itt az ideje a 

megerősítéseknek. Érettséggel és kegyelemmel lássátok azt készen az elmétekben, a jövőben, és ünnepeljétek meg, 

hogy bőségben és egészségben vagytok! Lássátok önmagatokat olyan helyzetekben, amit kértetek, mivel azt szeretnénk, 
ha itt maradnátok kedveseim! 

 
Ti vagytok a valóság megteremtői, de ezt 3D-s paradigmákkal nem tudjátok megtenni. Nem tudjátok megtenni anélkül, 

hogy meg ne emelnétek a gondolkodásotokat annyira, amennyire csak tudjátok. Nem tudjátok megtenni büntetéssel, 

megtorlással, és mindazokkal a dolgokkal, amiről azt gondoltátok, hogy Isten útjai. Ez nem így működik. Meglep 
benneteket? Kedveseim, ez sokkalta bonyolultabb annál, mint gondoljátok és mégis, annyira egyszerű. Ahogy felébredtek 

és felfedezitek az önmagatok iránti könyörületet és szeretet, akkor mások számára is létre tudjátok azt hozni. Mondtuk 
már ezt korábban. Önmagatokat kell először megszeressétek! Ez az, ahol a könyörület elkezd létrejönni, ami annyira 

tiszta. Ez az, amit a mesterekben láttatok. Ez az, amiért aztán az emberek vonzódni fognak hozzátok. 
Kiegyensúlyozottságot és bölcsességet mutatva. Ezt sugározzátok ki. Ez az, ahogyan megváltoztatjátok a bolygót. Ez a 

könyörület és ez változtatja meg a környezetet körülöttetek. 

 
Új energia, új szerszámok, új erő 

 
A dolgok változnak. Volt idő, amikor azt mondtuk nektek, hogy beszélhettek a Veleszületetthez (a sejtjeitekhez) és ezt 

csendben tegyétek. Azt mondtuk, hogy ezt egyszer vagy kétszer csináljátok meg, és a Veleszületett azt meghallja. Azok 

régi idők voltak, mert a hirtelen hangosan kimondott szavak, mesteri energiát hordoznak! A saját hangotokat a 
körülöttetek lévő légkörbe kimondva, a saját tudatosságotokkal visszatérve a fületekbe, hallva önmagatokat kimondani 

valamit, az több erővel rendelkezik, mint valaha a bolygó történelmében! Az energia átváltással, a mágneses váltással, 
mindazon dolgokkal, amikről beszéltünk, egy olyan új paradigma van jelen, ami sokkal több erőt ad nektek a saját 

testetekkel kapcsolatban.  
 

Mondjátok ki hangosan az igazságotokat és erősítsétek meg azokat a dolgokat, amelyekben a lehetőségeteken belül 

hisztek! Ezek valósággá válnak. Minél jobban megerősítitek őket, annál valósabbakká fognak válni. Tudtátok azt, hogy 
rendelkeztek az erővel, hogy szabályozzátok a saját ciklusotokat? Minden nap ismételjétek a megerősítéseiteket! Kihívlak 

benneteket (Kryon nevet), mert ezt érezni fogjátok megtörténni, és tudni fogjátok, hogy igazam van. Olyan ez, mint 
gyakorolni az energiával. Minél többet halljátok, minél többet mondjátok ki, annál több neuron fog összetalálkozni és 

megteremteni azt. Értitek ezt? Értelmezitek a dolgokat és azok "ti magatokká" válnak. Ez egy ciklus - önmagatokkal - és 

ez sohasem volt ennél erőteljesebb. Ez más. Különbözik attól, amit az 1987-es érkezésemkor mondtam nektek, de még a 
10 évvel ezelőtt elmondottakhoz képest is más. Megérdemeltétek ezt. 

 
Kedveseim, nem azért adjuk át nektek ezt az információt, mert valamit rosszul csináltok, hanem mert elő szeretnénk 

mozdítani ezt az új energiát, amely most annyira elérhető a számotokra. Azt szeretném, ha másképpen hagynátok el ezt 

a helyet, mint ahogyan idejöttetek. 
 

És ez így van. 
 

Kryon 
 
* http://audio.kryon.com/en/Boulder-SAT-mini-16.mp3 
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