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1. nap - Nyitány
Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Hajózunk a tengeren. A közvetítés, amit ma átadok, inkább a teremben lévőkhöz szól, mint a későbbi hallgatósághoz.
Mivel szeretnénk megállapítani néhány igazságot, néhány elképzelést az energiákról, és valamit, amit az ismeretek
befogadásának nevezünk, mert ez egy másik szó a meggyőződésre. Azok az öreg lelkek, akik előttem ülnek, számos
okból kifolyólag vannak itt jelen. Néhányan az ismertnél is több okból kifolyólag. Ami ellazulásnak, nyaralásnak, és
turizmusnak látszódik, az gyógyulásba fordulhat át, mivel tudok a ma előttem ülők lehetőségeiről. Néhányak számára a
teremben, ebben a pár pillanatban, minden nap valami olyasmi várható, amire igényük lesz: hogy melyik energia fog
beáramlani a testetekbe. Mivel itt kellett, hogy legyetek, itt ülnötök és megéreznetek azt. Még csak nem is tudtok róla
mindaddig, ameddig nem távoztok.
Először is, megértitek mélyen azt, hogy ez valóságos? Nem mindenki, aki egy ilyen hajóútra megy, érkezik olyan
körökből, akik hisznek a közvetítésben. Csupán azt mondjuk, hogy ezekre a napokra, fel tudjátok-e eléggé függeszteni
azt, hogy arra gondoljatok: ez az energia, a székben lévő emberen keresztül érkezik meg, és túlmutat azon, amit
lehetségesnek gondoltok? Mivel itt vagytok, és halljátok azt. Tudom, hogy azért jöttetek el, hogy leüljetek együtt erre a
kis területre.
Olyan energia van itt jelen, ami ezen a helyen fejlődött ki, ami annyira jellemző erre a helyre. Most pedig elismétlem azt,
ami ma már elmondásra került. Amikor ilyen módon vagytok a vízen, nem vagytok leföldelve. A mozgás, amit most
éreztek azon tény egy bizonyítéka, hogy nem csak, hogy nem vagytok leföldelve, hanem eközben nem is vagytok egy
helyben - mozogtok. A víz nem földelő anyag, az metafizikai értelemben "elmélkedő" anyag. Tehát, nem csak, hogy nem
vagytok leföldelve, hanem még mozogtok is. Egy dolog pár órára abban az irányban lenni - abban az irányban, abban a
tulajdonságban -, de egy vagy több napra, már elkezdenek megtörténni bizonyos dolgok.
Kedveseim, elgondolkoztatok valaha azon, hogy a tengerészek miért akarnak tengerészek lenni? Azok, akik a tengeren
vitorláznak, miért akarnak visszakerülni oda? Miért hívták szeretőnek, szirénnek, aki hívja őket, hogy rajta legyenek? Mert
az minden egyes emberi lényben megváltoztat valamit, aki rajta van egy ideig. A változást meg is lehet figyelni a
tengerészeken, akiket ismertek, a tenger férfiúin és asszonyain, akiket ismertek: szeretik azt. Olyan betekintést nyernek
magukba, amit sehol máshol nem találnak. A tenger hívja őket, megváltoztatja őket, kreatívabbakká teszi őket.
Remetéket teremt, de épp ez az, amit akarnak. Tudjátok, hogy ez igaz azokra nézve, akik hónapokat töltenek a tengeren,
hazajönnek pár napra vagy hétre, és gondot okoz nekik, hogy egy hétig otthon legyenek. Túlságosan társasági dolog a
családjukkal lenniük. S ha már a társaságról esik szó, a víz olyan dolgokat hoz fel, amik sohasem történnének meg,
amikor földhöz vagytok kötve. Ha a családdal együtt vagytok itt, akkor lesznek veszekedések, a pároknak problémáik
lesznek, mert befelé fordulnak - mivel nincsenek leföldelve. Azt gondolnátok, hogy ez lenne az utolsó hely egy vitához:
nyaralás egy hajóúton. Ez mégis felhoz dolgokat. Azok, akik ezoterikus beállítottságúak - mondhatni, akik a dobozon kívül
gondolkoznak, tudatában vannak az energiáknak, és annak hogy mit éreznek és csinálnak -, nos ezek közületek azok,
akik most tudják hogy miről is beszélek.
A számos nap közül ez az első, ahol is helyről-helyre fogtok hajózni. Amíg alszotok, addig átszelitek a Földet úgy, hogy
nem is érintitek vagy látjátok azt - "földeletlenek" vagytok. Mondtuk, hogy az álmaitok másfajták, a gondolkodásotok
különböző. Tudjátok, hogy sok alkotó - különösen azok, akik verseket, zenét és könyveket írnak - szeretik az óceáni
utazásokat, mivel lekapcsolódnak a Földről. Ebben a lekapcsolódásban szabadon gondolkozhatnak a dobozon kívül, és hát
meg is teszik. Számtalan történet szól arról, hogy hányan gyógyulnak meg amiatt, hogy az óceánon vannak. A válasz:
sokan. A hónapokat a tengeren töltő tengerészekkel megtörtént betegségek, radikálisan különböznek azokétól, akik
otthon maradtak a földön. Azt fogjátok mondani, hogy: "Nos, ez azért van, mert a földön több az ember, több dolgot
lehet elkapni." Ez nem az, ami történik. A test egy olyan módon kapcsolódik le, hogy az befelé nézővé, egyfajta módon
öngyógyítóvá válik, és olyan módon emészti meg a gondolatokat, ahogyan azt sohasem tenné a szárazföldön. Kedveseim,
ez egy lehetőség a belső szemlélődésre. Egyfajta elhelyezkedésben ültök, a hozzájárulás energiájában, hogy
eltűnődjetek. Nos, amikor szemlélődni kezdtek azon, hogy kik is vagytok, miért vagytok itt, és magán az életen, akkor
valami más is megtörténik. Mégpedig, az, hogy amikor nem vagytok leföldelve, akkor sok megoldás mutatkozik meg a
számotokra.
A földelés valami olyasmi, ami egy olyan helyen tart benneteket, amire számítotok - segít kiegyensúlyozni magatokat.
Amikor az óceánon vagytok, akkor szabadon haladtok. Bármiről gondolkozhattok, bármit elképzelhettek. Mondtam már
nektek azt, hogy a bolygón a legjobb hely a megerősítésekre egy hajóút? Néha a földelés visszatart attól, hogy a dobozon
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kívül gondolkodjatok. Néha pedig az, amit az ego és az egyéb dolgok közötti kiegyensúlyozott cselekedetnek hívnátok,
szó szerint szétesik, amikor a vízen vagytok. Jelen pillanatban engedéllyel rendelkeztek arra vonatkozólag, hogy olyan
dolgokat tegyetek meg, amikről talán nem is gondoljátok, hogy meg tudnátok tenni. Jelenleg a helyiségben azt
szeretném, hogy töprengjetek el azon, miért is vagytok itt, hogyan is érzitek magatokat, és hogy miről is szól az életetek!
Igazán. Sokféle korosztály van itt. Nem számít, mindannyian ugyanazt a dolgok kérdezhetitek. Felmeritek tenni a kérdést,
vagy egy kicsit túlgondolkodjátok? Ez a másik probléma. Ha le vagytok földelve, akkor ezt ki tudjátok kapcsolni. Ha a
vízen vagytok - különösen, ha mozgásban -, akkor viszont nem. Ez alatt azt értem, hogy ha egyszer elkezditek feltenni a
kérdéseket a lelketekről, akkor az elkezdi megadni számotokra a jó válaszokat. Azon a mezőn kívül, ami leföldel
benneteket, elkezdtek jó válaszokat kapni. A tenger olyan, mint a szerető, nem igaz? Amikor újra meg újra olyan jó az
intuíciótok, akkor bizony a vízen akartok maradni. Kérdezzetek csak meg egy tengerészt: "Mi ez a dolog az óceánnal?" Azt
fogja mondani: "Beszél hozzám." Amit igazán mondanak az az, hogy olyan kapcsolódást élnek meg valamivel, amilyet a
szárazföldön nem. Ez nem a víz, és nem a tenger. Ez az a tulajdonság, aminek hatására földeletlenekké válnak, és ami
megengedi a számukra, hogy olyan helyekre terjedjenek ki, ahol egyedül lehetnek, mégsem gondolván azt, hogy egyedül
vannak.
Kik vagytok most? Bevégeztetek egy kört. Vannak közületek, akik betegségen, vannak, akik szomorúságon át. Ezen az
első napon, a tenger megadja számotokra a lehetőséget, hogy előkészítsétek az összes többi napot. Elmerengeni azt
jelenti, hogy feltehetitek a kérdést: "Okkal vagyok itt?" Néhányan azt mondanák: "Leéltem az életemből már bizonyos

időt, és most itt ülök. Nem vagyok igazán biztos abban, hogy miért is vagyok itt. Látom magam öregedni. Nem vagyok
biztos benne, hogy mit is kellene csinálnia egy öreg léleknek, mert mindaz, amit tettem annyi volt, hogy helyről-helyre
jártam, és talán még családot is alapítottam." Sohasem értitek meg és ismeritek fel, hogy ti olyan "fénymotor", egy mini

átjáró vagytok, ami mindig ezen a bolygón működik? Ez hát az, ami egy öreg lélek. Ha nem tettetek többet, mint hogy
megszülettetek, keresztülmentek az életen, dolgoztok, családotok van, kapcsolataitok, mindaz, amit csináltok, eljöttök 5060-70 évre vagy többre és távoztok, akkor ez minden, amit tesztek. Azt akarom mondani, hogy ha egy öreg lélek vagy olyan, aki törődik másokkal, együttérző és kiegyensúlyozott -, akkor az fényt jelent a bolygó számára. Ez kollektív dolog.
Nem írtál könyvet? Nem számít. Hallasz? A bolygón lévő bölcs lényként való létezésed hatással van minden másra!
Kedveseim, azt szeretném, ha jelen pillanatban eltűnődnétek önmagatokon! Fel ne merjétek tenni magatoknak a kérdést,
hogy: "Mennyire vagyok értékes?" Ez megfizethetetlen! Az itteni életetek megfizethetetlen, mert fényt árasztotok a
hozzáállásotokban, a gondolataitokban, abban, akik vagytok, akik lenni és amit tenni akartok. Ez egy olyan dinamikus
energiamotor, ami kiárasztja azt, ami ezoterikus és nem tudtok róla, nem látjátok - ezt hívják tudatosságnak. Ez
összeütközik a bolygón lévő más tudatosságokkal, és elkezdik felépíteni a fényt - fényt építenek. Világítótornyok! Azt
akarom, hogy tudjátok: világítótornyok vagytok! Tehát, ahogy eltűnődtök, és ezekben a napokban kreatívvá váltok a
tűnődésben, azt szeretném, ha arra gondolnátok, ami pozitív! "Ez vagyok én. Ez az, amit eddig tettem." Hajlamosak
vagytok annyira emberinek lenni: azáltal mértek le mindent, ahogyan éreztek, és amilyen ma az arcotok. Nem, hogy
milyen lehet a következő életben, vagy volt az előzőben - lekapcsolódtok a visszatérés metafizikájáról. Mi van, ha minden,
amit most tesztek, előkészít benneteket a következő alkalomra, amikor visszatértek? Kiegyezel ezzel fénymunkás?
Rendben van számotokra az a tény, hogy életöltőket töltötök azzal, hogy előkészítitek az eredményes életeket? Így amin
jelen pillanatban mentek keresztül, éppen a következő körre készíthet elő benneteket. Beszéltem a társamnak erről,
ahogy áttekinti azt, hogy ki is volt, hol is volt - elmondtam neki azt, amiről nem tud. A nagyobb kép elkezd kibontakozni
előtte, ahogy felismeri, hogy egyetlen élet nem adja ki a teljes képet. A sok életöltő mondja el, hogy kik vagytok. Nem
tudhatjátok, de meg tudjátok érteni azt, vagy hinni tudtok abban, hogy az öreg lelketek csodás sikerének egy darabkája
vagytok. Igen, az élet most rövid, de amikor visszatértek erre a bolygóra, akkor sokkalta tovább fogtok élni, mint ahogy
ezúttal. A tudatosság meg fogja változtatni a biológiát, ami meg fogja változtatni az élethosszotokat. Az együttérzés
maga meg fogja teremteni azt a fajta embert, aki nem lát betegséget. Valami nagy dolog fordulópontjánál vagytok, és ez
csak a kirakós egy darabkája. Ez az, akik vagytok, és ez csodálatos. Felismeritek azt a tényt, hogy nem számít min
mentek keresztül, vehettek egy nagy levegőt, és azt mondhatjátok: "Rendben van számomra mindez?" Talán adtam
nektek valami átgondolnivalót. Talán mélységesebbek vagytok annál, mint amit gondoltok. Talán rendben vagytok.
Ez hát az üzenet fénymunkás, öreg lélek. Ragadjátok meg ezeket a pillanatokat az elmerengésre, és teremtsetek belőlük
bölcsességet! Így amikor visszatértek arra a helyre, ahol le vagytok földelve, és elalszotok egy leföldelt helyen, akkor az
meg is marad. Tudni fogjátok, hogy kik vagytok, és felismeritek, hogy ez több volt egy nyaralásnál. Ennyit mostanra.
És ez így van.

Kryon
2. nap - Tűz
Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
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Átbeszéljük a négy elem metaforáit. Minden egyes nap be fog mutatni egyet. Aztán lesz további fejtegetés, és egy rövid
közvetítés is. Talán még olyan is, amit további információnak hívtok - mindegyik elemről, amit átbeszélünk és amire
rátekintünk. Az elemek, ahogyan ismeritek őket a tűz, a levegő, a víz, és a föld. Mindegyiket egy hasonlattal fogjuk leírni.
Az első, amire ma egy nagyon különleges módon rátekintetek, az a tűz. Elvégeztétek a gyakorlatot, és ránéztetek a
lehetőségre, hogy hogyan tisztuljatok meg a tűzzel. Megtisztítóvá válik. Vessetek egy pillantást arra, hogy mi is maga a
tűz! Beszéljük meg ezt kedveseim, mert ez az egy különbözik az összes többitől! Hasonlattal fogunk élni az emberi lényen
belüli tűzzel kapcsolatban. Más szavakkal élve, meghatározzuk azt azon energiában, amit minden egyes nap használni
fogunk.
A tűz különbözik mindhárom másiktól. Az első ez: a Földön magán, a tűz az egyetlen a négyből, ami nem csak úgy
egyszerűen ott hever. Azt mondhatjátok, hogy a tüzet számos módon létre lehet hozni, mindig jelen van. Csakugyan az
elemek egyike, de gyakran különleges módon jön létre. A villámlás nem tűz, az létrehozza a tüzet - a villámlás
elektromosság. A bolygó magmája nem tűz - az magma, az hozza létre a tüzet. A tűz aktív, de a másik három passzív.
Csinálhattok akár kicsi vagy nagy tüzet, de nem hozhattok létre kis vagy nagy vizet, kicsi illetve nagy levegőt, nagy vagy
kicsinyke földet. Ezek azok, amik. Ott ülnek, használják őket. Van energiájuk, és ti tanultok is róluk. De a tűzzel
kapcsolatban van választásotok, nem igaz? A tűz nem feltétlenül létezik azért, hogy felvegyétek és körbehordozzátok,
mint ahogyan azt a vízzel és a földdel teszitek. A régi időkben a bennszülötteknek volt egy tűz-őrzőjük. Valaki melegen
tartotta a parazsat, különösen akkor, amikor az időjárás nedves volt. A tűz a meleget jelentette számukra, az volt az élet,
azon főzték meg az ételeiket - rendelkeznetek kellett vele. De valamit csinálnotok kellett ahhoz, hogy megszerezzétek.
Táplálnotok kellett azt, törődnötök kellett vele, körbe kellett hordoznotok. Létre kellett hozzátok, ha nem volt jelen - ezt a
legjobb formában dörzsöléssel tudtátok megtenni.
Tehát látjátok, hogy a négy elem közül a tűz más. Határozzuk hát meg a tüzet valaminek, az emberi lényen belül! A
hasonlatok jó móka, mert ki tudtok vetíteni velük néhány olyan dolgot, amire korábban talán nem gondoltatok. Tegyük
hát meg a tüzet a lelketeknek! Ebben az adott esetben egyfajta olthatatlan tűzzel rendelkeztek, olyannal, ami sohasem
alszik ki, és mégis be tudjátok takarni. Nem akarom, hogy elveszítsétek a fonalat! A tüzet szó szerint el tudja fújni
bármelyik másik három elem, viszont megteremteni nem tudják azt. Elolthatjátok vízzel, lefedhetitek földdel, így megvan
a választásotok arra, hogy milyen nagy tüzet is akartok. De a lelketek örökkévaló.
Amíg a 3D-ben vagytok kedveseim, a tűz - ami a lelketek - élhet a hátsó ülésen, eloltható olyan mértékben, hogy alig van
jelen. Élhettek olyan módon, hogy ezt soha nem ismeri el. Másrészről táplálhatjátok is a tüzet. Táplálhatjátok szeretettel
és együttérzéssel, olyan naggyá tehetitek, amekkorává csak akarjátok. Intuícióvá és gyógyulássá változtathatjátok a
tüzeteket. Tudássá és bölcsességgé változtathatjátok. Rakhattok tábortüzet és körbejárhatjátok azt egyensúlyban, amikor
az emberek tényleg meglátják a tüzetekből származó fényt. Vagy ki is olthatjátok azt a többi elem valamelyikével, vagy
pár olyan dologgal, amit körbe hordoztok, eltemettek és elfedtek az élettel. Ez az emberi lény szabad választása. Mi
történik, amikor lefeditek a tüzet, és az nem hoz létre több fényt? A tűz aktív (a többi elem egyike sem az), ezért van
valami, amit csinál. Sugározza önmagát. A tűz energiát sugároz, amit hőnek és fénynek neveznek. Tehát, ebben a
hasonlatban láthatjátok azt, hogy a tűzre, amivel rendelkeztek, arra kétféle módon tekinthettek. Mit emészt fel a tűz?
Veszélyes? Az lehet, amit ti akartok, hogy legyen.
Kedveseim, ezzel zárom. Ragyogjon a Teremtő bennetek égő együttérzésének tüze olyan ragyogóan, hogy az
felemésszen mindent, ami nem nagyszerű! Emésszen fel minden olyan gondolatotokat, ami nem tartozik ide! Eméssze fel
azt, amit korábban mások mondtak nektek: hogy nem vagytok nagyszerűek! Eméssze fel azt, ami nem helyénvaló annak,
akik vagytok! Emésszen fel minden igaztalan dolgot, amit valaha csak tanultatok anélkül, hogy hibáztatná azokat, akiktől
hallottátok őket! Van egyfajta helyes alkalmasság minden hitben és dologban, aztán pedig ott van a fény igazsága.
Teremtse meg a tűz azt a fényt, ahol keresztüljön annak tisztasága, akik vagytok és a Teremtő igazsága! Űzze el a
betegségeket a testetekből! Teremtsen egyensúlyt és örömöt! Világítsa meg a belső gyermeket annyira azzal a tűzzel,
hogy boldogságot érezzen, amikor reggel felkeltek - az ellenkezője helyett! Legyen ez az elem az, amit irányítotok, és
amivel együtt dolgoztok! Tegyétek olyan naggyá, amilyenné csak szeretnétek! Ez hát a tűz.
És ez így van.

Kryon
3. nap - Föld
Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Azok, akik korábban nem láttak közvetítést, feltehetik a kérdést: "Hogy van az, hogy ilyen gyorsan keresztül tudsz hatolni
azon a fátylon? Ilyen könnyedén, ilyen gyorsan?" Egy régi energiában nem ez volt a helyzet. Ez már önmagában
megmutatja a különbséget aközött, ami volt, és ami most van. Amit a társamon láttok, hogy megtesz, az a fátylon való
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áthatolás - mivel az sokkalta vékonyabb, mint korábban volt. Régóta gyakorolja és ismeri ezt. Jóllehet korábban sok
hozzáigazításra volt szüksége ahhoz, hogy megengedje egy régi energiás emberi lénynek és tudatosságnak, hogy
átlyukassza a vastag fátylat az információ megszerzése érdekében. Még a test sejtjei is reagáltak, amit manapság nem
láttok. Egyre több és több olyan közvetítő van, akik azonnal közvetítenek, akik csak belépnek és kilépnek.
El kell mondanom nektek kedveseim, hogy mit is tudtok megtenni. A meditáció, azok a dolgok, amiket tanítottak nektek,
amiket talán meg kellett tennetek, nem feltétlenül ugyanazok, mint voltak. Néhány dolog, amire azt mondanátok, hogy
megtisztító hatású, mielőtt egy bizonyos energiával dolgoznátok - nos, ezek is mások. Ez mind jó hír. Ez az emberi lényről
árulkodik, és a Földdel való kapcsolatról. A mai nap azt tanulmányozzuk, ami a földnek hívott elemről szól. Ez nem a Föld
pora, hanem maga Gaia. Azt kell mondjátok, hogy ez a Föld egyik eleme. Tűz, víz, levegő, föld - ez nem por, hanem
Gaia. Jóllehet a tűz volt az, ami annyira különbözött a többi elemtől, és annyira más abban, amit meg tudtok tenni vele maga a Föld is annyira különböző. Érző, a társatok tudatossága.
Tehát, elétek tesszük ezt: összhangban vagytok a Gaiának nevezett elemmel. Ha rátennénk egy hasonlatot az emberi
testre: azt mondtuk, hogy a tűz képviseli a lelket, mert ez valami olyan dolog, aminek irányíthatjátok az erősségét. Ha
nagyobb tüzet raktok, akkor jobban tudatában vagytok a lelketek Akashájának. Vagy elkezditek eloltani a tüzet mondhatni kevésbé vagytok tudatosak. Ez szabad választás kérdése. Ez a Gaiának nevezett Föld pora. A hasonlat a
következő: a tudatosságotok. Tehát az emberi lény tudatossága lenne a Földnek nevezett elem hasonlata. Mivel
napjainkban elkezditek megtanulni azt, hogy az emberi tudatosság tulajdonképpen szövetségben áll a bolygóval. Nem
különíthetitek el őket ugyanúgy, mint ahogy önmagatokat sem a lelketektől. Minél jobban elkezditek megérteni ezt, annál
jobban kezditek el megérteni és felismerni azt, hogy nem vagytok egyedül. Nem vagytok egyedül. A dolgok, amiket meg
szeretnétek változtatni magatokkal kapcsolatban - ha szövetségben álltok a bolygóval. Látjátok, hogy mennyi mindent
megtehettek?
Tudjátok azt, hogy a tényleges gyógyulásotok, amit kértetek az, amiért idejöttetek? Tudom, hogy kik vannak itt.
Felismeritek, hogy mennyire vonatkozik ez arra is, ami körülöttetek van, a környezetre, a bolygóra? A bolygó serkenti
növekedésre azt, amit esztek. A bolygó felelős sok mindenért, amit gondoltok. Ez a szövetség köztetek és a Föld illetve
Gaia között, a hosszú élet egyik titka. Nem egy szigetként létezel kedves emberi lény, ami olyan dolgokkal van körülvéve,
amik nem ti vagytok. Helyette olyan dolgokkal vagytok körülvéve, amit ti vagytok. A por maga, amin jártok, a növények,
amiket láthattok, amik a levegőt adják. Mindez szükséges minden olyan dologhoz, amit kértetek: tudatosság váltás, béke,
gyógyulás, hosszabb élet. Ennek Gaiát is magába kell foglalnia.
Gaia nem különíti el magát tőletek. A partneri viszony annyira teljes: el kell fogadjátok, hinnetek kell benne, fel kell
ismerjétek, és szükséges számotokra, hogy életben maradjatok. Ez hát a nap üzenete. A Föld elemei, az a négy, amit
tanulmányoztunk, messze továbbmutat a négy egyszerű elemen. Ezek még maga az élet folyamatában is találkoznak.
Ezért ahogy ebben a rövidke kis időben tanultok a négy elemről, és ahogy szertartással ünneplitek és megtisztelitek őket
- magatokat ünneplitek, a kapcsolatotokat mindegyikükkel - valóságosan. Ha úgy akarjátok mondani: lehetne öt elem is,
és az ötödik elem az emberi lény tudatossága.
És ez így van.

Kryon
4. nap - Víz
Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
A ma tanulmányozandó elem a víz. Annyit mondok csak, hogy a víz maga az élet. Ha lenne bármilyen fajta hasonlat arra,
ami elmondaná, hogy mit is jelent a víz elem metaforikusan az emberi lény számára, akkor az maga az élet lenne. Az élet
maga. Megvolt már a lélek, megvolt a tudatosság, de ott az élet. Hogyan méritek meg ezen elem fontosságát? De túl
ezen kedveseim, ti már felfedeztétek, hogy a víz kristályos formában megmutatja a szeretet, az együttérzés és a
tudatosság hatását. Már tudjátok ezt. Vannak olyanok a teremben, akik tudnak az emberi lény ezoterikus energiáiról.
Energiákról, amelyeket ismertek az ősök, és folyamatokról, melyeket felhasználtok, amiket a nyugati orvoslás csak most
fedez fel. Tehát, tudtok a tudatosság erejéről is, hogy az miként változtatja meg az energiákat, valamint hogy az energiák
pedig hogyan módosulnak aszerint, ahogyan az emberi lények rájuk gondolnak.
Vannak, akik energiamunkát végeznek. Akik sok idővel ezelőtt felfedezték azt, hogy bizonyos emberek leülnek, elviselik
azt, és nem történik semmi változás. Aztán pedig vannak olyanok, akik leülnek, elfogadják, befogadják, és
meggyógyulnak. Tehát, mit mond ez nektek a meridiánokról? Csupán ott ülnek és végzik a dolgukat? Vagy olyan
antennák, amik felfogják az emberi lény szándékát és a tudatosságát, majd felerősítik azokat? Olyan helyekre hatolnak
be, amik pont erre a célra lettek megtervezve, és hatással legyenek arra, ami sejtszintű - magára az életre. Minden
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folyamat, amire ebben a teremben gondolni tudtok, amit végigcsináltatok, vagy amiben szakértők vagytok, látszólag azt
is tudja, hogy kik vagytok, amikor megteszitek azokat. Ez olyan, mintha összhangban lenne azon emberi lénnyel, aki a
része mindennek. Ha semmi mást nem is visztek magatokkal az előadás-sorozat után, szeretném, ha egy dologra
emlékeznétek: erőteljesek vagytok! Több, mint csupán erőteljesek, mondhatni szelektíven vagytok erőteljesek.
Megtervezhetitek azt, hogy kik is vagytok. Megtervezhetitek azt, hogy milyen betegségeket kapjatok el, hogy hogyan
gondolkozzatok. Amit érzékeltek az ott hever mint egy könyv, amit kinyithattok és elolvashatjátok, hogy kik vagytok.

"Félek ettől... Elkapom ezt... Vagy: Túlélem, bármi is lesz, mert nem fogom elkapni. Nem csinálom ezt. Nem fog hozzám
kapcsolódni. Egészséges személy vagyok. A sejtjeim mind egyetértenek és együttműködnek ezzel. Tudják, hogy ki
vagyok. Tudják, ki vagyok." Nos, melyik könyv a tiétek?
Sosem volt olyan idő a történelemben, mint ez a mostani, amikor ez egyre érvényesebb és izgalmasabb. Több minden
történik annál, mint amiről tudtok. A váltás, amin keresztülmentetek 2012-ben, sok dolgot kezd el mozgatni, és ez csak
növekszik. Olyan lassan teszi ezt, hogy ti még csak meg sem értitek, hogy mozgásban van. Új folyamataitok és új
módszereitek lesznek, hogy megmérjétek őket. El fogjátok kezdeni meglátni a test energiáját magát. El fogtok kezdeni
együttműködni azon emberi lény tudatosságának az energiájával, aki felhasználja őket. El fogjátok kezdeni meglátni azt,
amit korábban már elmondtunk nektek: ami elmozdulás attól, amivel eddig rendelkeztetek - amit "allopátiának"*
neveznek. Nem lesz többé olyan gyógyászati kezelés, ahogyan most azokra gondoltok. Sokkal inkább gyógyulás és
visszafordítás lesz, ahogy megtervezitek őket ahelyett, hogy pirulákat vennétek be rájuk. Aztán ez meg fog változtatni
néhány kémiai jellemzőt, és ugyanakkor talán mellékhatásai is lesznek. A tudatosságnak olyan tisztasága telít be minden
elképzelhető eszközt, ha lesz ilyen egyáltalán, amit ezoterikusan az emberbe helyeztek - talán tudatosan, vagy
másképpen - és a test fel fogja azt ismerni!
Mi az, amit homeopátiának neveztek? Egy pirula? Nem, hanem egy jelzés. A különbségnek magától értetődőnek kellene
lennie. A homeopátia nem egy gyógyszer, hanem egy jelzés. Egy olyan jelzés, ami arra lett megtervezve, hogy a
Veleszületetthez szóljon. A testetek látja a tervet, az üzenet teljes, és a gyógyulás elkezdődik. Mi olyat hordoz a
homeopátiás tinktúra, ami ennyire figyelemreméltó? Miért igényelheti egy jelzés azt, hogy a test bármit is tegyen? A
válasz az, hogy a jelzés, ami közli a testtel, hogy mit csináljon, a főnöktől származó utasítás. Ez ti vagytok, mert ti
vagytok azok, akik a nyelvetek alá teszitek (a homeopátiás szert - a ford.), és a ti szándékotok az, ami áthatja a tinktúrát.
Ti vagytok azon főnökök, akik talán oly módon beszéltek a sejtjeitekhez, amiről az ősök mindig is tudtak. Amikor
akupunktúrát végeztek, akkor mit is tesztek valójában? A meridiánokban, a tűkben, annak ezoterikájában van az energia,
vagy pedig a jelzés az, ami maga az energia? A jelzés utasítás. "Tudom, hogy ott vagytok." Ezek a meridiánok. Ez az,
amit ez csinál. Ez attól jön, aki képes türelmesen végigülni azt és azt mondani: "Ez a testem, és ez az, amit akarok."
Mindezek az üzenetek az emberi testnek lettek átadva, közvetlenül az élet forrásának, közvetlenül a víznek.
Mit tudtok a vízről? Tudatossággal újra tudjátok rendezni. Mit tudtok az ember vízhez való kötődéséről, ami maga az élet?
A tudatossággal meg tudjátok változtatni azt. Mi olyat fedeztetek fel már az ősi folyamatokkal kapcsolatosan, amit épp
megemlítettem? Gyógyulást: utasításokat a testnek. Azt akarom, hogy kezdjetek el meglátni valamit: több is van ezekből,
mint amit ismertek! Azok a megerősítések, amiket most hangosan kimondtok, részei a problémának, hogy előhozzátok,
hogy a fül meghallja, így pedig az bekerüljön a tudatba, és így hatással legyen arra, akik vagytok.
A meditáció most önmagában annyira erőteljes, mert ez maga a szándékkal rendelkező emberi lény, aki utasításokat ad nem csak energiákat, nem csupán imákat. Látjátok a különbséget a valamiért való imádkozás és az utasítás között?
Lehetséges lenne utasítani a bolygót is? Lehetséges utasítani önmagatokat? Mindezt összevéve, gondoljátok, hogy talán
megnövelhetitek az élettartamotokat? Megállíthatjátok az öregedéseteket a mostanihoz képest? A test azért öregszik,
mert nincsenek utasításai. Figyeltek rám? A test azért öregszik, mert nincsenek utasításai! Azt fogjátok mondani: "Ez

badarság! A test természetes módon öregszik, aszerint, hogy megújul-e vagy sem. A telomérek megrövidülése miatt,
emiatt vagy amiatt." Elmondom nektek, kedveseim, hogy azt fogja csinálni, amit eddig is tett, ha csak ott ültök, és

nézitek. Ez a test utasítások nélküli alapértelmezett működése. Amikor elkezditek utasításokkal ellátni, akkor megadjátok
annak a lenyomatát, hogy az hogyan reprodukálódjon, regenerálódjon és hogyan űzze el a nem helyénvaló dolgokat. Azt
mondom nektek, hogy tiétek az irányítás! Jobban, mint bármikor is valaha a történelemben, ti vagytok az irányítók. Ez
egy nagyszerűbb módszer annál, mint azt gondolnátok.
Több is átadásra kerül majd, de most a következőt mondom nektek. Azt szeretném, ha rátekintenétek az ősökre és az
elődeitekre! Olyan dolgokkal rendelkeztek, amiket ti elhajítottatok. Olyan bölcsességgel, amire ti nem feltétlenül akartok
ránézni és azt elolvasni, a boldogulás módszereivel. Régi szólásokkal és mondásokkal, amik olyan mélyenszántók, hogy a
földre dobtátok őket. Szertartásokat, amik működtek, mert azok, akik végezték őket, hasonló gondolkodásúak voltak és
értették, hogy mit is csináltak. "Kryon! Azt mondod, hogy szertartásokat kellene végeznünk?" Igen, azt kellene tegyétek,
a saját módotokon. Talán modern módon, lehet akár az irodában is. Gondoljátok, hogy ez valami olyasmi, ami
lehetséges? A válasz: igen! Amikor az emberi lények felfedeznek valami olyat, ami működik, akkor azt előbb csinálni
fogják, és aztán kérdeznek csak. Ez hát az, ami történik. Ez az, ami zajlik. Az együttérzés a munkahelyen. Ez az, ami
olyan sok helyen zajlik bolygószerte, amiről nincs beszámoló, amiről nem is tudtok. Évek telnek el, mire a hírek felkapják
a történeteket. "Nincs elég dráma benne." - mondjátok. Mégis ez a legdrámaibb dolog, ami a bolygón történik. Ez
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végezetül megteremti az együttérzést és a békét ott, ahol nem volt. Az országok közötti tárgyalásokat, amik sokkalta
másabbnak tűnnek, és sohasem történtek meg korábban. Ez van hát érkezőben.
Most viszont azt mondjuk nektek kedveseim, hogy békésnek kell maradjatok amiatt, amit láttok! Hogy jobban tudjátok,
és jobban megértsétek, tudatában legyetek azon dolgoknak, amik más embereket megrémisztenének - de ti ezt jobban
tudjátok. Azt fogjátok mondani: "Ez nem az, aminek látszik." Legyetek békések, mert az egyensúlyotok aztán hatással
lesz körülöttetek a többiekre! A végén odamennek hozzátok, és azt mondják: "Igazad volt. Talán jobban kell figyelnem.

Talán fel kellene nézzek az őseimre és jobban hallgatni rájuk. Talán kutatnom kellene azt, hogy miben is hittek és erre
kéne jobban figyelnem." Ennyit mostanra.
És ez így van.

Kryon
5. nap - Levegő
Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
A levegőt tanulmányozzátok, a negyedik elemet. Itt egy másik olyan elem, ami látszólag láthatatlan. Tisztán látjátok azt,
amit a szél hordoz - az maga a szél. De általánosságban az valami olyasmi, ami becses a számotokra. Szükséges az
élethez, jobban, mint a víz - folyamatosan, minden egyes pillanatban. Létezik egy szövetség a levegőben Gaiával. Ha
rátekintetek az emberi testben lévő hasonlatra, akkor a levegőnek mi lenne az ezoterikus megfelelője? Hívjuk ezt a
csendes "élet-barátotoknak"! Valaminek, ami láthatatlan. Valaminek, amit magától értetődőnek tartotok. Valaminek,
amire minden egyes napon szükségetek van. Amikor az elmegy, akkor annak tudatában vagytok, és nem tudtok túlélni
nélküle.
A társam ma olyan dolgokról beszél, amik rejtettek. El vannak rejtve a történelemben. Minél jobban tanultok róluk, annál
jobban megismeritek nem csak önmagatok, hanem az elődök nagyszerűségét is. Elmondtuk nektek azt, hogy napjainkban
a "bölcsesség őrzői" a bolygón az ősök, nagy Ő-vel. Azzal rendelkeznek, ami a nyugati világból hiányzik. A múltból
származó bölcsességet hordozzák. A bennszülöttek tudják ezt, és ez az, amiért tisztelik az ősöket, hallgatnak rájuk,
vannak örökül hagyott történeteik tőlük, és ezeket továbbadják a gyermekeiket tanítva. Ez egy olyan igen bölcs kultúra,
ami fogja az ősöket, és a kicsik tanításának részévé teszi őket. Ez nem az, amit ti tettetek. Mi lenne, ha ezt ki tudnátok
terjeszteni? Kik voltak az ősök, az ősök előtt? Ez a csillagok tanulmányozása, a galaxisban előttetek járóké. Lehetséges
az, hogy az ő bölcsességük bennetek is ott van? Akkor fel kellene tennetek a kérdést, hogy: "Nos, honnan is jöttetek?"
Lehetséges az, hogy ti, emberi lélekként annak az életnek vagytok a kiterjesztése, ami még azelőtt volt, mielőtt a Földön
élet lett volna? Ha ez a helyzet, akkor rendelkeztek azon bolygón túli bölcsességgel, amit be tudtok vonzani, illetve
segíteni tudtok abban, ami most zajlik? Ez a láthatatlan barát, ami a levegő, az az ősi bölcsesség, amit magatokban
hordoztok. Mi van, ha ezt most, jelen pillanatban magatokhoz tudjátok húzni?
Szeretnék mondani nektek valamit kedveseim. Sokan ebben a teremben rendelkeznek vele, azok pedig, akik a jövőben
hallgatják, ezt fogják elkezdeni. Az a merő bölcsesség, amiről beszélek, ez a láthatatlan barátotok, ti magatok vagytok, a
saját Akashátokban. Ez, azzal kombinálva, amit Teremtő Forrásnak neveztek, a Földi béke titka. Elkezditek felfedezni azt
az energiát, amire azt mondanátok, hogy az élethez szükséges energia. Ez az emberi testen belüli energia. Ezek sajátos
energiák, amelyek mindig is itt voltak az emberi mivoltotok számára. Valamint a biológia számára amivel korábban
rendelkeztetek, mielőtt idejöttetek volna. Ha azt mondom nektek, hogy a Teremtő Forrás energiái és a ti testetek
ugyanolyanok voltak más életformák számára is szerte a galaxisban, akkor ezt megkérdőjeleznétek? Azt mondanátok:
"Nos, a többi életforma talán nem humanoid." De igen, azok voltak. "A többi életorma talán nem olyan volt, mint mi."
Nos, de igen, olyanok voltak. Újra csak elmondom, hogy amikor egy napon találkozni fogtok velük, akkor talán nagyon is
hasonlítani fognak rátok. Mi olyat tanultatok, ami nem a Földről származik, amit jelen pillanatban húztok be az
Akashátokba? Intuitívan felébredtek valami olyasmire, ami a csillagokból származik. Minek nézne ez ki? Elmondom én
nektek. Az asztrológusok ráébrednek a kvantum-asztrológiára. A homeopaták ráébrednek a többdimenziós homeopátiára
- azokra az energiákra, amik túlhaladnak azon, amit gondoltak. Néhány a legősibb és leginkább megértett ismert segítő
gyakorlat elkezd többdimenziós tulajdonságokkal rendelkezni. Ez a csillagokból származó ébredés. Mostanáig nem
rendelkeztetek vele, és az Akasha elkezdi azt átadni a számotokra. Ez hát a legjobb barátotok: a levegő.
Ez annyira érdekes. Tudtátok, hogy jelen pillanatban ez a bizonyos csoport olyan helyen tartózkodik a bolygón, ami az
egyik legfrissebb hely, ahol csak lehettek, a legtisztább levegővel, ami csak lehet? Az oka pedig a következő. Az iskolában
tanultok a fotoszintézisről. Megértitek a levegőt és a széndioxid cserét. Megértitek Gaiát, hogy a fák adják meg nektek azt
az oxigént, ami az élethez szükséges számotokra. Megértitek azt, hogy ti pedig valami olyasmit adtok vissza, amire nekik
van szükségük. De elmondta nektek valaha is azt bárki, hogy hol termelődik a bolygón lévő oxigén legjava? Ha azt
mondanátok, hogy: "Nos, biztosan az erdőkben." - akkor tévednétek. Ezek a legkisebb dolgok, amik csak léteznek: az
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esőerdőkben lévő mohák. Több oxigént termelnek, mint a fák. Ezért most jó helyen és jó időben vagytok ahhoz, hogy
kimenjetek és belélegezzétek a legjobb barátotok, Gaia által termelt legtisztább oxigént. Ebben a hasonlatban van egy
másik legjobb barátotok is, ami az Akashátok. Ez adja meg nektek azt az életerőt, ami valami nagyon különlegeset hoz
létre ezen a bolygón: új információt az új egészséghez. Felhasználva a test energia-meridiánjait, és még sok-sok mást is.
Olyan sok minden mást. Az emberi test energiája lesz egy napon a hosszú élet és a gyógyulás titka. Jobban, mint bármi
olyan, amivel manapság rendelkeztek. Kedveseim, sokkalta több van annál, mint amit a sejtjeiteken belül felismertek,
amit sohasem tanítottak meg nektek.
Azt akarom, hogy a következőre gondolva hagyjátok el ezt a helyet! Jelen pillanatban az energiák olyan sokszínű
univerzuma vesz körül benneteket, amire a ti nevetek van ráírva, ami veletek együtt jár abban, amit a "Merkabátoknak"
neveztek - amit részben ti, a biológiátok, a DNS-etek és még a lelketek is hordoz. Mindezek összekeverednek, hogy
valami olyan isteni dolog legyen, amely azon a valóságon túli, amit megértetek. Ez az egészség abszolút titka az életben.
Ez az oka, hogy ahogy a jövőben felfedezitek ezeket a dolgokat, nem fogtok túlnépesedni. Meglesz a bölcsességetek
ahhoz, hogy tudjátok, mi működik, és mi nem. Teljesen más étel, elektromosság és víztermeléssel fogtok rendelkezni. A
bolygón való élet új paradigmája ki fogja törölni mindazon félelmet, amivel jelenleg a 3D-ben rendelkeztek. Nem
tudjátok, hogy mit nem tudtok. Ha meg tudjátok tartani ezt a látomást és pozitívan tudtok gondolkozni, akkor ez a pozitív
érzés még a következő életetekbe is átvivődik. Amikor megszülettek, akkor az Akashátokban vissza fog csengeni az, hogy
van remény, hogy okkal vagytok itt, és hogy nem kell szenvednetek. A bolygón lévő új nemzedék a kulcs mindenhez, ami
meg fog történni. Ahogy halad az idő, ti magatok lesztek az új generáció. Gondoljatok erre!
És ez így van.

Kryon
6. nap - Búcsúvacsora
Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Sok olyan lecke van, amit az emberi lények megtanulhatnak, amik olyan szépek, jószándékúak és ébresztőek. Ezek
mindannyiótok számára egyediek. Azoknak is, akik a teremben vannak, és azoknak is, akik később hallgatják meg. Olyan
módon kell megtanulni őket, ami minden egyes élet számára helyénvaló. Nincs egy olyan nagy lecke, ami köré mindenki
odagyűlik és együtt kell tanulni. Ehelyett, ami történik az, hogy a csoportok olyan energiákban vesznek részt, amit
elkezdenek felismerni. Ez nem a tények, amiket megtanultok, nem is a lista, amit talán leírtok. Amit érzékeltek, ami egy
nagy kohéziós egységbe rendezett benneteket, az a szeretet tulajdonságai. Biztonságosnak érzitek és felismeritek azt.
Ez pedig a fénymunkások közötti kommunikáció. Nem az, amit egyfajta meggyőződés-rendszernek neveznétek. Azt
szeretném mondani, hogy ne hívjátok ezt többé rendszernek! A szeretet vajon egy rendszer? A válasz: nem. Az
együttérzés vajon egy rendszer? A válasz: nem. A Teremtővel való kapcsolatotok nem egy rendszer, az csak úgy van.
Viszont mások ugyanazt az energiát fogják felismerni, mint amit ti is. Nem egy rendszerben, hanem abban az együttérző
energiában, ami mindannyiótokat körülvesz. Jobb emberré tesz benneteket, mert együttérzőek és szeretetteljesek
vagytok önmagatok és mások irányában. Ez minden elvárásotok tulajdonságát megváltoztatja, de ennek otthon kell
elkezdődnie, egy olyan helyen, amit önmagatoknak neveztek.
Újra és újra csak ezt hallottátok: megbocsátás önmagatoknak. Ez nem igazán megbocsátás, ez az arra való tudatosság,
akik vagytok, és hogy talán mit nem kell megbocsátani. Ez megintcsak az arra való tudatosság, hogy nagyszerűnek
születtetek, nem számít, hogy mit gondoltok arról kik is vagytok, és kik voltatok gyermekként. Ez az, amit a gyermek
gondolt mindaddig, amíg fel nem nőtt, és meg nem értett mindent az együttérzésről és a szeretetről. Az Isten, aki
teremtett benneteket: ti magatok vagytok. Újra elmondom: "a képmására teremtett" egy olyan kifejezés, amit oly sokan
használtak a múltban ahhoz, hogy meghatározzátok az emberi lényben lévő isteniséget. A képmás nem egy próféta képe,
nem Isten arcának képe, hanem az együttérzésé, a szereteté. "A képmására teremtetett" azt jelenti, hogy a Teremtő egy
darabkája vagytok, a bennetek lévő Teremtő képmása. Ez a nagyszerűség. Ez az a motor, amit használni kezdtek,
bármire is legyen igényetek. Megoldás arra a problémára, amivel ma idejöttetek. A motor ott van. Megoldás az
egészségügyi problémákra, a motor ott van. Kedves fénymunkások, mondtam nektek a legutóbbi találkozásunk
alkalmával, hogy hogyan utasítsátok a motort, hogy az aztán előrehajtson, hogy eltávolítsátok azokat a dolgokat, amikre
nem feltétlenül van szükségetek, amik ezúttal nem helyénvalóak az életetekben. Azt érzitek, hogy az életetek korlátozott?
Azt érzitek, hogy talán ez hamarosan véget ér? Elmondom nektek, hogy mindezen fajta gondolkodás, a régi energiában,
egy 3D-s helyen rátok lett helyezve, és valahogy, valamilyen módon ti elhittétek egészen eddig a percig, nem értve azt,
hogy a "képmására teremtetett" azt jelenti, hogy irányítani tudjátok az ittlétetek idejének hosszát. Hogy semmi sem tart
örökké, ami jelen pillanatban zajlik az életetekben. Hogy ma, vagy holnap félretehetitek. Nem tudjátok, amit nem tudtok.
Amit nem tudtok az pedig az, hogy mennyire hatalmasak vagytok. Az erő azért a tiétek, hogy megváltoztassátok
magatokat. A vizen vagytok kedveseim, ez az ideje ennek.
www.kryon.hu
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Át akarok adni nektek néhány olyan dolgot, amire nem igazán gondoltatok. Néhány évtizeddel ezelőtt volt pár olyan
űrhajós, aki teljesen elhagyta a Föld gravitációs mezejét. Csupán páran voltak, és ők voltak azok, akik elrepültek a
Holdra. Nem számít, hogy leszálltak-e vagy sem, néhány hétig nem voltak kapcsolatban semmi olyasmivel sem, ami
leföldelte volna őket a bolygóhoz. Soha, de soha nem földelődtek le (azután sem - a ford.). Jelentős volt az a tény, hogy
teljesen és totálisan kívül kerültek a Föld mágneses mezején. Teljes és totális mértékben földeletlenek voltak. Nos, azt
szeretném, ha egy kicsit tanulmányoznátok azt, hogy mi is történt ezekkel az emberekkel! Az egyikük művész lett, a
másik író, egy harmadik pedig maximálisan spirituális beállítottságú. Ez minden, amiről beszélni akart. A többiek nem
beszéltek arról, hogy mi történt velük, mert nagyon magánjellegűnek tartották. Annyira, hogy még az utazásról sem
akartak beszélni. Mivel mindegyiküknek egyenként olyan megvilágosodása volt, amire sohasem számítottak. Ezek
tudósok, pilóták és olyan űrhajósok voltak, akiket a legjobbaknak, a leglogikusabbaknak választottak ki - és ők
mindannyian érintettek voltak.
Pár napig földeletlenségben részesülhettek. Elmondom nektek, hogy az energia ezen a helyen megérett a változásra, a
felfedezésre, a döntésekre, és a megoldásokra. Újra csak elmondom: a változásra, felfedezésre és megoldásokra.
Használjátok ki ezt vagy sem, ez a szabad választásotok. Egy kis csoporthoz szólok itt, illetve azokhoz, akik a jövőben
hallgatják ezt. Amikor elutaztok ide, amikor újra és újra a vízen vagytok hosszú ideig, akkor ez csodálatos kreatív időt hoz
létre. Elmondtuk korábban, hogy azok, akik könyvet akarnak írni, menjenek el hajós körutazásra! Azok, akik verset
akarnak írni, hajóra fel! Azok, akik megoldásokat akarnak az életükben, amit egyébként nem fognának fel, szálljanak
hajóra! Ez majdnemhogy egy felhívás a számotokra, hogy másképpen gondolkozzatok, hogy megvalósítsatok olyan
dolgokat, amiket különben nem tennétek. Aztán, amikor visszatértek a földeléshez, akkor mindennek elkezd értelme
lenni. Visszatekintetek talán egy vagy két héttel korábbra, és azt mondjátok: "Sohasem gondoltam erre. Most másképpen
érzem magamat." Nem a nyaralás miatt történt velük ez, kedveseim, ugyanúgy, ahogy az űrhajósok sem nyaralni
mentek. Ez valami más volt. Ti önmagatokkal, ez a legnagyszerűbb eszközök egyike, amitek csak lehet.
És ez így van.

Kryon
* Allopátia: a természetes gyógymódok művelői által használt kifejezés: gyógyító eljárás, mely a homeopátiával ellentétben nem kúrálja a hasonlót a
hasonlóval, hanem a betegséggel ellentétes tüneteket támaszt. (Wikiszótár)
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