A legnagyobb kirakós rejtvény
Shasta-hegy, Kalifornia - 2019. június 22.
( Forrás: https://www.kryon.com/cartprodimages/2019%20downloads/download_shasta-19.html )
A tisztább megértés érdekében - hogy segítsék az olvasókat - Lee és Kryon újra átvizsgálták ezt a közvetítést. Az élőben
elhangzottak gyakran olyan energiát foglalnak magukba, olyasfajta kommunikációt hordoznak, amit a nyomtatott szöveg
nem mindig képes visszatükrözni. Emiatt a leiratban néha még további, vagy összesűrített információ is szerepelhet.
Szóval, élvezzétek ezt a kibővített üzenetet, ami a Shasta-hegyen került átadásra!

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Ami következik, az a bolygó nagyon régi, történelmi tudatosságának története, ami a fejlődő öreg lelkeknek
köszönhetően elkezd résnyire megnyílni, és láthatóvá válni. Ezt az üzenetet a "legnagyobb kirakós rejtvénynek" fogom
elnevezni.
Ez egy nagyszerű történet, tudjátok? Az emberi tudatosság története, és a módszeré, ahogyan gondolkoztok illetve
cselekedtek. Annak a története, hogy mi olyan bukkant fel a távoli történelemben, ami összefügg Isten érzékelésével.
A nagy megegyezés
Olyan lenyűgöző vetni egy pillantást az emberiségre és látni, hogy bizonyos helyzetekben miben is hitt a történelem
folyamán, nem igaz? Manapság, jelen pillanatban az az általános megegyezés, hogy az emberiség hisz a halál utáni
életben. Statisztikailag azt mondják, hogy a most élő több milliárdnyi ember 80%-a hisz ebben a megfoghatatlan halál
utáni életben. Ezért ezt a hitet belsődlegesnek vagy veleszületettnek nevezzük. Ez ösztönös intuíció, amellyel
megszülettek. Emiatt van bennetek már az a "mag-hit", hogy van ennél több is - több, mint az itteni életetek a bolygón.
Kell lennie valaminek azon túl, mint amit láttok. Valami olyannak, ami talán lehet, hogy többdimenziós.
Létezik egy olyan megegyezés is végre, hogy ez a Teremtő Forrás egyedülálló - egyetlen Isten. Ez nagyobb kérdésekhez
vezet el benneteket az egyedülálló Teremtő Forrással kapcsolatban, ami túlmutat azon, amit láttok, ami képes
megteremteni benneteket. Ez a kérdés is hordoz egy közmegegyezést: majdnem egyetemesen ezen a bolygón, minden
hitrendszerben, van valami nagyobb, mint a biológiai testetek. Ez olyasfajta, mint egy "spirituális hordozó közeg", amiben
utaztok, ami örökkévaló - és ezt léleknek nevezik. Itt vagytok egy darabig, majd aztán továbbléptek valahová máshová,
örökkön-örökké. Nostehát, ez az általános felvetés és közmegegyezés - most is, ahogy jelen pillanatban itt ültök -, ebből
áll az út az egyedülálló Teremtő és az emberi lélek között.
Azonban, ami az idő ezen pontján szintén érdekes az az, hogy azt állítjátok szabad spirituális választásotok van. Ez a
szabad választás nagyon pozitív elképzelésnek tűnik. "Szabad választásom van." - mondjátok. "Egyik hitrendszert sem
kényszerítik rám. Bármiben hihetek a tudatosságommal és az intuíciómmal, amiben csak akarok." Ez csakugyan nagyon
pozitívan és korrektül hangzik. Mégis kedveseim, valami pozitív helyett, ez inkább egy frusztráció - egy rejtvény. Az oka?
Az ok az, öreg lélek, hogy egy olyan történelmi, alacsony szintű tudatosság termékeként ülsz itt, ami a spirituális logika
hiánya miatt lassan elkezd megrepedezni. Elkezditek feltenni a kérdéseket ebben az új, fejlődő energiában. Hadd
magyarázzam meg!
Amikor gyerekként leszülettek erre a bolygóra, sok lehetőségetek van arra, hogy tanuljatok a teremtés kirakósáról és
megfigyeljétek azt. Nem elmélkedtek nagy spirituális elképzelésekről, miközben felnőttök - nem igazán. Hallhattok róluk,
lehetnek szavaitok rájuk, és még dalokat is tanulhattok róluk, de szellemileg különösebben nem tűnődtök el a teremtés
nagyszerűségén és mélységén addig, amíg nagykorúak nem lesztek. Ameddig nem vagytok képesek logikus kérdéseket
feltenni magatoktól, addig egy olyan nagyon egyszerű és meggyőző mintaképpel rendelkeztek, amit magatok körül
tapasztaltok meg. Ez nem feltétlenül egy spirituális modell, hanem valami egyszerű dolognak a mintája. Ebben a
kultúrában ezt "télapó hatásnak" fogjuk elnevezni.
A télapó hatás
A télapó egy olyan mindent látó és mindent tudó jószándékú entitás, aki ismer benneteket. Olyan férfi - természetesen,
ahogy Isten is az - (Kryon humor), aki ismeri, hogy merre laktok, és tudja, hogy jók vagy rosszak voltatok-e. (Nevetés)
Tudjátok, hogy igazam van, ugye? Ez hát a télapó minta. Attól függően, hogy mit csináltok gyerekként, ő dönti el, hogy
lesz-e ajándék a számotokra vagy sem. Tehát, már eleve megjelenik egy szellemi alapbeállítás. Itt van egy láthatatlan
erő, aki tudja, hogy kik vagytok. Aki folyamatosan figyel benneteket, és aki készen áll arra, hogy megítélje a
viselkedéseteket. Jó vagy rossz, jár-e az ajándék vagy sem.
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A feltevést évek során tapasztaljátok és élitek ahogy felnőttök, a gyermek hisz benne - teljesen magáénak tudja. Ebben a
nagyszerű illúzióban, gyakran a szerető szülők is jelen vannak, akik támogatják mindezt. Ők azok, akik folytatják az illúzió
elősegítését, mert az jó móka, és mivel meglepetések, szeretet, boldogság, hagyomány és családi elégedettség jelenhet
meg általa. Ez hát a télapó hatás.
Amikor olyan 7 évesek vagytok, vagy egy kicsivel később, akkor gyakran feltárul az igazság. Elég idősek vagytok ahhoz
már, hogy legyen saját kezdődő értelmetek, és végül felismeritek a megtévesztést. Viccnek fogadjátok el, és aztán
később tovább támogatjátok, és átadjátok azt a saját gyerekeiteknek is. Ám ekkor történik néhány érdekes dolog. A 7 és
10, vagy 11 éves kor közötti idő (gyermektől és nemétől függően) nagyon érdekes, mert ez az, ahol láthatóvá válik és
stabilizálódik a kirakós nagyobbik része. Elmondom nektek, hogy mi is történik.
A kirakós megmutatja önmagát - vagy mégsem
11-12 évesen még nem igazán vagytok abban a korban, ahol az életről és a teremtésről elmélkednétek, de elég idősek
vagytok ahhoz, hogy kezdeti döntéseitek, illetve kérdéseitek legyenek a saját létezésetekkel kapcsolatban. Ez az, ahol
meglátjátok azt, hogy mit is csináltak a szüleitek ugyanezzel a kirakóssal. A kultúrátokban a legtöbb gyerek gondosan
figyeli azt, hogy mit hisznek a szülők Istenről, majd leutánozzák azt. Ez valójában egy egészen elképesztő folyamat
mindannyiótok számára. Ez egy alapvető tanítás és gyakorlat, mivel a gyerekek a túlélés és a létezés módszerei miatt a
felnőttekre tekintenek, nem igazán intuitívan kérdeznek - még.
A kezdődő kamaszkori elmétek elkezd kapcsolatokat létrehozni mindazzal, amit az életetekben láttatok a vallással és az
istentisztelettel kapcsolatban. Ez közvetlenül a szüleitektől és a társaiktól ered. Mindenekelőtt, - sok más felnőttel együtt látjátok őket ugyanazokat a dolgokat csinálni újra és újra. Ez roppant nagymértékű hitelességet ad a számotokra.
Látjátok, hogy milyen különleges ruhákat viselnek és (általában egy héten egyszer) látjátok őket imádkozási helyzetben
is. Talán látjátok imádkozni és sírni néhányukat. Attól függően, hogy hol vagytok, láthattok néhány különleges öltözékű
irányadó vezetőt fontosnak hangzó szentírást idézni, és elvi utasításokat adni. Ezt egy hatalmas épületben adják elő. Az is
fontos kérdés, hogy ki építi ezeket az épületeket? A válasz: valaki nagyon fontos, mert az építmények nagyszerűek és egy
vagyonba kerülnek. Azt mondják nektek, hogy néhány épület közülük többszáz éves. Ekkor elkezditek megérteni,
értelmezni és felfogni azt, hogy ennek "ez a módja", mivel a történelem maga szintén pontosan azt csinálta, amit a
szüleitek is tesznek.
A születéstől a fiatal kamaszkorig bezárólag, a fiatalok azt mondhatják: "Nézz a felnőttekre! Ők 100%-ban hisznek ebben.

Kiöltöznek az alkalomra. Nézd meg a szervezetnek még külön öltözetei is vannak az eseményhez (így néz ki egy gyermek
számára). Milliókat költenek az épületekre, és ez mind nagyon hiteles." Ez a dolgok módja, ez mind valódi.
Az idő ezen pontján kedveseim, egy gyermek semmilyen kérdést sem fog feltenni. Ők egyszerűen csak figyelnek,
résztvesznek olyan mértékben, amilyenben csak tudnak, és kitörölhetetlenül megpecsételődnek a létezés valóságaként
megfigyelt cselekvésekkel. Aztán a gyermekek felnőttekké válnak... Gondolkodás nélkül - a legtöbb gyermek az egész
emberiség legnagyobb kérdésével úgy nő fel, hogy kész megoldást kínálnak rá nekik: már tudják, hogy kicsoda Isten,
valamint ismerik az alapértelmezett válaszokat az élet és a lélek összes kérdésére a több ezer lapnyi régi szentíráson,
öltözéken, eljáráson és azon homályos télapóhatáson belül, ami valahogy szintén dogmatikussá és "Isten útjává" vált.
Hadd beszéljük ezt meg!
Jelenlegi gondolkodás
Annyira érdekes, hogy a világegyetem teremtőjével kapcsolatos jelenlegi hit a bolygón ide vezetett, nem igaz? Milliárdok
és milliárdok hisznek egy jóindulatú, szerető, egyetlen teremtő Istenben - itt van a történet:

"Létezik egy hatalmas és szerető láthatatlan erő - hívjátok, aminek csak akarjátok - Isten, Szellem, Teremtő. Ez a
láthatatlan erő ismer benneteket és tudja a neveteket. Tudja, hogy mikor vagytok jók illetve rosszak. Jobb, ha
odafigyeltek, mert ha elhagyjátok ezt a bolygót a halál utáni életbe, amiben hisztek, akkor ott jutalom vagy büntetés vár
rátok!" Ez ismerősen hangzik? Ez az, ahol a bolygó tudatossága jelenleg tart. Milliárdok hisznek abban, hogy ez a szerető
Teremtő meg fog kínozni benneteket és a gyermekeiteket is, ha nem követtek néhány beöltözött egyén által felállított
szabályt. Szabad választást kaptatok, és aztán azonnal megítélnek benneteket a választásotok miatt (legalább is ezt
mondják nektek a régi írások).
Hogy mit mondanak?
Ez hogy hangzik eddig? Szerepet játszik a "spirituális logika" bármit is ebben a történetben? Egyáltalán hányan vetnek
pillantást rendszeresen erre és teszik fel a kérdést: "Ez helyes vagy helytelen? Csak ismételek valamit, amit gyerekként
tanultam meg? Több is van annál, mint amit még nem értek?" A válasz arra, hogy hányan teszik fel a kérdést: nem olyan
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sokan. Van valami, ami távol tart benneteket attól, hogy feltegyétek ezeket a kérdéseket kedveseim - és ez pedig valami
olyasmi, ami most kezd megváltozni.
Nagyon hosszú ideig, rendkívül sötét és alapvetően fejlődésképtelen, statikus tudatosság volt jelen ezen a bolygón.
Közeledtetek a végső időkhöz, ahogy azt ismertétek, és terv szerint átéltetek volna egy újabb háborút a 2000-es évben.
Ez lett volna mindennek a vége. Kedveseim, ti tudjátok-ismeritek ezt... mert ez a bolygó mostani időszakának jóslata.
A székben helyet fogaló ember (Lee) átélte a hidegháborút, és látta azon időszakot, mikor két ország 50.000 nukleáris
fegyvere irányult egymás felé. Lee édesapja a halálos ágyán ezeket a szavakat ejtette ki: "Sajnálom, hogy az idő ezen

pontján hoztalak erre a világra. Nem igazán van remény a túlélésre. Tényleg lesz, elkerülhetetlen egy nukleáris
összecsapás. Sajnálom." Átélte a II. világháborút, és tudta, hogy mi történhet következőben. Ez volt az előrejelzés, még

az egyházában is, és úgy nézett ki, hogy az emberiség megismétli a történelmet és folytatja a háborúzást. De ez lett
volna az utolsó. III. világháborúnak hívták volna, és rövid lett volna. Milliárdok hittek benne és számítottak rá. Az
emberek egyszerűen ezt teszik, és tették a történelem során. Az apa annyira feldúlt és dühös volt, hogy a fiának keresztül
kell mennie ezen! Ez volt a valósága.
Az emberiség korszakokon át hadat viselt, mindezen alacsony szintű tudatossággal rendelkező korszakokon belül. Egyik
háború vezetett a másikhoz, és úgy tűnt nincs Akasha emlékezet, nincs olyan Veleszületett utasítás, hogy a háború nem
igazán old meg semmit. Nem igazán tűnt úgy, hogy lenne egy az egyik nemzedékről a másikra szálló ösztön, ami azt
mondaná: "Ne tedd ezt, ez nem működik! Működésképtelen és borzalmat teremt az emberiség számára, minden egyes
alkalommal." Nem volt jelen a generációkról-generációkra szálló "túlélési emlékezet". Tehát, az öregek távoztak, és az
újak háborúztak tovább - és ez így ment újra és újra.
Az egész forgatóköny az alacsony szintű tudatosságnak köszönhető. Az emberiség egyik nemzedéke nőtt fel a másik
után, és tette meg ezt újra. A fegyverek minden alkalommal nagyobbak és pusztítóbbak lettek. Több halál, több rémség,
és nem csak ezekből lett több, hanem nagyobbá és láthatóbbá vált egy hihetetlen tény is. Az emberiség történelme során
a háborúk többségét, a szomorúságot és a halált, olyan nézeteltérések okozták, amik az egyetlen szerető Isten helyes
hitével kapcsolatosak! (Álljon itt egy pillanatnyi szünet a logikának és a fejrázásnak.)
Az emberiség alacsony szintű tudatossága miatt a történelem azt mutatta, hogy ez egyre csak folytatódott és
folytatódott. Még azok is, akik hittek a szerető, szeretett prófétákban, a háborút, halált és rémséget tekintették a
válasznak: a régi keresztények hozták létre a spanyol inkvizíciót. Manapság vannak olyanok, akik levágják a keresztények
fejét, hogy milliók lássák azt a közösségi médiában, hogy hangsúlyozzák kinek is van igaza az egyetlen szerető Istennel
kapcsolatban. Tehát, mennyit változott ez, mit gondoltok? Mennyi fejlődést láttatok ezidáig? Nem sokat.
Ez nem a múlt kritikája kedveseim - csupán csak ez mindaz, amivel rendelkeztek. Éppen most ismertettük a
történelmeteket, amikor is majdnem mindennek, amiben csak Istennel kapcsolatban hittetek - a tudásnak, a
szervezeteknek, a tanításoknak - a gyermeki változatával rendelkeztek. A télapó változattal. Ismételten csak: ez nem egy
ítélet, hanem inkább az alacsony szintű tudatosság egy ténye, logikus következménye. De most, ez az alacsony szintű
tudatosság lassan elkezd átváltani, aminek az eredménye nem pusztán csak egy spirituális rejtvény megoldását tükrözi.
A nagy váltás
Sokszor megbeszéltük már ezt a bizonyos eseményt: történt nemrég valami kedveseim - amikor nem jött el a világvége.
A 2012-es évben egy olyan váltás történt, ami elkezdett kinyitni egy ajtót. Ez egy olyan újfajta tudatosságnak volt a
kezdete, ami tényleg lehetővé teszi a fejlődést. Ez tulajdonképpen egy engedély, hozzáférési lehetőség lenne másképpen
látni a kirakóst, és elkezdeni feltenni a kérdéseket: "Több is van Isten történetével kapcsolatban, mint amit tanultunk?"
Ebben a pillanatban, ahogy itt ültök, sokak fejében kigyúlnak a fények, felkapcsolódnak a lámpák. Első alkalommal kezdik
el feltenni ezt a kérdést az egyének a kirakósról.
Változás a nem-spirituális gondolkozásban
Már elkezdtétek meglátni a növekedést a minden dologgal kapcsolatos becsületességre való vágyakozásban. Ez ezen a
ponton többnyire a világ vezető, élenjáró országaiból származik. Ezek olyan kormányzattal rendelkeznek, melyek
megengedik a polgáraik számára, hogy azt gondoljanak, mondjanak és publikáljanak, amit csak gondolnak. Ez elindít egy
forradalmat - a kirakós rejtvény megoldási forradalmát. "Mit kezdjünk ezzel a romlott régi energiával, amit teremtettünk?

Hogy tépjük ki gyökerestől az elfogultságot és a méltánytalanságot? Hogyan lehetünk őszintébbek? Hogy változtathatjuk
meg a politikát? Hogyan tudjuk megváltoztatni a vállalati kapzsiságot? Hogy tudjuk megváltoztatni a gyógyításra
alkalmatlan gyógyszeripart? Hogyan távolíthatjuk el a gyermekrabszolgaságot világszerte? Hogyan jutottunk el ide,
mindezek okához?" Olyan sikeresen lett felkapcsolva a fény, hogy minden, ami mindig is sötét volt - most teljes
világosságban, fényárban úszik! A társadalmunkban hirtelen minden működésképtelennek látszik! Ez hát az, ahogyan s
amiben megmutatkozik a tudatosság fejlődése.
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A legnagyobb probléma
A kirakós ismét elkezdi megmutatni önmagát. "Ki vagyok én? Mi a valódi igazság a mindenség szerető Teremtőjével
kapcsolatban?" Az egyéni emberi lények, egytől-egyig - anélkül, hogy biztatást kapnának, evangéliumi nyomás nélkül,
próféta nélkül, egy rendszer nélkül, minden nélkül - ráébrednek a válaszra. Egytől-egyig felteszik ezeket a kérdéseket:
"Több is lehet annál, mint amit elmondtak nekem? Több lehet annál, mint amit bárkinek is elmondtak közülünk?" ...és a
régi, gyermeki változat elkezd elhalványulni.
Mikor elmondták nektek az igazságot a télapóról, talán átmenetileg csalódottak voltatok. Ugyanilyen lesz, ahogy
lassacskán felfedésre kerül a lélekről szóló igazság - kivéve, hogy ezek jó hírek lesznek és sokkalta több és mélyebb
értelmük lesz! Nostehát... azért lesztek csalódottak, mert túl sok ideig hittetek a gyermeki változatban. Azok, akik elkezdik
feltenni a kérdéseket arról, hogy az imádatuk helyes-e vagy helytelen, vagy pedig Isten tényleg egy ítélkező Isten-e,
belekezdenek egy új és friss történetbe - ami végül értelmet nyer.
A kirakós - jelenlegi hit
Hogyan szerethet Isten annyira benneteket, aztán mégis a pokolra küldi a gyermekeiteket? Hogy tudna Isten megkínozni
egy olyan embergyermeket, aki nem jött rá időben valamire? Hogyan lehet a lelkünknek szabad választása, és miképpen
történhetett meg az, hogy egy emberpár (Ádám és Éva) évezredekkel ezelőtt az örökkévalóságig elszúrt valamit? Hol van
az egyén, a szépséges lélek szeretete ebben? Hogyan lehetne Isten annyira működésképtelen, hogy olyan rendkívül
alacsony szintű emberi tudatosság jellemezze, mint az ítélkezés és a harag? Hogyan is tudna Isten a mennyországban
háborúzni és lehetne egy "bukott angyal, a Teremtő egy barátja", aki aztán valamiféle kínzómesterré válna? Ez úgy
hangzik, mint egy rossz gyerekmese! Ez nem lehet Isten! Igazatok van. Ehelyett ez az emberi természet legrosszab
formája! Itt valami nincs rendben.
Néha az egyház magasrangú képviselőit megkérdezik mindezekről: "Miért van ez? Ez hogy működhet így?" Ők pedig
gyakran megvonják a vállukat, rámutatnak a Szentírásra, ami igazolja ezt. Azt mondják: "Nos, Isten útjai
kifürkészhetetlenek. Nem tudjuk, hogy miért, de ennek ez a módja." Tehát, ez egy olyan változó képet mutat, ami szerint
ők is zavarban vannak, de mégis hisznek benne (ahogyan a szüleik is tették).
Fejlődő gondolkodás
Itt jön az a meghívás, ahol egy pillanatra elengedhetitek magatokat kedveseim, és elkezdhettek rápillantani a kirakósra és
azt mondhatjátok: "Én erősen hiszek abban, hogy Isten szeret engem és ismeri a nevemet. Érzem a Teremtő elképesztő

jóindulatát... azonban az ítélkezésről, haragról, mennyről illetve pokolról szóló rész, nem igazán tűnik úgy, hogy az
valóban rendelkezne bármilyen spirituális logikával is. Ennek nincs értelme. Nem cseng össze az igazsággal." Aztán a
kirakós hiányzó darabjai elkezdenek megoldásért kiáltani.

Ezen a ponton kedveseim, hadd adjak nektek egy kis iránymutatást! Ne forduljatok el annak tudatától, hogy a szerető,
jószándékú Teremtő ismer benneteket! Isten szeretete tökéletes és ámulatba ejtő a számotokra. Talán ez életetek azon
útelágazása, ahol a következő kérdesekkel kezdtek el továbblépni és fejlődni: "Isten nagyobb lehet mindennél? A valódi

forgatókönyv tényleg abszolút nagyszerű lehet?

A bolygón élő sok öreg lélek ébred rá egytől-egyig erre a kirakósra, és ez elvezeti őket ahhoz, hogy meghallgassák vagy
elolvassák az ilyen üzeneteket. Ez egy olyan helyre vezeti őket, ahol felismerik, hogy minden egyes ember más és egyedi.
Arra, hogy a Teremtővel való kapcsolat nem valami olyan, ami egy olyasfajta emberalkotta általános rendszerből ered,
amely bűzlik a működésképtelenségtől. Elkezdik megérteni azt, hogy a kirakós valódi megoldása nem egy régi,
nyilvánvalóan helytelen és hibás, ember által írt Szentírásból ered. Helyette felismerik azt, hogy az a lélek szintjén
kézzelfogható valóság lehet, és a minden egyes ember belsejében lévő Veleszületettből ered. Ez aztán igazán csodálatos,
látványos lehet!
Van még több is. Emlékeztek a télapó történetére? Amikor rájöttetek arra, hogy a képzelt Mikulás valójában a szüleitek,
akkor egy kicsit megnyugodtatok. Jól éreztétek magatokat, mert ez volt az, ahol a "valódi" szeretet volt. Mindvégig közel
volt hozzátok, és egy olyan forrásból származott, amit ismertetek. Lehet ez az Istenről szóló újfajta igazság is ehhez
hasonló?
Kedveseim, itt az idő! Ebben az új energiában levizsgáztatok és átmentetek Isten gyermeki változatából egy olyan
nagyobb igazságra, aminek sokkalta több értelme van. Felismeritek azt, hogy a Teremtő tudja kik vagytok. Ez az, ahol a
valódi szeretet lakozik. Ez az igazi szülő. Elkezdtek fejlődni - és azok a régi dolgok, melyekbe hittetek, elkezdenek
szétesni, szertefoszlani.
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"Van valami nagyobb ennél, mint amit elmondtak nekem?" Óh igen! De nem az, amire számítotok. Nem egy másik

spirituális szervezet. Nem valami, amihez csatlakozni kell. Nem egy másik felfrissített tanítás. Nincsenek szabályai vagy
megmászni való lépcsői. Nincs imádandó nagyszerű próféta. Nincs semmi olyasmi, amihez hozzászoktatok. Nem kell egy
kicsit sem szenvednetek ahhoz, hogy Isten kegyeibe kerüljetek. Ezen működésképtelen dolgok egyikéről sincs szó.
Ehelyett ez egy olyan új paradigma, ami sokkalta elegánsabb és tiszteli a Teremtőt. Valami olyat láthattok, amire nem
számítottatok: valóban nagyszerűek vagytok a Teremtő szemében, aki ismeri a neveteket. Olyanok vagytok, mint Isten
gyermekei. Minden módon nagyszerűek, és mérhetetlenül szeretve vagytok. Abszolút szabad választásotok van abban,
hogy elfogadjátok ezt vagy sem. Mindenfajta következmény nélkül dönthettek, még akkor is, ha azt választjátok, hogy rá
sem pillantotok. Amikor elhagyjátok ezt a bolygót, ugyanabban a buliban és ünneplésben lesz részetek a másik oldalon. A
lelketek megbecsülést kap az utazásért.
Fontos érzékelések
Ha elkezdetek körülnézni e dolgokat illetően, akkor itt vannak az útbaigazításaim: senkit sem árultok el - legyen az akár
egy lelkész, lelkipásztor, pap, barát, vagy a szüleitek - mikor elkezditek meglátni azokat a dolgokat, melyeket ők még
sohasem láttak. Azért mondom ezt, mert a múltban az energia sötétebb volt. Abban a sötétebb tudatosságban, az általuk
adható legjobbat adták nektek - a legnagyszerűbb igazságot, amit csak adni tudtak. Olyan teljes szeretettel, nemes céllal
és tisztasággal nyújtották át azt nektek, ahogy csak tudták. Viszont manapság egy új fény gyúlik, és sokan kezdenek el
meglátni valami mást - valamit, ami túllép a gyermeki történeten. Ez fenségesebb, több értelme van, és sokkal inkább
fölötte áll bárminek, mint aminek eddig ki voltatok téve. Figyeljetek most jól ide! A választásotok, hogy erre rátekintetek,
nem azt jelenti, hogy bármelyiküket is elárulnátok. Értitek ezt? Nincs átverés, nincs elárulás.
Ez az, ami olyan gyakran tart távol sokakat attól, hogy alaposabban rátekintsenek a kirakósra: "Ezt nem tudom megtenni.
Nem tudok odamenni, mert meg fogom bántani ezt vagy azt az embert, aki a mentorom volt." Ez a "lelketek" és a "ti"
életetek, a saját szabad választásotokkal. Ha tényleg létezik egy nagyobb igazság, akkor nem gondoljátok, hogy azok,
akik vezettek benneteket a múltban, ne akarnák, hogy ti tudjatok róla?
A fejlődő spirituális természet része, hogy elkezditek megérteni azt, hogy a nem lineáris dolgok valószínűleg sokkalta jobb
és alaposabb magyarázatot adnak a többdimenziós Teremtőre. Sokan vannak olyanok körülöttetek, akik azt fogják
mondani: "Ahhoz, hogy igazán megértsétek Istent, a valóság jó, szilárd lehorgonyzásával kell rendelkezzetek, hogy

'leföldeljétek a gondolkodásotokat' Istennel kapcsolatban. Kell lennie egy tanításnak, egy könyvnek, egy szervezetnek,
amihez csatlakozni lehet, és egy erős történelmi prófétának, akit tanulmányozni lehet, mivel csak ezek a dolgok
működnek." Ezek mind olyan nagyon 3D-s dolgok, amik Isten létezését egy régebbi energiában működtették - ez a télapó
hatás. Még az összes olyan dologgal együtt is, amelyeknek nincs értelme ebben a keretrendszerben, ez volt a legjobb,
amivel csak rendelkeztetek, és ezt fogta fel az emberiség nagyobbik része.
Manapság, öreg lelkek milliói kezdenek el ráébreni Isten, a Teremtő valóságának egy sokkalta elegánsabb és pompásabb
elképzelésére. Ez kedveseim az, amiért olyan sok éljenzés történik azon megfoghatatlan és mérhetetlenül hatalmas
helyen, amit a "fátyol túloldalának" hívnak.

"Kryon, tényleg meg tudjuk oldani ezt a kirakós rejtvényt? A lineáris információ horgonya nélkül, amire szükségünk van,
hogyan tegyük ezt értelmessé a lineáris elménk számára?" Azt mondom, amit a legutóbbi közvetítésemben is: ne
aggódjatok az apró-cseprő részletek miatt! Nem kell megértenetek a világegyetem teremtésének belső munkálatait
ahhoz, hogy a részei, a részesei legyetek! Nem kell, hogy a spirituális dolgok összes térképével rendelkezzetek annak
érdekében, hogy higgyetek! Ehelyett lépjetek be a fénybe és hagyjátok továbbfejlődni maguktól ezeket a dolgokat - és
így is lesz! Ne féljetek abban csupán megállni, leülni és érezni a szeretetet!
Viszont mindazonáltal sajnos számíthattok még a bolygótok történelmének nagyon régi és sötét tudatlanságra is, hogy
folytatja a rátok ripakodást: "Ne hallgassatok a közvetítésre! Ez az ördög. Ez egy átverés!"
Kryontól: ez egy új nap, egy új fejlődő, pompás kapcsolat a Teremtővel. Ez nem apáitok világa. Merjetek leülni és
szeretettnek lenni! Engedjétek be a fényt - lássátok és győződjetek meg magatok róla! Kérdőjelezzetek meg mindent,
amit csak szeretnétek - és mindenre nyitottan érezzétek meg azt, ami jelen van!
Néhány trükk.
Ha nem tetszik az, amit éreztek és láttok, vagy féltek a jelenlévő roppant szeretettől - akkor bármikor könnyedén
visszatérhettek a télapó nagyon egyszerű és kényelmes, ámde működésképtelen paradigmájához.
És ez így van.
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