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Titok a szobában 
Élő közvetítés - 2020. szeptember 27. 

( Forrás: https://www.kryon.com/CHAN2020/k_channel20_secret.html ) 
 

 

A tisztább megértés érdekében - hogy segítsék az olvasókat - Lee és Kryon újra átvizsgálták ezt a közvetítést. Néha 
további, vagy összesűrített információ is szerepelhet benne. Az élőben történtek gyakran olyan energiát foglalnak 

magukban, olyan kommunikációt hordoznak, amit a nyomtatott szöveg nem. Szóval, élvezzétek ezt a kibővített üzenetet, 
ami élőben lett sugározva! 

 

 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 
 

Az információ, mellyel ma rendelkeztetek, a veleje az emberi lény nagyszerűségéről szólónak (Kryon itt az élő 

közvetítésben átadott információról beszél). Az előrehaladott tudatosság megengedi számotokra, hogy olyan dolgokat 
lássatok meg, melyeket korábban nem. Ez más kedveseim. Különböző, mert nem az, amire igazán gondoltatok volna. 

Vessetek egy pillantást arra, hogy mit tanítottak netek! Az értelmi tudatosságotok információ, nem pedig öntudat-alapú. 
Más szavakkal, mindannyiótoknak azt tanították, hogy minél többet tanultok meg a dolgokról, annál jobbak lesztek. 

Természetesen ez az oka az iskolának, de hol volt az a mélyenszántó információ, hogy a tudatosság a kulcs az 
öntudathoz, az egészséghez, a hosszú élethez és a személyes kapcsolatokhoz? 

 

A lineáris életetek olyan, mint egy sokszobás ház. Mindegyik szoba rendelkezik azzal, ami szükséges a túléléshez: 
szeretet, spirituális és nem spirituális tudatosság, az alapvető hitetek arról, ahogy a dolgok működnek, és az 

érzékelésetek arról, hogy mi igazi és mi nem. Azonban lehetséges, hogy létezik valami jól elrejtett dolog a valóságotok 
szobájában, ahol mindezek az elképzelések és érzelmek, amiket tudatosságnak hívtok tárolódnak? Üdvözöljük az 

elképzelést, ami elkezd túlhaladni azon a 4D világon, amivel felnőttetek. 

 
A bolygó egy jelentős váltáson megy keresztül, ahogy átadom ezt az üzenetet. Évekkel ezelőtt mondtam nektek, hogy ez 

a váltás bizonytalanságot fog hozni néhányak, és aggodalmat sokak számára. Mondtam nektek, hogy nem tekinthetitek 
azt, amit "emberi természetnek" neveztek és kezdhettek el változni anélkül, hogy ilyen dolgok bekövetkeznének. 

 
Ha megérzitek, hogy a valóságotok alapja elkezd valami olyasmibe elmozdulni, ami más, mint ami volt, akkor sokak első 

reakciója az, hogy félnek tőle! Ennek az az oka, hogy az emberiség többsége abba fektetett bele, azt akarják, hogy "a 

dolgok ugyanolyanok maradjanak". Még azoknál is ez történik, akik egy ilyen programot néznek, mint ez, és 
fénymunkásoknak vagy gyógyítóknak nevezik magukat. Ez azért van, mert maguknak a gyógyító folyamatoknak az 

energiája kezdett el megváltozni. A reakció mindezekre a még több bizonytalanság létrehozása. 
 

Olyan sokan érzitek a bizonytalanságot. Ismételten csak, ez még több bizonytalansághoz, aggódáshoz és gyötrődéshez 

vezet. Közületek hányan folytatják a felébredést azokban a varázslatos órákban, amit a tanárotok Shamir mondott el 
nektek ma (utalva a találkozóra)? Tehát, amikor hajnali 3-kor felkeltek - mikor is a Szellem gyakran fel fog kérni titeket 

arra, hogy meditáljatok - helyette most felébredtek és azt mondjátok: "Mi az, ami miatt aggódnom kellene?" Kedveseim, 
olyan jó ismerünk benneteket, mert hogy látszólag az egyik első reakció az, hogy közületek oly sokan változni kívánnak, 

engedve, hogy új szerető energiák érkezzenek az életetekbe. Ne adjatok esélyt automatikusan a félelemnek. 
 

A változások számotokra, lehet hogy finomak, de érzitek őket. Sok változás ezek közül nem olyan dolog, amit linearizálni 

tudnátok, vagy melyekre rá tudnátok mutatni - ahogy azt mondani szokás. Lehet, hogy ezek a dolgok egyszerűen 
változóban lévő energiák, és ti csak felszeditek őket? Ehelyett ez az, ami ebben a pillanatban a bolygón történik 

kedveseim. Megérzitek azt, hogy mi más - valami, amit nem tapasztaltatok meg korábban - és az érzés nem egy olyan 
ösvény, amin jártatok korábban. 

 

Tehát, számos módja van annak, ahogy ezzel a változással bánni lehet, és azokat át is beszéltük ezen a napon a tanítás 
során. Csakugyan beszéltünk róla korábban, de ez most még jobban felfokozódott, mint valaha.  

 
Az első reakció gyakran a félelem, de sokan fognak elmenni a legrosszabb forgatókönyv irányába, majd ténylegesen ki is 

fogják bontakoztatni azt. Hallottátok ezt? Egy emberi lénynek megvan a képessége arra, hogy megragadja az elképzelést, 

és abból bármilyen "házat" felépítsen - amilyet csak akar. Ez lehet egy félelem ház, vagy egy világítótorony is. Az 
emberek szeretnek mindent felnagyítani. Fogják, ami előttük van és kifejlesztik egy kimenetellé, arra alapozva, amit 

korábban láttak. A félelem még több félelemért könyörög. 
 

Aztán ott vannak azok, akik helyette rá fognak tekinteni erre és fel fogják ismerni, hogy ez előre meg lett mondva. 
Tulajdonképpen csodálni fogják, és így szólnak majd: "Ez az az energia, amiről az ősök beszéltek. Ez az, amiről Kryon 
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szólt. Ez az, amit oly sok tanárom említett. A csontjaimban éreztem. Ezt éreztem a személyiségemben. Elkezdünk 
meglátni egy változó Földet." 
 

Vannak olyanok, aki tulajdonképpen egy lépéssel tovább is fognak menni, és ünnepelni fogják ezt a furcsa új energiát, 

így szólván: "Tudom, hogy ez nehéz, de az következik, hogy: itt jön a lehetőség. Hadd lássam meg mindet, így tudhatom, 
hogy merre is forduljak!" 
 
Újfent el fogom mondani azokat a dolgokat, amiket korábban már elmondtam. Ha sötét, borzalmas dolgok tűnnek elő a 

bolygó repedéseiből, és első alkalommal látjátok meg őket, akkor emlékezzetek rá, hogy azok mindig is ott voltak! Most 

itt az idő meglátni őket, és elhatározni - ha úgy szeretnétek -, hogy velük együtt folytatjátok, vagy sem! Amennyiben ez a 
helyzet nálatok, akkor emlékezzetek rá, hogy ez egy jelzés arra, hogy a fény metaforikus értelemben elkezd növekedni a 

bolygón! Jóllehet egy régebbi időszakban ezek a dolgok egyszerűen csak el lennének fedve és olyannak maradnának, 
amilyenek voltak - most viszont lassan elkezdenek megmutatkozni. 

 
Rejtett dolgok 

 

Mi zajlik a valóságotok házában és szobájában? A dolgok elkezdenek megjelenni, hogy csúnyának vagy aggasztónak 
érzékeljétek őket? Gondoltátok valaha is, hogy ennek célja lehet, és így vethettek egy pillantást arra, ami mindig is ott 

volt? Ez a többdimenziós seprű mindig jelen volt kedveseim. Ez a magasabb szintű tudatosság azon seprűje, ami mindig 
arról kérdez benneteket, hogy vajon ki lehet söpörni valaha is a régi dolgokat, vagy sem? Mindezen dolgok kisöprésében 

segíthetne, ha beszélhetnénk azokról a dolgokról, melyek nem helyénvalóak a nagyszerűségetek számára - beleértve a 

nyugtalankodást a jövő miatt és az aggódást, amit akkor érezhettek, mikor korán keltek fel. Valami rejtőzik a 
szobátokban, és a seprű képes rávilágítani erre. Látjátok? Valami olyasmi rejtőzik el, ami egy jelentős ajándék a 

Szellemtől. A seprűtök egy hasonlat a képességetekre, hogy kisöpörjétek a régi elképzeléseket, és hogy rávilágítsatok 
erre a titokra. 

 
Szeretnék valami olyasmiről beszélni nektek, amire nem számítottatok! Ismételten csak, hajlamosak vagytok mindent 

linearizálni. Azt mondhatjátok: "Rendben! Mennyi munkát kell befektetni annak érdekében, hogy feltakarítsuk ezeket a 
dolgokat, vagy hogy megváltozzon az életem?" Közületek sokan szeretnek felsorolásokat készíteni, nem igaz? Hajlamosak 
vagytok linearizálni a cselekvési tételeket az életetekben, mert ez az, amit az iskolában tanítottak nektek. De rejtőzik itt 

egy másik energia - egy titok van jelen. Ez az egyik a legnagyobb titkok közül, amit csak átadhatok a számotokra.  
 

Közületek majdnem mindenki hisz abban, hogy toljátok felfelé az "élet labdáját" a hegyre, annak érdekében, hogy 

eljussatok arra a helyre, ahol lenni akartok. Azt hiszitek, hogy még egy spirituális hely is több munkát fog igényelni. Ez 
egy olyan lineáris hasonlat, ami azt mondja: "Bármi is történik, az egy erőfeszítés és nehéz lesz." Kérdés: mi van akkor, 

ha az új energiában ez tulajdonképpen nem így működik? 
 

Mi van akkor, ha azt mondom nektek, hogy a labda másik oldalán, amit toltok felfelé a hegyre, olyan kezek vannak, amik 

megragadják azt, és elkezdik veletek együtt húzni felfelé a hegy tetejére? Értitek ezt? 
 

Az új titok 
 

Spirituális értelemben az embereknek mindig is megvolt a szabad választásuk. Bármit megtehettek, amit csak akartak az 
életetekben, mindenféle ítélkezés nélkül. Ezt évekkel ezelőtt elmondtuk nektek. A szeretet ilyen. Szeretünk benneteket, és 

hagyunk titeket létezni. Továbbá jeleket és utalásokat adunk át a számotokra, de olyan közbeavatkozást nem, ami 

befolyásolna benneteket abban, hogy bármit is megtegyetek. A szabad választás ilyen. Ez egy szerető "kéz elengedés". 
 

Itt van hát a titok. Egy olyan új energia kezdődik el itt, ami mélyenszántó. Amiről tudnotok kell a következő: Mikor 
belekerültök egy bizonyos birodalomba, az együttérzés és a szolgálatkészség egy adott energiájába, hogy meglássátok a 

nagyobb igazságot, mikor megkezditek az ösvényt, akkor kedveseim a tudatosságotok megváltozik. A tudatosságotok 

energia, és mikor az energia átvált, a dolgok megtörténnek. 
 

Még akkor is, ha rendelkeztek a szabad választással, a tudatosságotok elkezd üzeneteket átadni a fátyol túloldalára, 
"engedélyért a segítségre". Ez majdnem olyan, mintha egy fény hatolna be a lelketekbe, és többdimenziós módon 

elkezdene nagyon fényesen ragyogni. Képzeljetek el valamit velem együtt! Elkezditek megváltoztatni annak a módját, 
ahogyan a dolgokat érzékelitek, és az éberségetek elkezd "felfényleni". Hirtelen minden lelki vezető, segítő és angyal 

(bárhogy is nevezzétek őket) riasztva lesznek.  

 
"Nézzétek! Nézzétek, hogy mit csinál! Nézzétek a fényt! Nézzetek rá! Most már segíthetünk, mert ez a nagyszerű ember 
meghozta a döntést, hogy változtat. Hűha! Ez a lélek úgy döntött, hogy rátekint. Ennek a tudatosságnak a fénye 
engedélyt adott a közbeavatkozásra." 
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Ha egyszer meghoztátok a "döntést, hogy rátekintetek", akkor az érzékelésetek is megváltozik. Isten nagyobb annál, mint 

amit elmondtak nektek? Nagyobbak vagytok annál, mint amint mondtak nektek? Vannak olyan folyamatok, amelyek 
elkezdenek megmutatkozni, melyek megváltoztathatják a valóságotok érzékelését? Vannak olyan folyamatok, amiknek 

intuitívan tudatában vagytok, melyek akár többdimenziósak is lehetnek? Lehetséges, hogy vezetve vagytok, és hogy nem 

is kell olyan nagyon toljátok az a labdát? Néhányaknak úgy tűnik, hogy ez ellentétes az intuícióval. Számukra egy 
magasabb szintű tudatosságot, csak a labda keményebb tolásával lehet megteremteni. Üdvözlünk a titoknál! Ennek nem 

ez a módja. 
 

A mód, ahogyan ezt az üzenetet érzékelitek olyan, mint egy villanykapcsoló. Elhiszitek ezt? Ha igen, akkor tudjatok a 

következőről! Mikor elkezditek aktiválni a tudatosságotok ezen új elképzeléseit, akkor segítséget kaptok - sok segítséget. 
Fénymunkás! A fény felfokozódik, mikor elkezded megérteni, hogy egy elképesztő világítótorony vagy. Még azt is 

mondhatjátok, hogy mikor elkezditek megérteni ezt, akkor az logaritmikus módon kezdi el szétszórni a lelketek fényét. 
Nem lineáris módon erősíti fel önmagát. Majdnem azonnal megláthatjátok a mindennapi életetekben ennek a segítségnek 

az eredményeit. Hát ilyen is a szeretet. 
 

Mikor először jöttem el erre a bolygóra, átadtam nektek egy alapvető "Kryon hasonlatot". Azt mondtam nektek, hogy 

amikor egy sötét szobában vagytok és meggyújtotok egy gyufát, akkor érdekes dolgok történnek. Az első, hogy mindenki 
egy kicsit jobban lát miatta - mindenki. A legtöbbjük még csak nem is ismeri a gyufa hordozóját, vagy azt, ahonnan a 

fény ered, de a kicsivel több fénnyel való rendelkezés, mindenki javát szolgálja. 
 

Ez egy olyan hasonlat, ami azt jelenti, hogy amit önmagatokért tesztek, az gyakorta nagyszerűbb annál, mint amit 

gondoltok - és ez nem csak értetek van. Túlságosan is fenséges azt mondani, hogy az emberiség minden lelke tudhatja, 
hogy mikor gyújtjátok meg azt a gyufát? Emlékezzetek rá! A tudatosságnak hatalmas többdimenziós lábnyoma van. Ez 

nem lineáris dolog. 
 

Közületek néhányan eme titok nagy tudatosságát fogadják be jelen pillanatban, és azt mondják: "Újra hallani akarom 
ezeket a dolgokat! El akarok kezdeni gyakorolni néhányat ezen elképzelések közül!" Ha ez ti vagytok, akkor éppen most 

dobtátok el a "szándék kapcsolóját". 30 éve információt adtunk át nektek a "tiszta szándék erejéről", mint egy 

alapigazságot arra vonatkozóan, hogy felfokozzátok az életeteket. 
 

Azt az "életlabdát", amit annak érdekében toltok felfelé a hegyre, hogy megszabaduljatok a félelmektől és az 
aggódástól... elkezdik húzni felfelé, ahogyan toljátok azt. Érzitek? Ez hát a rejtett titok. A szabad akarat magába foglalja a 

szabadságot, hogy most megragadjátok a tudatosságot, mint egy végrehajtható energiát, ami az egész valóságotokat 

meg tudja változtatni. Képesek vagytok elkezdeni együttérző módon cselekedni mindenki felé a gondolkodásotokban - 
beleértve azokat is, akikkel semmit sem akartok csinálni? Tudtok szeretni egy lelket mindentől függetlenül? Körbe 

tudjátok árasztani vele a saját otthonotokat, vagy leterhelitek félelemmel, tagadással, és sok minden mással?  
 

A szeretet mindent megváltoztat. Ez több, mint csupán ahhoz a bizonyos labdához egy húzó kéz, ami segít nektek 

kedveseim. Ez a saját öreg lelketek rendeltetése. Csakugyan, amikor elkezditek megvizsgálni azt, amit korábban 
sohasem, akkor egyáltalán nem egy ismeretlen ösvényen utaztok. Helyette egy olyan csodálatos úton, amit magatokénak 

tartozónak éreztek - és igazatok is van. 
 

Mindezek a dolgokat azért adjuk át nektek, mert most megtehetjük. Azonban leginkább azért adjuk át ezt az üzenetet, 
mivel "úgy döntöttetek, hogy rátekintetek", és hogy ma itt vagytok velünk együtt.  

 

Nem ez lesz az egyetlen alkalom, hogy egy közvetítés során bemutatjuk ezt az információt, mivel ez a magja annak, 
amiért idejöttünk, hogy átadjuk nektek, ha civilizációként megtennétek, hogy elhagyjátok a napéjegyenlőségek 

precesszióját. Nos, megtettétek! 
 

Nagyobbak vagytok annál, mint gondoljátok - sokkal pompásabbak, mint gondoljátok. Ismerjük a neveiteket. 

 
És ez így van. 

 

Kryon 
 

 
Fordító - Konrád Bálint 

Lektor - Gazdag László 


