A hegyen
Mount Blanc, Franciaország - 2017. május 23.
( Forrás: http://www.kryon.com/cartprodimages/2017%20downloads/download_Blanc-17.html )
Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
A társam már korábban is elvitt magaslati helyekre. Ahogy felnéztek a hegyre, azt szeretném, hogy helyette képzeljétek
el, ahogy egy tóra néztek! A Nap szigetén lennétek éppen, Bolíviában, ugyanilyen magaslaton. Ez mégsem a közvetítések
magassági rekordja, mivel azt 10.000 méteren mérték egy repülőgépen.
A társam elvitt egyszer a Dél-Amerikában lévő Aconcagua hegy lábához. Ez volt a Mount Blanc nullpontja, és ott át is
adtam egy közvetítést. Azt mondtam, hogy kérdezzetek meg bárkit, aki hegymászó - valódi hegymászó, nem pedig egy
turista hegymászó - és azt fogjátok találni, hogy mindannyian hisznek Istenben. Ez mindennapi dolog a számukra, hiszen
oly gyakran vannak a világ tetején. Kérdezzetek meg egy pilótát is, ő is csak azt fogja mondani, hogy: "A felhők felett
mindig szép az idő."!
Kedveseim, van valami olyan a fenti magasságokban levéssel kapcsolatban, hogy a lenti dolgok megfigyelése szinte már
majdnemhogy eufória számotokra. Kitekintetek a világra, és megerősítéseket akartok mondani, szét akarjátok tárni a
kezeteket, és így szóltok: „Köszönet Szellem mindenért, ami van, Gaiáért és az életért!"
Kedveseim, ez az a hely a számotokra, hogy mindent, amit magatokkal cipeltek, elengedjetek. Ezen rövidke kis üzenet
után, lesz egy kis személyes időtök eme helyen, ahol a levegő ritka, ahol a testetek reagál a magasságra, és a szemetek
nem hiszi el azt, amit lát. Egy tökéletes nap ezen a pompás helyen. Az elengedés napja, amiért itt vagytok.
Ez nem csupán ezoterika. Azt kérdezhetitek mindegyikőjüktől, hogy: "Miért másztok hegyet? Miért síeltek?" Azt fogják
válaszolni nektek, hogy: "A természet közelsége miatt." Valami különös érzést ad számukra, egyfajta elengedést csupán
amiatt, hogy ott vannak.
Ez az ideje annak, ha valami olyat cipeltek, amiről úgy hiszitek, hogy az nem értetek van, ha azt érzitek, hogy kapcsolódik
hozzátok valami - nos, akkor ez a megfelelő hely az elengedésére. Közületek néhányan pontosan tudják, hogy miről is
beszélek.
Van segítségetek. A Szellem tudja, hogy hol vagytok. Ragadjátok meg a kezet, amely a részetek, ami a természet, Gaia,
és Isten!
Ez egy rövid üzenet. Az utolsó, amit a társam kézbesít Európában ezen a túrán.
Áldott az az ember, aki tudja, hogy kicsoda és kijelenti: "Isten vagyok" - a hegyek pedig meghallják, és így válaszolnak:

„Ahogyan mi is.”
És ez így van.
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