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A felemelkedésről és az emberi tudatosság hatalmáról 
Philadelphia - 2002. június 9. 

( Forrás: http://www.kryon.com/k_chanelphilly.html ) 

 
 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 

 

Egy ismerős hangot hallotok megint, melyet most a fátyolon túlról velem együtt érkezők kísérnek. Olyan hang ez, mely 
egy energiát hoz magával - olyat, melyet néhányan összezavarónak éreztek. Nehéz lenne megmagyarázni miként 

lehetséges ez. Magam se tudom hány alkalommal kezdtük üzenetünket így: "Ma a megmagyarázhatatlan magyarázatát 
hallhatjátok." Legyen elég most annyi, hogy ezt a termet most egy időn és téren túli helyről érkezett interdimenzionális 
család tagjai töltik be... valamelyikünket talán fel is ismeritek. 

 

Ha pedig emberi tudatosságotok erővel rendelkezik (mint ahogy arról a közvetítést megelőző előadásokon szó volt), akkor 
el tudjátok képzelni, milyen hatalmas erő keletkezik az emberi tudatosság és azok találkozásakor, akik a fátyol túloldaláról 

érkeztek hozzátok ezekre a percekre, hogy mellétek ülhessenek és megölelhessenek titeket? 

 
Ez az este más mint a többi (a szokásos közvetítésekre utal). Ügy tűnik, hogy minden egyes alkalommal mikor hozzátok 

eljövünk, valami megsokszorozódik... mert lényetek legmélyén képesek vagytok elfogadni... megérteni... ti, kik ezekben a 
székekben ültök. Néhányan már kezditek "felismerni" a családot. Többről van itt szó mint az energia érzékeléséről. 

Kezditek felismerni azokat akik körülöttetek állnak, akiknek bizonyos részeit lelki vezetőiteknek nevezitek. És akiknek 
bizonyos részeire mi azt mondjuk, ti vagytok. 

 

Eljöttetek hát drága barátaim, fivéreim és nővéreim. Olyan régóta nem találkoztunk! Kezditek már észrevenni, hogy 

mindannyiótokban van valami közös? Mind onnan áradtatok ki, ahol most én állok (Kryon a fátyol túloldalára utal). 
Mélységesen tisztelnek itt benneteket akik a Földre érkeztetek! De mindaz, amely jelenleg még a valóságotokat képezi, 

felhígul, meggyengül. Nem láthatjátok nagyszerűségeteket és úgy gondoltok magatokra, mintha egyedül lennétek. 

Jöttök-mentek lineáris valóságotokban és közben semmi látható bizonyítékát nem kapjátok annak, ami egy-egy 

pillanatban valójában történik veletek. 
 

Ezért most azt mondjuk nektek, hadd legyen mostani találkozásunk valódiságának bizonyítéka az érzés mely megérint, a 

feszültség amit éreztek, a színek melyeket ezekben a percekben láttok, miközben néhány kérdést megvilágítunk előttetek. 

 
Elgondolkodtatok már azon, vajon miért épp így érkezünk? Miért pont ezt a módot választotta a Szellem? Talán kezditek 

már ti is megérteni, hogy túl azon ami ma itt elhangzott és hogy a nap során számtalan tanítást hallhattatok, történik 
még valami veletek és ez a valami az előbbiektől teljesen független dolog. Olvasó, mi az amit ezekben a percekben érzel? 

Csak a szokásos módon olvasol, vagy pedig már azt is érted, hogy nem véletlenül olvasod ezeket a sorokat? 

 
Történik itt valami ami meghaladja négydimenziós valóságotokat. Elárulom nektek mi az: mindegyikőtök körül van egy 

csoport, egy olyan csoport melyet ismertek. Ugyanolyan jól ismeritek tagjait, mint saját magatokat! Azt mondhatjátok: 
"Hát, erre itt most nemigen van hely" (arra utal, hogy nagy hallgatóság zsúfolódott be a terembe). De igen, van hely! 

Ezért most ebbe a terembe beözönlenek olyanok is, akiket mostani életetekben ismertetek, de már elvesztettetek! 

Néhányan még érzik is illatukat! Tudni fogjátok, hogy itt vannak. Ha akarjátok megérintenek majd benneteket. Ez mind 
része ma esti tanításainknak. Ezért ma szükséges is, hogy itt legyenek. 

 

"De mit akatnak tőlem?" - kérdezheted. "- Miért néznek olyan várakozóan rám -" A fényküldött szándékának kifejezésére 

arra, hogy kijelenti: "Kész vagyok!" Erre a mindent megváltoztató kijelentésre várnak. Akik körülötted állnak, belépnek 
aurádba és rendeznek egy kis mulatságot. És ebben a mulatságban mosolygó entitások csoportja vesz részt - sokkal 
többen annál, semmint hogy megszámolhatnád őket. Ez olyan részlete a kirakós játéknak, melyre egész életedben 

vágytál. Történnek itt olyan dolgok is, melyek szemmel nem láthatók? A válasz igen. Bizonyos részeid még felfedezésre 
várnak. Ezekben a részeidben sokkal nagyobb szeretet van, mint amit megérezni képes vagy. Szenvedély is van bennük, 
ami megteremti a megoldások, a stabilitás és az öröm energiáit. Itt találhatók a válaszok kérdéseidre is, melyekre régóta 

nem kapsz választ: "Hogyan leszek képes ezt végigcsinálni? Mi jön még? Istenem segíts, nem bírom egyedül!" Mi pedig 
azt mondjuk erre, hogy soha senki nem is gondolta, hogy egyedül kellene végigcsinálnod! Épp ideje, hogy beengedj 

minket, nem gondolod? Épp ideje, hogy beengedd a családot! Amikor megengeded a folyamatot, akkor pontosan azt 
teszed amit 1989-ben úgy neveztünk el, hogy a semleges gondolatminta elültetése - melynek során befogadod magadba 

azon részeidet, melyek türelmesen várták, hogy kifejezd erre való szándékodat. Befogadod magadba családod azon 
részeit, akik eddig kívülről várták vágyakozva, hogy ez végre megtörténhessen. 

 

Már évezredek óta érzékelitek az energiát magatok körül és be is azonosítottátok! Sokan ténylegesen is láttátok és úgy 

hiszitek, angyali energia... a lelki vezetők energiája... Ki gondolta volna, hogy saját isteni részeitek lehetnek? Ki gondolta 
volna, hogy egy nagy beteljesedés részei (erről többet a következő közvetítések során) Ezt az energiát a gonosztól 

kezdve a misztikusig sokfélének tartották már és sokan félnek is tőle. Bár mindvégig a szeretetről szólt. 
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Áldott az Emberi Lény, aki megérti ezt - aki isteni énjén keresztül a Szellemet keresi. Az erő visszaszerzéséről van itt szó - 

azé az erőé, mely nem támad vagy rombol. Ez az erő a szeretettel azonos erő. Minél erősebbek vagytok, annál inkább 
képesek vagytok lecsendesedni. Tudtátok ezt? És annál erősebbek vagytok, minél többet ültök magatokban, annak teljes 

tudatában, hogy valójában egy csoport vagytok! És épp ez az amit szeretnénk drága barátaim... hogy kezdjétek végre 
megérteni: a segítséget többnyire olyan valakitől kapjátok, aki jobban ismer benneteket mindenki másnál... 

önmagatoktól. 
 

Olyan időben ültök most itt, amiről soha egyetlen prófécia sem szólt. Mégis itt vagytok. Közel 13 éve már annak, hogy a 

változásokról beszéltünk nektek, melyeknek bekövetkezése valószínű volt. Ami akkor még csak valószínűség volt, mára 
megvalósult. A Földön jelenleg egy nagytakarítás zajlik és ez a takarítás az őszinteségről és bölcsességről szól: mi az ami 

jó és mi az ami nem jó a bolygó számára. Nem a nemzetek számára, hanem az egyének... az egész civilizáció számára. Ti 
döntitek most el, mennyit ér az emberiség - ti döntötök az ennek mérésére szolgáló szabályokról. Most hozzátok meg 

azokat a nehéz döntéseket, amelyekről azt mondtuk nektek, hogy csak akkor kell majd döntenetek róluk, ha már 

átkapcsoltatok az új realitásra... és az átkapcsolás megtörtént. 
 

Már másik vágányon haladtok... végleg. Újra meg kell határoznotok, mit jelent a szó: civilizáció. Miért jó, ha egyik ember 

segíti a másikat? Meddig kell ebben elmenni? Mi az amit politikai, gazdasági és vallási vezetőitektől joggal elvárhattok? 
Voltak ezeken a területeken változások az utóbbi időben? Megfeleltethetők annak, amiről 12 éve beszéltem? Előre 

jeleztük, hogy legnagyobb vallásaitoknál egy belső átértékelésre és átszervezésre lesz majd szükség a becsülettel 
kapcsolatos kérdések miatt. Elmondtuk, hogy ezek miatt akár szét is eshetnek. Azt mondtuk, elmúltak már azok az idők, 

mikor vallási vezetőitek úgy hirdethették Isten szeretetét, hogy közben nem élték. Most épp ebben az energiában ültök. 

Hányan emlékeztek most akkori előrejelzéseinkre? 

 
Ráadásul, azóta szinte mindent tudtok már az emberi tudatosságról (az aznapi előadások során bemutatott tudományos 
eredményekre utal). Amikor békésen ültök és vizualizáljátok a békét egy másik helyen, van olyan közöttetek aki azzal 

távozik: "Fogalmam sincs volt-e ennek valami hatása!" Elmondom, mi történik ilyenkor drága barátaim. Elképzelitek 
magatokban, hogy fény árad a sötétségbe. És ebben áll a spirituális tisztesség! Jelenítsétek meg magatokban a képet, 
hogy fényben úsznak a sötét helyek és a továbbiakat megteszi majd a Szellem maga. Azzal, hogy magatokban 

vizualizáljátok a fényt a sötét helyeken, segítitek az ott élő Emberi Lényeket, akik a sötétségben tapogatózva keresik a 
válaszokat kérdéseikre és a megoldásokat problémáikra. A ti segítségetekkel képesek tisztábban látni. Mert itt vagytok ti, 

kik egy távoli országban ülve - anélkül, hogy konkrét válaszokat adnátok, anélkül, hogy konkrét megoldási javaslatokkal 
szolgálnátok - készek vagytok segíteni. Menjetek saját isteni magotokhoz és sugározzátok a fényt ezekre a területekre 

azért, hogy a nagyobb fényben az ott élők is meghozhassák döntéseiket, szabad akaratukból. Áldott az Emberi Lény, aki 

megérti ennek működését... aki megérti, hogy az emberi tudatosság hatni képes! Hatóereje bárhonnan, bárhová elér. 
Van fogalmatok róla, mennyire interdimenzionális ez az energia? Mivel azonban a folyamat szemmel nem látható, sokszor 

kételkedtek benne. De mégis működik, ma sokkal inkább, mint az emberi történelem során bármikor. 
 

Tudván ezeket, mi lenne ha már ma küldenél fényt a bolygó legsötétebb helyeire? Mi lenne ha küldenél Washingtonba, a 
Fehér Házba is? Hadd áruljak el valamit: ott is a család tagjai élnek, olyan családtagok akik - isteni részeikből - azt üzenik 

nektek: "Fogadjuk a fényt, küldhetnek minden mennyiségben!" Készek fogadni. Egy másik cél: küldjetek fényt Afrika 
szívébe! Lássátok a betegségekből felépülő mosolygó arcokat. Lássátok családjukat ahogy hazatérnek, lásd, hogy sokáig 
élnek. Értitek már miről beszélünk? Bolygó szerte kezdi már felismerni az emberiség, hogy a beteljesedés energiája van 
jelen. Olyan végső megoldásokra van szükség, amelyek révén valóban elérhető a kívánt cél. A Közel-Keleten például 
mindenki erre vágyik. Bármi is legyen a következő lépés, annak egy ezeréves problémára kell hosszú távú és bölcs 
megoldást hoznia (a megoldás energiájáról bővebben a további közvetítésekben). 

 

Mindeközben pedig itt vagytok ti, akik a "felemelkedés" nevű folyamaton mentek át. Íme a felemelkedés definíciója: egy 
új spirituális elrendezés, mely olyannyira különbözik attól az energiától, melyet születésedkor e bolygóra magaddal hoztál, 

hogy úgy tűnik mintha új eletet élnél és sok esetben valóban ez is a helyzet. A felemelkedés a halál megtapasztalása 

nélkül visz át a következő életbe. Nem "kerülsz át" sehová. Ott maradsz ahol most is vagy (a Földre gondol). Ugyanakkor 
minden megváltozik körülötted. Megváltoznak szenvedélyeid - megváltozol te magad. Megváltozik dimenzionális 

valóságod, mellyel DNS-ed összeköttetésben van. Változásod olyannyira erős lehet, hogy még külsőd is megváltozhat! 

Sokan úgy tekintenek majd rá, mint életük határvonalára és mindent ehhez viszonyítanak: "előtte" vagy "utána" történt-e 
és teljesen tudatában vannak, kik most és kik voltak azelőtt. 

 

A felemelkedett Ember kész magába fogadni az interdimenzionális energiákat és az új erőket - kész elfogadni a Szellem 
ajándékait -, kész elvégezni a munkát. Nos, talán végre megértettétek, mit jelent a "Fény Harcosa" elnevezés. A harcos 

szó valódi harcra utal. Elmondtuk nektek, hogy egy harc előtt álltok és ma már benne is vagytok ebben a harcban. De ez 

nem Ember és Ember között, hanem a régi és az új tudatosság között zajlik. Mindkettőnek van ereje, de olyan erővel 
egyedül csak ti rendelkeztek drága barátaim, mely a szeretet fényétől ragyog. Minél többen döntőtök úgy, hogy használni 

fogjátok, annál gyorsabban találtok rá a megoldásokra. 
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Hadd beszéljek még a felemelkedésről: oly sok félreértés van arról, mit is jelent és mire tesz benneteket képessé. A 

legutóbbi alkalommal mikor itt ültünk, elhangzott a kérdés: "Hány lépésből áll a felemelkedés?" Válaszom a következő 
volt: "egyből". Ez az egyetlen lépés pedig nem más, mint hogy tiszta szándékkal elindítod a folyamatot. Isteni éned 

mondatja ekkor veled: "Kész vagyok. Kifejezem szándékomat, hogy többet tudjak annál amit most tudok. Kifejezem tiszta 
szándékomat, hogy csendben ülve meghallgatom mindazt amit a Szellem közölni akar velem." Ez az első lépés, a kezdő 
lépés és nincs is több. Ez az egy lépés van. Innentől kezdve felemelkedésről beszélünk, mert vibrációd megemelkedik. 
Egész sejtműködésed és egész lényed másképp rezeg. 

 

Eljön majd a nap drága barátaim, amikor tudományotok is képes lesz majd ténylegesen mérni sejtjeitek kórusának 

hangjait. Erről egy korábbi közvetítésben amely sejtműködésetekről és tudományotokról szólt, már beszéltünk. Most újra 
ezt tesszük, ezúttal a felemelkedés témáján belül. Eljön tehát az az idő is, amikor tudósaitok képesek lesznek mérni 

sejtjeitek kórusának hangját. Azt találják majd, hogy azoknak a sejtjei, akik "fiatalodnak", akik ismerik énjük isteni 
magját, egy más "dallamot" énekelnek mint a többieké... egy olyan dallamot, amelynek rezgése jóval magasabb annál 

amit másoknál mérnek. A rezgés itt a zene metaforája - egy magasabb hang. Ezért mikor azt a kifejezést hallod: 
"magasabban rezeg", azzal most azt mondjuk, hogy az nem feltétlen és nem minden esetben metaforikus. 

 
Most jön néhány kérdés, elképzelés és mindenféle olyan dolog, melyet a felemelkedéssel kapcsolatosan tudnotok kell. 

Ezek közül néhány olyan is található, melyet közvetítéseinkben még soha nem érintettünk, de ti kérdésként feltettétek. A 
felemelkedést kiegészítendő adok még némi információt a megvilágosodásról is általában... sőt néhány más dolog 
működéséről is, amelyekről még nem beszéltem eddig. 

 
Érzelmi szokások 

 

"Drága Szellem! Van néhány olyan szokásom, melyektől képtelen vagyok megszabadulni. Időmet olyan dolgokra 
fecsérlem, melyekről tudom, hogy nem helyesek, mert nem egy egyensúlyi állapotban teszem őket és hajlamos vagyok 
mértéktelenül elmerülni bennük. Folyton ezekre a dolgokra gondolok, pedig szeretném elérni a felemelkedett állapotot. 
Szeretnék élni mindennel amit a Szellem nyújtani tud nekem. Úgy tűnik szokásaim senkit se zavarnak, engem viszont 
teljesen felemésztenek. Már többektől hallottam, hogy rezgésszintemet nem emelhetem meg addig, amíg a szokásaimat 
el nem hagyom. Mit mondasz erről?" 

 
Szeretném ha figyelmesen hallgatnál, mert olyasmiről van szó, amit újra meg újra elmondunk: az Isten, a Szellem és a 

család nem egy légüres térben van e dolgokat illetően sem. Azt hiszed mi nem tudjuk mit csinálsz? Ott állunk melletted 

bárhová is mész. Ismerjük leszokási kísérleteid történetét, ismerjük szokásaidat. Mi nem ítélünk el értük. Te irányítod 
magadat az ösvényen... te rendelkezel saját energiáid felett. Amit látunk, az az energia saját döntésed szerinti 

megosztása. Saját döntésed pedig megkérdőjelezhetetlen. Ha úgy döntöttél, hogy ezeket a dolgokat életed részévé 
teszed, akkor arról is döntöttél, hogy idődet részekre osztod, egy bizonyos időt fordítasz spirituális dolgokra és az általad 

választott többi dologra is. Nem ítélkezünk feletted! A Szellem gyermeke vagy, ugyanúgy szeretnek téged, mint bárki 

mást ezen a bolygón. Te magad döntöd el, mennyi időt akarsz a felemelkedésre szánni és mennyit arra az érzelmi 
csomagra amit magadnak kívántál. Ez az igazság. Mindnyájatokat tisztelünk. 

 
A felemelkedésre szánt erőfeszítéseid és időd arányát kicsit növeljük, mivel képes vagy megbirkózni vele. Készenlétben 
állunk és várjuk, hogy kelyhedbe annyit tölthessünk, amennyit megengedsz. 

 

"Ez azt jelenti, hogy elindíthatom a folyamatot mindezek ellenére?" - kérdezheted. Igen. "Úgy érted, egyáltalán nem 
ítéltek el?" Igen. Jelenlegi helyzetedben nem szolgálsz két mestert, ahogy mások mondták neked. Kijelented, hogy el 

szeretnéd kezdeni a folyamatot... és ez a te ritmusod szerint fog lezajlani. Sejtjeid és tested felett te rendelkezel és lehet, 
hogy az energiákat oly módon kívánod felosztani, mely egyedül csak rád jellemző. E folyamat során drága barátom, az 

egyensúlyi problémáid megoldásához is közelebb kerülsz. Ne csodálkozz majd rajta, ha azokat a dolgokat melyekben ma 
az egyensúlytalanságot érzed, könnyedebben tudod kezelni és megoldani. 

 

Drogfüggőség 
 

Mások még tovább mennek. Azt mondják: "Kryon, nekem még szörnyűbb problémám van. Drogfüggő vagyok és ezt el is 
ismerem. Tudom, milyen károkat okozok ezzel a szervezetemnek. Nagyon keményen próbálkoztam leszokni. Többen 
mondták már, hogy a két dolog nem összeegyeztethető, nem haladhatok spirituális úton, miközben tönkreteszem a 
testemet. Mi erről a véleményed?" 

 
Ó milyen jó kérdés! Hallod amit mondok? A család ott van körülötted és végtelenül, feltételek nélkül szeret téged. 
Támogat mindenben - mindenben amit csak teszel és mindenben amit megtenni kívánsz. Senki nem ítél el érte ha úgy 

döntesz, hogy saját sejtjeidet, számukra káros anyagokkal mérgezed. Te vagy sejtjeid főnöke. Ugyanakkor sejtjeid ezt 
úgy látják, hogy nem szándékozol addig itt maradni a Földön ameddig maradhatnál. Nincs ítélkezés, tisztelet illet. 

 
Néhányan azt szeretnétek tudni, miért érzitek úgy mintha felgyorsult volna az élet... mintha időtök is felgyorsult volna. 
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Elárulom miért. Azért mert a Szellem rátok néz és azt mondja: "Sajnálattal látjuk, hogy úgy döntöttél, hogy nem élsz 
addig ameddig élhetnél. Ezért életed néhány spirituális folyamatát felgyorsítjuk, hogy gyorsabban végükre érhess!" Ez 
megmagyarázhat néhány olyan dolgot, melyekre korábban nem találtatok választ. 

 
Mindazonáltal a következőt is el kell mondanom neked. Azok a dolgok, melyekről azt hiszed nem áll módodban 

befolyásolni őket, maguk is megváltoztak. Bár úgy érzed, sejtjeid követelik az anyagot melytől függővé váltál, a helyzet itt 

is megváltozott. Amikor rezgésszinted emelkedni kezd, sejtjeid érzékelni fogják. Van egy folyamat a DNS-eden belül, amit 

rövidesen (még ebben az évben) ismertetni fogunk és ez válaszol ezekre a vadonatúj interdimenzionális jellemzőkre. Ez a 
folyamat képes sejtrendszeretek megváltoztatatására is. Megszabadulhattok olyan szokásaitoktól, melyekről azt 

gondoltátok mindig veletek maradnak. Ez sejtjeitek új ereje. Ti vagytok önmagatok urai. Ez tudatosságotok új ereje, mely 
képes beszélni sejtjeitekhez és átvenni az irányítást. És ezt ugyan miért is kérdőjeleznétek meg, hiszen a jógik 
négydimenziós valóságotokban már bemutatták működését. 

 

Drága barátaim, meg kell kérdeznünk: Hányan vagytok, akik testi panaszaitok miatt aggódtok? A régi energiában azt 
tanították nektek, hogy a dolgok felett nincs befolyásotok. Te csak ülj és aggódj, reménykedve benne, hogy sejtjeid 

tudják mi a dolguk. Reménykedj, hogy nem engednek utat a betegségnek. Reménykedj, hogy nem kezdenek rákos 

burjánzásba. Egészen úgy tűnt, hogy nincs semmi amit tehetnétek! Ki tanította ezt? Elárulom, ez a régi energiára 
jellemző szemlélet. Tényleges irányítással rendelkeztek mindezek felett! A folyamatot újra kell tanulnotok és a 

hálóigazítás végeztével erre meghívást is kaptok majd. Épp ideje, hogy elkezdjetek beszélni sejtjeitekhez! Épp ideje, hogy 
összehívjatok velük egy tanácskozást! 

 

Megbocsátás 

 

"Kedves Szellem! Vannak életemnek olyan területei, ahol képtelen vagyok a megbocsátásra. Ismerem a folyamatot, 
olvastam az erről szóló könyveket. Meghallgattam a te üzeneteidet is. Azt mondtad, hogy a megbocsátás és az 
együttérzés a megvilágosodás katalizátorai. De én még mindezek tudatában is hurcolok olyan dolgokat, melyekért 
egyszerűen képtelen vagyok megbocsátani. Mintha örökre hozzám tapadtak volna és bár teljes szívemből igyekszem 
túllépni rajtuk, mégsem sikerül. Mennyire kell ebben "tisztának" lennem ahhoz, hogy felemelkedésem 
megkezdődhessen?" 

 

Ó drága barátom, bárcsak tudhatnád "kik állnak ott melletted!" Közülük némelyik entitás ugyanazt a nevet viseli mint te! 

Arcuk azonos tiéddel. Ezt nehezen tudom érzékeltetni veled. Hogyan is beszélgethetnék isteni énedről... veled? Olyan 

lineáris valóságban élsz, ahol azt látod, egyedüli, egyes számú vagy. Hogyan beszélhetnék hát erről? Magad elé tudod 
képzelni azt a részedet amelyik hiányzik belőled és amelyik annyira vágyik rá, hogy beengedd magadba? Biológiai lényed 

kétségekkel küszködve azt mondja: "Még nem vagyok kész rá." A Szellem szeretete határtalan. Miért nem tekintesz úgy 
magadra, mintha tiszta lennél? Kezdd el ezt a folyamatot és figyeld meg mi történik a te megbocsátás problémáddal. 
Ezzel azt akarjuk mondani, hogy talán, hangsúlyozom talán, eljött az ideje annak, hogy megértsd végre, nem kell 

valamilyenné válnod ahhoz, hogy elindítsd ezt a folyamatot. Hagyj fel a lineáris gondolkodással. A fátyol túloldalán nem 
kell előbb zoknit húznod mielőtt cipődbe bújnál! Bárhol elkezdheted. Tudom ezt nehéz elképzelned. De mégis így van! Ez 

a legnagyobb kihívás a számodra? Utadban van? Nem. Az interdimenzionális Ember mindenképp továbblép, annak 
tudatában, hogy a linearitáson túl a probléma úgyis megszűnik! 

 
Miért nem adod át magad, miért nem hagyod, hogy megtörténjen? Értsd meg, nem ítél el senki. És ha hagyod 

megtörténni, ne ijedj meg, ne csodálkozz majd rajta ha örömkönnyeket hullatsz, mikor megindul benned a megbocsátás. 

Egyszerűen nem tehetsz mást, mert amint kezded sejtszinten magadba engedni a Szellemet - lehámozva magadról a 
dualitás héjait -, akkor kezded egyben azt is megérteni, hol van a te igazi erőd. Amikor a "te és te" egyre inkább 

kiterjednek, akkor valami történni fog. Életed addigi nehéz kérdései egyszerűen elvesztik jelentőségüket. Kezd egyre 
fontosabbá válni néhány a könyörülettel kapcsolatos dolog, melyekről azt képzelted soha nem lennél képes rá. Egyre 

inkább a Szellem szerelmese leszel. És önmagad szerelmese. Megváltozol. 

 
Halálközeli élmény 

 
"Szeretnék többet tudni a halálközeli élményekről. Mi történik valójában ilyenkor? Tényleg majdnem meghalunk? Sőt, azt 
is tudni szeretném: át kell-e mennem ilyen élményen ahhoz, hogy fényküldött lehessek?" 

 
Most olyan témákat érintek válaszommal, melyekről ezidáig még nem beszéltem. Olyan igazságot osztok meg most veled, 

amit még soha, egyik üzenetemben sem említettem. Az amit halálközeli élménynek (HKE) neveztek, egészen más mint 

gondoljátok. 

 

Először is: véletlen HKE nem létezik. Azok az Emberek akik átélnek ilyet, már idejövetelük előtt beleegyezésüket adták 
ehhez - ennek a spirituális tapasztalásnak az átéléséhez -, hogy általa módot kapjanak spirituális életük 
megváltoztatására. Ezt (szabad döntésüktől függően) vagy megteszik, vagy nem. A halálközeli élményt tehát saját 

beleegyezésük szerint élik át, bár ők erre valószínűleg nem emlékeznek. 
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Egy másik tény: azok közül, akik átmennek egy ilyen élményen, senki, még csak közelében se kerül a tényleges halálnak! 
Lehet, hogy olyannak tűnik mintha meghalnának, lehet, hogy úgy érzik, még sincsenek a közelében. El se hagyják 

közben a bolygót. Most elmondom neked mi is ez az élmény és ez különbözni fog attól, amit eddig hallottál, vagy amit 

elképzeltél. 

 
A HKE az azt átélő Ember előzetes elképzelései és energiái szerint áll össze. A "visszatérés" után sokan eltérő élményekről 
számolnak be. Felhívom figyelmedet, hogy vannak akik úgy jönnek vissza egy (úgynevezett) halálközeli élményből, hogy 

azt mondják, szörnyű volt. "Láttam a poklot - mondják - és most félek csak igazán a haláltól." Néhányan viszont pont az 

ellenkezőjéről számolnak be: "A mennyországban jártam, láttam az alagutat, láttam a Fényt, éreztem a szeretetet, láttam 
a családot!" Mindent "láttak". És ez igaz. Igen, az energiának minden árnyalata ott van láthatóan, ám a rá adott reakciók 
mégis nagyon különbözőek! Mi ennek az oka? Minden attól függ, mi van az élményt átélők lényének legmélyén. Az Ember 
szabadon dönthet a legbelsőbb lényében található mag-energiáról is, ő választja meg, mi legyen ez. Félelem? Remény? 
Kiválóság? 

 

Elmondom mi a HKE és ennek megértéséhez nem kell más, mint spirituális logika: olyan esemény, mikor önmagaddal 

találkozhatsz. Való igaz, hogy ez gyakran a halál megtapasztalásának első lépése, de a HKE csak a halál első pár 

másodpercét jelenti. Ilyenkor soha, még csak a külső burkát se érintitek az általatok választott mag-energiának. Az igazi 
halál teljesen más. A halál beállta után legelőször az történik, hogy az Emberi Lény énjei összeolvadnak, emlékeznek és 
felveszik a kapcsolatot egymással. Miután önmagatokkal és az "Isten energiával" találkoztok - mely egy hatalmas élmény 

-, egyesülnek és kezdetét veszi egy háromnapos utazás. Minden esetben kell három nap hozzá, hogy bármikor is 
elhagyhassátok a Földet. És ez alatt a három nap alatt összegyűjtitek az - ó, de nehéz ezt szavakba önteni - arra a 

bizonyos kozmikus kérdésre vonatkozó információkat. 

Jól figyeljetek rám kedves családtagok, mert ez olyan valami, amiről eddig még soha nem beszéltünk. Mindannyian 
tudjátok mi a nagy kérdés... mely miatt itt vagytok a bolygón... amiért Embernek álcázva éltek itt a Földön és vesztek 

részt az egyenlő esélyekkel indított játékban... melyért mindazon élményeken átmentek, melyeken átmentek... melyek 
miatt újra meg újra csak visszajöttök. Miről szól ez az egész? Mi történhet az univerzumban, amiért ennek így kell lennie? 

Azt mondom erre, hogy bár itt most egyikőtök se tudja erre a választ, mégis valójában jól tudjátok mindannyian. Ez a 

létező legnagyobb kérdés - erről kérdeztek ideérkezésetekkor és erről kérdeztek akkor is, mikor távoztok innen. 
 

Ilyenkor, miután tudatosságotok teljessé vált, felteszitek a kérdést: "Hogy állunk?" Oka van annak, hogy most épp itt 

vagytok, drága barátaim... jó és alapos okotok van rá. Áldottak vagytok ti mindannyian, akik elhiszik, hogy egy 

szeretetteljes ok húzódik meg minden mögött melyen itt át kell mennetek. Mert azzal amit tesztek, életformák trillióit 
segítitek más helyütt... látszólag másik univerzumban... sőt, egy másik valóságban. 

 

Ezért a HKE a változtatás lehetőségének megnyilvánulása... olyan valami, amit ti adtok saját magatoknak. Ez egyáltalán 
nem a halálról szól. Ez a változás lehetőségéről szól. Akik ezen a hatalmas élményen átmenve úgy döntenek, hogy 

szeretnének többet tudni önmagukról, azok ezt meg is teszik. Ellenben azok akik rémülettel érkeztek vissza belőle, úgy 

döntöttek nem akarnak többé kutatni. Ám... kell-e ezt még mondanom... egyik eset sem vonja maga után ítélkezésünket. 
Mindkét esetben saját emberi energiájuk terelte őket az esemény bekövetkezése felé. 

 
Figyeljetek: arra az estre, amikor legközelebb megint azt gondoljátok, hogy egyedül vagytok és szenvedésetekben Istent 
akarjátok kérdezni: "miértpont velem történik ez?", lenne egy javaslatom. Mi lenne ha ahelyett, hogy azt kiáltoznátok: 

"miért pont én?", megpróbálnátok azt érezni, hogy átölelünk benneteket és fogjuk a kezeteket? Miért nem hiszitek el, 

hogy egy egész kíséret áll mellettetek, akik mind azt mondják: "Tarts ki! Emeld meg a vibrációd. El se tudod képzelni, 
mennyit segítesz nekünk ezzel ...el se tudod képzelni." 

 
Földeteket a "szabad választások bolygójának" nevezzük és az is. Vajon létezik élet más bolygókon is? Természetesen. 
Erről beszéltünk már eddig is. De a ti bolygótok az egyetlen, ahol a próba folyik és ahol olyan lények élnek, akikre azt 

mondjuk: "Isten részei". Galaxisotok egyik olyan elágazásában rejtettünk el benneteket, ahol csak egy Nap áll 

rendelkezésetekre - eltérően az életet hordozó többi bolygótól, melyeknek két Napjuk van. Erre is utaltunk már korábban. 
Jelenleg nem vagytok képesek megérteni, miért kell "normális" esetben két Nap az élethez, de akkor majd, amikor 

megtaláljátok a többieket, látni fogjátok, hogy valóban két Napjuk van. Arról is beszéltünk már (egy 2001-ben elhangzott 

közvetítés során), hogyan érkezett a Földre az élet. "Szabad választásotok" abban áll, hogy a felemelkedést válasszátok! 

 
Így hát közületek többen is, képletesen szólva sorban álltak, alig várták, hogy ebben a korszakban jöhessenek vissza. Azt 
mondták: "Alig várom, hogy ott lehessek megint!" Tudtátok milyen lehetséges jövő vár rátok. Armageddon vonatán 
száguldott az emberiség, mégis vissza akartatok jönni ide! Vajon miért? Azért mert Isten a fátyol túloldalán másképp 

gondolkozik. De némelyikőtök számára ez nagy képtelenségnek tűnhet. "Hát miért is akartam volna visszajönni ide? Ezt 
az életet éppenséggel nem ártott volna kihagynom!" (nevetés). És mégis, most itt vagytok és itt ültök. 

 

Ó, ti nagy erejű sámánok... ó, ti szerzetesek... a Földnek most még inkább szüksége van rátok mint eddig bármikor. Itt 

ültök és a felemelkedésről gondolkodtok. El tudjátok képzelni, miért szeretünk benneteket oly nagyon? Azért mert 

valóban a felemelkedésről gondolkodtok! Bár ezt egy kis ideje még elképzelni se tudtátok volna. 
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Beszélgetés a fátyol túloldalán lévő szeretteitekkel 
 

Néhányan azt kérdezték: "Lehetséges a fátyol túloldalára került szeretteinkkel beszélni?" Kis híján kihagytam ezt a 

kérdést, mint olyat, melyet számotokra is érthető módon megválaszolni nem lehet. Mindaz, amit ezzel kapcsolatban 

mondani tudok, inkább csak a nehézségek áttekintése. Ez egy négydimenziós kérdés, de sokdimenziós választ igényel. 
 

Ti a négy dimenzió lineáris valóságában éltek. Amikor felkeresitek azokat a kivételes képességekkel rendelkező 

embereket (médiumokat), akik képesek a fátyol túloldalára kerülve felvenni a kapcsolatot az ottaniakkal, akkor azoknak 

egy olyan interdimenzionális élményben van részük, amit ti nem érthettek. Ez egy teljesen a linearitáson kívül létező 
valami. A fátyol túloldalán nincs idő. Minden dolog egy időben történik. A jövőbeli lehetőségek és a múlt egybefolynak és 

mellesleg, épp emiatt lehetséges múltatok átírása, szándékotok kifejezésével. Tudtátok ezt? Ennek lehetősége mindig is 

adott volt. 

 
Lehetséges beszélni valakihez, aki a fátyol túloldalán van? A válasz igen. Ez naponta megtörténik. De azok segítenek 

benne, akik a különleges képességekkel rendelkeznek, ők "fordítanak". Nevezhetjük őket interdimenzionális tolmácsoknak 
is. Mindazt amit ezen a zavarosnak tűnő helyen látnak és éreznek, meg kell szűrniük és át kell adniuk egy nagyon is 

egyszerű helyen, méghozzá egy számotokra is értelmezhető tömörítésben. És ők tudják ezt. 

 

Hadd mondjak egy példát arra, milyen nehéz is ez: tegyük fel, hogy szeretnél halott nagymamáddal beszélni, ezért 

elmész egy médiumhoz. Az átmegy a fátyol túloldalára, hogy megkeresse azt az entitást, aki a nagymamátok volt és 

beszéljen vele. Ám amikor odaér, vajon mit talál? Nem ám egy kedves idős hölgyet akit "Nagymama" néven szólongatnak 
valahol az éterben, hanem egy többszörösen összetett lényt, egy gyönyörű, hatalmas, interdimenzionális lényt, aki 

egyidejűleg több életét is éli - köztük történetesen azt is, amelyikben a te nagymamád volt. Nos, ebben az esetben vajon 
melyik részéhez fog (a médium) beszélni? Ez olyan, mintha találnátok egy egész tányér levest, mikor ti csak a benne lévő 

sóhoz akarnátok szólni! De sajnos a sót egy csomó minden mással összekeverték benne. 
Ám a dolgok még ennél is bonyolultabbak: mi van abban az esetben, ha nagymamád időközben szomszédod fiaként 

inkarnálódott? Vajon nem kímélnétek meg magatokat egy csomó bajtól, ha egyszerűen fognátok magatokat, átmennétek 
a szomszédba és elbeszélgetnétek a szomszéd fiával? (nevetés) Nevettek! Igen, így van ez. Amikor a fátyol túloldalára 

érkeztek, csak töredékeit és foszlányait érinthetitek meg annak a valaminek, amit egykor úgy szólítottatok: "Nagymama". 

Ez az apró, értelmezhetetlen rész az, amit ilyenkor egy üzenettel "visszahoztok". Az információ pedig összefüggéstelen, 
sokszor kifejezetten értelmezhetetlen lesz. Helytállósságukra sincs bizonyíték. 

 
Miből tudhatjátok mégis, hogy valódiak-e? Elárulom. Abból, hogy a valódi üzenetnek mindig valami általános mondandója 

van, már ha a tolmács valóban meg tudta teremteni a kapcsolatot. Mondok egy példát: "Szeretlek és mindig is szeretni 
foglak. Maradj az úton és szeresd Istent!" Persze, ebből éppenséggel soha nem fogjátok megtudni, hova rejtette el a 
nagymama az ékszereit! (nevevés) Drága barátom, számodra még az is nehéz, hogy a saját lényedben megbúvó isteni 

maggal kapcsolatba kerülj, mégis azt várod a tolmácsoktól, hogy kerüljenek a fátyol mögé és onnan hozzanak át 
számodra üzeneteket. Ami kérdésed "lehetséges, hogy..." részét illeti, mit gondolsz, mi az ami most közöttünk folyik? 

 

A föld felemelkedésre és megvilágosodásra alkalmas helyei 
 

"Kryon! Egyszer azt mondtad, hogy vannak olyan részei a Földnek, amelyek jobban támogatják a megvilágosodást, mint 
a Föld többi részei. Melyek ezek a helyek?" 

 
Igen. Valóban vannak ilyen helyek. A mágneses háló néhány rendkívül érdekes jelenséget hoz létre. A háló beszél 
sejtrendszeretekhez. Tudni akarjátok, mi is valójában a mágneses háló? A háló nem a DNS-etek látható rétegének két 

szálával való kapcsolat nyelve. Azokhoz a rétegekhez van köze, amelyeket nem láthattok. Felépítésetekről szól - a 

Naprendszertől kapott mágneses lenyomatról (asztrológiai jegyek) - és azokról a hajlamaitokról és késztetéseitekről, 
melyeket a lehetőségek lenyomataként magatokkal hoztatok. A mostanival azonos időben élt életeitekről, bár úgy tesztek 

mintha csak ez az életetek lenne. Olyan fóbiáitokról, melyeket nem tudtok mivel magyarázni... és ez mind ott van a 12 
rétegből álló DNS-etekben. Megértitek hát, hogy nincs olyan, hogy "előző élet"? Ezt próbáljátok megfejteni! DNS-etek 

interdimenzionális rétegeiben, a hálórendszer által vezényelve, összes előző életeitek és jövőbeni lehetőségeitek mind ott 

vannak veletek, mind egy időben... épp most! Aktívak, vibrálnak, a ti részeitek. Ez a lényetek legbensőjének esszenciája, 
mely időtlen, de ami mégis úgy tesz, mintha a lineáris időkeretben létezne, most, 2002-ben. Nagy kozmikus tréfa ez. Ezt 

csak akkor ismerhetitek majd fel, amikor eltávozva innen mindenre emlékezni fogtok. Ezért a háló nagymértékben 

befolyásol - főleg azt a részedet, mely mindig arra ösztökél, hogy feltedd a kérdést: "Van itt még valami, amit tudnom 
kellene?" 

 
Kérdésed ezért helyesen így hangozna: "Ha vannak a Földnek olyan helyei, amelyek alkalmasabbak erre, akkor melyek 
azok?" Hadd mondjak először annyit általánosságban: nem az Egyenlítő körül. Ott ugyanis a "zéró állapot" jellemző. Nézd 
csak meg, milyen problémákkal küszködnek arrafelé, nézd meg, milyen ott a tudatosság. Kerested már valaha is ezeket 
az összefüggéseket? 
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Elárulom nektek merre találhatók a legjobb helyek: ott, ahol a mágneses háló a legkevésbé érezteti hatását, azokon a jól 

körülhatárolható területeken, melyek valahol a megvilágosodás és az egyensúlyhiány állapota között tartanak és amelyek 
közelebb találhatók a pólusokhoz. De ezt tudtátok már, ugye? Néhányatoknak már azt is mondták barátaik, hogy a leírás 

alapján ez a hely akár ti is lehetnétek! (nevetés) 
 

Több mint 12 évvel ezelőtt azt mondtuk nektek: "Menjetek oda, ahol hideg van." Igen, menjetek oda ahol hideg van. 

Olyan helyekre, melyek még alkalmasak az emberi életre, de közelebb vannak a pólusokhoz. Nagyobb eséllyel 

fedezhettek fel bizonyos dolgokat a Föld hűvösebb részein, a pólusok környékén, mint a nehezebb és semleges helyeken, 

mint például az Egyenlítő körül. És hogy mi lehet a legrosszabb hely a számotokra? Melyek azok a helyek, ahol Emberi 
Lény soha nem élhetne? Ez maga a mágneses pólus. 

 
De jusson eszetekbe, hogy a pólusok mozgásban vannak, tehát a helyek nem állandók. De még ha tudnátok is itt élni, ez 
a Ley a vonalak találkozásának legerősebb pontja és ezért azt vennétek észre, hogy olyan szintig semlegesek vagytok, 

mely már könnyű célpontul kínál fel benneteket a betegségek számára. Nem lenne semmi ellenálló képességetek és 
hiányozna a háló és testetek sejtjei között folyó kommunikáció is. Ezért igen nehéz lenne meditálnotok is. 

 
Hadd áruljam el nektek, hogy felfedezitek ezeket a jelenségeket azoknak a beszámolóival, akik a Föld pólusainak 

jellegzetességeit kutatva megtették oda az utat, éltek ott és pontosan az általam leírt energetikai hatásokban találták 

magukat... majd betegségekkel érkeztek vissza. Nézzétek meg az adatokat, hogy hány ilyen kutató szenvedett rákos 

megbetegedésekben és magatok is meg fogtok döbbenni az összefüggések láttán. Kiderül majd, hogy a korreláció sokkal 
nagyobb a vártnál. A mágneses háló támogatja megvilágosodásotokat. Ez egy olyan alapvető információ, amit már akkor 

megosztottunk veletek, amikor a háló csoport ideérkezett. Amikor pedig a háló elmozdul, annak célja van és az a ti 
beleegyezésetekkel történik. Ez is része a "szabad döntés" gépezetnek. 

 

A hálót átállítottuk és újra pozícionáltuk. Jeleztük azt is, hogy a háló csoport 2002 végén távozni fog. Ezzel azt akartuk 
kifejezni, hogy a csoport a Földdel kapcsolatos munkára specializálódott és hogy 12 éven át foglalkozott a hálóval. 

Meséltünk erről egy metaforát, ebben a csoportot "Excalibur" névvel illettük. Saját mitológiátokból vettük ezt a történetet 
a mágikus kardról, a harci jelképről, melyet a sziklából csak a megfelelő helyen és időben húzhatott ki az az Ember, aki 

rendelkezett az ehhez szükséges varázserővel. Ez az Ember ti vagytok, drága barátaim. Ti vagytok azok, akik ezt 
megtették. Az alkímia ez... a metafora mindannyiótokra érvényes. Ezt tettétek ti, az Emberi Faj. 

 

Figyeljetek: lineáris értelemben véve a háló csoport távozik. De valójában csak új megbízatást kap. Ez azonban nem azt 
jelenti, hogy az űrön át egy másik bolygóra repül, hogy ott is elvégezzen valamilyen feladatot. A csoport itt van jelenleg is 

és mindig itt is marad, de már nem háló csoportként. Nehéz ezt elmagyarázni: a leves marad, de íze és formája 
megváltozik. Ez a metafota azt mondja, igen... hogy távoznak. Az "ÉN VAGYOK" rész távozni fog a csoportból. De többi 

részei csak munkaterületet váltanak, mivel a Föld más helyeire áradnak, hogy a kanyonokat őrizzék. Elfoglalják helyüket a 

kövekben és a vulkánhegyekben és a Föld összes olyan pontján, amelyek nyugvó állapotának megőrzése fontos, még 
akkor is, ha a geológiai előrejelzések másképp szólnak. Más olyan jellegű feladatok is vannak, melyekről még soha nem 

beszéltünk nektek. Sok új dolog volt ebben a ma esti üzenetben. Befejezésképp még egy dologról szeretnénk beszélni. 
 

Az ima helyénvalósága 
 

Vannak, akik azt kérdezik: "Mi az ima valódi értelme? Mi indokolja, hogy imádkozzunk? Egyáltalán, kihez és hol kell 
imádkoznunk?" 

 
Miért nem próbáltok előbb önmagatokba menni? Miért nem tesztek egy próbát, hogy vajon eléggé tisztelitek-e belső 
isteni magotokat és az angyalt, aki a ti neveteket és arcotokat viseli? Mert ez az igazság. Ennél nagyobb igazság nem 

létezik! Amit a bolygón láttok magatok körül - a fény és a sötétség számtalan árnyalatát -, azt mind ti, férfiak és nők 
teremtettétek. De amikor békében vagytok önmagatokkal, akkor szeretni is tudjátok magatokat. Amikor megtaláljátok 

magatokon belül Istent, követhettek bármilyen vallást, mehettek bármilyen templomba vagy szent helyre, ezek mind 

téged fognak szolgálni. Akár váltogathatod is a vallásokat, a szervezeteket, nevezheted magad hol ilyen, hol olyan 
hitűnek, mert amíg békében vagy a benned élő Istennel, addig ez átsugárzik rajtad. 

 

Most valami olyan dolgot teszünk, amit nem szoktunk. Ez az a rész, ahol mindig elköszönünk. Ilyenkor mindig elmondjuk, 
milyen nehéz távoznunk. Ez a számunkra létező legnehezebb dolog az új energiában, hiszen befogadtatok és átöleltetek 

minket, ám mégis vissza kell mennünk, a fátyolon nyíló résen át amelyen keresztül megérkeztünk. De a mai nap más 

mint a többi, mert a teremben ülők közül sokan kezdenek már interdimenzionálissá válni. A fátyolon át érkezett csoport 
nem minden tagja távozik most! Ehhez mit szóltok? Néhányan közülünk hazamennek veletek! 

 

Olvasó, jól figyelj: úgy érzed, ezt most rád is értettem? Igen, úgy van. Miközben az üzenetet átadom, látlak most téged 
azon a helyen, ahol olvasol. Azért látlak, mert nem véletlen, hogy kezedbe vetted ezt a könyvet. Sokan adták 
beleegyezésüket ehhez a pillanathoz, ezt mondván: "Igen, szeretnék többet tudni a spirituális dolgokról. Szeretnék 
egyedül maradni és tudni, hogy a Szellem itt van velem. Most csendben leszek és hagyom, hogy Isten elmondja nekem, 
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mi az amit tudnom kell. Ma egy olyan ösvényre lépek, amelyen haladva képzeletben minden nap fényt küldök a sötét 
helyekre. Szeretnék hozzám hasonló gondolkodásúakkal találkozni, szeretném ha közösen küldhetnénk a fényt. Kezdem 
már megérteni az emberi tudatosság erejét. Kezdem megérteni, hogy örökkévaló vagyok." 

 
És ha ezeket kijelented drága barátom, akkor remélem van elegendő hely házadban vagy lakásodban egy kis többlet 
energiára! Mert közülünk néhányan veled maradnak majd. Ilyen Isten szeretete. A családhoz tartozol. És elárulom neked, 

hogy amikor legközelebb azon az oldalon találkozunk ahonnan én jöttem, nevedet énekeljük majd a fényben, ugyanúgy 

ahogy azok sokasága is, akik nem oly rég jöttek át... mind mosolyogva... mind emlékezve... mind újra összekapcsolódva. 
 

Maradj az utón. Tedd a dolgod. És amikor majd azt a bizonyos kérdést felteszed: "Hogy állunk?", akkor jó hírekről 
számolhatok be neked... csodákról, amelyeket olyan angyalok vittek véghez, akik végig úgy tettek mintha Emberek 
lennének. 

 
És ez így van. 

 

Kryon 
 
 

Fordító - Szabó Anna 
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