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A mesterlét és az észlelés - 2. rész 
Norvég Csillag óceánjáró - 2003. szeptember 11. 

( Forrás: http://www.kryon.com/k_chanelhawaii203.html ) 

 

 
Ez az élő közvetítés egy kétrészes üzenet második fele, melyet Lee a Norvég Csillag óceánjáró fedélzetén közvetített, 
2003 szeptember 11-én. A hajó ekkor is úton volt; a Kiribati Köztársasághoz tartozó Fanning-szigetek aprócska atolljai 
felől tartott vissza a Hawaii szigetek felé. 

 
 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 

 
Szeretnénk ezt a helyet szentélynek nyilvánítani. Nagyon sok minden történik most körülöttetek, amit ti pusztán 

"hajóútnak" érzékeltek. Forduljatok befelé velünk együtt, egy pillanatra. Kezded-e érezni a családot? Kezded-e érteni, 
hogy az Emberrel, aki melletted ül, - függetlenül attól, hogy hol született ezen a bolygón - esetleg valami közös 
bennetek? 

 

Sok-sok idővel ezelőtt, azok, akik most ebben a teremben ülnek, más formában - úgy, ahogy azt most elképzelni sem 

tudjátok - már összegyűltek egy olyan helyen, ahol nem létezett idő. Érdekes, ugye, hogy az ember tervértekezleten vesz 
részt, mielőtt a bolygóra érkezne? Ez talán még a ti lineáris időtökben is értelmesnek hangzik! De mit szólnátok egy olyan 

"tervértekezlethez", ami egy már megtörtént eseményre vonatkozik? Eldobjátok az agyatokat? Megértem. 

 
Akkor fogalmazzunk minél egyszerűbben. Vajon hányan tudjátok, hogy épp most, ebben a pillanatban is zajlanak a 
tervértekezletek a következő inkarnációtokra vonatkozóan? Erre persze azt felelitek: "Egy pillanatot várjál már Kryon, 
hiszen még nem is hoztam meg a döntést! Még abban sem vagyok biztos, hogy vissza akarok jönni. "Ne csináljuk már a 
számlát, a kocsmáros nélkül!" 

 
Tényleg? Ezt meg honnan tudod? Honnan tudod, hogy nem vagy-e jelen egy folyamatos tervértekezleten? A lényeg itt a 
szabad választás, de annyira lineárisan gondolkodtok, hogy azt hiszitek, isten is lineáris. Pedig tény, hogy Istennek az a 

része, aki te vagy, mindig a "mostban" létezik. Vajon már úgy érzed, elvégezted a Földön a munkádat? Akkor 
feltételezem, tudod, hogy mi a munkád! A teljesség érzése sokban különbözik a fáradtságtól. A fáradtság érzése nagyon 

is lineáris, igazi emberi jellemvonás! (Mosoly) A teljesség, vagyis az, hogy valami elkészült a Földön, azonban inkább 

nagyon is spirituális. Akik most hallgatják vagy olvassák ezt a közvetítést, többségében nagyon is határozottan 
visszajönnek majd! Tehát akkor mi lenne, ha ezt a szabad akaratú tervezést mondjuk úgy neveznénk, hogy "szabad 
választás az adott pillanatban" a "szabad választás előre" kifejezés helyett? Sikerült máris összezavarnunk? 

 

Zavaró interdimenzionalitás 

 

Vegyük ezt a példát: Minden dolog csak lehetőségként létezik a "mostban". Ám ezeket a lehetőségeket ugyanabban az 
időben meg is lehet teremteni. Tudom, nem könnyű ezt megérteni. Vajon el tudsz képzelni egy kört, mondjuk egy 

hatalmas léggömb belsejét és magadat, ahogy a közepén ülsz? Körülötted láthatod a belső felületen minden dolog 

lehetőségét, ami valaha is volt, ami van és ami lehetséges . Valójában a múlt lehetőségei is ott vannak és nem 
tévedésből használjuk a "lehetséges múltak" kifejezést. Mert mi más a múlt, mint egy illúzió, amelynek segítségével 

meghatározhatod helyedet a jelenben? És éppen azért van minden körkörös elrendezésben, mert minden folyamatosan 
kapcsolódik minden ponton... soha nincs vége és nincs egyetlen olyan pont sem, hogy keletkezés vagy megszűnés. 

 

"De hát Kryon, a múlt nem illúzió... az megtörtént!" - mondhatod. Mi pedig ezt válaszoljuk: Hol voltál te, amikor a múlt 

"történt"? A válasz az, hogy ugyanott voltál, ahol most vagy. Az igazi valóságnak csak egyetlen pillanata van - az, hogy a 

szemed most éppen ezeket a szavakat olvassa. Számodra az ezt megelőzően, a fenti sorokban olvasott szavak már nem a 
valóság. Az már a múlt. A következő bekezdés szavai sem a te valóságod, mert az még a jövő. De attól még léteznek, 

nem? 

 
Az igazság, hogy a "tényleges" valóságot az összes szó alkotja, amit éppen olvastál, amit most olvasol és amit még 

olvasni fogsz. Ha ez így van, akkor a te olvasói valóságodban mindegyik szó egyenlő. Amiket néhány mondattal ezelőtt 
olvastál, azok segítettek megalapozni azokat a mondatokat, amelyeket most, vagy a közeljövőben olvasol. Ez a logika 

köre és ez már kikerül a lineáris "idő" fogalmából. Tehát elképzelhető, hogy valami, ami ténylegesen "megtörtént" a te 
valóságkörödben, még mindig "aktív", mert befolyásol téged, legalábbis azt, hogy mit érzel, meg azt is, hogy erre az 

érzésre alapozva mit cselekszel. Tehát mindez része a te társteremtésednek. A múlt nincs bebetonozva. Inkább egy 

felálláshoz hasonlít, ami eljuttatott téged oda, ahol ma vagy és még mindig részese a "most-pillanati" tapasztalásodnak. 
Ha megváltoztatod a "mostot", akkor a felállást is változtatod... vagyis a múltat. 
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Vegyük például, hogy most éppen valami meghökkentőt vagy felrázót olvastál a fenti sorokban. Ezt már nem lehet 

visszacsinálni, ez már megtörtént! Tényleg elolvastad a szavakat. A szavak olvasása jelenti a tényleges, aktuális, lineáris 
múltat. Később, az elkövetkező bekezdésekben lesz egy állítás, ami majd elmondja, mi is történt a meghökkentő 

információval kapcsolatban. És akkor majd lazítasz. "Ó... már értem" és elmosolyodsz. Már nem lesz nagyon idegesítő az 

egész, tehát... megváltoztattad a múltat! A tény, hogy elolvastad a szavakat, tényleg nem változott, de a "mostbéli" 
hozzáállásod igen. Ezzel a nagyon gyenge, lineáris képpel próbálok elmagyarázni egy interdimenzionális fogalmat, de 

sajnos ez a legjobb, ami talán segíthet megérteni, hogy az egész valóságodat meg lehet változtatni bármelyik pillanatban, 
amikor szeretnéd. 

 

Kedves család, mindannyian továbbra is itt ülünk a léggömbben és nézzük a lehetőségeinket... mindnyájan, beleértve a 

támogató csoportotokat is. Amit nem értesz az, hogy egy részed viszont itt ül velünk! Mi sokkal közelebb állunk 
egymáshoz, mint a fivérek és nővérek. Szeretetben vagyunk egymással, össze vagyunk kötve oly módon, amit csak Isten 

érthet meg. 
 

Mert hát hol vagy te igazán? Milyen részét kapod most a mesterlétnek, kedves Emberi Lény? Tisztában vagy vele, hogy 

csak egy részed az, amelyik jelenleg a bolygón a munkát végzi? A többi részeid még mindig a buborékban vannak és 
minden, ami még maradék belőled... társ-teremt, tervez és végrehajtja a főnök energiájának utasításait, - aki jelenleg a 

dualitásban jár, lenn a földön. 
 

A polaritás hasadása 

 

Íme egy spirituális aranyszabály: Nincs egyetlen másik emberi lény sem a bolygón, aki befolyásolni tudná a te 
igazságodat vagy a te spirituális utadat, hacsak nem hagyod neki. 

 

Sokak számára megpróbáltatást jelentenek a mai idők. Évekkel ezelőtt elmondtuk, hogy ez egy olyan időszak kezdete, 

amikor sokan megmutatják valódi énjüket. Elmondtuk, hogy mindenkinek le kell szállnia a kerítésről, nem lehet tovább 

elrejteni, hogy valójában ki mit érez és mit gondol. Új szövetségek jönnek létre, más szövetségek pedig széthullanak. És 
ez mind rendjén való, mivel az energia szétválik és a polaritás kezd megmutatkozni. Elmondtuk, hogy ez megtörténik 

majd az üzleti életben, a politikában, a kormányokban, a vallásokban és személyesen is, minden emberben. Ennek nagy 
része az integritásnak köszönhető, az integritás, vagyis az önmagaddal való azonosság egyre inkább megmutatkozik az 

emberi tudatosság új valóság-egyenletében. 

 
A mi véleményünk, hogy nem lesz könnyű semlegesnek maradni saját valóságod energiájával kapcsolatban. A kérdés 

tehát: Mit fogok kezdeni a bennem lakozó angyallal? Megérzek olyan dolgokat, amiket korábban nem, hogy mi az igaz és 
mi nem az. Kezdem látni sok olyan dolognak a jelentéktelenségét, amivel foglalkozom. Kezdem érezni, hogy az élet 
minden dolgában a legfontosabb tulajdonság az integritás, az önazonosság. Kezdem ezt másoktól is elvárni! El kell 
döntenem, hogy ez-e az én új valóságom, vagy nem... Ha pedig az, akkor mi a teendőm? 

 
Azok, akik tagadják, hogy ez történik, önmagukat csapják be. Mert ez nyilvánvaló lesz, hiszen az életük drámai módon 
fog reagálni a Földön megjelenő új energiára. Azok, akik mindig arra számítanak, hogy a karizmájuk folytán sikerül 

megúszni, hirtelen elveszítik barátaikat. Többé már nem fog működni. Azok, akik mindig "szerencsések" voltak az életben, 

azt találják, hogy fordítva történnek a dolgok, mint ahogy azt világnézetük szerint elvárnák. Mindkét esetben meg kell 
hogy vizsgálják, kik is ők valójában, ahhoz, hogy továbbhaladjanak 

 

Azok, akik várni akarnak a döntéssel és még filozofálnak, hogy "Tényleg valóságos-e ez?", egyre nehezebben hoznak meg 
bármiféle döntést. Bár kétségtelenül azt mondtuk, hogy Isten lassan dolgozik és sok időd van arra, hogy ezt vagy azt 

megcsináld, van egy dolog, ami most nagyon fontossá válik, ebben a teremben is és nálad is, aki a könyvet olvasod. Nem 

vagy egyedül ezzel. Észrevetted, hogy a kormányok ugyanezzel a dologgal harcolnak? A cégek is. Sőt, a Föld szervezett 
vallásai is! Ez zajlik körülötted és lesz egy pont, amikor rá kell jönnöd erre és "összekötnöd a pontokat", ahogy a ti 

kultúrátok kifejezése mondja és ami az Ember helyzetfelismerésére utal. 
 

Sokan megkérdezik, hogy "Most mihez kezdjek ezzel a kérdéssel?" Ha tényleg igaz, hogy örökkévaló vagy és csak egy 

rövid időt töltesz itt, bújócskázva a dualitásban, akkor az igazi próbát az jelentheti számodra, hogy rájőjj, ez tényleg így 

van-e? Ez jó indulás lehet. Sajnos erre nem lesz semmi empirikus bizonyíték a számodra, mint a 4D-s tudományotokban, 
a fizika más kérdéseivel kapcsolatban. Helyette azonban lesz interdimenzionális bizonyíték... körülötted mindenütt. 

Fogod- e hagyni, hogy a sejtjeid meséljenek neked erről? Ők ugyanis tudják. Fogod-e hagyni, hogy érzelmi éned végre 

összejöjjön intellektuális éneddel és válaszoljon? Ehhez az kell, hogy elengedd a régi világnézeted és így folyamodj 

istenhez, "Kérlek, áruld el, mi az, amit tudnom kell." Aztán a szabad választásban már te döntheted el, hogy ezek a 
dolgok valóban spirituális tények, vagy sem. 

 

"A mesterlét észlelése II" 
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Folytatni fogjuk tehát a mesterlét érzékeléséről szóló tanítást. Két nappal ezelőtt hét jellemvonást és hozzáállást 

mutattunk be azokról, akik már elérték a mester-létet. Ezeket a dolgokat csak az Emberi Lények képesek látni és 
beszámolni róluk, a Szellem nem. Tehát csak arról tudunk beszámolni, amit az emberek mondanak és cselekszenek. 

Következzék hát az emberi mesterlét folyamatának dicsérete. 
 

Az emberi felemelkedés a következőképp működik: Ez egy Emberi tulajdonság, egyedülálló az 
Univerzumban és csak a dualitásban valósítható meg. Mondhatjátok, hogy "Könnyű angyalnak lenni; de nehéz 
embernek." Igen, mi is így látjuk és éppen ezért mossuk a lábatokat. Vannak köztetek, akiknek teljesen más a származási 

vonaluk, mint a többieknek. Gondolj csak a szülőföldedre; gondolj azokra az országokra, amelyek most képviselve vannak 

ebben a teremben és az olvasók között. Gondold végig, mi mindenen mentek keresztül ezek az országok történelmük 
folyamán. Gondold végig, mi hozott el idáig, hogy most engem hallgatsz vagy olvasol és mivel foglalkozol éppen most az 

életedben. Most szorozd be ennek az összetettségét tízezerrel. Ez a spirituális származási vonalad. Hadd mondjak valami 
igazán jelentőset, amin elgondolkodhatsz: Lehetséges volna, hogy mindezt már véghezvittétek más "földeken"? 

Lehetséges, hogy ez egy négymilliárd éves projekt egyik "ismétlése" lenne? A válaszok lehet, hogy sokkolni fognak, 

kedves angyal. 

 
Itt van még néhány mesterjellemző, sokkal ezoterikusabb, talán, de esetenként sokkal jobban földi. Feltesszük neked a 
kérdést: "Vajon mit gondol mindezekről egy mester? Mit mond a mesterléthez elérkezett emberi lény, amikor 
felemelkedett állapotban rátekint ezekre a dolgokra? Mit mond és mit gondol?" Most az Emberi mester szemeivel nézve 

mondunk néhány dolgot, amit tovább mérlegelhetsz. Hogy mi ennek az értelme? Segíthet neked "előre látni" és jobban 

megérteni, hogy milyenek a Földi mesterek; és - ami már elkezdődött, - a tanítások megmutatják neked, milyenné 
válhatsz te magad is. Gondolkodj el ezen egy pillanatig... aztán ünnepeld a körülötted lévő új energiát. 

 

Az egó 

 
Mi a mester állásfoglalása az egóval kapcsolatban? Egész életedben azt hallottad, hogy az egót vissza kell szorítani, hogy 

a spiritualitás növekedhessék. Akkor hát mi az egó? Milyen az egoista (önző) viselkedés? Mi a helyes, mi a helytelen? 
Nagyon sok egymásnak ellentmondó tanítás létezik. 

 
Lehet, hogy már ráéreztél bizonyos dolgokra az életedben... voltak bizonyos reakcióid az élethelyzetek kihívásaira és most 
azt kérdezed magadtól: "Vajon ez az egóm, vagy nem? Helyes, vagy helytelen? Lehet egy mesternek egója?" Tisztázzuk. 
Nagy különbség van az egó és a szolgálat között. Az egó hiúság. A szolgálat a spirituális szenvedély energiája. Hadd 

mondjunk erre egy példát: Ha olyan igazság van a birtokodban, amihez az annak megfelelő módon jutottál hozzá, amiről 
érzed, hogy isteni igazság és valaki rátapos, vagy azt mondja, hogy az ő igazsága magasabb rendű, mint a te igazságod, 
reagálhatsz. Erre a többiek azt mondhatják, hogy "felébredt az egód". Feltételezik ugyanis, hogy reakciód hiúságból ered. 

De a mesterek nem így tesznek. Mindent megfelelően mérlegelnek és nem az egójukkal, hanem a szolgálat tekintélyével 
reagálnak. Tudatában vannak, hogy mi az ő igazságuk. Azt is tudják, hogy nincs más Emberi Lény a Földön, aki 

érinthetné az ő igazságukat. 

 

A mesternek tényleg nem maradt "egógombja" Sokszor a helyes cselekvés a "semmit nem tevés", máskor egy bölcs 
mosoly. Erre mondta Jézus, hogy "fordítsd oda a másik orcádat." A kifejezés nem arra vonatkozik, hogy hagyjuk 

magunkat isten nevében ismételten elpüföltetni, henteregjünk a porban és ne álljunk ki saját igazságunkért. 

 

Ehelyett azt jelenti, hogy "tudni mi az, ami elég fontos, hogy lépjünk és mi az ami nem". Állhatsz ott egész nap, miközben 

az emberiség kiabál rád és ez sohasem fogja megváltoztatni az igazságodat. Akkor hát kinek a problémája mindez? A 
válasz nyilvánvaló. A kiabálók problémája, nem a tiéd. Ők azok, akik ki vannak akadva! Egy ilyen helyzetben, ha van 

egyáltalán bármit mondani, a mester csak ennyit mond: "Sajnálom, hogy ilyen rossz napod van. Segíthetek valamiben?" 
Érted? A "Fordítsd oda a másik orcádat" tanács arra vonatkozik, hogy rendelkezel a bölcsességgel az előtted álló 
energiával kapcsolatban. Nem arra biztat, hogy tűrd a durvaságot. 

 
Az igazságod szolgálni mást jelent. Ha szembejön veled egy Ember, akinek rezgésszáma alacsonyabb és valamilyen 

módon behatol a hitedbe, behatol a te szentségedbe, akkor igenis léphetsz. Ha lépsz, fontos, hogy olyat lépj, ami 

összhangban van a szolgálatoddal. A düh helyett a csalódottság. A hiúság helyett az önbizalom. Amikor mester- 
Fénymunkást látsz teli önbizalommal, ne keverd össze azt az egóval. Figyeld őt és a tetteit. A Fénymunkások nem fogják 

védelmezni pozíciójukat, mert erre semmi szükség. A Fénymunkások hagyják, hogy az energia továbbhaladjon, gyakran 
odafordítják a másik orcájukat is, ha tudják, hogy az ő igazságuk remekül megáll önmagában is és hogy semmi sem 

érintheti meg abból, amit a másik mond. 

 

Az igazság mindig a legmagasabb kifejeződési formáját keresi. Néhányat ezek közül nehéz elmagyarázni, de figyeljétek 
csak, a mestert, amikor bizonyítania kell az igazságot. Figyeld, hogyan működik a szeretet, még az is, amit a támadója 

iránt érez. Meg tudod ezt tenni te is? Ha vannak olyanok, akik elárulnak téged úgy, hogy csak te tudsz róla, vajon mi az 
első reakciód? Az igazságot fogod-e szolgálni? Ha az igazságodat szolgálod, nincs jelen az egó. Hátrébb lépsz, megérted a 

helyzetet és tudod, hogy ami a múltban bántott volna, most visszapattan, szeretettel. Tudod-e szeretni azt, aki elárult? 
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Igen, tudod. Tanulás dolga, ez nem esik kívül az emberi természet skatulyáján. És ez minden, kedves Emberi Lény, 

amiről a felemelkedés szól. 
Mielőtt más témára térnénk át, fel kell tennem a következő kérdést? A múltban talán másként reagáltál egy kihívásra. 

Mostanában sokkal kiegyensúlyozottabban reagálsz. Szóval... megváltozott-e a múlt? Hát a jelen? No és a jövő? A válasz: 
mindegyik megváltozott! 

 
Versenyhelyzet 

 

Ez is egy gyakori kérdés és már korábban is esett róla szó. Az ember azt gondolná, hogy a versenyhelyzet olyan dolog, 
ami csak a nyugati világ gazdaságában létezik. Nem így van. Vajon nem verseng-e mindenki az energiáért? Nem verseng- 

e mindenki mások tetszésének elnyeréséért? Nem versengenek-e gyakran az energiaforrásokért? Vegyük a 

legfontosobbakat, a két emberi jellemvonást: az energiáért és a mások tetszésének elnyeréséért folytatott harcot. 

 

Azt akarod, hogy szeressenek, ugye? Fontos akarsz lenni - nem egy egó - értelemben, hanem egy "Föld-értelemben". 

Fontos része akarsz lenni a mindenségnek és tenni a dolgodat. De gyakran van olyan érzésed a ti kultúrátok 

szemléletében, hogy csupa fontos ember jár-kel körülötted! Lehetetlen, hogy mindenki fontos legyen. A ti valóságotokban 
kell, hogy legyenek fontos emberek és kevésbé fontosak... egy versenyben csak egy valaki nyerhet. Csak ennyi kegyet 

osztanak ki, nem jut mindenkinek. 

 

Nos, lássátok meg ebben a butaságot! Mindannyian örökéletű, spirituális lények vagytok... öreg lelkek, akik már sokszor 

megnyilvánultak (inkarnálódtak) és akiket arra kértek, hogy változtassák meg magának a Földnek a valóságát! Isten 

mindannyiatokat ismer, hiszen ti vagytok Isten. Mégis, az emberi természet okozza, hogy mindezt másként látjátok és 

egymással versengtek a dolgokért. 

 

Elmondanám, mit tesz a mester? Tegyük fel, hogy Emberi Lények egy csoportjában, ahol senki nem ismeri a másikat, 
mindenki szeretne felülkerekedni a másikon érdekes és fontos társalgással, a mester csak besétál és hallgat. Ahogy 

magába szívja a többiek történeteit, néha az örömöt érzi az ünneplésükben és humorukban, máskor meghallgatja bajukat 
és átérzi nehézségeiket. A mester mindezt olyan módon fogadja be, ami számotokra ezelőtt ismeretlen volt. A pillanat 

energiája nem "hagy nyomot" a személyiségén. Ehelyett olyan helyre megy, ahol visszatükröződik. Vannak, akik látják az 

energiát. 

 

Ha ott lennél ilyenkor, láthatnád, hogy a mester energiája egyike a gyógyító kisugárzásnak. A társam (Lee) kiáll az 

információ mellett, hogy az Emberi tudat képes megváltoztatni az energiát, sőt, az anyagot is. Folyamatosan figyeli a 4D- 
s tudományt, hogy alá tudja támasztani ezt és végül is ez történik. Így, most már sokan közületek jobban érthetik, hogy 

miként tudja a mester gyógyítóenergiaként fókuszálni ezt a kisugárzást... ami elérhetővé válik azok számára is, akik most 
a teremben tartózkodnak. 

 

Már maga a mester jelenléte képes a történetmesélést megváltoztatni! Látod, elég fontos, hogy ott járkál. Ezért kérdem 
én tőletek: ebben a felállásban ki az, aki fontos? Az, az emelvényen, aki megragadja a többiek figyelmét, vagy az, aki 
bölcsen ül és visszatükrözi az energiát, amely a legjobb módon segít azoknak is, akik mesélnek és azoknak is, akik 
hallgatják? A mester ennek tudatában van és a meghívás rád is vonatkozik. A mester nem erőlteti az energiát senkire. 

Csak leteszi a szoba közepére, hogy mindenki azt tegye vele, amit jónak lát. Vannak, akik befogadják, mások 

visszautasítják. Ez a szabad választás. Ha beléptek egy terembe, ahol vizet találtok, lesz, aki iszik és lesz, aki nem. Mindig 
a szomjúságodon múlik és ami a szükségletednek megfelel. De a víz nem háborodik fel, ha nem isznak belőle, ugye? Nem 

követ téged hazáig, követelve, hogy tessék őt megkóstolni. Nem. Csak ül és táplálja azokat, akik ezt igénylik. Így 

működik ez akkor is, ha az élet vizéről van szó. 

 
Tehát akkor csak a gazdasági szerkezetnél használnád a verseny szót? Elárulom: Hibás az a gondolat, hogy meg kell 
szerezned egy adott piacrészt. Jut elég mindenkinek! Gyakran a saját gazdaságotok alapelveit sem értitek! Saját 

magatokat korlátozzátok. Miközben egyetlen dologra koncentráltok és kijelentitek, hogy "Ennek, vagy annak be kell 
következnie ahhoz, hogy sikeres legyek," a sarkon túl ott bújik meg egy teljesen másféle sikerszerkezet, amit nem is 
mérlegeltél. 

 
Egy valóban kiegyensúlyozott gazdasági struktúrában mindenki nyer. Az ilyen "versenyben" mindenki tud nyerni! Akik 

fizettek, megkapják, amit vettek és örülnek neki. Akik szállítják a terméket vagy a szolgáltatást, megfelelően megkapják 
jutalmukat és örülnek neki, hogy eladták. A két lehetőség között ott vannak azok, akik az egész folyamattal háborúban 
állnak: és nem tudják, vagy nem értik, hogy még a versenyben is létezik isteni jellemvonás. Ti, akik versenyhelyzetben 

vagytok, vajon képesek vagytok-e megáldani a versenytársatokat? Ha igen, akkor már rendelkeztek a mester 
jellemvonásaival. Tudtok-e lazítani és nem aggódni, tudván, hogy minden összejön, hiszen az igazság mindig a 

legmagasabb megnyilvánulási formát keresi, ha összhangban működünk vele? Látod-e, hogy a lineáris verseny nyertese 
automatikusan az összes többi résztvevőt vesztessé teszi? Vagy, mint mester megérted-e, hogy a versenyben résztvevők 

mindnyájan interdimenzionális nyertesek? Hogyan lehetséges ez? Mert a mester a teljes képet látja... látja a következő 
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verseny nyerteseinek lehetőségeit és magának a versenynek az energiáit. A mester el tud menni egy partira és nem 

szólni egy szót sem... sosem válik "fontossá", de mégis hihetetlenül boldogan távozik. 
 

Mindezt nehéz megértened egy versengő világban. Legközelebb ha társaságban leszel és nagyon kicsinek érzed magad, 
talán úgy érzed majd, hogy hozzá kell szólnod, és fontosnak lenned. Ehelyett állj meg egy pillanatra. Értsd meg, hogy a 

puszta jelenléted feldobja a többieket. Mosolyogj, érezd isteni mivoltodat és mondd magadban: Csendben leszek és 

hallgatom a többieket. Befogadom azt a sok örömöt, ami a mondandójukban rejlik. Jobb ember leszek, ha meghallgatom 
történeteiket, még akkor is, ha én nem mesélem el a sajátomat. A mester tisztában van ezzel. Ez egy új világszemlélet 

része... ez a csendes bölcsesség. 

 

Végül ennek az új, versenyképes gondolkodásnak a mozgatórugója vagy katalizátora a tisztesség. Szerinted a nagy üzlet 
és a tisztesség nem férnek össze egymással? Úgy szokott lenni! De figyeld, a Földön történő változást. Elérkezhet a nap, 
amikor a nyereséget a vállalat szerkezetének tisztességtényezője alapján osztják szét a részvényesek között. Ez annyira 

új, hogy legtöbben nem is hallottatok egy ilyen dologról. Higgyétek el, ez mind ott található a "most" buborékjában, mint 

a lehetséges szerkezetek egyike. Lenyűgöző? Várj, amíg meglátod mi történhet a politikában! El tudsz képzelni egy olyan 
politikai helyzetet, ahol a választási kampányban a tisztességgel megtett és meg nem tett dolgok tényleg segíthetik a 

hivatalnok megválasztását? Rózsaszínű álom? Csak figyelj. 

 

A Föld 
 

Vajon ebben az új energiában hogyan gondolkodik a mester a földdel kapcsolatban? Sok minden mutat javuló tendenciát 
mostanában és a mester tisztában van ezzel. A mester felfogja, hogy a föld feléledőben van. Interdimezionális 
értelemben a föld ébredezik. Még sosem volt ennél alkalmasabb időpont az Ember történelmében arra, hogy 

meggyógyítsa a földet. Ha olyan országban - olyan vidéken - élsz, ahol háború háborút követett, rétegezett energiában 
élsz. Az egy sérült terület. Mindent összevetve, amit magad körül látsz, ez egy nagy kihívás a Földdel kapcsolatban, 

sosem volt még ennél alkalmasabb időpont, hogy megtisztítsd. 

 

A mester tisztában van ezzel, te nem. Idehallgass: Minden, amit egy másik Emberi Lényért teszel, tisztítja a talajt a lábad 

alatt. Most lehetséges megtisztítani az Emberi tapasztalás katlanjának - háború, háború után - látszólag megtisztíthatatlan 
sérüléseit. Ez része annak, amiért most itt ülsz és az is, hogy olvasod e sorokat. De hiszen tudatában voltál ennek, vagy 

nem? Nem olyan régen volt, amikor ott ültünk veled és elmondtuk, hogy lesznek olyanok, akik a földből fognak előjönni, 

interdimenzionális értelemben . Ők átadják a saját energiájukat neked, ha lehetővé teszed. Nevezzük ezt energia- 
társulásnak, talán. Ők mindannyian a nyolcas adományára vártak, (itt a nyolcas szám energiájáról szól, amit az új 

gondviselés energiájának nevez), amikor a kristály energia nagyobb méretekben kezd megjelenni a bolygón. 

 

Csak néhány hónapja, hogy elmondtuk, hogy lehetnek olyanok, akik a Shasta-hegy körül éltek eddig, ezek most 

szabadon elköltözhetnek. Sokan közülük - akár tudtukon kívül is - tartották és lehorgonyozták az energiát és segítettek 
szolgálni egy területet, aminek meg kellett őrizni ősi spiritualitását. A ti megfogalmazásotok szerint ez azt jelenti, hogy 

őrizték és biztosították a területet a nagyobb hotelláncok fejlődése ellenében. Ez az egyike annak a néhány helynek, ahol 
ez sikerült. Nézzétek csak meg a bolygó többi ismert portálját és energia örvényét, melyekről tudják, hogy spirituális 
tulajdonságokkal bírnak, mindenhol megtalálod a hoteleket, a golfpályákat és a teniszpályákat. Kivéve a Shasta-hegyet. 

Mindez nem véletlenül történt így és már mondtuk, hogy ezek az emberek a terület szolgálatában álltak. Most több 
információt is elárulunk róluk - sokan közülük remeteként élnek - és sokukkal nagyon nehéz kijönni! Tudjátok, a 

többségük már a kristály élet-erő energiát hordozza, ezért teljesen érthető, hogy ilyenek. (Ez az információ a színek és az 
energiák kapcsolatáról szóló tanulmányhoz kapcsolódik, amelyet a hajóút során előadásban hallhatott a közönség.) A 

mester ismeri a földet és a rajta zajló változásokat. Tud az élet-erő interdimenzionális városairól, amelyek most 

megnyílnak, hogy csatlakozzanak az emberi tudatossághoz. 

 

Két nappal ezelőtt említettük a sárkány energiát. Fejedelmi energia értelemben gondolj erre a szóra. A sárkány energiával 

bíró mesterekre pedig úgy, mint a spirituális Földi királyság lényeire. Mindannyian interdimenzionálisak - királyok és 

királynők, akik maguk hozták létre a föld talaját, olyan módon, hogy az megfelelő legyen az emberiségnek. Nekik kell 

megköszönnötök, mert ahogy beléptetek a nyolcas gondviselésébe, a föld készen állt rá, hogy fogadjon benneteket. Ám 
az igazán nagyszerű információt az jelenti, hogy a föld talajában egyre több királynő-energia fog megjelenni, amely segít 

egyensúlyba hozni a bolygót. Ez a kristály-rácsnak egyik rendeltetése és része az újraírásnak, amiről már egy évvel 
ezelőtt is szóltunk. Éppen ideje, hogy egyensúlyba hozzuk a bolygó női és férfi energiáit. 

 

Energiaáramlás / társ-teremtés 

 

A négyes és ötös tanítás együtt érvényes. Nagyon nehéz leírni, hogy miért, mert egymáson keresztül, interaktívan 
hatnak. A négyes szám az energiaáramlás, az ötös a társ-teremtés. Hogy látja ezeket a mester? Ma, a nyolcas 

energiájának gondviselésében rövid áttekintést adunk és egy újabb metaforát. 
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Valamikor, egy régebbi energiában, sok spirituális beállítottságú ember számára a társteremtés a következő módon 

történt: meditálsz és válaszokat vársz Istentől. Kérsz és kérdezel, aztán felkeresel különböző helyeket, bizonyos 
portálokat (energia-örvényeket). Onnan igyekszel energiát összeszedni, ahonnan tudsz. Mihelyt ezzel végeztél, 

megkaptad az energiát és az információt, gyűjtögetted ezeket a megfelelő ideig, csak ezután kezdtél el az információknak 
megfelelően cselekedni. Ezért akkor a meditáció nagyon más volt, mint manapság és az Emberi Lényen keresztül, a 
társteremtés céljából létrehozott energiaáramlás is nagyon, nagyon más volt. Ezt mi gyűjtögető módszernek hívjuk. 

Megtetted, amit tudtál, hogy összegyűjtsd a szükséges energiát az éppen előtted álló feladathoz. 

 

Ebben a régebbi energiában a dualitás annyira erős volt, hogy szó szerint gondolnod kellett a raktározásra. El kellett 
menned, meg kellett szerezned az energiát. Akár a padlón, lótuszülésben, vagy valamilyen speciális energiájú helyen a 

bolygón, de oda kellett menni és meg kellett szerezni. Amíg mindezt nem tetted meg, nem érezted magad teljesnek, vagy 

nem érezted, hogy ismered a válaszokat. Kedves Emberi Lény, sokan közületek ezt tették egész életükben. 
 

Hadd áruljam el, mit gondol a mester és ehhez egy metaforát használok. Ezen a nagy hajón (a cirkáló konyhájában) van 
legalább két Emberi Lény, akinek a munkája az, hogy felfedezze a varázslatot egy jégtömbben. Talán már láttátok a 
kezük munkáját? Az ebédlő hatalmas termében láthatók - egy olyan eljárás ez, amit az Emberek szeretnek ünnepelni. 

Ezek a jégszobrok az ebédlőben. 

 
Elárulom mit lát a szobrász. A jégtömb több száz fontot nyom és bizonyára nehéz bánni vele és szállítani. Ez az építő 

mester, a szobrász, ahelyett, hogy a nehezen kivitelezhető feladatot látná maga előtt, a kész műremeket látja, ami a 
jégben rejtőzik! Finom, kecses és csodálatos. Az ő munkája az, hogy levésse a jégről azokat a darabkákat, amelyek nem 

oda tartoznak. Neked ez a jégtömb nem más, mint egy nagy, nehéz és hideg jégdarab, amit igyekeznél minél gyorsabban 
eltávolítani az utadból, mielőtt szétfolyik az egész a padlón. Számára ez egy műremek, ami már készen is van, Úgyhogy 
nekilát, ügyesen eltávolítja a darabkákat, amelyek nem tartoznak a szoborhoz. Ne feledd, hogy ő most teremt, méghozzá 

elvonással teremt. Lehet, hogy ez ellentmondásosnak hangzik. Hogy lehet bármit megalkotni úgy, hogy elveszünk belőle? 

 

Az új energia pontosan így működik. Ahogy jársz-kelsz, úgy gondolod, hogy a dolgok egyszerűek. Ám az egyszerűségben 

ott rejtőzködik a társteremtés varázslata. Csak annyit kell megtanulnod, hogyan távolítsd el a darabokat, amelyek nem 

oda tartoznak. És hogy ezt miként tudod megtenni? A válasz a következő: Ráhangolódsz a szoborra. Aztán a 
társteremtésre. Látod magad előtt, elképzeled, ahogy éppen készül. Meglátod azokat a nem odaillő energiákat, az apró, 

felesleges jégdarabkákat, amelyek nem tartoznak a szoborhoz és félredobod őket. 

 

Meditációidban ne válaszokat kérj, hanem egyensúlyt. Az lehetővé teszi, hogy meglásd és eltávolítsd az oda nem illő 

darabokat. Ahelyett, hogy Istent kéred fel valóságod magformálására, te magad válsz a szobrásszá és képezed magad 
művésszé. Olyan nehézségekkel van most tele az életed, amelyeket nem értesz? Folyamodj éleslátásért. Megadatik neked 
az ajándék, hogy meglásd az oda nem illőt. Van, akinek ez kihívást jelent. Mit kezdjen az oda nem illő dolgokkal? Sokan 

ahelyett, hogy egyszerűen eltávolítanák, dagonyáznak benne! Tudjátok, ezek a dolgok is a szabad választáson múlnak. 

Ahelyett, hogy meglássa, mi a megfelelő és mi nem, a régi energiájú ember mindezt úgy látja, mint valamit, aminek 
változatlanul kell maradni és megalkuszik vele. Úgy tűnik neki, hogy ez a saját valósága, ezért ez örök és 
megváltoztathatatlan. 

 

A mester tökéletesnek látja az életet. Úgy alkotja meg azt, amire szüksége van, hogy folyamatosan dönti el, milyen 

energiát kell eltávolítani. Néha mindezt az elméjével teszi. Néha valós cselekvéssel. A mester mindkettőt alkalmazza. Neki 
ezért minden hely tökéletes, még ha haldokló gyermekek vannak is körülötte, vagy bűnözés, sőt még az is, ahol esetleg 

bántják. Egy ember szenvedése, a düh, a dráma, de még az egyensúly hiánya sem változtatja meg az igazságot... a 

tökéletes szobrot a mester valóságában. 

 
A te társteremtésed titka, hogy ráhangolódj a kórusra. Hogy az előző metaforát használjuk, a szobor énekel neked ebben 
a nagy jégtömbben, ami tulajdonképpen a te valóságod és azt mondja: "Itt vagyok, gyere és szerezz meg." Minél 

közelebb jutsz hozzá és minél több olyan darabkát távolítasz el az életedből, ami nem oda való, annál tisztább lesz a 

dallam, amit hallasz és annál tökéletesebb lesz a szobor. Amikor végül te is énekelni kezded a dallamot, amit a szoborban 

lévő tökéletesség énekel, akkor az megnyilvánul neked. A kulcs a hallgatás és az odafigyelés. Ha kinyilvánítod igényedet a 
tisztességre, elkezded ezt a folyamatot. 

 
Életerő 

 

A hatos pont az életerő. Most olyan információ következik, amit ebben a formában még sosem mondtunk el. Valami új 
dolog történik a biológiátokkal. A mester látja az új életerőt. Sok mindent kell elmondanunk erről. Problémáid vannak az 

emberi kapcsolatokkal? Talán a fivéreddel, vagy a nővéreddel, a férjeddel vagy a feleségeddel? De lehet ez a szülőkkel, 
barátokkal is? Esetleg az üzlettel? 

 

Valahányszor egy isteni tulajdonságokkal bíró Emberi Lény, de különösen olyan, aki magasabb szinten rezeg, egy másik 
emberi lénnyel lép társ- vagy szerelmi kapcsolatba, egy harmadik energia is létrejön, amely mindkettőjük jellemvonását 
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viseli. Ezt a harmadik energiát akár entitásnak is nevezheted, ha gondolod. Akár nevet is adhatsz neki! Ő pedig ott ül és 

várja, hogy táplálják. Ez az entitás egy Ember-gyerek tulajdonságaival bír. Gyengéden kell vele bánni és becses dolognak 
tartani. 

 
Idehallgassatok: Férj és feleség, óvatosan bánjatok vele - nagyon becses! Mit fogtok mondani ennek a gyermeknek? 
Dédelgetitek, vagy oda se figyeltek rá? Ha elkezdtek dolgozni ezen a harmadik energián, amelyet most gyermeknek 

tekintünk, egy új életerő kezd áramlani köztetek, úgy, ahogy korábban sosem. Ez egy rejtett tulajdonság, de azért mindig 
is tudtatok róla. Minden társ-kapcsolat jobban fog működni ettől az új tudatosságtól 

 
Van ennél több is. Biológiai értelemben rendelkezésedre áll egy újfajta életerő, különösen azoknak, akiknek magasabb a 

rezgésszámuk. Itt az ideje, hogy felébredjen valami, ami mindig is itt volt - valami, amivel játszadoztál hosszú 
korszakokon keresztül. Ezt fogjuk ébredő sejtintelligenciának hívni. Az emberi test sejtrendszere úgy lett megtervezve, 

hogy a Föld életerejéhez kapcsolódjon. Emlékezz arra az időre, amikor olyan dolgokat alkalmaztál, mint a kineziológia (az 
izmok vizsgálata). Felmerült már benned a kérdés, hogyan lehetséges, hogy az Emberi test többet tud nálad? A sejtjeid 

tudják azt is, amit te nem. Van ennek értelme szerinted? Mi lenne, ha képes lennél hidat építeni az között, amit a tested 

tud és az között, amit a tudatos elméd? 
 

Vajon elgondolkoztál már azon, hogyan működik a homeopátia? Hogyan lehetséges, hogy ha bejuttatsz a testbe, egy 

anyag milliomod részénél is kevesebbet tartalmazó oldatot, a sejtjeid képesek azt "észrevenni", pedig a legmodernebb 
orvosi és elemző készülékek sem látják? Az igazság? Az emberi test felismeri az anyag szándékát! Több mint kétszáz éve 

alkalmazzátok már ezt a módszert, de még mindig nem értitek. A gyógyulás bekövetkezik. Átmegy az információ a 
sejtszerkezetedbe. Vajon nem lenne csodálatos dolog, ha hidat tudnál építeni a tudatos elméd és a sejtszerkezeted egy 

része között, hisz az maga a mesterkémikus? 

 
Használtál már ingát? Elgondolkodtál már azon, hogy miként lehetséges, hogy a kezed izmai az irányításod nélkül is 

képesek igen vagy nem választ adni az egészségedre, vagy a téged körülvevő energiákra vonatkozóan? Mindez nem más, 
mint sejtszintű intelligencia és már éppen ideje, hogy egyesítsd őket. Épp ideje, hogy kapcsolat alakuljon ki az intellektus, 

az intuíció és a sejtszintű intelligencia között. 

 

A mester tisztában van vele, mit tesz a könyöke. A mester minden nap értekezik a sejtjeivel. Meg tudja mondani, hogy 

érzi most magát a lábujja, spirituális értelemben. A test egy egység. A mester nem a fejében él. Ehelyett úgy él, mint egy 

egységes entitás, a fejétől a lábujjáig. Úgy tekint a testére, mintha egyetlen hatalmas, intelligens sejt lenne. A mester 
tudja, hogy mi az, ami biológiailag jó számára és mi az, ami nem jó, anélkül, hogy izomteszteket kellene végeznie. A 

mester egyezségben van a belső intelligenciával - azzal a DNS-jellemzővel, ami mindig is ott volt. Hallottad már a 
kifejezést: ébredező DNS. Részben erről szól a dolog. 

 
De még ettől is többet mondok: Apoptózisnak nevezik tudományosan azt a biológiai fogalmat, amelynek során az emberi 

sejtrendszer képes felismerni a testben lévő oda nem illő dolgokat és automatikusan megsemmisíteni azokat. Hát, nem 

működik valami jól, ugye? Mihez kezd például a rákkal? És az AIDS-szel? Mihez kezd a tuberkulózissal? Sokáig 
sorolhatnánk még a betegségeket, amelyek képesek megtéveszteni a test természetes folyamatait. Ugye, hogy nem 

működnek valami jól? Kéznél van egy új életerő, ami meg fogja változtatni ezt is - egy erő, amely mindnyájatok 
rendelkezésére áll, akiknek sejtrendszere már felébredt és sejtszintű intelligenciája növekszik. Lehetővé válik majd, hogy 

az apoptózis terv szerint működjön. Az egyetlen betegség a mester testében az lehet majd, amelyet ő megenged, ha 

helyénvalónak tartja, saját szabad akaratából. A bolygón lévő új életenergia megnöveli majd azon képességedet, hogy 
ellenőrizd saját sejtszerkezetedet. Vajon a guruk nem mutatták már meg neked, az évek folyamán? Most rajtad a sor. 

 
Koncentrálj a pillanatra 

 

Ezzel fogjuk befejezni - a hetes. Talán meg szeretnéd kérdezni a mestert: "Kedves mester, mire koncentráljunk jelenleg, 
mint a Földön élő Emberi Lények? Úgy tűnik, olyan sok viszály van? Hová küldjük a fényünket, mit tegyünk? Mi a kulcs? 
Hová összpontosítsunk?" 

 
A nyolcas gondviselése tulajdonképpen egy felelősség. 2003 novemberének első két hetében lehetőséget kaptatok, hogy 
ezzel a nagyszerű kísérettel együtt, amelyet ti úgy hívtok, hogy Felsőbb Én, újabb döntést hozzatok a Föld legfontosabb 

kérdéseit illetően (Harmonikus Összhang). 

 
Egy nagyon hasonló kérdést teszek fel, mint a 11:11 alkalmával (Harmonikus Összetartás). Most ez lesz a kérdés: 

"Készen álltok-e arra, hogy egyesítsétek a spirituálist és a biológiait, úgy, hogy beleolvasszátok ezt az életerőt, hogy az 
egó azzá lehessen, amint leírtam, hogy a társteremtés azzá lehessen, amint leírtam, hogy fokozzátok DNS-etek 
működését? Készen álltok-e arra, hogy lehetővé tegyétek, hogy az Emberiség hímnemű és nőnemű energiája egyenlővé 
váljon?" Ez egy nagyon fontos időszak ezen a bolygón. Neked, aki az adott pillanat után olvasod e sorokat, már világos, 
hogy mi történt, ettől függetlenül azonban nem kevésbé jelentős az esemény pusztán azért, mert tegnap történt. A 
tegnap tanulmányozása a holnap bölcsessége. 
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Mire kell figyelni? Soha nem volt még olyan időszak a Földön, amikor gondolataitok és tevékenységetek alaposabban 
mérhető lett volna, mint energia. Figyelni tehát befelé kell! Minden példabeszéd közül a legelső, amit a Kryon-csoport 

csaknem egy évtizeddel ezelőtt elmondott A kátrányos gödör példázata volt. Ez egy olyan metafora, olyan példázat volt, 

ahol az Emberi Lény felfedezett valamit, ami segítette. Más valaki nem is volt belekeverve. Felfedezett valami személyeset 
és alkalmazni kezdte. Csak önmagára alkalmazta, nem hirdette a háztetőről. Továbbra is tette a dolgát, egyetlen szó 

nélkül, élvezve ezt az új, személyes felfedezést, de mégis mindenki észrevette, hogy mi történt vele. Hogyan? Abból, ami 
körülötte történt. 

 

Ez történik tehát, ha egyensúlyba hozod magad. Az egyik Emberi Lény, aki már ráhangolódik a kórusra és megtalálja a 
jégtömbben a szobrot, a többiekre is hatással lesz. Ad nekik valamit, hogy lássanak. Ettől a körülötte élőknek is több lesz 

a választási lehetősége, mint korábban. Valójában fényt gyújtott a többieknek, hogy jobban lássanak a homályban. 

Persze nem mindenkinek fog tetszeni az előrehaladásod. A körülötted élők közül lesznek olyanok is, akik rád néznek és 
elfutnak. Lesznek, akik gyűlölni fognak. Lesznek, akik elárulnak. Kedves Emberi Lény, nincs ebben semmi új. Az 

orvosságos ember, az indián sámán is egyedül élt, társ nélkül, a falu szélén. De mégis ő gyógyított meg mindenkit, aki 
bajba került. Értelmes dolog ez? Furcsa volt a többi ember számára, mert magasabb szinten rezgett és szokatlan 

információkkal bírt, ezért csak akkor keresték fel, ha muszáj volt. 

 

Ezért ez a magadra figyelés átmenete, valóban az elevenjébe vág, amikor energia-döntésre kerül sor. Lesznek körülötted 

olyanok, akik nem kérnek abból, amivel te rendelkezel. Még nem készültek fel rá. Észre fogod venni, a dolgok maguktól a 
helyükre kerülnek, anélkül, hogy egy szót is szólnál, vagy hittérítést végeznél. Mi hát a dolgod? Viselj gondot magadról. 

Mire koncentrálj? Önmagadra. Nem az egód... hanem önmagad egyensúlyának kialakítása, a dallamra való ráhangolódás 
a cél. Hagyd, hogy mások maguk döntsék el, hogy akarnak-e részesedni ebből az "új önmagadból" vagy sem. Ez az ő 

dolguk. Szolgáld a saját igazságod és soha ne engedd, hogy egy másik Emberi Lény erővel eltérítsen Isten szeretetétől. 

 

Amilyen belül, végül olyanná fog válni kívül is. Az emberi tudatosság a harmadik rács. Ezért talán megérted majd, hogy 

miután a mágneses rácsot átállítottuk, jelenleg a kristályrácson dolgozunk, a harmadik rács, ami az emberi tudatosság 
háromszögének csúcsa, fejlődésében befelé fordul. Rakd ezt össze és látni fogod az Új Jeruzsálem lehetőségét. Ahogy te 

érzed magad, úgy érzi a Föld is. Ahogy vigyázol magadra, a Föld úgy reagál. 
 

Kedves Emberi Lények, a történészek majd emlegetni fogják ezt az időszakot, hogy "Ez volt az a pillanat, amikor 
elkezdődött. Amikor az emberiség olyan döntéseket hozott, amelyek képesek voltak olyanná tenni a bolygót, hogy kitépje 
önmagát a sötétségből. Kezdték megérteni a béke folyamatát, a kereskedés bölcsességét, amikor már nem féltek a más 
kultúráktól. Megértették, hogy mindenkinek szüksége van a másikra és hogy valamilyen módon mindannyian össze 
vagyunk kötve." Hogy honnan tudhatjuk ezt? A léggömb belsejében látjuk, ahol minden egyszerre jelen van, a mostban, 

ami valaha megtörtént és ami megtörténhet. Meg van írva a lehetőségeitek között! Valójában, bele van írva a DNS- 
etekbe! 

 
Áldott az Emberi Lény, aki látja a teljes képet - a bolygó teljességét ilyen módon. Áldott az Emberi Lény, aki úgy látja a 
Földet mint az a bizonyos jégtömb, amelyben már benne van az a csodálatos szobor, aminek a neve: "Béke a Földön." 

 
És ez így van. 
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