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Hogyan dolgozik Isten az emberiséggel? 
Manhattan, New York - 2007. március 10. 
( Forrás: http://kryon.com/k_chanelmanhattan07.html ) 

 
 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 

 
Ez lehetetlen, mondják néhányan. Nem lehetséges, hogy csak úgy összegyűlünk egy helyen, mint ez is, egy Emberi Lény 
csak beleül egy székbe és az energiák csak úgy beáramolnak a fátyol túlsó oldaláról. Hát, nem is várom el, hogy 

elhiggyétek. A hit helyett, inkább tapasztaljátok meg a bizonyítékokat. Inkább érezzétek a szeretetet, amely beáramlik 

erre a nagyon kedves helyre. A szavak helyett értékeld inkább a tényt, hogy maga Isten van itt. Ha az elkövetkező 
percekben a tanítást és a magyarázatokat hallgatva, semmi mást, csak a zenét (Robert Coxton zeneszerző kíséri a 

közvetítést) és az itt ülő Emberi lény (Lee Carroll) baritonját hallgatod, talán valóban átjárhat a Szellem és tudni fogod, 
hogy mindez igaz. Hagyod-e, hogy mindez megtörténjen? Fel tudod függeszteni a hiedelmeid csak olyan mértékben, 
hogy megengedd egy fivérednek, vagy nővérednek, hogy ma a szívedhez szóljon? Meg tudod-e tenni? 

 
Egy ilyen kedves és biztonságos helyen, bármilyen gondolatod lehet és eldobhatod magadtól félelmeidet - engedd, hogy 

elszálljanak, seperd ki őket, tűnjenek el. Erre való ez a hely a mai napon, azok számára is, akik nem hiszik, hogy egy ilyen 
közvetítés lehetséges. Tehát, kételkedő, rendben lenne-e, ha a mai napon Isten szeretete áramolna be ide? Talán 

megérinthetné a szívedet? Tudjuk, kik azok, akik most itt vannak. Vártunk mindazokat, akik ma itt vannak, még azokat is, 
akik azt mondják: "Nem is tudtam előre, hogy eljövök." vagy "Én csak eljöttem valakivel." Én pedig azt mondom, nem 
véletlen, hogy itt ülsz ezen a széken, kedves Emberi Lény - nem véletlen. Valóban. Mert bármit is hordozol magadban - 

szándékaidat, vágyaidat, félelmeidet - Isten mindegyikről tud. 

 
Amit ti Emberi Lények nem értetek meg, hogy a spirituális felszerelés amivel rendelkeztek, készen áll a használatra. Egy 
kettősséggel születtek erre a világra, ahogyan arról partnerem már beszélt előzőleg. Egy sötét energiában érkeztek erre a 
bolygóra, egy olyan energiában, ami tulajdonképpen elfogult veletek szemben. Nem fog segíteni abban, hogy megtaláld 
Istent vagy hogy felfedezd saját isteni mivoltodat. Nem fog segíteni, hogy dimenziókon átívelően szemléld mindezt. Ezért 
is mondjátok sokan: "Nos, nem tudom, mit tegyek. Mit tegyek, hogy valami történjen az életemben? Valóban nem 
találom a megoldást. Hol van Isten?" Nos, elárulom, kedves Emberi Lény és ismétlem mindaddig, amíg csak partnerem 
lélegzetéből futja. 

 
A felemelkedéshez egy lépés kell, az első. Az, amikor leülsz, tiszta szándékkal és egyedül Felsőbb Énedhez szólva így 
szólsz: "Istenem, mondd meg nekem, mi az, amit tudnom kell. Készen állok, hogy elkezdjem a folyamatot." Még azt sem kell 
tudnod, hogy miből áll ez a folyamat. A puszta szándék jelenti valami összetett dolog kezdetét, anélkül hogy bármit is 
tudnod kellene a hogyanról. Ne akard túlanalizálni, mit kell tenned a következő lépésben. Mit szólsz ahhoz, hogy csak ülsz 
itt és szereted önmagad?  Mit szólsz ehhez? Szeresd önmagad!  Megvan-e benned a bátorság, hogy elhidd, talán 
mennyei teremtmény vagy? Mindig is az voltál és mindig is az leszel. Megvan-e benned ez a bátorság? Túlságosan is 
hihetetlen, hogy elképzeld, hogy örökkévaló vagy? 

 

Nem csak egy kis időre vagy itt, Emberi Lény, hanem mindörökre! És ezen a bolygón addig jársz körbe, amíg véget nem 
ér. Ez egy rejtett dolog, kedveseim... teljes mértékben rejtett. Meg kell értened, hogy teljes bizalomra van szükség, hogy 

a hitnek egy olyan energiáját hozzátok létre, egy olyan erős energiát, amelyen majd egy napon csak csodálkoztok, 

hogyan is voltatok rá képesek. Csak annyit kell tennetek, hogy belökitek az ajtót és a DNS összes rétege - melyekről a 
partnerem beszélt - aktiválódik, olyan sorrendben és elrendezésben, ahogy az számodra legjobban megfelel. Az utazás 

talán nem lesz egyszerű, de az ajtóval könnyű dolgod lesz. 

 
A Sötétség és a Fény áttekintése 

 
Újra szólok a sötétségről és a fényről. Ez egy kis része annak, amit már elmondtunk az ENSZ-ben is, ahogy azt ti 
nevezitek. (Lee egy héttel korábban járt ott és közvetítette Kryon-t.) Indulásként teszem ezt a kis visszatekintést, majd 
utána váltunk és másfelé megyünk. De szeretném, ha hallanátok a következőt: Egy nagyon téves felfogás él bennetek 
azzal kapcsolatban, hogy kicsoda Isten és hogyan dolgozik a Szellem az emberiséggel... nagyon téves felfogás. 

 

A mitológia elhitette veletek, hogy Isten egy pódiumon ülve szemlél benneteket és ide-oda tologatja a dolgokat 

körülöttetek. Az a felfogás, hogy Isten olyan hatalmas, bármit képes tenni a földdel és gyakran meg is teszi. Végül is, 
nem ezt tanították veletek? 

 

Ezért vannak olyanok, akik így kiáltanak fel: "Istenem, miért nem gyógyítod meg ezt a bolygót? Nézd a küzdelmet, a 
bánatot, a halált, a boldogtalanságot, a végtelen szomorúságot, anyákat, apákat, gyermekeket... ó, miért nem jössz le és rakod 
rendbe a dolgokat?" Aztán, vannak, akik így beszélnek: "Ez a bizonyítéka annak, hogy nincs Isten, hogy a dolgok 
ilyen zűrzavarosak. Isten nem hagyná hogy ezek megtörténjenek, ha valóban létezne." De nem tudod, hogyan működik 
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együtt Isten az Emberiséggel és ha tudnád, az megváltoztatná az életed. Ha valóban tudnád, megértenéd, hogyan 

illeszkedsz a képbe, Isten képébe. Ezért fogom most nektek elmondani újra és talán meglepő dolgokat is hallasz majd. 

 
Ennek a kísérletnek az alaptétele a következő: Isten az emberiségnek csak azzal a részével képes dolgozni, akik a fényt 
szabad akaratukból beengedik az életükbe. Az ajtó, amelyen keresztül Isten bejut, ott van az Emberi Lény Felsőbb- 

Énjében, az nyitja ki. Ez az, ami megváltoztatja a sötétség és a fény egyensúlyát a bolygón és egyedül azokon az Emberi 
Lényeken keresztül képes a Szellem a fénnyel dolgozni, akiknek magasabb a rezgésszámuk. 

 
A szabad akarat ezért szent. Ezek a szabályok és amennyiben a bolygó úgy dönt, elzárkózik a fénytől és sötétségbe 

vonul, Isten is visszavonul. A dolog így működik és számotokra ez ismert, mert vele dolgoztatok korszakokon keresztül. 
Ez a kettősségetek. Rendelkezel ezzel a tudással idejöveteledkor, lelkednek intuitív szintjén. Ezért, az a bátorítás, hogy 
tárd ki az ajtót Istennek, azt jelenti, hogy engedd be a fényt és erről is mindjárt beszélünk, mert tudom, hogy körbe- 

körbe beszélek... 

 

Hadd árulom el a következőt. Isten csak azzal a fénnyel tud dolgozni, amivel te rendelkezel, de az utóbbi húsz évben 

valami említésre méltó dolog történt, ez pedig az, hogy maga a fény megváltozott. Sokkal intenzívebb most és sokkal 
fényesebben ragyog, mint azelőtt. Így fordulhat elő, hogy bár azonos számú Emberi Lény sugározza a fényt, a fény 

sokkal intenzívebb. Messzebbre ér el és nagyobb hatással van a dolgokra. És ez, kedves barátom, ennek az új kornak a 
meghatározója, érzed, ugye? 

 

Amikor az Armaggedon nem következett be, mit gondoltál? Mit gondoltál a Maya jóslatról 2012-vel kapcsolatban? Nem 
látjátok a folyamatban lévő változásokat? Nem érzitek az energia változását a talpatok alatt? Nem vagytok tudatában, 

hogy a Merkúr áthaladása most sokkal szabályosabb, mint az a legutóbbi alkalommal volt? Hányan érezték ezt közületek? 
(A minap történt.) Most érzékenyebbek vagytok a körülöttetek levő bolygók vibrációjának megváltozására, mint bármikor 

is a múltban, mert ez a bolygó is nagyobb szinkronban van most magával a naprendszerrel, mint valaha is volt és ennek 
ti is részei vagytok. Beszéltünk nektek a mágnességről. Beszéltünk nektek az időjárásról. 1989 óta, beszélünk nektek a 

tudatosság változásáról. Szóltunk a gyerekekről. És most mindez itt van előttetek... történik. 

 
A fény ragyogóbb a bolygón, mint ezelőtt volt. Amit manapság a Közel-Keletnek nevezett helyen láttok, azért van, mert 
ragyogóbb a fény. Erre ti így szólhattok: "Nem úgy néz ki, mintha bármennyi fény is volna arrafelé. Hogy lehetne abban 
egyáltalán fény, amit látunk - mindaz a halál... a gyűlölet?" Hadd áruljak el valamit újra: Amikor a fény ragyogóbb lesz, 
megvilágít olyan dolgokat is, amelyek azelőtt mindig sötétségben voltak. Így a világ tisztán látja őket. Maga az a tény, 
hogy szemléljük őket, megváltoztatja őket. Valóban, a bolygó most sarokba van szorítva, nemcsak a vita szintjén, hanem 
egy olyan rejtély előtt áll, hogy hogyan kellene megoldani valamit, aminek a létezéséről öt-hat éve még tudomása sem 
volt? A fény ragyogó. Megmutatja a dolgokat, amelyeken munkálkodni kell. És bizonyos dolgokat kellemetlen lehet 

meglátni és szemlélni - mit tesz ember az emberrel, aszerint, hogy a sötétséget vagy a fényt választja. Azok a területek, 
amelyekre most rávetül a fény, soha nem változtak volna a fény jelenléte nélkül. Megint eltelt volna 1.000 év, mindenféle 

változás nélkül. 

 
Erre nincs idő, Fénymunkás. Mert erre a bolygóra még egy hullám vár, az energiának egy újjászületése, amely szó szerint 

megrezgeti a Kristály Hálót, olyan módon, amelyhez fogható nem volt már ezer éve, vagy még több. Amikor fény vetül a 
sötét területekre, azok, akik inkább ott maradnának, vadul reagálnak majd... csapkodnak maguk körül és mindent 

megtesznek, amit csak lehet, hogy a sötétség megmaradjon. Ilyen az emberi dualitás. 
 

Van néhány tulajdonság, melyeknek eljövetelét generációkon keresztül tervezték és amelyekről csak a Lemúriaiak tudnak. 

Te csak átmenetileg vagy itt és ezt tudod. És most hadd mondjuk el megint, a tőlünk telhető legegyszerűbb módon, a 
világítótorony metaforáját... arról, hogyan vagy érintett mindebben és mit tehetsz. 

 

Vissza a világítótorony metaforához 

 
Képzeld el a világítótornyot. Keményen áll a parton, sugározza a fényt, hogy segítsen a tengeren lévő hajóknak, hogy 

azok biztonságosan a kikötőbe érjenek. Figyelmeztet a veszélyes hullámokra, a rejtett zátonyokra és ott várakozik, 
sugározva a fényt. Alapjában véve háromféle ember létezik, attól függően, hogy látják ezt a fényt, vagy nem. Újra csak 

erről fogunk beszélni, egy kicsit eltérő módon, mint az a legutóbb elhangzott (az ENSZ-beli beszédre utal). 

 

Az egyik, ezek közül az Emberi Lények közül, a hajóján ül, de a kormányosfülkéjén nincsenek ablakok. Tulajdonképpen, 
be vannak deszkázva. Ez az ember nem látja a világítótornyot. Nem is gondolja, hogy szüksége lenne rá, hiszen mindent 

tud a fényről. Vannak könyvei, amelyek erről beszélnek. Vannak térképei is. Minden eszköze megvan. Nincs szüksége erre 
az új fényre, amely olyan eltérően világít. Tehát bedeszkázta az ablakokat, a mitológiára és a történelmi tudására 
hagyatkozva kormányoz, mint mindig is tette ezelőtt. Ez minden, amire szüksége van...csak kérdezd meg tőle. 
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A második fajta Ember azt mondja: "Igen, ismerem a mitológiát, megvannak a térképeim, megvan az iránytűm és 
követem mindenben az előttem járó hajót, de ha esetleg bajba kerülök, csak felhúzom a redőnyöket, ha úgy érzem, hogy 
szükség van rá. Akkor majd megpillantom az új fényt. Így aztán biztonságban leszek." 

 
És itt van a harmadik fajta, aki azt mondja: "Szükségem van erre fényre! Még az ablaküveget is leveszem a fülkéről. Érezni 
akarom ezt a fényt. Be akarom lélegezni. Követni fogom ezt a fényt." 

 
Álljunk meg egy kicsit és elemezzük az elhangzottakat és hogy mit is jelentenek. Néhányan észrevettétek már, hogy a 

dolgok működése változik. Másmilyennek tűnik, mintha árral szemben kellene úszni, ahogyan néhányan mondjátok. A 
meditáció is másmilyen és a dolgok nem működnek úgy, mint eddig. Bőséget, jólétet hozni az életetekbe olyan, mintha 

elröppenő tündérek után kapkodnátok, mondjátok. A spirituális valóság nem úgy működik, ahogy megszoktuk. Nehéz 
békét lelni. 

 
Nem olyan, mint szokott lenni, mert megváltoztattátok a bolygó valóságát még 1987-ben. Tudod, a mostani valóságnak 
nem felelnek meg a megszokott térképek. Ez itt egy biztonságos hely, nyugodtan beszélhetünk erről. Az Emberi Lény, aki 
bedeszkázza a fülkéje ablakait és azt mondja: "Vannak térképeim, ismerem a hagyományokat, ismerem a mitológiát", 
nem is gondolja, hogy bármi is megváltozott. És ez így lesz mindaddig, amíg végül egy zátonyon nem végzi és nem is 
hajlandó erről beszélni. 

 

Meg vannak rémülve, amikor már a térképeik nem használhatók többé. Meg vannak rémülve azok is, akik csak akkor 
használnák a fényt, amikor bajba kerülnek, mert mikorra felismerik, hogy bajban vannak, már ők is zátonyra futottak. 

Nem értik ők sem, mit is jelent egy spirituális vihar valójában. A tengerjárás egészen másmilyen, a sziklák sincsenek a 
helyükön és még a fény is megváltozott... sőt, a kikötő is máshol van! 

 
Amit el szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, az a következő: Mindezeket az Embereket, bármelyik tulajdonsággal 

próbálják is navigálni hajójukat, egyenlő mértékben szeretjük. Ők a család, Isten nagyrabecsülését élvezik. A többségük 
mégis vergődni fog. Ez nem azt jelenti, hogy a zátonyokon végzik, csak azt, hogy az élet súlyos sziklái alatt görnyednek 
majd, velük ez mindig is így volt és nekik nehezebb lesz kinyitni a fülke ablakát és meglátni a fényt. Már elmondtuk 

ezelőtt is: az emberiség kilencven százaléka az első két kategóriába tartozik. Figyeld meg őket és láthatod a 
nehézségeiket és láthatod a gyászt és a fájdalmat és életük drámáját. 

 

És, hogy van ez veled? Te sem lennél itt és nem olvasnád e sorokat, hacsak nem lenne valamilyen elképzelésed arról, 
hogy mi is ez a fény, ugye? Vajon itt ülnél-e ezen a széken a hallgatóságban, vagy olvasnád-e ezeket a sorokat, ha nem 

így lenne? Azok, akik most nincsenek a hallgatók között és te, olvasó, hadd kérdezzem meg most tőletek: Miért hallgatod 

vagy olvasod ezt a szöveget? A választás joga a tiéd. Úgy gondolod, Isten most nem lát téged? Persze, ez nem abban az 
időkeretben történik, mint ahol én beszélek ebben a pillanatban. Több ezren vagytok, akik jelenleg nincsenek itt a 3D-s 

valójukban, én mégis tudom, kik vagytok. Ez nektek a most, ugye? 

 
Melyik vagy te a három hajó közül? Saját életedben felfedezted már, milyen az, amikor kinyitod az ajtót és beengeded 

Istent? Vagy meghúztad a határokat és saját kifejezéseiddel beszélsz Istenhez... a régi energia kifejezéseivel? És ha ez 
terád vonatkozik, számodra nehéz az élet, ugye? Feltetted már a kérdést magadnak, miért ilyen nehéz? Nem lenne jó 
ledobni azokat a terheket? Ez egy alaptanítás, amit már ez a hosszú idő alatt nagyon sokszor megismételtem 

üzeneteimben. De most mégis újra elmondom, hogy az egyik dolog, ami az életedben megtörténik, ha követni kezded a 
fényt, hogy a dolgok összhangba kerülnek a lelkeddel. Békét lelsz ott, ahol azelőtt nem volt... nem leszel többé az, aki 
ítélkezik. Részvétet fogsz érezni olyanok iránt, akiket régebben észre sem vettél. Még azok a politikai dolgok is, 

amelyekben nem hittél eddig, vagy nem is hallgattad meg őket, hirtelen mérlegelés alá esnek az elmédben... mert 

kiegyensúlyozottabbá válsz és meghallod mindkét oldalt. Nem állsz többé az egyik oldalon. Most már, végre meghallgatod 
és megérted azokat is, akiket kritizálni szoktál. 

 
Elárulom nektek, kedves Emberi Lények, hogy ennek a bolygónak a fényét azok teremtik, akik leszedik a redőnyöket. 

Többet mondok erről néhány perc múlva. Mi van a te életeddel? Mit szeretnél tanulni mostantól fogva... miután itt voltál 

ezen a biztonságos helyen? Szeretnél magaddal hazavinni valamennyit ebből az energiából, ebből az angyali 

kedvességből? Szeretnék elárulni valamit, amivel valószínűleg nem vagy tisztában. Te hoztad magaddal ezt az energiát, 
amikor megérkeztél ide, csak nem aktiváltad eddig. Ez a különleges energia nem Kryon. Ez az energia egy nővér, vagy 

egy fivér energiája, akik ti vagytok. Amit most érzel, az a Felsőbb Éned, nem Kryon. Mindannyian rendelkeztek vele. 
Annyira mélységes az igazság arról, hogy kik is vagytok valójában, Emberi Lények. 

 

Mit mondjunk azokról, akik gyógyulni jöttek? Hadd beszéljek erről is egy néhány percet. Ti gyógyítók, akik itt vagytok 
ebben a teremben, most már tudjátok, hogy ti nem gyógyítotok meg senkit. Inkább csak kiegyensúlyozzátok és attól az 

Emberi Lénytől függ, hogy észrevegye ezt az egyensúlyt és azt kezdjen vele, amit akar. Lesz, aki meggyógyul, lesz, aki 
nem, lesz, akivel megtörténik a csoda, mással meg nem. Mindannyian tudjátok ezt. És hogy mi a különbség azok között, 
akik gyógyultan távoznak és azok között, akik nem? Elárulom: az, aki úgy dönt, bedeszkázza a fülkéjét, mondván: "Azzal 
boldogulok, amit már tudok." sosem részesülhet igazi gyógyulásban. Míg az, aki nyíltan kijelenti: "Meg akarom tapasztalni 
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ezt a belső fényt.", megértette, hogy a dolgok megváltoztak és az ember Istenhez való viszonya is változott. Ez az ember 
így szól: "Igenis akarom ezt a fényt, amit még nem tapasztaltam meg. Soha többé nem akarok aggódni. Úgy akarok 
elmenni innen, hogy az aggódás ne emésszen többé. Nem akarok aggódni a pénzért, a kapcsolataim miatt vagy a 
munkám miatt. Juttatni akarok a Világegyetem bőségéből a körülöttem lévőknek. Azt akarom, hogy amikor rám néznek, azt 
mondhassák: Valamiért csakugyan más vagy." 

 
Talán Te is ezt szeretnéd? Akkor jó helyre jöttél! Kedves hallgató és kedves olvasó, jó helyre jöttél. Ez a hely érted van. 
Ülj hát egy percet és valóban fogadd be, amiről beszélek. Isteni tulajdonsággal rendelkezel. Ez egy korsóhoz hasonlít, 
amely arra vár, hogy szabad akaratoddal kinyisd, ám ha nem nyitod ki, a megoldások elmaradnak. Ó, semmi rossz nem 
történik akkor sem. Csupán annyi, hogy ezt a korsót továbbra is a hullámok fogják táncoltatni, mint azelőtt. Ha viszont 
kinyitod a korsót, isteni mivoltod kiszabadul, amely te vagy és elkezded az igazi kommunikációt a Szellemmel és 
bölcsességet szerzel, hogy hatalmad legyen a hullámok felett. 

 
A Szellem ereje teljes mértékben az Emberektől függ 

 

Hadd mondjam el még egyszer: ti vagytok a felelősek ennek az új energiának a hullámaiért és ez nagy különbség ahhoz 

képest, ahogyan eddig volt. Felelős vagy a saját sorsodért, a saját drámáidért vagy nem-drámáidért, ahogy te döntesz... 
a gyászodért vagy gyógyulásodért. A kinyilatkoztatás egyértelmű és így szól: Isten nem tehet semmit anélkül, hogy az 

Ember kinyitná az ajtót és láthatóvá válna a fény. Több ez, mint csak szabad akarat, eláruljuk neked, ahogy belököd azt 
az ajtót, amivel talán segítesz magadon, itt, ezen a bolygón, az történik, hogy a fátyol másik oldalán létrejön egy 

visszahatás. És a fény keresztülhatol a fátyolnak azon a résén és a föld fénye lesz belőle... amelyen keresztül Isten 
megnyilvánulhat és munkálkodhat. 

 

Ha tudni akarod, kicsoda Isten ezen a Föld nevű bolygón, hát a Fénymunkások gyülekezete, akik most itt ülnek és 

hallgatják mindezt és olvassák e sorokat és lehetővé teszik a fénynek, hogy áradjon ezen az ajtón keresztül erre a 
bolygóra. És Istennek ez az egyedüli eszköze, hogy megváltoztassa ezt a bolygót. Milyen érzést kelt ez benned? Vagyis, 

hogy Isten nem egy trónuson ül és játszogat az Emberi Lényekkel, kevergetve a fényt és a sötétséget. Isten inkább a 
Föld Fénymunkás fénypontjainak szabad akaratára vár, hogy kinyissák szabad akaratuk kapuját. 

 
Amikor kinyitod a tiszta szándéknak ezt a kapuját, a fény kiárad...és ez a fény, a Föld bolygó fénye, az egyetlen fény, 

amit Isten használni tud. A föld lakosságából kevesebb, mint fél százaléknak kell meghoznia ezt a döntést, hogy a béke a 
földön valósággá váljon. Újra és újra elmondom nektek, hogy a fény, amelyet magatokban hordoztok, erősebb, mint 

bármilyen sötétség a bolygón. Ez a fény aktív. Olyan, hogy sötétség, nem létezik többé, ha bármi fény is jelen van. 
Észrevettétek? Maga a sötétség fogalma is elszáll, ha csak egy szál gyufa meggyullad. Megvan ez a képességetek, hogy 

beengedjétek Istent a Földre. 

 
Nos, hadd beszéljünk arról, ami nyilvánvaló. A közvetített üzenet előttetek van. Mi teszi képessé a Szellemet, hogy 

idejöjjön erre a helyre és szabadon beszélhessen ezekről a dolgokról? Mi teszi lehetővé a Szellemnek, hogy beáramoljon 
erre a helyre és megérintsen téged és megérintse a szívedet? Ez csakis miattatok lehetséges, azzal, hogy itt ültök ezen a 
Manhattannek nevezett helyen, kinyitottatok egy kaput. Ez egy kis átjáró, de a ti engedelmetekkel, hogy szabad akarattal 

hallgatjátok a Szellem szavait, lehetővé teszitek a fénynek, hogy beáramoljon a bolygóra. Amíg a kapu nyitva, a fény 

nagyszerűen ragyog. És ha nyitva akarod tartani ezt a kaput, az se nehéz. Csak ne zárd be a szíved. Ne hagyd, hogy a 
félelem irányítsa tetteidet... ne félj Isten szeretetétől. 

 
A következőkben azokhoz szólok, akik most itt ülnek közvetlenül előttem. Ó, fivéreim és nővéreim, újra csak elmondom, 

tudom, kik vagytok. Tudom, min mentetek keresztül és azt is tudom, hogy jelenleg mi történik veletek. Kryont 

képviselem, egy csoportot, amelyet a történelem folyamán már sok néven és sok nyelven ismertetek. A bolygó segítője 
vagyok. Ott állok a születésed kapujánál és a halálodnál is. Sok néven ismertek, mégis én vagyok az emberiség 

szerelmese. Nem lenne-e ez jó alkalom arra, hogy változtass meggyőződéseden? Lehetséges, hogy mindez igaz? 
Megtörténhet-e egy ilyen dolog? Megéri-e kutatni a szíved mélyén? 

 
Vannak itt a mai napon olyanok, akik gyógyulásért jöttek és még csak nem is tudnak róla. Négy embert számolok, akik 

másképpen fognak távozni innen, mint ahogyan idejöttek és ők tudják, kikről beszélek. Ezért jelentetek meg. Már öten 

vannak. 

 
Nos, Fénymunkás, képes vagy-e ünnepelni azokat, akik gyógyulást nyertek a mai napon? El tudod-e mondani halkan 
magadnak, csendben, csak gondolatban: "Köszönöm Szellem, hogy ennyire szeretsz bennünket." És erre én így 
válaszolok: "Köszönöm, Emberi Lények, az együttérzést, hogy lehetővé tettétek nekik, hogy köztetek megtalálják azt a 
bölcsességet, amit kerestek." Öt gyógyítás és nem mindegyik fizikai természetű. Van, akinek a szíve gyógyult meg. Még 
egy "múlt gyógyítás" is volt köztük. Te tudod kiről beszélek, kedvesem. És elárulom, nem kell többé aggódva ébredned, 
mert Isten veled van. Akiket szerettetek és elvesztettetek, most itt sétálnak a padsorok között, olyan sokan közületek ezt 
még nem is sejtik. A gépezet káprázatos és még csak nem is sejtitek. Látásotokban korlátozottak vagytok, nem így 

abban, amit érezni tudtok vagy a bölcsességben, amit magatokban hordoztok. 
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És így történt, hogy ma este újra a sötétségről és a fényről szóló információval jöttem hozzátok. És újra csak azért 

jöttem, hogy feltárjam, Isten milyen módon dolgozik az emberiséggel. És így történt, hogy újra eljöttem, hogy 
megmossam lábatokat és hogy elmondjam, hamarosan újra eljövök. És amikor itt leszek, beszélünk majd a mai napról is 

és összevegyítjük energiáinkat, mint ahogy már annyiszor megtettük, Lemúriaiak. 
 

És ez így van. 

 

Kryon 
 
 

Fordító - Kiss Eszter 
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