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Moszkva, Oroszország - 2007. május 20. 

( Forrás: http://www.kryon.com/k_chanelmoscow_2_07.html ) 

 
 

Ez az első alkalom, hogy Kryon Oroszországba látogatott és ez a közvetítés ebből az alkalomból a második találkozó. A 
nagyméretű ülésterem megtelt olyanokkal, akik még soha nem hallottak közvetítést... voltak olyanok, akik még soha 
semmit nem hallottak a metafizikáról! Ez tette határkővé ezt az eseményt, rengeteg energiával és érzelemmel. Az orosz 

Fénymunkások megtörték hatalmas országuk kultúrájának majdnem fél évszázados szemléletmódját. Ők nagyon 
komolyan veszik ezt az új energiát, titeket pedig arra biztatunk, hogy küldjétek nekik saját fényeteket és foglaljátok őket 

imáitokba. Nagyon szilárd a szándékuk és nagyon örültek, hogy ott lehettek! 

 

Ezt az anyagot újraközvetítettük (Lee és Kryon) és kibővítettük, hogy még tisztább megértést biztosítson. Legtöbbször a 
külföldi találkozók nagyon alapvető információkat tartalmaznak Kryonról, de ennek nagy része érzelmi szinten történik, 

amit a nyomtatott oldal nem tud visszaadni. 

 

Az élő közvetítés előadásmódja, az oda-vissza fordítás folyamata angolról oroszra nagyon nehézkes, ha az eredeti átiratot 

olvassuk. Nagyon sok rövid angol mondat jön létre, ami miatt töredezett (mivel nem hallod a fordítót). Ezért, hogy 
könnyebbé tegyük az olvasást és növeljük az érthetőséget, úgy szerkesztettük, hogy folyamatosabb legyen. Ráadásul, 

Kryon ki is egészítette, hogy minél jobban megközelítse az élő közvetítés érthetőségét. Élvezzétek hát ezt a feljavított 
üzenetet, amely Moszkvában hangzott el, 2007. május 20-án. 

 
 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 

 

Sokan ismerik most már a kíséretet, amelyik tegnap is itt volt, tulajdonképpen nem is ment el. Vajon áldottnak érzitek 

magatokat ahogy érkeztek a terembe? Talán most még nagyobb figyelemmel kíséritek majd, hogy mi történik, mint azt 

tegnap tettétek. 

 
Talán jóváhagyjátok, hogy körülvegyenek benneteket az angyali entitások, akik szeretnek titeket. Lesznek olyanok, 

akiknek komoly erőfeszítés lesz elképzelni, hogy angyalokkal sétálgattok. Lesz aki majd azt mondja: "Kryon, ez egy kicsit 
édeskésnek hangzik." Talán azért, mert nem értitek mi is egy angyal. Mit szólsz egy hatalmas, erőteljes teremtményhez, 
amelyik ott áll közötted és a félelem között és megsemmisíti azt a képet, amely benned él az ellenségeidről? Mit szólsz 
egy erőteljes entitáshoz, amely megtisztítja az utat az ösvényeden, rendezi a szinkronicitást az életedben vagy elhozza 
neked a békét? Ez túlságosan édeskés neked? Vajon el tudod ezt fogadni? 

 

Ó kedveseim, bárcsak tudnátok, hogy Isten kicsoda? Talán most van itt az ideje, hogy megtudjátok, mert arra kértem a 
társam, hogy lényegi információkat tolmácsoljon nektek az első látogatás alkalmával ebben a nagy országban és most én 

is ezt fogom tenni. Ez egy olyan alapvető információ, amely visszhangozni fog ettől a pillanattól fogva ezen a klasszikus 
nyelven (oroszul), melynek a származása ezer évekre nyúlik vissza. Ez egy olyan módon felépített üzenet, amelyet majd 

hallanak az emberek és nem fognak tőle félni. Egy olyan üzenet, amely megállapítja, hogy Isten nagyobb annál, mint azt 
gondoljátok. 

 

"Úgy értsük Kryon, hogy most majd valóban elmondod kicsoda Isten?" Igen, éppen ezt fogom tenni. Felépítem majd, 

mert társam szereti a lineáris formát. Tehát ez neki szól: 11 pontot sorolok majd fel azok tiszteletére, akik itt vannak. 
Hármat arról, hogy kicsoda Isten, hármat arról, hogy mik Isten módszerei és négyet a félreértésekről Istennel 

kapcsolatban. Végül elmondom, hogy mit vár Isten tőletek. Ez most valóban nyugtalanná tette társamat, mert most úgy 
gondolja, neki kell számon tartani ezt a 11 pontot. Ne aggódj kedves társam, én fogom számon tartani őket. 

 
Kicsoda Isten? 

 

Első: Vajon Isten egyáltalán definiálható? Ez az energia a szeretetet jelenti. Egy roppant nagy szó, ami olyan sokat jelent 
olyan sok embernek. Tudod kezelni a ragyogását? Képes vagy hallani a zenéjét, vagy látni a színeit? Képes vagy látni 
arany fényét? Gyönyörű! Amikor a fátyol másik oldalán vagytok kedveseim, minden frekvencia a rendelkezésetekre áll. 

Egy végtelen tárháza ez a frekvenciáknak, ahol a hang a fénybe fordul és együtt létezik tovább, nincs szétválasztva a ti 
Emberi érzékelésetek által. Soha nem láttál vagy hallottál bármi ehhez hasonlót a Földön. Hogyan tudnám ezt 

meghatározni? Amikor a fény és a hang együtt olyan magas frekvencián rezeg, hogy így együtt valóban létrehozzák az 
összhangot. Nincs is attól szebb, mint amikor az Ember hallja és látja ahogy énekeljük a nevét a fényben, mert ez az a 

pont, amikor az Ember hazatér. Hogy is meséljem ezt el? 

 

Isten végtelen. Isten az Univerzum, teremtő, kozmikus intelligenciája. Isten minden dolgok lényegi szeretete. Isten 
végtelen sok darabból áll, mégis különleges az azonosságában. Ha Isten egy darabja is hiányozna, akkor Isten nem 
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létezne... és nagyon sok darabja van. 

 

Túlságosan grandiózus lenne ha azt mondanám, ha te megszűnnél létezni, Isten is megszűnne? Ismerem a neveteket. A 
fényben énekeltem azokat és újra énekelni fogom, amikor visszatértek erről az utazásról. Isten az Univerzum intelligens, 

teremtő forrása és te itt voltál amikor a föld a helyére került (meg lett teremtve), mert te Isten egy darabja vagy ahogy 
én is. Éppen olyanok vagytok mint Kryon és ti is éneklitek a nevemet, mert én a nővéretek vagyok és a fivéretek. Igen, 

ott ültünk együtt amikor a föld meg lett formálva. Vajon ez egy kicsit grandiózus számodra? Vajon kétségbe vonod? Hát 

menj csak vissza és intuitív módon húzd ki ezt a tudatosságodból és érezni fogod, hogy igaz, öreg lélek. Ez volt az első 
pont, hogy az Univerzum teremtő erejének egy darabja vagy és része minden létezőnek. Talán nektek ez nem 

érzékelhető, de ez azért van, mert ez igazán el van rejtve az Embertől. 

 

Második: Isten egy társas kapcsolat és nem egy elkülönült entitás. Imádkozhattok Istenhez vagy lehetnek festményeitek 
róla. Mint bármely Ember, te is azt gondolod, hogy Isten elkülönült, pedig nem így van. Isten látványos ami a számokat 

illeti, mint a fény légiói, mégis ő a te társad. Néhányan szeretnék megkérdezni: "Nos ha Isten a társam, akkor én mit 
keresek itt a Földön?" Ó kedvesem, a válasz annyira nyilvánvaló! Te csak egy rövid ideig vagy itt és egy kirakós 
rejtvényen dolgozol, amibe beleegyeztél. A kirakós lényege a következő: Vajon rájössz-e amíg itt vagy, hogy ki vagy? Mert 
ha rájössz, az megváltoztatja a bolygó valóságát. 

 

Tudjátok ami a földdel történik, az része egy olyan megoldásnak amelyre az Univerzumnak van szüksége. Ez egy olyan 
megoldás, ami csak annak az Embernek a szabad akaratával jöhet létre, aki nem tud isteni eredetéről. Hát ezek vagytok 

ti. Társai vagytok a világmindenségnek, a dualitásban, a sötétségben. 
 

Volt aki azt mondta: "Nos Kryon, én nem osztom ezt az érzést, hogy társa lennék a világmindenségnek." Nos hát ezért 

rejtvény, nem? Kételkedő! Sokan azok közül akik itt ülnek ebben a teremben, mást mondanak, mert ők érzik a szeretet 

hullámzását még most is, miközben én beszélek. Látják körülöttem a színeket amíg beszélek. Érzik a partnerséget az 

Univerzum teremtőjével. Meg vannak erről győződve, ott áramlik a vénáikban. Része a DNS-üknek... látványos 
partnerség! 

 
A harmadik: Isten egyetemes entitások óriási gyülekezete, akiknek az energiája éppen olyan mint te. DNS-edben ott a 

mesterlét. Ugyanazokkal az eszközökkel rendelkezel, mint amelyekkel a bolygó legnagyobb mesterei rendelkeztek. Tudtál 
erről? Menj vissza és nézd meg őket! Melyik a kedvenc mestered a történelemben? Emlékezz csak, ők mind emberek 

voltak! 
 

Néhányan persze azt mondják: "Nem, ők emberfelettiek voltak. Egyikük méghozzá Isten fia volt." Valóban és nem azt 
mondták-e, hogy te is az vagy? Hát nem próbálták-e elmondani nektek milyen hatalommal bírtok? Mindannyian csak 
Emberek voltak, akik spirituális szerszámkészletük minden eszközét aktiválták... ugyanazokat az eszközöket amelyekkel 

most ti is rendelkeztek. Hát ezek voltak ők. De mi újság veletek? Talán azt mondjátok: "Én erre nem vagyok képes, sosem 
leszek mester, ez nekem magas." Nos, most ez a te szabad döntésed, nem? Hát éppen erről beszélünk és milyen gyakran 
tesszük ezt. Az Ember saját maga dönti el, hogy kicsoda és hogy milyen nagyszerű kíván lenni. Ez a rejtvény ott van 
előtted és megvan rá a lehetőséged, hogy felfedezd a részed a világegyetemben... de arra is, hogy ne. 

 

Három rövid szakaszban próbáltam leírni Istent. Te mindegyikben benne voltál. Ha valamit megértesz ma este, akkor ezt 

értsd meg: Te Isten része vagy. Több minden benne van ebben az eseményben mint gondolnád. Több minden történik 

ebben a teremben mint gondolnád és azok akik látók és azok akik gyógyítók ebben a teremben, ők tudják ezt. Ők 

elkezdték érezni a váltást és a változást éppen itt, a hallgatóságban. Mi van akkor ha ezen az éjszakán ez megtörtént? Mi 
van akkor ha ezen az éjszakán a dolgok megváltoztak benned? Jóváhagyod? Ez a szabad választás vagy nem? Lehetnek 

olyanok akik megváltozva mennek el innen, néhányan anélkül. Néhányan olyan közel kerülhetnek, hogy végig itt ülnek és 
érzik az energiát, de inkább megkeményítik a szívüket - ilyenkor sírnak az angyalok, de hát ez az Ember szabad döntése. 

Bővebben is kifejtjük azonnal. 

 
Ahogyan Isten működik 

 

Aztán itt van még három pont, lehet, hogy majd ismerősen hangzik, mintha már hallottátok volna. De szükség van rá, 
hogy újra meghallgassátok. 

 
A negyedik: Mindazon csodákat ezen a bolygón, amelyekről tudtok, amelyek az emberiséget érintik, Emberi Lények 

hozták létre. Mindegyiket! De ti erre azt mondhatjátok: "Igen, de amikor a kultúránkban lejegyzett csodákról olvasunk, 
azok nem Emberi Lények voltak. Az a Messiás volt." Elfelejtettétek ugye? A legnagyszerűbb mesterek akiket csak el 
tudtok képzelni, akik a legnagyobb csodadolgokat hozták létre a földön, mind Emberek voltak. Emberek akik az 
Emberekért dolgoztak, megváltoztatva ezzel a bolygó rezgésszámát. Isten soha nem küldött le egy angyalt, hogy 
befolyásoljon egy csodát. Nem számít mit mond a mitológiátok, az Emberek hajtottak végre minden isteni dolgot. 

 
Vajon eszedbe jutott valaha is, hogy te vagy a csoda valaki más számára? Foglalkoztatott már valaha is ez a gondolat? 
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Már mondtuk régebben, hogy valójában nem tudsz valaki más helyett dönteni, igaz? Nem tudsz senkit rávenni, hogy 

elhiggyen bármit. Tulajdonképpen meggyógyítani sem tudod a saját erőddel. Csak annyit tehetsz, hogy lehetővé teszed 
neki, hogy lássa a saját gyógyulását. De mi van akkor ha te olyan mennyiségű fényt hordozol, hogy végül is meglátja 
benned Istent? Akkor talán át tud látni azon az ajtón amelyet te nyitottál ki, amikor elkezdted spirituális utazásodat. Úgy 
érezheti, hogy a te fényedet használta, hogy elindítsa az ő saját folyamatát. És mi lesz ha az ő életében bekövetkezik a 

csoda? A háttérben maradsz és dicséred Istent, vagy nem? És azt mondod: "Ez csodálatos, köszönöm Istenem." Közben 
neked fogalmad sincs arról, hogy te voltál az, akinek ez az egész köszönhető, aki kinyitotta neki az ajtót. 

 
Vannak itt a teremben olyan szülők, akik ezt megtették a gyermekeiknek és eljuttatták őket a tudatosságba. Vannak a 

hallgatóságban olyan gyermekek, akik eljuttatták a szüleiket a tudatosságba. Vannak aztán jó barátok a hallgatóságban, 
akik egymást juttatták el a tudatosságba. Nincs nagyobb szeretet mint az, hogy kinyisd a gyógyulás ajtaját egy 

embertársadnak, aztán hátrébb húzódni és gyönyörködni a ragyogásukban. Hát így működik Isten... rajtatok keresztül. 
Ezt tudnotok kell. Isten a földön élő Emberi Lények isteni valója által működik. Nincs más mód. Ti Isten darabkái vagytok, 

akik a bolygó rezgésszintjét növelitek az által, hogy dolgoztok a kirakós játékon. Isten nem jön le, hogy lökdösse az 
Emberi Lényt. Az Emberek nyitják meg a kapukat saját magukban, szabad döntésük alapján és teszik lehetővé Isten 

fényének, hogy keresztüláramoljon rajtuk. Így működik Isten... a bolygón élő Emberi Lények által, akik Fénymunkásoknak 
hívják magukat. 

 

Az ötös pontot nagyon nehéz lesz elhinni. Gyakran előfordul, hogy amikor erről beszélünk, sokan még sírnak is és azt 
mondják, ez nem lehetséges... egyszerűen nem lehetséges! Hallgassátok csak ezt: Nincs ítélet Isten részéről a tetteitek 

miatt, amíg a Földön vagytok. Nincs ítélet, mert az Emberi Lény teljes mértékben felelős azért, amit tesz. Azért kerültetek 
ide, hogy ti döntsétek el, hogy melyik oldalra álltok, a fény vagy a sötétség oldalára és ha úgy határozol, hogy a 

sötétséget választod, az a te döntésed. Ezért jöttetek ide és ez része a szabad döntés rendszerének. Isten nem fog 
elítélni a szabad döntésed miatt. Ez része a próbának, a kirakós játéknak. Ez hozza létre a válaszokat, amelyekre a 

kozmosznak szüksége van. 
 

Persze, vannak olyanok, akik azt mondják: "Biztosan kell, hogy legyen ára, fizetnie kell annak aki rossz dolgokat választ." 
Újra csak emlékeztetnélek a tékozló fiúról szóló példabeszédre, a saját kultúrátok szent iratából. Ezt nagyon régen 

kaptátok, ezért menj olvasd el és értelmezd egy kicsit másképp. Az egy példabeszéd, egy metafora. Ebben a 
példabeszédben az apa útnak indítja két fiát, hogy éljék saját életüket. Nos ez egy metafora arról, hogy Isten leküld két 

Embert a Földre. A példabeszédben az egyik mindent helyesen csinál, a másik mindent rosszul. Nos menj, olvasd el 
magadnak mi történt akkor: mert amikor hazatértek az apjuk házába, mindkettőjüknek nagy ünnepséget rendeztek... 

ugyanazt az ünnepséget! Az ünneplés egyforma volt mindkettőjüknek. Tudjátok, nem volt ítélkezés. 

 

Isten nem ítélkező Isten. Mert az Emberi Lény szabad döntése azt jelenti, hogy választhat milyen irányba akar menni. 
Isten nem áll ott feletted egy kalapáccsal, mert Isten szeret benneteket már azért, hogy itt ültök ezeken a székeken... 

már azért, mert itt vagytok ezen az utazáson ami maga az élet. Idehallgassatok, maga az a történet is, hogy egy 

angyalból Lucifer lesz, az Ember hatalmának a metaforája, hogy gonosszá fejlődjék. Ó angyal, hatalmadban áll, hogy fény 
vagy sötétség legyen belőled. Vajon ezt érted? Ez része a kirakósnak. Te képviseled a legragyogóbb fényt és a 
legsötétebb sötétséget a bolygón... nincs szükség külső erőre. 

 

Vannak itt olyanok, akiknek nehéz a szívük. De vannak ilyenek az olvasók közt is. Így beszélnek magukhoz: "Isten soha 
nem fogja nekem megbocsájtani, amit tettem." Én azt mondom kedves Emberi Lény, hogy az Univerzum tudja mit tettél 
és csak a szeretet létezik, ami számodra kiárad. Felejtsd el ezeket a gondolatokat, amelyeket te saját magad találtál ki. 
Aki vét az emberi törvények ellen, felette majd az Emberek ítélkeznek. Az Emberek hozták létre a büntetésnek és a 

jutalmazásnak ezt a rendszerét. Ez nem isteni rendszer. A Menny és a Pokol annak a 3D-s megnyilvánulása, amit az 
Ember gondol, nem annak amit Isten teremtett. Ezek olyan kifejezések a mitológiából, amelyek arról árulkodnak mit 

gondol az ember, milyen kell, hogy legyen Isten. Amikor egy gyilkosságot látsz egy előadásban és lemegy a függöny, 
vajon azt gondolod, hogy jön a rendőrség, hogy elfogja a színészt aki elkövette a gyilkosságot? Nem! Ellenkezőleg, 

mindannyian elmennek egy közös fogadásra és várják, hogy játszhassanak a következő darabban. Így van ez a "Föld 

színdarabjával is". 

 
A hatodik: Az Istennel való kommunikáció közvetlen - Ember és Isten között. Nincs rá szükség, hogy összeüljön egy 
csoport ahhoz, hogy kommunikálhass. Nincs rá szükség, hogy leírd és átadd valakinek, aki majd elolvassa és elmondja 
Istennek. Istenhez nincs sorban állás. Nincs alkalmas vagy alkalmatlan idő Isten számára a kommunikációra, mindig 
"most" van. Mit fogsz kezdeni ezzel az információval? Megszívleled? Későbbre halasztod? Elgondolkodsz rajta? Lesz aki 

majd azt mondja: "Elmentem erre a találkozóra, ahol egy ember tolmácsolt egy Kryon nevű entitást. El kell 
gondolkodnom azokról a dolgokról, amiket mondott, mert néhány dolog nagyon érdekes volt, de úgy gondolom, hogy van 
még erre idő." Az igazság pedig az, hogy talán soha nem fogod megtenni. 

 

Már mondtuk ezt ezelőtt is. Mit gondoltok, miért ültök itt ezeken a székeken? Úgy gondolod azért jöttél, hogy jól elteljen 
ez az idő, vagy életed döntése miatt jöttél? Itt senki nem fog zavarba jönni amiatt amit teszel, mert ez közted és a 

Felsőbb Éned között történik. Tudod, ez egy megszentelt tér. Egy biztonságos hely. Nem lehet ettől jobb alkalom arra, 
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hogy benyiss azon az ajtón, a kommunikáció ajtaján. Még a hitetlenek is csak azt mondhatják: "Édes Istenem, mutasd 
meg, hogy ez valóságos." Ez valóságos és ez fogja kinyitni az ajtót! És ez elindít egy folyamatot, amely felséges. Olyan 
lassú vagy olyan gyors lesz ez a folyamat, ahogy az neked megfelel... fokozatosan leplezve le az igazságot amiről 

beszélek. Emlékeztek még a tegnap esti ígéretemre? Áldott az Ember aki kér, mert tényleg, ha őszintén meg akarja 

találni, hogy mi van, belülről a folyamat elkezdődik. És azok a gyönyörű entitások akik vezetnek, kezdik majd nyomni azt 
az ajtót. Akkor pedig kezded majd érezni és tudni fogod, hogy amit mondtam tényleg valós. 

 

Félreértések Istennel kapcsolatban 

 

Istennel kapcsolatban komoly félreértések vannak. Ezek pedig mind az embereknek és kulturális tapasztalataiknak 
köszönhetően alakultak ki. Néhány közülük tisztességes körülmények közt, míg néhány nem. Némelyik egyszerűen a 

multidimenziós Isten 3D-s félreértelmezése, némelyek viszont a hatalom által, rosszindulatúan létrehozott magyarázatok, 

hogy félelmet keltsenek és még több hatalmat szerezzenek maguknak. 
 

A hetedik: Szeretnék nagyon világosan fogalmazni ezzel az elsővel kapcsolatban: Nincs senki a Földön, akinek 
szenvednie kell Istenért. Ez nem Isten módszere. Nem gondoljátok, hogy épp elég szenvedés van anélkül is, hogy Isten 

szabályokat hozna létre még erre is? Most azokhoz szólok akik olyan sokáig sötétségben éltek, akik talán boldogtalanok 

és lehangoltak. Talán az egészségeddel nincs minden rendben vagy talán megoldhatatlan kapcsolatod van. Meg kell 
értenetek kedves Emberi Lények, hogy a szenvedés olyan valami, amit nagyon jól csináltok magatok is! Isten nem ezt 

akarja nektek. Isten soha nem fogja azt kérni egy embertől, hogy szenvedjen. 

 

Mit is mondtam nektek a második részben? Arról beszéltem, hogy itt partnerségről van szó, ugye? Hát újra elmondom: 

nem kell szenvedned, hogy része legyél ennek a családnak. Vesd el azt az elképzelést, hogy találkoznod kell egy kis 
bajjal, vagy el kell viselned némi szenvedést annak érdekében, hogy spirituálisan fejlődj. Nem! Kívánnád te ezt a 

családodnak? Vajon kívánnád? Mondanád-e a nővérednek, hogy "Szeretném, ha átjönnél hozzánk, de szeretném ha út 
közben szenvednél egy kicsit... sétálj végig egy szöges dróton, mássz fel a tizedikre... stb"? Nem, nem mondanád, mert 
szereted. Inkább imádkoznál érte, hogy út közben baja ne essék, ugye? Talán még el is mennél érte, hogy biztonságban 
legyen. Látjátok? Egy család nem teszi ezt egy családtaggal. Nincs szenvedés, kivéve amit az Emberi Lény teremt a 

többiekkel való kapcsolataiban, vagy amit a környezete tesz vele. 
 

"Várj csak egy kicsit Kryon! És mi a helyzet azokkal, akik rokkantan vagy betegen születnek? Azt nem az Ember hozza 
létre?" De igen kedveseim. Ez mind része a játéknak és a kirakósnak, amelyet ti írtatok magatoknak. Higgyetek nekem, 

ezek a dolgok mind az előzetes jóváhagyásotokkal történnek. Áldott az Emberi Lény, aki azért érkezik erre a bolygóra, 

hogy keresztülmenjen ezeken a nehézségeken, általában azért, hogy megkönnyítse a többiek életét, vagy, hogy 
együttérzést teremtsen, ami olaj a rezgésváltás motorjában. 

 

A nyolcadik: Isten semmiféle imádatot nem igényel, vagy követel meg. Lefestek nektek egy képet és arra kérlek, 
játsszunk el egy szerepet. Mondjuk, hogy meghaltál és átjutsz a fátyol másik oldalára. Képzeljük el szintén, hogy 
lehetőséged van rá, hogy visszajöjj a Földre és ott legyél a gyermekeiddel, akik még élnek, de téged nem látnak. 

Mondjuk, hogy ott lebegsz körülöttük, talán még meg is érintheted őket energiáiddal és szereteteddel. Mondjuk, hogy egy 

bizonyos formában talán még meg is érzik az érintésed energiáját! Hát nem volna nagyszerű? 

 
Itt vagy hát és segíted őket egy láthatatlan módon a szereteteddel és megérinted őket az energiáiddal... ők pedig azt 

mondják: "Félek! Valami megérintett... valami sokkal nagyobb mint én... lehet, hogy ez a valami árthat is nekem. Úgy 
gondolom jobb lesz, ha elkezdem imádni, mert olyan nagy és hatalmas. Biztos, hogy nem szeretném, ha ártana nekem. 
Talán ha térdre ereszkednék és imádni kezdeném, megszabadulnék tőle. És ha elég alázatos leszek, esetleg még meg is 
jutalmazna!" Milyen érzés lenne? Már azzal megváltoztattad a gyermekeid életét, hogy a fátyol másik oldalán voltál, de te 
szeretted volna megérinteni őket és megfogni a kezüket. Isten ezt szeretné tenni a legtöbb emberrel. Akik érzik 
nagyszerűséget és az érintést, ezért térdre borulnak, óriási épületeket emelnek és szobrokat állítanak. Miközben térden 
állva nővéreiket és fivéreiket imádják. Mit érzel ezzel kapcsolatban? Vajon ezt várod tőlük? 

 

Mi sem ezt várjuk! Idehallgassatok, nem ezt kérjük tőletek. Áldott az Ember, aki keresi Istent és megtalálja a szeretetet! 
Áldott az Ember, aki megfogja Isten kezét és úgy áll ott mint egyenlő társa! Ő az aki hosszú életű lesz és egyensúlyban 

fog élni. Ő az akiben ott a mesterlét és ő az, akivel mindenki együtt szeretne lenni. 

 
A következő a kilences: Mennyi oktatásra van még szükségetek, hogy ezt megtegyétek? Mennyit kell még gyakorolni 

ahhoz, hogy kinyissátok az interdimenzionalitás kapuját a DNS-etekben? Ó, vannak akik majd azt mondják: "Jobb lenne, 
ha elkezdenéd az oktatást." Ezek azt akarják, hogy tanulmányozzátok a dolgokat és megjegyezzétek őket és listákat 
állítsatok össze annak érdekében, hogy megtaláljátok a megvilágosodást. Megalkotják a saját szabályaikat, arról, hogy 

mit kell tenned és gyakran ők ellenőriznek, míg te azokat végrehajtod. Azt akarják, hogy vizsgát tegyél és jogosítványt 

kapj arra, hogy megtaláld a saját mesterlétedet, s így szólnak: "Sokkal jobban fogjátok Istent ismerni, ha követitek azokat 
a lépéseket, amelyeket mi előírtunk." 
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Ezért megkérdezem, vajon mennyit gyakoroltak a régi mesterek? Milyen iskolákat végeztek? Kedveseim, az iskola 

bennetek van. Nem kell azért iskolába járnod, hogy felismerd a saját arcod, vagy, hogy megérintsd Isten kezét. Tévedés 
ne essék, ebben az új energiában vannak olyanok, akik olyan eljárásokat ajánlanak számodra, amelyek majd segítenek 
kifejleszteni azt a képességet, hogy könnyebben felismerd a saját mesterlétedet belül. Ők majd segítenek felhasználni az 

új eszközöket a DNS-edben, segítenek, hogy meglásd saját tudatosságod új eszközeit. Nem kérik tőletek, hogy a 
történelem haszontalan szövegkönyveit megtanuljátok, azért hogy előbbre jussatok az ő ranglétrájukon, hogy eljussatok 

egy bizonyos helyre. Nem bizonygatják, hogy szükségetek van rájuk, hogy megtaláljátok Istent. Nem. Isten nem törődik 
azzal, hogy egyáltalán tudsz-e olvasni vagy nem. Csak azt akarja, hogy megérintsen és kifejlődjön a kapcsolat saját 

mesterléteden belül. De amikor kinyitottad azt az ajtót és szeretnél többet megtudni arról, hogy mi van ott a számodra, 

lesznek akik megmutatják az új energia eszközeit, akik készek arra, hogy segítsenek az interdimenzionális látásmódban. 

 
A tízedik: Ezt a ti kultúrátokban nehéz lesz megérteni. Istennek nincs köze a politikához! De lesznek, akik majd azt 

mondják: "Rendben van Kryon, most egy kicsit túl lőttél a célon. Mindennek köze van a politikához." Nem, ez nem így 

van. És ne értsd félre, amit mondok. Volt, aki megkérdezte: "Hogyan lehetek az országom legjobb állampolgára?" és a 
válasz ugyanaz minden országban. A legjobb orosz állampolgár az, aki megtalálja az együttérzést az életében. A legjobb 

észt vagy lett állampolgár az, aki megtalálja a könyörületet az életében. A legjobb litván állampolgár, aki megtalálja a 
könyörületet. A legjobb amerikai állampolgár, aki megtalálja az együttérzést. Mert a saját társadalmatokban és a 

kultúrátokban az együttérző ember lesz az, aki számítani fog a vezetésben és az országban. Ezek lesznek majd a lehető 

legjobb állampolgárok. El tudsz képzelni egy olyan Földet, ahol minden vezetés együttérző? El tudsz képzelni egy olyan 
Földet, ahol az Emberek aggódnak egymásért, nem számít hol élnek? 

 

Ti majd talán azt mondjátok: "Nem gondolom, hogy elég sokáig élek ehhez". Nos kedves Emberi Lény, ezek a tervek! És 
nem Isten tervei, hanem a tiéitek! Azt határoztátok el a Harmonikus Összetartás alkalmával, hogy végül ezen a földön 
együttérzőek lesznek egymással az emberek, együttérzés és megértés lesz országról országra. Együttérzés Gaiával, a 
Földanyával és együttérzés a környezettel. 

 

Persze ez nem az egy-világkormányzat kezdete, mert az soha nem fog bekövetkezni. Nem is az egy-világvallás kezdete, 
mert az sem fog bekövetkezni... soha. Ez annak a kezdete, amikor az Emberi Lények úgy élik mindennapjaikat a saját 
kultúrájukban, hogy együttérzést tanúsítanak egymással szemben. Várjatok csak, majd meglátjátok! Igaz, ez a te 

életedben talán nem fog bekövetkezni, de te része vagy ennek, ti indítottátok be a hajtómotorját, ami majd kiteljesíti. 
Egyensúlyban vagytok a helyeteken, amihez nem volt hasonló a történelemben. Az öreg lelkek világmozgalmát 

képviselitek, akik felébrednek és létrehozzák a rezgésváltást a Földön... aminek az eredménye egy nagyon nagy változás 

lesz. 
 

Ez egy megvilágosult korszak kezdete, ahol lassan a Föld a béke irányába mozdul. Ez nem csak potenciál, ez már 

működik. Már a maják rámutattak erre és ezt tették az ősi kínaiak is! Valóban azt gondolod, hogy 2012 a világvége? Vagy 
inkább a régi módszerek vége? 

 

"Ó Kryon, ahogy hallgatom a híreket, az borzasztó. Sértegetjük egymást, gyilkoljuk egymást. Ezek nem civilizált 
módszerek, ez borzalom." És újra elmondom, így néz ki az amikor egy óriási fényszóróval belevilágítasz a sötétbe. 
Szörnyű dolgokat teszel láthatóvá, amelyek mindig is ott voltak, a sötétben rejtőzködve. Nem tudod legyőzni az 
ellenséget, ha nem ismered fel az ellenséget és ez történik most. Az ellenség pedig a félelem, a gonosz, az ego, a 
gyűlölet és a közöny. 

 

Higgyétek el, hogy sok csodálatos dolog történik most a bolygón. Persze ezekről nem számolnak be, mert a jó hírekről 
nem számolnak be. Ezek a dolgok az emberiség együttérzéséről szólnak, de az nem érdekli azokat, akiknek a dráma az 

éltető elemük. Legyetek türelmesek és vészeljétek át ezt a csatát a fény és a sötétség között. Tizennyolc éve beszéltünk 
nektek erről az ütközetről és most itt vagytok a közepében és van akinek ez igen félelmetes. Miféle harcos vagy te, félsz 

az ütközettől? Miért nem lazítasz egy kicsit, hiszen tudod, hogy páncéllal rendelkezel és fénnyel? Kezdd el azt az utazást 

amiről beszélünk és legyél része a Fénymunkások seregének, akik mind öreg lelkek és megvan a bölcsességük, hogy 
különbséget tegyenek. 

 

Már majdnem befejeztük, majdnem készen állunk arra, hogy búcsút mondjunk, majdnem készen arra, hogy összeszedjük 
az edényeket a könnyeinkkel és megmossuk benne a lábatokat. Majd egy kicsit tovább tartjuk nyitva a fátylat, kivárva az 
utolsó percet is, hogy együtt lehessünk veletek. 

 

Furcsa dolgok történhetnek itt még. Távozáskor majd felmerül benned a kérdés: "Vajon Isten volt ma itt látogatóban?" 
Hogy fogod elkönyvelni, ami itt történik? Egy olyan badarság, amit valaki egy másik országból elhozott nekünk? Vagy 

inkább egy spirituális testvéretek szólt hozzátok a fátyol másik oldaláról? Mi a véleményetek? Lehetséges az, hogy a 
nővéred/fivéred beszél ezen az emberen keresztül, olyan valaki, aki éveken, sőt korszakokon keresztül fogta a kezed a 

fátyol túlsó oldalán? Lehetséges az, hogy még azt is érezni tudod, hogy ezzel a baráttal együtt aki most itt ül, 
bebarangoltátok az Univerzumot? 
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Mit akar Isten? 

 

Ha ezt érezni tudod, - ez a tizenegyedik - az azért van, mert Isten úgy akarja. Isten azt akarja igazából, hogy te a 
magad módján meglásd, hogy ki vagy te valójában. Merészségre, bátorságra van szükséged, mert ez a különleges hit 

örökre megváltoztat. Valóban lesznek olyanok, akik figyelik a változásodat. Valóban lesznek olyanok, akiknek majd nem 

tetszik. Ezek azok, akik nem szeretnek semmi változást, mert ők tőled függnek, hiányozni fog nekik a te erőd. És talán ők 
azok, akikre nincs szükséged az életedben? Ez a szabad döntés. Minden ekörül forog. Minden. 

 
Áldott az Ember, akik ma eljött ide információ után kutatva és megérezte Kryon érintését a szívében. Mert én valóban egy 

társatok vagyok ebben a nagy országban, készen arra, hogy elkezdődjön a szeretet ösztönössége... készen arra, hogy 
elkezdődjön az együttérzés kinyilatkoztatása és hogy megmozdítsa a DNS-t magát, mindannyitokban. Azt szeretném még 

kérni, hogy "Emlékezzetek rám, emlékezzetek rám". Én vagyok a kapu őrzője és majd újra találkozunk. Amikor 
megérkezel és amikor távozol erről a bolygóról. Én vagyok az energia, amelyet először látsz és amelyiket utoljára. Ilyen 

jól ismerlek benneteket. Az emberiség szolgálója vagyok, soha nem azért, hogy imádjatok, mindig készen arra, hogy 
veletek egyenlő legyek. Vajon érdekel, hogy ki jött ma kihez látogatóba? Talán meglepődtök majd. 

Köszönet ezért nektek. 

És ez így van 

Kryon 
 
 

Fordító - Egresi Tibor 
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