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( Forrás: http://www.kryon.com/cartprodimages/2013%20downloads/download_Shasta-Disc-Fri_13.html ) 

 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 

Néhányan azt fogják észlelni, hogy a terem változik és igazatok is lesz, mivel ezek az összejövetelek nem számítanak 
rejtélynek Isten előtt. A társam kinyitja az átjárót a tobozmirigyében. Félreáll a szűrőivel, az előítéletével és átengedi azt, 

ami átjön, amiről tudja, hogy tiszta. Évek óta engedélyezi egy többdimenziós nyelv lefordítását egy olyan lineáris formára, 
amit most hallotok. Tehát az az ember, aki azt mondja, hogy csak egy nyelven ért és beszél, az téved. De az ok, amiért 

gondban van bármely más nyelv megtanulásával kapcsolatban az az, hogy fordítóként koncentrál arra, amit hallotok. Már 

23 éve gyakorolja azt, hogy amit most hallotok és észleltek, az annyira tiszta legyen, amennyire csak lehetséges. Azt, 
hogy a testéből csatlakozik a fátyol másik oldalához. Ez a közvetítés.  

Számítottunk a teremben lévő csoportra. Arra a hallgatói csoportra, akiket később fogunk meghívni, szintén számítottunk. 

Az irónia ismételten az, hogy ha megkérdezitek azt a csoportot, akik a későbbiekben hallgatják ezt, akkor azt fogják 
mondani, hogy ők most hallgatják (nevetés). Úgyhogy meg kell, hogy határozzátok a most fogalmát. Ez egy kirakóssá 

válik. Ámbár a kirakós, amit most fogok elhozni a számotokra, az még nagyobb, mint ez, mivel azon vagyok, hogy 
meghatározzam az emberi lény 9 energiáját. Ezt már átadtuk a számotokra darabonként és részeiben az elmúlt évtized 

félhomályában. Sohasem csináltunk olyan közvetítést, ahol ezek a dolgok együtt lettek volna úgy, mint ahogyan ezt ma 

tesszük. Nem akartuk ezt tenni, mert nem volt itt az ideje, de most eljött.  

Itt van a bölcsesség és az elfogadás energiája a teremben. Azok, akik itt ülnek a teremben és hallgatják ezt, öreg lelkek. 
Úgy határozzuk meg az öreg lelket, mint azt, aki már sok életben felébredt. Egészen addig a pontig, amikor a tudatra 

ébredések utáni következő élet létrehoz egy további tudatra ébredést, amely azt mondja nektek, hogy már majdnem a 
születésetekkor a tudatotokra ébredtetek. Az öreg lélek tudja, hogy milyen ez. Amikor idősebbek lesznek - talán olyan 

tiniként - rádöbbennek arra, hogy ami számukra azelőtt spirituális volt, az más, mint bármi, amit a családban tanultak. Ez 
mindannyiótokra ráillik. Néhányatok számára, akik éppen most ébrednek a tudatukra van egy hírem: most egyszerűen 

csak arra emlékeztek, amit mindig is tudtatok. Ez nem egy rejtély, hogy az öreg lélek itt van. Amikor azt mondjuk, hogy 

számítottunk rátok, akkor igen, rád gondolok - ide jön a neved. Kedvesem, az életutad nem egy rejtély Isten számára. 
Nem egy rejtély az, amin keresztülmentél, hogy ide eljuss. Nem egy rejtély a döntés, amit hoztál és talán a nehézségek 

sem azok, amiket megoldottál. Az életutak annyira különbözőek és a család mégis annyira ugyanaz. Ilyen Isten szeretete. 
Ez mindannyiótokban másképpen visszhangzik, de amint elkezdtek egymás szemébe nézni, - mindegy, hogy közelről vagy 

távolról - az első dolog, amit láttok, az az Isten bennük, aki Istent olvassa ki belőletek. 

Tehát az összejövetel zajlik és mi hozzá szeretnénk adni még valamit, mint ahogyan azt mindig is tesszük. Ide kell 
hoznotok a családot, akik elhunytak - néhányan tudjátok, hogy mire is gondolok. Néhány elhalálozás friss, néhány nem 

az, de ez csak az észlelésetek szerint van így. Ide szeretnénk őket hozni a terembe, hogy itt álljanak körülöttetek, 

miközben az üzenet átadásra kerül, hogy egy kört alkossanak ezen csoport körül, amely éppen most előttem van. Ez a 
család itt fog maradni, még akkor is, ha majd kihunynak a fények. Ez nem gond, mivel számunkra nem létezik óra, 

minden a mostban történik. Nekik 3 nap csak egy szemvillanásnyi idő. Be szeretnénk állítani a terem hangulatát és 
megtartani ezen a szinten. Az, amit ehhez a találkozóhoz hoznak, az az életút bölcsessége, a jelenlegi bölcsességgel 

elegyítve, mint egy megértéseteket elősegítő katalizátor. 

Hadd kezdjem el tehát a kirakóst. Ezek a dolgok összetettek. Nem feltétlenül passzolnak egymásba lineáris módon, 
ahogyan elvárnátok. Mindegyik, minden, amit előadunk, pontos a maga módján, lineárisra lett számotokra lefordítva, 

hogy többet megértsetek önmagatokról. A közvetítés teljes célja, hogy kiterjesszük az emberi fejlődési folyamat 

nagyszerűségét. Elkezdtek arra vágyni, hogy többet tudjatok meg arról, hogy kik is vagytok. Néhányan egy listát akarnak, 
úgyhogy mi ezt meg is adjuk nektek. Miután odaadtuk a listát, lehet, hogy nem lesz értelme. Hadd hasonlítsam ezt az 

elkészítendő ételhez. Nézitek a receptes könyvet és megnézitek a listát. Ez tartalmazza az összes összetevőt és az összes 
fűszert az étel megfőzéséhez. Amikor fogyasztjátok az ételt, hol van a fűszer? Ott van minden falatban, mivel beitta 

magát a többi összetevőbe. Tehát az étel egyben van elfogyasztva, holott a szakács sok dologként látta azt. Szóval itt ül 

előttem egy dolog, amit emberi lénynek hívnak, de én meg szeretném adni nektek az összetevőket. Ne tegyétek félre ezt 
a hasonlatot, mondván, hogy itt az idő, mikor még nincs is itt, mivel az összes összetevő még mindig bennetek van. 

Pontosan úgy, ahogy benne vannak a megfőzött ételben. De én most szét szeretném választani őket, hogy meglássatok 
valamit, amit még eddig nem láthattatok. 

Minden számnak, amit odaadok nektek - és nem olyan sok van - energiája van. Tehát amikor csoportokról és a hozzájuk 

rendelt számokról beszélünk, akkor ezek metaforikusan mindig energiák. Az ezzel kapcsolatos felfogásotok már a múltban 
meg lett magyarázva, de vannak olyan jelentéseik, amelyeket meg kellene kapnotok. Az emberi lény 9 eleme vagy 

energiája, 3 darab 3-as csoportra oszlik. A 9 a beteljesülést képviseli, úgyhogy mi most a teljes emberi lényt adjuk át 
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nektek. Ne adjatok ehhez semmit, mert ez így teljes. Lehet vannak, akik miután hallják ezt az üzenetet, azt mondják, 

hogy: "Nos, én hozzá szeretném adni a 10-est is!". Ez teljes, kedveseim. Tehát ha van még egy energia vagy még egy 
észrevétel, amiről azt hiszitek, hogy benne kéne lennie a listában, az már bele tartozik a 3 darab 3-as csoportba. 

Bonyolult elmagyarázni azt, ami most következik, mert a receptben minden egyes elem egyedi. Habár a 3 darab 3-as 

csoportban úgy tűnik, mintha ismétlődések lennének, de ezek valójában egyáltalán nem ismétlődések. A 3 csoport a 
következő: az emberi csoport, a lélek csoport és amit támogató csoportnak nevezhetnénk, vagy úgy, mint a kiegészítőjét 

az emberi csoportnak. Tehát a legegyszerűbb elmagyarázásával szeretném elsőnek kezdeni, aztán másodiknak a 
legösszetettebbet és harmadiknak azt, amelyik a leginkább félreértett. A magyarázás folyamatában már most elárulom 

nektek, hogy van itt egy rejtvény, mégpedig az, hogy a Felsőbb-Én benne van mind a 3-ban. Ez most egy kirakós, mert 

az ételreceptben nincs ilyen, ebben a receptben viszont van. Tehát hadd segítsünk nektek azzal, hogy elmondjuk, hogy a 
Felsőbb-Én, amire gondolhattok, a 3 csoport mindegyikében úgy lesz meghatározva, hogy más-más valamihez tartozik. El 

kellene tehát valamit mondanunk a Felsőbb-Énetekről. Ez az egyetlen elem, amely benne van mind a 3 csoportban. 

Felsőbb-Én, mi is ez tulajdonképpen? Rengetegszer meghatároztuk már ezt és én nem adhatok semmilyen jobb 
meghatározást, mint amit már előtte is adtam: ez a belső forrás. Ha el tudnám magyarázni nektek, hogy kik is vagytok és 

kivel is vagytok együtt, amikor nem vagytok a bolygón, még úgy sem értenétek meg. Hogyan képviselhet egyetlen név 
mindent? Hogyan lehettek része a levesnek, de mégis a név és a fény által meghatározva? Ez nem tartozik a 

tudatosságotokhoz, hogy ezt a fogalmat megértsétek. Úgyhogy a társam megpróbálja ezt lineárissá tenni, amint 

lépésenként átveszi ezeket a dolgokat, amiket átadok neki, majd a legjobb tudása szerint lefordítja az észlelt 
részcsoportokat. Ez a 3:1-ben, ez az 1:3-ban, de a Felsőbb-Énnek elsőbbsége van a többi energia fölött - mondhatnátok - 

mivel ez 3-szorosan van jelen. Ha azokat a szavakat mondom nektek, hogy: "belső teremtő forrás", vajon miként fogjátok 
ezt fel? Ez lenne Isten? Ez lenne a fizika? Ez lenne mindkettő? Ezek azok a dolgok, amik kirakóst jelentenek az emberi 

lény számára. Tehát meg fogjuk határozni számotokra a 9 energiát, hogy ne csak az ember összetettségét, hanem a 
nagyszerűségét is meglássátok. Végig, ahogyan átadjuk az információt, bármi másnál jobban szeretnénk, ha 

megértenétek azt, hogy, ami bennetek van, az Isten. A meghatározáson túl, ti vagytok a saját teremtőtök. Most ahogy 

lépésről-lépésre haladok, egy kicsivel többet fogtok látni majd arról, hogy miért is nem érzékelitek ezt közvetlenül.  

Az első dolog, amit el szeretnék mondani nektek az az, hogy ez a 3 darab 3-as csoportba osztott 9 elem, a mai emberi 
lényt képviseli. A meghatározások, amiket ma adok nektek, holnap megváltozhatnak, mivel fejlődtök. Néhány vonatkozás, 

amelyet itt bemutatok, tulajdonképpen összeolvadhat a későbbiekben. Ahogyan az emberi lény előrehalad egy evolúciós 
szellemi úton, ezek az elemek elkezdenek átváltani. Mindig 9 lesz belőlük. Még egy kirakóst fogok hozzáadni és felteszek 

néhány intellektuális kérdést, amelyeket meg is fogok válaszolni. Még ekkor is megeshet, hogy nem értitek meg (mosoly). 
Nem is kell feltétlenül megértenetek. Nem szükséges kedveseim, az Isteni méltóság ételének elfogyasztásához megérteni 

azt, hogy hogyan is történt. Nem szükséges, mert amikor érzitek Isten szeretetét az életetekben és részesültök a 

gyógyulásban, akkor nem ismeritek az aprólékos részleteit annak, hogy hogyan történt. Értitek? Nem szükséges 
számotokra, hogy a mikroszkópba pillantsatok és megvizsgáljátok a sejteket, hogy hogyan gyógyultak meg azért, hogy 

másként menjetek el innen, mint ahogyan idejöttetek. Értitek? Amennyiben igen, akkor elkezdhetem. Ha igen, akkor 
elkezdhetem. 

A legegyszerűbb csoport. A legegyszerűbb csoport meghatározása az emberi csoport. Ehhez kapcsolódtok ti. Az 1. számú, 

az emberi lény fizikai testében lévő DNS-ében helyet foglaló Felsőbb-Én. A 2. számú, ahogyan azt gondolhatjátok is a 

múltbeli meghatározások alapján, az emberi tudatosság. Az emberi tudatosság nincs elkülönülve a Felsőbb-Éntől. Ez 
egyszerűen 1 az elemek közül, amit szét kívánunk választani azért, mert ez a 3D-ben van. Az emberi tudatosság részei 

többdimenzióssá válnak és ez a változás része az evolúciós folyamatnak. A 3. elem, amit ösztönnek vagy veleszületettnek 
nevezünk, amely a test okos része. Ez az a rész, amely egy pillanat alatt hozzáférhető azáltal, amit kineziológiának hívtok. 

A testbeszéd, az összes folyamat, amely áthalad a hídon, ami összeköti a testi 3D-s tudatosságot és azt, ami tudja, hogy 
mi megy végbe sejtszinten. Ez a 3 együttesen alkotja a 3D-ben sétáló emberi lényt. Na mármost, ahogyan az ember 

fejlődik, ezek a dolgok nemcsak, hogy megváltoznak, de 2 közülük közelebb is kerül egymáshoz. Most még nem 

határoztuk meg, vagy nem mondtuk meg nektek, hogy ezek mennyire különállóak, de most rögtön elmondom nektek. A 
bolygón lévő emberi lény, kicsivel kevesebb, mint 35%-al működik. Nagyon is különállóak. Azelőtt elmondtuk nektek, 

hogy miért is vagytok itt: a Felsőbb-Ént keresitek. Az értelmetek és a tudatosságotok együtt próbálják kitalálni azt, hogy 
hogyan érinthetnék meg azt a részeteket, amely maga a Teremtő Forrás. Ez az elkülönültség. Izomteszteket csináltok 

azért, hogy rájöjjetek arra, hogy mit kér az ösztön a testben, mit csinál, mit engedélyez és mit érez. Sok mindent 

kérdeztetek. Azt kérdezitek, hogy rendben van-e az, ha ezt vagy azt teszitek. Azt kérdezitek, hogy történik-e valami a 
testeteken belül, amivel foglalkoznotok kellene. Emberi lény, külön vagytok választva a molekuláris szerkezetetektől, ha 

tudtok róla, ha nem. Ülhetnétek egy széken és a testetekben lehetne bármilyen betegség, aminek egyáltalán nem 
lennétek a tudatában. A fehérvérsejtek igyekezhetnének oda, hogy felvegyék a harcot a betegséggel, a vészcsengő már 

el is hallgathatna és semmi nyoma sem lenne a betegségnek mindaddig, amíg vértesztet nem készíttetnétek. Ez a 
különválasztottság. Hadd beszéljek a fejlődő emberi lényről ennél a csoportnál. Az ösztön és a tudatosság el fog kezdeni 

közeledni egymáshoz. Mindegyikőtök intuitívan a saját orvosává válhat. Tudni fogjátok, hogy mi fog történni, a 

kívánságotok szerint. A híd azon 2 között, el fog kezdeni rövidülni. A folyamatban ezen csoport része, a Felsőbb-Én, el 
fogja kezdeni megmutatni önmagát. Ez annyit jelent, hogy az ösztön és az emberi tudatosság egyet fog érteni olyan 

helyzetekben, amiről nem gondoltátok volna, hogy egyet tud. Mivel van egy olyan részetek, ami titkos. El fogjátok 
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kezdeni megérteni és meglátni, hogy a halál nem hagy foltot. Azok, akik most körülöttetek vannak, akik továbbhaladtak 

és most visszajöttek erre a pillanatra, ha meg tudnának szólalni, akkor azt kiáltanák nektek, hogy: "Örökkévalóak vagytok 
és ne féljetek ettől az utazástól, mert visszajöttök, hamarabb is, mint gondolnátok!". Az irónia a következő: Itt ültök 

csodálkozva a különválasztottságon, próbáltok tanulni róla és amikor majd visszajöttök, az majd együtt lesz. Emlékezve 

fogtok a tudatra ébredni, nem csupán annak, hogy mi történt ma, hanem, hogy mi történt az összes életetekben. Ez a 
bölcsességben nyilvánul meg. Ez fog megnyilvánulni a gyerekben, aki emlékszik az olvasásra, amint nem is tanult meg. 

Ez fog megnyilvánulni a gyerekben, aki emlékszik rá, hogy hogyan járjon, holott nem tanulta meg. Gyorsan 
visszaemlékszik a dolgokra a 3D-s világotokban és ez annyira gyakorlatias dolog. Azt hiszitek, hogy ti tanítjátok a 

gyerekeiteket, de ez magától fog jönni, csak idő kérdése. Ez annak a bizonyítéka, hogy a DNS spirituális része elkezdi 

megnövelni a hatásfokát. Ez az 1. csoport, ez könnyű volt (nevetés). 

A 2. csoport a legösszetettebb és a legvitatottabb mindazok számára, akik spirituális beállítottságúak, hogy befogadják 

azt. Mivel hajlamosak vagytok lineárissá tenni mindazt, ami Isteni, éppúgy, mint mindent, amitek emberi. A 3 elem a 

Felsőbb-Én, aztán amit úgy észleltek, mint a vezetőitek készlete és végül, amit a legnehezebb megérteni, az a lelketek 
azon része, amelyik mindig a fátyol másik oldalán tartózkodik. Szóval hadd azonosítsuk be még egyszer a számotokra ezt 

a lelki csoportot. A Felsőbb-Én. Része a 3-nak. Része a 9-nek. 1:3-ban, 3:1-ben, ez mindig ott van. A 2. elem bonyolult a 
számotokra. Emberi lény, azt szeretnéd, ha a vezetőid - vagy nevezd bárminek is - külön állnának tőled, hogy több 

bölcsességük legyen, mint neked? Úgyhogy ez most rossz hír néhányatoknak: ez ti vagytok. Ennek külön kell állnia 

tőletek és el van rendelve, hogy a tanácsadótok legyen a bolygón. Annak bizonyságául, hogy amit mondok az igaz, ezek 
megváltoztatják az energiát, ahogyan építitek fel a megvilágosodásotokat. Ahogyan ráébredtek a spirituális igazságra, 

úgy tűnhet majd, hogy ezek a vezetők megváltoznak. Valójában van egy olyan idő - és ezt már több alkalommal le is 
írtuk - amikor úgy tűnik, hogy elmennek. Ezt úgy nevezhetnénk, hogy visszatérés a nullára, ahol majd - ahogy a 

szavaitokkal technikailag mondjátok - újraindulnak és visszatérnek. A nulláról indulnak több információval, több 
bölcsességgel és több segítséggel, egy egészen más energiával, mint azelőtt. Meglátjátok őket a linearitásban és azt 

gondoljátok, hogy ezek újak! Ez vicces. Még neveket is adtok nekik, ami még viccesebb. Pedig ezek ti vagytok. Hogyan 

válhat szét egy emberi lélek és hogyan lehet egy időben egyszerre több helyen? Üdvözöllek a kvantumenergiában! Ez 
nem bonyolult, ez egyszerű, egy többdimenziós létezésben, ami nem lineáris. Ez nem lehetetlen. Az értelmiségi lineáris 

elme tudni akar mindent arról, hogy hogyan kommunikálnak egymással és mi van, ha valamelyikük vitatkozni kezd? Ez 
nem így működik. Most tettétek éppen emberivé Istent, már megint. Ez az, ami létrehozza a mitológiát, amiről a társam 

korábban már beszélt. Nektek kell kitalálnotok ezt, mi nem fogjuk. Értsétek meg ennek a rendszernek a szépségét.  

Hogy hány vezetőtök van? Találgassatok (nevetés). Természetesen 3. Ez egy katalitikus szám. A katalizátor a kémiában 
és a fizikában az, ami megváltoztat valami mást, miközben ő ugyanaz marad. Tehát ez a bölcsesség, a tanulás, a 

gyógyulás, a tudás és ez része a vezetői készletnek. Ezek azok, amelyek segítenek az intuíciótok által. Ezek azok, melyek 

létrehozzák az intuíciótokat. Elkülönülve, hogy áttekintésük legyen és találgassatok, hogy kivel is dolgoznak együtt. Ez a 
legfélreértettebb dolog, kedveseim! Lehetséges, hogy Isten egy darabkája valóban eljöjjön, kapjon egy anyagi testet és 

sétáljon a bolygón a maga tisztaságában? A válasz nem. Mert nem maradhatnak meg az anyagi önmagukban. 
Eltűnnének, felgyulladnának, felrobbannának. Energiává kell válnotok azért, hogy a bolygóra jöhessetek. A Teremtő 

Forrás nem helyezi el önmagát a bolygóra, ehelyett felosztja magát. Úgyhogy amikor a bolygóra jöttök, akkor a 

lelketeknek csak egy része jön ide. Az a része, amelyik megmaradhat az anyagi testben. Bár ezek bonyolult fogalmak, 
abban a pillanatban értelmet nyernek, amikor a logika irányvonalát követitek. Jelenleg, nem elég, hogy vannak részeitek, 

melyek az anyagi testeteken kívül állnak, de vannak más részeitek is, amelyek a fátyol túloldalán vannak. Ez nem a 
Felsőbb-Énetek, az egy külön dolog. Hát akkor mit csinálnak ott? (mosoly) 

Hadd beszéljünk róla. Segítenek nektek. Tudjátok, hogy miként segítenek nektek és nem is igazán gondoltatok erre, ha 

minden egyes embernek saját részei vannak a fátyol Isten felőli oldalán. Ez hozza létre a szinkronicitás lehetőségét. Ez 
az, ahogyan azokkal találkoztok, akikről nem is tudtátok, hogy találkoznotok kellene. Merthogy, van valami nagyobb 

odafent az emeleten - mondhatnátok. Egész idő alatt egy színjáték zajlik! Segítenek titeket odalökni és odakormányozni 

azokhoz, akikkel találkoznotok kellene. Ideértetek, én pedig éljenezek. Amikor a 3D-ben találkoztok azokkal, akikkel 
tegyük fel, találkoznod kell és utasítva vagytok dolgokra, amiket tegyük fel, meg kellene tennetek, akkor az minden 

tudomány ellenére van így. Halljátok, hogy tele van a stadion, zajlik az előadás és ez rendben is van. Megcsináltátok! 
Ebben mindenki részt vett. Még azoknak a nem megvilágosult embereknek is, akik hallgatják ezt, vannak saját részei és 

darabkái a fátyol túloldalán, ami Isten elméjében van. Értitek ezt? Tehát egy nem megvilágosult emberi lény, részese 

lehet az életednek egy katalitikus módon, mert egy darabkája ott van a fátyol túloldalán Isten elméjével. Ezt nem 
egyszerű megérteni. Ami segít megérteni, az az a kifejezés, hogy: "minden valószínűség ellenére" - amint látjátok. Ez 

nem történik meg minden ésszerűség ellenére, ez egy terv része. Ez nektek bonyolult, nekünk viszont normális. Ez 
gyönyörű, ez egy rendszer, ez egy titok és tündöklő. Ez tulajdonképpen a társteremtés. Mindegyikükkel együtt dolgoztok 

és még csak nem is tudtok róla! Ez segíteni fog egy kicsit jobban megérteni a családi csoportosulást. 

Néhányan közületek csalódottak, mert egy angyali birodalmat szeretnének, amely borzasztó hatalommal, csodákkal és 
bármi egyébbel a rendelkezésetekre áll. Ott fogtok ülni elkötelezve nekik, ahogyan segítenek nektek és vezetnek titeket. 

Nos, nem ez a helyzet. Miért nem jöttök ki a csigaházból és bíztok meg az Isteni részetekben? Mi lenne, ha kijönnétek a 

buborékból és elismernétek azt, hogy a saját részeitek és darabkáitok eléggé titkosak ahhoz, hogy megbízhassatok 
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bennük. Továbbá, hogy az intuíciótok az a hangjuk ott a fületekben. Ti segítetek magatokon. Ez túl sok? Ez egy új 

elgondolás, vagy nem? Ebből a székből nézve nem az, azok miatt a szavak miatt, amiket 23 évig mondtam. De most itt 
az idő, ez most a spirituálisabban érettebb fülekhez szól. A megértés az, ami változik. Hadd haladjunk az utolsó és mind 

között a leginkább félreértett csoport felé. De még mielőtt ezt tennénk, időzzünk el egy pillanatra a lelki csoportnál. 

Beszéljünk a kirakósról, amely a következő csoport tárgyalásánál fog megoldódni.  

Sokszor beszéltünk a héber Illés prófétáról. Ez a mester az egyetlen az emberi lények közül, aki a szabad akaratából a 
felemelkedést választotta, amíg egy másik emberi lény jegyzetelt (nevetés). Meg fogjátok ezt találni a szentírásaitokban. 

Amit szeretnék tőletek az az, hogy nézzétek át, lássátok meg és ismerjétek fel azt a hasonlatot, amit a szemlélő látott. 
Amikor Illés felemelkedett, fénnyé változott és egy jármű, a szemlélő szemeivel nézve a kor járműve - egy szekér - 

felvitte őt az égbe. A szekeret pedig 3 fehér ló húzta. A szekeret héberül elnevezték a tóra elvei szerint és a héber neve 
Merkaba vagy néhányaknak Murkaba lett. A 3 fehér ló, a lélek 3 energiájának a hasonlata. Tehát ezt láthatjátok a 

szentírásban. Ez mindig jelen van. Keressétek csak a bolygó fő vallásaiban a 3:1-bent. Akár azt gondoljátok, hogy jól 

tudták, vagy sem, akkor is csalhatatlan ez a 3-as. Ez megint csak a bölcsesség és a megvilágosodás katalizátora, amit 
szabadon használhattok, mint a kirakós részét, amíg itt vagytok. Szabad választásotok van, hogy ráébredjetek arra az 

igazságra, hogy kik is vagytok, vagy sem. Itt van a kérdés, amit az értelmiségi ember feltesz és ezt meg is fogjuk 
válaszolni egy pillanat múlva. Amikor Illés távozott és az anyagi teste már nem volt a bolygón, akkor csak 6 eleme volt 

jelen, mivel az emberi 3-as csoportja eltűnt? Nos, ez egy jó kérdés, nemde? Meg fogjuk válaszolni egy pillanat múlva. Az 

utolsó 3-ast együttműködő vagy támogató csoportnak fogjuk nevezni, elkülönítve az embertől, de nem igazán. 

Hadd kérdezzem meg a következőt: egy csodálatos helyen vagytok, tudjátok, hogy mi van a hegyekben, de tudjátok, 

hogy ez benne van a fákban, a fűben is és az égbolt szépségében is. Mindenütt érzitek és ez nem csak a hegyre 

összpontosul, ugye? A tavakra és a vízre is. Egy életerő van jelen körülöttetek, amelyet félreérthettek. Része vagytok 
Gaiának és Gaia fogékony rátok. Tettünk egy kijelentést a múlt évben egy közvetítésben egy hegy tetején az Andokban. 

A kijelentés a következő volt: Nincs olyan hegymászó, aki ateista lenne (nevetés) és ez így is van. Kérdezd csak meg 
őket! Merthogy Gaia méltósága bele van itatva mindegyik énbe. Amit ők ott látnak, az egy Isteni rész Gaiában, 

összeforrva az Isteni résszel bennük. Csak ott akarnak állni és ott akarnak maradni. Ők azok, akik olyannyira szerelmesei 

a természetnek. Tudjátok, hogy azok. Egyedül fognak elutazni ezen helyekre, csak azért, hogy ott egyedül lehessenek. 
Csak azért, hogy magukba szívják azt, ami ott van. Nem igazán értik, miért is szerelmesek ennyire ebbe. Azért, mert a 

részei ennek.  

Tehát a 3. csoport, az együttműködő csoport, az, amit Gaia csoportnak is nevezhetünk, habár ez nem teljesen igaz. Az 1. 
rész a Felsőbb-Én. Na mármost, hogyan lehet a Felsőbb-Énetek Gaia része? Ez 2 helyen van, 2 jellegzetességben van 

benne. A Felsőbb-Én a bolygó Mágneses Hálójában van, ez ismerősen hangzik? 23 évvel ezelőtt úgy mutatkoztam be, 
mint a Mágneses Mester. A társam kinevetett. Azt hitte, hogy egy olyan angyal vagyok, akit kiragaszthat a hűtőjére 

(nevetés). Én is kinevettem (még nagyobb nevetés) a magam módján. Része vagytok a bolygó Mágneses Hálójának, ez 

megmagyarázza azt, hogy az asztrológia miért is működik. Ez magyarázza meg azt, hogy a Mágneses Háló miért hat a 
tudatosságra és a tudatosság miért hat a Mágneses Hálóra. A fizikusok tudják ezt és a műholdak be is bizonyították. A 

társam pedig elhozza ezt a buliba - mondhatnátok - amikor bemutatja Gaia és a tudatosság fizikáját. Tehát részei vagytok 
Gaiának és a bolygó Mágneses Hálójának. Ez egy többdimenziós nagyszerű energia, ami reagál a Napszélre, a 

neutrínókra és a Nap a bolygók gravitációja által előidézett tevékenységére. Ez mind hat rátok. Igazából részei vagytok 

ennek a rendszernek, nem vagytok különállóak. Nem állatok vagytok, amik feledékenyen a fákhoz kocognak és ezt 
tudjátok is. Néhányatok lelke szerelmes volt Gaiába. Ez az, amiért a Felsőbb-Én benne van ebben a 3. csoportban. 

A következő, nagyon félreértett dolog a Kristályháló, egy ezoterikus láthatatlan többdimenziós háló. Ez ugyanakkor lett a 

helyére téve, amikor az emberiség magva el lett vetve azért, hogy feljegyezze az emberi cselekedeteket. Amit tesztek, azt 
a bolygó sohasem felejti el. Ez a bolygó tudatosságának a hálója, amelyet az emberi cselekedetek befolyásolnak. Ez az 

oka annak, hogy ha egy 400-500 éves csatamezőn álltok, még mindig érzitek azt. Mivel ami ott történt, az még mindig 
ott van. Elmondtuk már nektek, hogy a bolygó fejlődése - különösen éppen most - elkezdte megváltoztatni az emberek 

cselekedeteinek a linearitását, vagy nem linearitását erre a hálóra. A háló sokkal inkább fogékonnyá válik az örömre, 

nevetésre és a könyörületre, mint a halálra, a háborúra és a horrorra. Ez mind a Védelmező Anya része. Ez mind része a 
bolygó azon elmozdulásnak, amiről a társam beszélt - a Föld meglágyulásának. A tudatossági váltásnak, ami meg lett 

jósolva, amint ezt említettem is nektek 1989-ben. Ez nyilvánvaló volt. Most pedig látjátok, ahogy ez a különleges háló hat 
rátok és hat az elkövetkező dolgokra is. Mert, ahogy elmozdultok a könyörület, az öröm és a szeretet irányába, ahogy 

teljességében megoldjátok a problémákat, ezek hozzátapadnak a hálóhoz. Azok pedig, akik titeket fognak követni, ezt 
fogják felvenni. Összetett dolog ez. Együttműködik az emberi lény méltóságával. Ez 8 a 9-ből, ugyebár? Nos, a 9. az 

különleges (nevetés). Nem is mondhatok sokat róla, de át fogom adni nektek.  

Van egy együttműködő energia a bolygó életében, aminek kiegyensúlyozatlannak kell lennie. Még nem mondhatom el 

nektek, hogy miért, vagy, hogy hogyan. Mindössze annyit mondhatok nektek, hogy a bolygó cetféléi iránt érzett 
szeretetetek, nagyon is indokolt. Ők részei a rendszernek. Szintén el fogok mondani nektek valamit, amit azelőtt csak 

egyszer közvetítettem és hallanotok kell. Most kell hallanotok, ebben a közvetítésben. A következőről van szó: a plejádiak 
eljöttek teljes szeretetükben és teljes alkalmasságukban, mint egy szakértő felemelkedett faj, hogy elültessék a magvait 

ezen szabad választás bolygójának. Nem csak az emberi lényekbe ültették ezeket. Használjátok a képzelőerőtöket! Ezért 
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vagytok szerelmesek vagytok beléjük. Ezért van az, hogy némely esetben, amikor különleges helyeket látogattatok meg 

szerte a Földön és beértetek a vízbe, a delfinek odajöttek hozzátok. Gondolkodtatok valaha erről, hogy mi is lehet ez? 
Miért vonzódnak ők is? Hagylak is benneteket gondolkodni erről. Még több dolog jön kedveseim és ahogyan a bolygó 

fejlődik, egy kicsivel többet leszünk képesek elmondani nektek a szerepükről. De már tudtok az rejtélyességükről, már 

tudtok a bálnákról és a delfinekről. A cetfélék olyanok, mint egy élő könyvtár, fontosak a számotokra. Magukban 
hordoznak egy energiát, ami a részetek, ők a 9 egyike. Ez tehát a történetünk, kivéve a választ az értelmiségi kirakósra. 

Amikor Illés felemelkedett, amikor elhagyjátok a bolygót és átmentek a túloldalra, mi történik az emberi lény 3 anyagi 

részével? Nos, el fogom mondani nektek. Ez egy grandiózus rendszer, tényleg az és most megértitek, hogy miért létezik a 
Teremtés Barlangja. A Teremtés Barlangja az a hely, egy többdimenziós hely, amit már többször leírtunk, amely egy 

valóságos hely ezen a bolygón. El kell mondanom, hogy egy része a 3D-ben van és egy része pedig nem. El van rejtve és 
sohasem fogják megtalálni. Tartalmaz egy általatok úgynevezett kristályos anyagot vagy dolgot. Nem fogom elmondani 

nektek, hogy melyiket, de ez magába foglalja az Akasha feljegyzéseiteket. Ennek itt kell maradnia egy lineáris alakban. 

Ezért amikor elmentek, az életetek bele itatódik ebbe a dologba, vagy kristályos oldatba - amelyik jobban tetszik - amely 
egyedülálló a bolygón, a barlangban, készen állva arra, hogy visszatérjetek. Az anyagi emberi lény 3 eleme abban, amit 

ezen életnek neveztek, olyanná válik, mint egy ága a fának ebben a különleges átitatott kristályban. Amikor visszatértek 
kedveseim, minden, ami valaha történt, amit a lelketek megtapasztalt ezen a bolygón, az kiemelődik ebből a különleges 

lineáris objektumból és behelyeződik a 3D-s anyagi DNS-etekbe. Ezért van az, hogy az Akasha feljegyzéseitek annyira 

teljesek, amíg itt járkáltok. Mert egy bizonyos értelemben, sohasem hagytátok el a bolygót. Egy kvantum értelemben és 
mégis egy lineáris értelemben. Tehát amikor visszaérkeztek, ezt Gaiától veszitek vissza és folytatjátok a folyamatot. Ez 

grandiózus, csodálatos és összetett a jó értelemben. Nyugtalanító az emberi lény számára, túlhalad minden 
elképzeléseteken. 

Vannak, akik azt mondják nektek, hogy bűnösként jöttök a világra. Vannak, akik azt, hogy nagyszerűnek jöttök és 

ugyanúgy oka van annak, hogy itt vagytok 2013-ban. Oka van annak, amiért azt akarjuk, hogy itt maradjatok és 
folytassátok a bölcsesség fényének sugárzását a körülöttetek lévőknek, itt a kristályrács alatt. Pontosan tudom, hogy ez a 

rendkívüli üzenet több kérdést hoz, mint választ. Ki tudtok jönni a buborékból és csak meglenni ezzel? Megtennétek, hogy 

nem kéritek az aprólékos részleteket? Mert nem fog segíteni. Nem fog segíteni! Azt akarom, hogy levizsgázzatok! Nem 
azt, hogy megértsétek a lineáris részeit, vagy a nem lineáris részeit. Azt akarom, hogy levizsgázzatok a semlegesség 

nyugalmában. Ami van, az van. Mozduljatok el a következő szintre! Ez a bennetek lévő Istennek az elismerése és azon 
rendszeré, amely összerakott titeket. 

Kedveseim, ti vagytok a tervezők, ti vagytok Isten és ez a mai este üzenete. Térjetek vissza rá ha szükséges, vegyétek át 

újra bármelyik részét ha szükséges. De mindezek a dolgok, amelyek olyan csodálatosak, nagyszerűek, elegánsak, ezek 
azok, amiről az emberi lény tulajdonképpen is szól. Ültessétek el a csillogó bolygó magvait, mert ez az irány, amerre tart. 

És ez így van. 

Kryon 
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