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A mesterlét és az észlelés - 3. rész - "A megállapodás" 
Gooding, Idaho - 2004. január 31. 

( Forrás: http://www.kryon.com/k_chanelidaho04.html ) 

 
 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 

 

Ó, ez egy nagyon aranyos és örömteli hely! Kihasználnám a pillanatot, hogy üdvözöljem az itt lévő kíséretet. Ha elég 
tudatos vagy ahhoz, hogy érezd, hogy a Szellem keresztülhullámzik rajtad ezen a napon, akkor úgy lesz. Mert ezért 

vagyunk itt, Lemúriaiak. Tudtuk, hogy kik lesznek itt és, hogy kik fogják olvasni ezeket a sorokat. Mert ma a szándék a 

király. 
 

Mert azoknak a potenciáljával is tisztában voltunk, akik a lehető legkésőbbi pillanatban döntötték el, hogy megérkeznek 
egy ilyen helyre. És azoknak a potenciáljával is tisztában voltunk, akik véletlenül vették fel ezt a könyvet és kezdték el 

olvasni. Így hát, a megfelelő energia ami idehozott életednek ehhez az epizódjához, ebben az órában, ezekben a 

percekben, valóban itt van körülötted és mi hoztuk a másik felét. Ez azonban nem egy általános üzenet. Ez egy 
kimondottan neked szóló üzenet, mert valójában te vagy az egyik fele! Hangozhat úgy mint más üzenetek, de 
személyesen hozzád beszélünk és nem véletlen, hogy a közvetítés Emberi hangja - a társamé - rátalál a te két füledre 

ezen a napon. Ezért ülsz itt ezen a széken kedves Lemúriai és ezért olvasod vagy hallgatod ezt a közvetítést felvételről. 
 

Először is, szánjunk rá egy pillanatot, hogy kifejezzük tiszteletünket ennek a helyszínnek (egy nagyon régi színház 

Idahóban). Sok minden történt itt. Volt öröm és nevetés. Voltak akik kiabáltak örömükben, vagy könnyeztek bánatukban 
ezen a színpadon. Az épületnek is története van, még egy olyan csodálatos része is, amit eddig nem tártatok fel Michael 
(az est házigazdájához beszél, aki a színház tulajdonosa). Ez a hely templom is volt egykor! Ezen az emelvényen 

gyógyítások történtek. Így hát nem ez az első eset, hogy akik spirituális igazságaikat keresik, eljönnek erre a helyre és itt 
ülnek ezeken a székeken, ahol most te ülsz. De mondjuk, hogy egy ilyen üzenet most kerül itt először bemutatásra és 
most itt van egy csoport és úgy tesznek, mintha nem ismernék egymást. Jóllehet, ez a csoport intuitívan jön össze, 

mintha csak tudnák! Egyedülálló ahogyan ez működik. Azt is mondhatod, hogy a régi energia történelme találkozik az új 
energia történelmével, mert néhány percen belül a te időtök szerint, ez az egész amit most csinálunk, befejeződik. Már 

látjuk ahogy távozol erről a helyről, vagy ahogy abbahagyod az olvasást. Már látjuk annak a potenciálját, hogy mit fogunk 
mondani és hogy ez hogyan hat majd rád. Ismerjük a szíved és név szerint ismerünk. 

 

A társam szóba hozott egy témát, amit szeretnék megtárgyalni még mielőtt a tanítás elkezdődik. (Lee-ről beszél). Azzal a 

szeretettel foglalkozik, amit ti a bolygó iránt éreztek. Ó kedves Ember, vannak köztetek olyanok, - és ők tudják, kiről 

beszélek - akik számára nem véletlen, hogy idejöttek és olyanokkal találják magukat körülvéve, akik szeretik a "természet 

magányát" (az idahói területről beszél, ahol a találkozó zajlik). Mégsem vagy egyedül, ugye? Hányan köszöntik közületek 
a szelet? Hányan áldják a föld porát? Hányan néztek fel az égre és tudjátok, hogy már több száz éve ismeritek azt? 

Hányan érzitek magatokénak a földet a lábatok alatt és tudjátok, hogy a tiétek már nagyon régóta? Nem arról a darab 
papírról beszélek, ami igazolja, hogy te vagy a tulajdonos. Egy olyan Akasha állapotról beszélek, ami összekapcsol a 

területtel. 

 

Van köztetek, aki bennszülött ebben a térségben és ők tudják ezt. Ó, talán nem ezt látod a tükörben, de az vagy! Nagyon 
sok olyan hely van azok között, amelyeket partnerem (Lee) meglátogat, hogy még csak ezután fognak igazán 

benépesülni az odaköltöző emberekkel. A talaj ami ma ott van a talpad alatt, ugyanaz a talaj ami akkor is itt volt, amikor 
a legutóbbi alkalommal ide látogattál és az azt megelőző alkalommal és az előtte lévő alkalommal. És így történik, hogy a 

szél csak fújja egyik helyről a másikra, de az illata ugyanaz és a geológiai tulajdonságok is ugyanazok és ti újra itt 

vagytok. Kedves olvasó, fejezd ki tiszteleted ennek a családnak, amelyről te úgy tartod, hogy ezen az összejövetelen a 
múltban találkozott, ahhoz képest amikor te eme sorokat olvasod. Ez nem így van, te tudod. Itt ülnek veled, mert mindaz 

ami megtörtént és hogy eljutnak hozzád ezek a szavak, ezen a papírlapon, csupán a létrehozott idő egyetlen pillanata, 
ami csak azt a látszatot kelti, hogy elválaszt tőlük, a te korlátolt valóságodban. Ők éppen itt vannak veled, éppen most. 

 

Vannak köztetek, ezen az összejövetelen, akik majd úgy távoznak, hogy beleülnek modern járműveikbe és elhajtanak, 
ahelyett, hogy lóra ülnének, ahogy azt azelőtt tették, amikor távoztak. Elég furcsa, de ugyanazokra a helyekre mentek, 

mint azelőtt! Tudjátok, ide tartoztok. Ez a puzzle része, van, akiből horgony lesz, van, akiből csavargó... mindenki az 

energiájának megfelelően. 
 

Van aki nem érzi olyan jól magát azon a helyen, ahol lakik. Ott laksz, ahol arra szükséged van! Volt aki erővel olyan 

helyre költözött, ahol nem volt rá szükség, aztán valami miatt vissza kellett neki térni oda, ahonnan eljött. Nehéz az árral 

szemben úszni, amikor már felébredtél és kifejezted a szándékod, hogy beteljesítesz egy energiát, ami az életfeladatod. 
Lesznek olyanok, akik majd tudják miről beszélek és lesznek, akik nem. 
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Élet, egyik napról a másikra 

 
Áldott az Emberi lény, aki tudja mit jelent a bőség! Az Izraeliták a sivatagban, ők tudták, hogy mi a bőség. Az összes 
törzs, több mint 40 évig vándorolt körbe-körbe és minden napra volt táplálék. Volt aki megkérdezte: "Kryon, ez csak 
metafora a bibliai történelemben, vagy ez valóban így történt?" A válasz, hogy ez így történt. Valóban, minden napra volt 

táplálék. Ők úgy hívták, az égből kapott táplálék. Van tudományos indoklása annak, hogy ez miért történt, még azután is, 

hogy ők az Ígéret Földjére zarándokoltak. Folytatódott még anélkül is, hogy ők ott lettek volna! Erről sose hallottál ugye? 
De az esemény nagyon is valós volt. Minden nap kaptak táplálékot, 40 évig. 

 

Voltak aztán a törzs tagjai közt olyanok, akik felébredetek éjszaka és elkezdtek aggódni. "Mi lesz, ha holnap nem történik 
meg? Persze tudom, hogy egész életünkben megtörtént, de mi lesz ha holnap mégsem történik meg?" Kezüket tördelve 
ébresztették fel a barátaikat és elmondták az aggodalmaikat: "mert tudod, lehet, hogy holnap egyáltalán nem történik 
meg. Tudom, hogy egész életünkben mindig így történt, de lehet, hogy ezután nem fog!" A többiek felébresztették az ő 

barátaikat és elmondták nekik ugyanazt. Nemsokára, a többség egyetértett azzal az aggodalommal, hogy holnap nem fog 
megtörténni! Micsoda fontos dolog, hogy aggódjunk miatta! Aztán megették az aznap kapott táplálékot és elkezdtek 
valami más miatt aggódni. 

 

Miről szólt ez valójában? A Szellem volt az, aki ellátta őket táplálékkal egy-egy napra. Ha visszatekintünk, elmondhatjuk, 
hogy Izrael törzsei 40 éven keresztül bőségben éltek. Soha nem kellett aggódniuk a vetésért vagy az aratásért. Mindennel 

el voltak látva, de minden napra csak annyi, ami éppen elég volt. Ez a bőség! Persze ezt csak visszatekintve látták így. 
Akik a jövőre gondoltak, azt mondták: "Mi lesz, ha nem történik meg?“ 

 
Így most szóba hoztuk a témát, hogy ha a múltat vizsgálod, meglátod az igazságot. Ha interdimenzionális oldalról 
szemléljük, megvan a képességed arra, hogy úgy tekints a múltra, mint arra ami holnap fog történni és tudod, hogy 

minden rendben lesz. Tudod, az interdimenzionális ember már csak ilyen. Képes belenézni a jövőbe és látni a múltat és 

megérteni, hogy ami életben tart, az már bőség. Képes úgy látni az elkövetkező dolgokat, mint azokat amelyek már 
megtörténtek... és még kuncogni is rajtuk, mielőtt azok megtörténnek! Nehezen? Rejtélyes? Ez egy puzzle? Mindjárt 

kifejtem. 
 

Emlékezés a születésedre 

 
Hadd vigyelek el egy utazásra... egy kedves utazásra, amire nem fogsz emlékezni. Ott vagy sok-sok évvel ezelőtt a fátyol 

túloldalán, éppen úgy mint én a családtagokkal. Ott vagy és előre hajolsz... ez metafora (mivel nincs tested, ami előre 
tudna hajolni). Ez egy olyan metafora, mint leugrani a szikláról - előredőlni azt jelenti, készen állni arra, hogy a Földre 

érkezz és megtapasztald azt, amit születésnek neveztek. Készen állsz arra, hogy megszüless, azokhoz a szülőkhöz akiket 
választottál, abba a fajba, az országba és nemi jelleggel, amit választottál. 

 
A tested az anyaméhben lesz előkészítve. A lelked részei és darabkái, vagyis amit ti léleknek neveztek, ez idő alatt 

lesznek átköltöztetve. Ezzel kapcsolatban mindig megkérdezitek: "Kryon, mikor lép be a lélek a testbe?“ Elmondom még 
egyszer, ahogy ezt már néhányszor megtettem és emlékezzetek rá: a lélek abban a pillanatban lép be a testbe, amikor a 
róla való megegyezés megfogalmazódik, még azelőtt, hogy a biológia beavatkozna. Ez nem azt jelenti, hogy eleve el van 
rendelve (predesztináció), hanem elő van látva (prediszpozíció). Te elő vagy látva arra, hogy megszüless, attól az 

ösvénytől függően, amit a szüleid választanak szabad akaratukkal. Ezt nehéz leírni, mivel ez a döntés gyakran azelőtt 

megtörténik, mielőtt a szüleid egyáltalán megismerkednének a Földön, sőt, még a születésük előtt! Erről nagyon nehéz 

olyan módon beszélni, hogy talán valóban megértsed. Ezért mondjuk csak azt, hogy az "élet" jóval azelőtt elkezdődik, 
mint ahogy azt gondolnád és útközben nagyon sok változás történhet mielőtt ideérsz, de mindebben részt veszel te is és 

a többiek is. 
 

Képzeld el, ahogy előrehajolsz és készen állsz, hogy leugorj a Földre. Csak a "születés fuvallata" tart vissza, ami szembe 
fúj ahogy előrehajolsz. Ez egy kellemes ártatlan fuvallat, amit már sokszor megtapasztaltál ezelőtt. Az eshetőségek, 

lehetőségek és esélyek illatát árasztja. Te készen vagy arra, hogy beteljesítsd a folyamatot, hogy megszüless, ami 
nyilvánvalóan be is következett (mivel most itt vagy). 

 

A vezetőid melletted állnak, készen arra, hogy lejöjjenek veled... a fény nyelvén beszélnek hozzád. Megkérdezik tőled, 

valóban biztos vagy-e benne és, hogy minden készen áll-e. Te rájuk mosolyogsz és mondod nekik, hogy minden rendben 
van. Ők emlékeztetnek arra, hogy olyan időben érkezel a Földre, amikor a bolygó végét megjövendölték és nagy esély 

van arra, hogy szörnyű halált halsz majd a gyermekeiddel és barátaiddal együtt. Te megint csak rájuk mosolyogsz és azt 

mondod: "Minden rendben." Akkor körülnézel és így szólsz az elemekhez a körülötted lévőkhöz: "mindjárt jövök"... aztán 
leugrasz. 

 
Újra csak megkérdezlek kedves Fénymunkás: amikor angyal voltál a fátyol másik oldalán, nem kellett volna okosabbnak 

lenned, mint amilyen most vagy? És ha a válsz igen, akkor újra megkérdezlek: Miért jöttél? Vajon nem láttad az 

Armageddont? Vajon nem voltál tisztában mindannak a lehetőségével, hogy minden fortyog a bolygón, amikor majd 
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megérkezel? 

 

Megadom a választ és az majd megmagyarázza, hogy miért szeretünk annyira benneteket! Megmagyarázza, hogy miért 
térdel előttetek a kíséret és mossa a lábait azoknak, akik itt vannak. Néhányan ezért érzik a Szellem érintését és kezdik 

felismerni, hogy ez valóságos. Ez nem egy Emberi Lény által kiagyalt valami, hogy összehozza ezt a hallgatóságot a mai 
napon. Nem. Ez az energia valóságos. A fátyol másik oldalán készen áll a bölcsesség arra, hogy beáradjon ebbe az 

üzenetbe, de előtte még hadd gratuláljunk nektek újra. Kedves Lemuriai, olyan valamit tettél megint, amivel talán még 

nem is vagy tisztában: Mégis leszülettél! Ennek pedig az az oka, hogy a fátyol túloldalán valóban okosabb vagy. Tisztában 
voltál vele, hogy mit tesz a szándék. Tisztában voltál vele, hogy mi a lényege egy öreg léleknek. Tudtad amikor 

megérkeztél, hogy megvan az esély a felébredésre ezen a bolygón. Van aki még születésekor felébredt, úgy értem 

spirituálisan. Amit a szüleid mondtak, hogy spirituális, azzal nem akartál kezdeni semmit, ugye? Emiatt megint bajba 
kerültél, ugye? Tudod, mi tisztában vagyunk vele, hogy kik vannak itt. Az öreg lelkek ilyenek. A kezdetektől fogva baj van 

velük (nevetés). Ezt teszi a régi bölcsesség, amikor látszólag nem egyezik napjaink aktuális bölcsességével. 
 

Nos, hát itt vagyunk. És te már tudtad, mielőtt még egyszer is leszülettél volna, ahogy belehajoltál a születés fuvallatába, 

hogy meg tudnátok változtatni ezt a bolygót, ha elegen lennétek. Elegen voltatok és megtettétek. Ne hagyjuk említés 

nélkül, hogy a Föld egészen más, mint amikor megérkeztél. Ne hagyjuk említés nélkül, hogy a próféciák nem történtek 

meg. És ne hagyjuk említés nélkül, hogy emiatt szeretünk benneteket! Fogalmad sincs arról, hogy mit változtattál meg az 
Univerzum egy másik részében. Ami itt történik, az nagyon sok mindent eldönt és pontosan ebből a célból történik a 

mérés (25 évenként). 

 
Lehet, hogy ennek semmi értelme számodra, de egy másik időben és egy másik helyen érthető lesz majd. Amikor újra 
találkozunk, érteni fogod. És egyszer, amikor majd a fátyol másik oldalán találkozunk, azonnal odajössz hozzám és 

megkérdezed: "Na, hogy csináltuk? Most mi a helyzet?" És nagyon érthető lesz. Amit a közönséges Emberi életedben 
teszel, megváltoztatja az interdimenzionalitás szerkezetét szerte az egész Univezumban és az összeset egyszerre. Hogy 

mit gondolsz amíg itt vagy, tudnak róla milliárd fényévekre innen. Ez amiatt van, amit te kvantum állapotnak hívsz, ahol 
minden mindenkivel együtt van és minden egyidejűleg történik. Az Univerzum minden teremtménye valamilyen szinten 

tisztában van azzal, ami a Földön történik - még az olyan fajta világok is, amelyeknek nincs meg az, ami nektek, az isteni 

természet tudatossága. Még az ő szintjükön is történik változás. Ami a Földön történik, attól sokkal több minden más is 
történik, amiről valaha is beszéltünk volna. Nos, ezek után mennyire érzed magad közönségesnek, kedves Ember? Hogy 

definiálod a "közönségest"? 
 

Volt aki azt mondta: "Kryon, én tudom, hogy rendelkezem valamiféle isteni tulajdonsággal és azt is tudom, hogy amit 
mondasz igaz, én mégis olyan jelentéktelennek érzem magam." Az idősebbek pedig azt mondják: "Öregnek és fáradtnak 
is érzem magam". Mondok nektek valamit. Mindannyian öregnek és fáradtnak érzitek magatokat! Miért lenne ez így? - 

kérdezhetitek. Megmondom: mert ahogy ennek a bolygónak az energiája kezd igazodni a te energiádhoz és ahhoz amiért 
jöttél, te vagy az, aki a "súlyemelést" végzi. Ünnepeld a tényt, hogy része vagy a csodának, amit Földnek hívtok. 

 
Kezdődjék hát a tanítás 

 
Kedves Ember, egy emelkedett spirituális sajátosságról fogunk beszélni. És mivel emelkedett, nehéz róla beszélni is és 

megérteni is. "Kedves Kryon, voltam olyan helyeken, ahol azok, akik imával meditáltak, meggyógyultak és akik mellettük 
álltak, nem. És az én véleményem szerint, Kryon, úgy tűnt, hogy azok ugyanolyan tudatossággal rendelkeztek. Öreg 
lelkek, ugyanabban az időben jöttek a Fölre - nővérek, fivérek. Látszólag ugyanazt a jóváhagyást kapták, ismerték a 
felébredés összes isteni szabályát. Fénymunkások voltak, egymás mellett álltak, mégis, az egyik egyféle bánásmódban 
részesült, míg a másik másban. Én ezt nem értem. Hogy lehetséges egy ilyen dolog?" 

 
Olyan módon fogunk erről beszélni, ahogy eddig ritkán tettük. Mindezek az elmúlt évek folyamán az összes közvetítő 

összejövetel rólad szólt. Te, magaddal. A felébredt éned, veled, te és a Föld, te és az az energia, amit a "földi 
megállapodásodnak" hívunk. Most hát elkezdjük ezt az emelt szintű tanítást. Rólad fogunk beszélni és a többiekről az 

Univerzumban. Beszélni akarok az Istennel való kapcsolatodról. Beszélni akarok a földdel való kapcsolatodról, olyan 
módon, aminek több rétege van. Sok helyre el fogunk menni a mai tanítás során. 

 

A fő irányelv 

 
Hadd mondjak el egy kiindulási feltételt. Íme a Szellem egy szabálya: Nincs nagyobb hatalom az Univerzumban, mint az 
amelyik itt ül előttem, ezeken a székeken (ez a hallgatóságra vonatkozik). Az emberek ezt nem szeretik, ugye? "Kell, hogy 
legyen valami sokkal nagyszerűbb, mint én Kryon. Látom magam a tükörben. Tudom, hogy mit látok." Nem, nem tudod. 

Ez az igazság. Ez egy posztulátum és a dolgok így működnek. Nincs felsőbb energia vagy erő a Földön, mint te. Nincs 
felsőbb hatalom vagy energia az Univerzumban annál, mint ami ott van benned és ami egy felséges módon átáramlik 

rajtad. Te talán oda akarsz állítani valamit egy emelvényre és imádni azt. Az csak egy gyakorlat. Talán imádkozni 
szeretnél Istenhez, azt gondolva, hogy Isten egy felsőbb entitás - egy Szellem, amelyik úgy szeret, mint a nagyapád - 

nagyra becsülöd és tiszteled, bölcsessége miatt. Ez történik a gyakorlatban. De nem imádkozhatsz ilyen módon, mert ez 
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nem igaz. 
 

"De Kryon, mi így akarunk imádkozni. Templomba járunk, ahol olyan lényeket és eszméket imádunk, amelyek felettünk 
állnak szimbolikusan, fizikailag és spirituálisan." Igen ezt teszitek, de az igazság az igazság és amit tesztek az nem hiteles. 

Nincs semmi felsőbb annál, mint ami átáramlik a vérrel a véredényeiden és a tudatosságnál, amit hordozol. Ez le van 

árnyékolva azzal, amit dualitásnak neveztek. Szét van szeletelve a dimenziókban, hogy csupán egy részét lássátok. Az 

igazság az, hogy te vagy Isten. Együttesen ti hozzátok össze azt, amit a sokaság naponta bálványoz. Egyenként szerves 
részei vagytok a Szellemnek, ami egyedülálló és nélkülözhetetlen ahhoz, hogy ez a rendszer működjön. Te örökkévaló 

vagy, mindkét irányban. Mindig is léteztél és mindig létezni fogsz. Kezdet az nem volt. Hát ilyen idősek vagytok. 
 

Miért mondjuk el ezeket nektek? A következő dolog miatt amiről beszélni akarunk, valami amit a társam más 

közvetítéseken már előadott. Ezen a napon több információt kaptok, így teljesebb lesz, mint eddig volt. 
 

A megállapodás - egy interdimenzionális fogalom 
 

Olyan valamiről szeretnénk beszélni, amit tágabb értelemben úgy fogunk definiálni: A megállapodás. Úgy hangzik mint a 

szerződés, ugye? Amikor lejössz a Földre, ott a megállapodás. Most álljunk meg egy pillanatra. Ez nem rólad szól. Az 

Univerzumról. Létezik egy megállapodás, amit az Univerzummal, a családdal kötöttél. Amikor lejössz a bolygóra, van egy 

planetáris szerződés, amiről beszéltünk neked és amit tanulmányoztál. Tanítottuk, hogy a szerződések csupán előrelátott 
kiindulópontok (prediszpozíció). Ami a szerződést illeti, minden megváltoztatható. Nincs előre elrendelés (predesztináció). 

De van egy energia, ami létrejött ezen a bolygón és ez interdimenzionális. Az Emberek ébrednek mindenfelé a bolygón. 
Ezt az energiát úgy hívják A megállapodás és végre túlléphetünk azokon a kezdeti tanításokon, amelyeket több, mint egy 

évtizeden keresztül tőlünk kaptatok és szóba hozhatunk néhány olyan fogalmat, amelyeket nem könnyű megérteni, de 
isteni segítséggel az lesz. 

 
A megállapodás közted és köztünk jön létre. A te szerződésed a Földön, közted és a föld között jön létre. Egyik egy 

Emberi életre szól. A másik örökkévaló. A megállapodás közted és azok a csillagok között jön létre, amelyeket a legjobb 

távcsövekkel is éppen, hogy láttok. Ez egy olyan megállapodás, amiről az egész Univerzum tud és ami keresztülhullámzik 
a sejtszerkezeteden. Kihatással van a te Emberi szerződésedre, de sokkal több ennél, ez az Én Vagyok megállapodás. Ez 

mennyei. 

 

Ahogy elhagyjuk a DNS-ed leginkább isteni rétegét, aminek a nevét egy elkövetkező találkozáskor nyilatkoztatjuk ki, ott 
van a megállapodás. Ez egy megállapodás az Univerzum és közted, nem a Föld és közted. Ez azzal van összefüggésben 

amiért idejöttél, ami azt jelenti, hogy átfedésben van az Emberi szerződéssel, de interdimenzionális szempontból ez egy 
kvantum esemény, ami a jelen létező Univerzum energiájával van kapcsolatban, ami állandóan változik. 

 
Ez az üzenet esetleg majd úgy hangzik, mint amit már elmondtunk, de nem így van. A megállapodás talán úgy hangzik, 

mint a te Földi szerződésed, de nem így van. Nem a karmikus tulajdonságokról szól, amelyekkel rendelkezel amikor 
leszületsz, jóllehet ez része annak. Ez kombinációja mindazoknak az előkészületeknek, amit ti előző életeknek hívtok 

(amelyek most jelen vannak) és az Univerzumnak (ami mindig jelen van). Ennek a puzzle-nak a magyarázata meghaladja 
ti logikátokat. Ennek ellenére, szólni fogok róla. 

 

Először is, hadd mondjam el, milyenek lesznek a reakciók erre az üzenetre, mert mi már tudjuk, hogy milyenek. Szólni 
fogok a megállapodás ajándékáról. Elmondom majd, hogy már az Harmonikus Összhang óta képesek vagytok hozzáférni 

és megváltoztatni ezt a megállapodást. Kedves Emberi lények, ne vegyétek ezt könnyelműen, mert ez egy hosszabb 

életet jelent és valódi mesterlétet. Olyan sok dologgal szolgál, amiről csak álmodtál és amiket most majd szóba hozunk. 
Az ajándék, hogy képes vagy dolgozni ezen a megállapodáson, a lábadnál hever, csak arra vár, hogy kinyisd. Ez a kezdet 

kezdete. Ez az új adományozás. 

 

A négyféle reakció, amit az Emberekből kiváltanak ezek a fajta spirituális dolgok és ez az ajándék, fő vonalakban. 
 

1. Az első reakció, ami a leggyakoribb: "Hagyj békén, ostobaság. Nem akarok arra menni, nem akarok erre gondolni, 
nem akarok erről beszélni, egyszerűen nem hiszem." Kedveseim, nem jár ítélet részünkről ezért a reakcióért, mert az 
emberiségnek szabad választása van, hogy azt tegyen, amit akar és nem vagyunk mindannyian Lemúriaiak. A te 

feladatod az volt, hogy felébredj és te megtetted. A hajlam ott nyugszik a DNS-etekben, hogy megváltoztatjátok a bolygó 
pályáját... és ti megtettétek. És a következő lehetőség, hogy képes leszel mélyreható módon megváltoztatni saját 

magadat és sokan meg is fogják tenni. 
 

2. Az emberiség második reakciója: "Igen, látom. Nagyszerű! Imádni akarom. Hol van ez a dolog? Tegyétek ide valahová, 
ahol letérdelhetek előtte. Hódolatom. Hányszor hajoljak meg? Merre kell fordulnom?" Ez a reakció igen általános, tudjátok 
ezt. Ha valami spirituális, emeljük fel és imádjuk! Egyáltalán nem tulajdonítunk neki fontosságot, hogy mi az, mert 
mindez csak annak a tudatosságnak a fenntartása, amelyik elkülönítve érzi magát Istentől. 
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3. A reagálás harmadik fajtája igen érdekes: a Lemúriai, aki értelmiségi. Ez egy öreg lélek lesz, de egy olyan, aki szereti 

értelmezni Istent. "Ó, hát itt van! Látom már! Régóta vártunk erre. Hát nem gyönyörű? Úgy gondolom, el fogok 
töprengeni rajta. Azon tűnődöm, miért is van itt. Csodálom Istent. Csodálkozom saját magamon. Kíváncsi vagyok az 
ajándékra. Kíváncsi vagyok, mit jelent ez az egész. Mit jelent ez a többi ajándékhoz képest? Hogyan reagáljak? Vajon 
világosan gondolkodom, vagy egyáltalán részt kell vennem ebben az egészben?" Ez az az Ember, aki mindent az 

értelmével próbál felfogni. Felteszi a kérdést saját magának, hogy vajon helyénvaló-e az az ő számára, a Föld számára és 
azok számára, akik körülötte vannak, hogy miként kezelje és, hogy mi a célja ennek az egésznek. És ezt teszi az egész 

életén keresztül! Ez a leírása egy olyan Fénymunkásnak, aki még nem kapcsolta be a fényt! Ennek a Világítótoronynak 
nincs fénye, de ott ül a sziklákon és hagyja, hogy a hajók hánykolódjanak, amíg ő az élet értelmén tűnődik. 

 

4. A negyedik reagálás azoktól származik, akik lehetséges, hogy itt ülnek a teremben, vagy e sorokat olvassák. 

Ideutaztatok. Itt ültök előttem a székeken, vagy olvassátok, vagy a felvételt hallgatjátok és ez nem véletlenül történik. A 
reagálás? "Jaj, arra vagyok kíváncsi, hol hagytam. Ha tudnám, hová dugtam, - jól van, itt van. Tudjátok, nekem már 
megvan. Mindjárt kipiszkálom és a zsebembe teszem. Nagyon nagyra értékelem, hisz az enyém." 

 
Hát, itt van négy nagyon különböző reakció ezekre a tanításokra. Hadd beszélek most a megállapodásról. Olyan gyorsan 
fogunk haladni, ahogy csak tudunk, mert, hogy bármelyiken elidőzzünk az előbb említett történetek közül, arra majd egy 

másik időpontot kell kiválasztanunk. 

 

A megállapodás 

 

A tanítást azzal kezdjük, hogy elmondjuk: Ebben az új folyamatban vannak olyan sajátosságok, amelyek segítségével 
dolgozni tudsz ezen a megállapodáson. Megismétlem, nem a Földdel kapcsolatos szerződésről van szó. A megállapodás 

közted és az Univerzum között jön létre és a te életedről szól a Földön és ennek az összefüggéséről minden dolgokkal, 
általában. A teljes értelme annak, amiért ez a tanítás elhangzott az, hogy növeljük a mester-energiát, amit kezdtek 

befogadni. Annak érdekében, hogy tudjatok vele dolgozni, hogy meg tudjátok változtatni és olyan döntéseket tudjatok 

hozni az életben, amelyekben ott az isteni erő, most megkapjátok a megértésnek ezeket a sajátosságait. 
 

Kapcsolatok 
 

Az első sajátosság az, hogy ha megváltoztatod ezt a megállapodást, meg kell értened a kapcsolatodat Istennel. Erről a 

sajátosságról már szóltam nektek elég régen, ez az a feltevés, hogy te isteni tulajdonságokkal rendelkezel és az amit 
Istennek hívtok, a társatok. Bármilyen kapcsolatról van szó, tisztában kell lenni a viszonyokkal, bele kell egyezni és a 

koncepciót magadévá kell tenni. Amikor egy koncepció a sajátod, az olyan mintha te dolgoztad volna ki. Ennyire 
személyesnek kell érezned. 

 

A legfelső hatalom 

 
Ha bármilyen sikert érsz el, akkor meg kell értened és 100%-ban egyezni azzal, hogy te vagy a legfelső hatalom az 

Univerzumban. Persze nem csak úgy saját magad, de a többiekkel és így együtt, nincs erőteljesebb vagy fenségesebb, 
mint isteni tulajdonságod és ez össze van kapcsolva a valódi teremtéssel. Ezzel tudomásul veszed azt is, hogy nincs olyan 

hatalom, ami le tud győzni. Nincs olyan hatalom, ami bármit tud tenni veled. Nincs olyan ismert hatalom az 
Univerzumban, ami fenségesebb lenne nálad, ami meg tudna átkozni, betegséget tudna okozni, vagy uralkodni tudna 

rajtad. Egyszerűen nem létezik semmi olyan, ami hatni tud rád, azon kívül amihez te is hozzájárulsz, istenséged 
grandiózus tervezetében. Ne legyen félreértés, ezt a tulajdonságot gyakran a legnehezebb elsajátítani az összes közül. 

 

A félelem 

 

Ha dolgozni kezdesz a megállapodáson, meg kell majd értened a félelmet. Nem mondom, hogy szabadulj meg tőle, mert 
azt nem tudod megtenni. Nem lehet megtenned. Még a mestereknek is voltak félelmeik, de ők egyensúlyban tartották. 

Helyre rakták őket. Tudod, a félelem egy olyan módon van jelen az emberben, hogy nem lehet eltávolítani. Ott kell, hogy 

legyen, hogy biztosítsa a dualitásod. Része a próbának. Azonban, magad mögé kell kényszerítened. Minden dolgot amitől 
esetleg félsz - még a finom, apró dolgokat is - azonosítani kell, felismerni és beskatulyázni, ha szükséges és áthelyezni 

egy, az isteni rétegen kívül lévő helyre. 
 

Megpróbálom olyan egyszerűen elmondani, amennyire csak tudom. Persze, te azt mondhatod: "Nos, Kryon, én ezt 
megtettem. Nincsenek problémáim a félelemmel. Haladjunk tovább." Hadd kérdezzelek meg kedves gyógyító, véded 
magad amikor olyan Embereken dolgozol, akik bajban vannak? Vajon használsz valamit, ami segítségedre van az 
energiákkal, hogy azok akiket gyógyítasz ne legyenek hatással rád? Esetleg az ő negatív energiáik megbolygatják a te 

energiáidat? Esetleg használsz valamit, ami segít ezzel kapcsolatban? Ha igen, az azt jelenti félsz. Nem bízol a fényedben? 
Mennyire kell birtokolnod isteni tulajdonságodat ahhoz, hogy megközelíts egy alacsonyabb energiát anélkül, hogy 

hatással lenne rád? Te Isten egy darabkája vagy! Bármerre is jársz, magaddal viszel egy buborékot, isteni természeted 

buborékát és az egyedüli dolog, ami ezt a buborékot átlyukasztja, te lehetsz. Hited hiányában és félelmedben 
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megsemmisíted a hatalmadat. 

 
Nem azért vagyunk itt, hogy elítéljünk, vagy megdorgáljunk. Ezek a tanítások csupán utasítások, amelyek azt mondják el 
neked, hogy oda tedd a félelmet, ahol a helye - a hátsó ülésre! Ne tegyél semmi olyat, amit kifejezetten arra terveztek, 
hogy megvédjen mások energiáitól, mert nem szükséges. Minden fény nálad van. Amikor elmész valahová és átitatod a 

helyet a lehető legragyogóbb fénnyel, vajon visszatartasz egy kicsit és azt mondod: "Nos, tudod, a sötétség 
megnövekedhet és majd kioltja a fényt." Nem, nem fogsz ilyet mondani, mert tisztában vagy annak a fénynek a 
tulajdonságaival, amit hordozol. Ne félj ezektől a dolgoktól, nem számít milyen sötétnek mutatkoznak. A te fényed 
átalakítja őket. Gyerünk, ragadd meg a kihívásokat. Ahol negativitást látsz, alakítsd át. Árassz rá szeretetet és itasd át 

Isten felséges energiájával, amit kimeríthetetlen mennyiségben magaddal hordozol. 
 

Egy módosított jövő jóváhagyása 

 
És itt a nagyágyú: Mondj igent a dolgokra, ha azok másképp alakulnak, mint ahogy akartad. Elmondok egy történetet egy 
nőről, akinek volt egy kívánsága. Így beszélt: "Megértem mindezeket a dolgokat. Én egy Világítótorony vagyok, felséges 
vagyok, Lemúriai, a félelmet magam mögé utasítom. Még az elmúlt életeimet is magam mögött hagyom. Pontosan úgy 
élek, ahogy a tanítások mondják. Így érzem. Szeretem magam és szeretem Istent. Szeretem magam isteni 
természetemmel, de igazán akarok egy társat. Azt akarom, hogy valaki szeressen. Tudom, hogy ez szörnyen 
négydimenziós tőlem, de én nagyon-nagyon akarom." 

 
És ezért így imádkozott: "Édes Istenem, adj nekem egy társat. Adj nekem egy társat. Adj nekem egy társat. És ha nem 
jutott volna el hozzád az üzenetem, Istenem, újra elmondom: Adj nekem egy társat!" De nem kapott és nem és nem. 
Végül azt mondta: "Hogy megteremtsem a saját társamat, azt fogok használni, amit tudok. Csinálni fogok magamnak egy 
társat! Kryon azt mondta, hogy egy csoport vagyok, így hát használni fogom a női/férfi oldalamat, megcsinálom 
magamnak a saját társamat és boldog leszek magammal!" És meg is tette. 

 

Még jobban megszerette önmagát, mint eddig - nem egy önző módon, hanem egy felséges, mennyei módon. Az Én 
Vagyok kézenfogta. Látta az istenséget és az egységét mindennek és azt mondta: "Nincs szükségem senkire." A barátai 
nagy bosszúságára, valóban rendezett egy szertartást, ahol frigyre lépett saját magával! (Nevetés) Micsoda történet! És 

így nagyon elégedett volt. "Kedves Szellem," mondta: "köszönöm, hogy megmutattál valamit, amire nem is számítottam. 
Most már minden rendben. De igazán. Nincs szükségem senkire." 

 
Vajon az rendben van, ha a dolgok másképp alakulnak, mint ahogy elvárjátok? Ez egy olyan helyzet, ahol az isteni 

bölcsesség megváltoztatta a dolgok kimenetelét és egy roppant elvárás nem lett meghallgatva. Mi történt? A nő 

megváltoztatta a saját jövőjét, sőt még a vágyait is. Nos, hagyhatnánk ezt a történetet ennyiben, de még nincs 

befejezve. Hallgassátok csak tovább, mert fontos: ebben a bizonyos esetben a nő annyira kikövezte az utat egy társ 
számára, hogy az meg is érkezett hozzá, rögtön azután, hogy a nő úgy megszerette önmagát! Rögtön azután, hogy úgy 

érezte, nincs szüksége senkire, megérkezett az, amit olyan kétségbeesetten kért, amikor még úgy érezte, minden attól a 
kéréstől függ. Ebben az új kapcsolatban nem volt függőség. Inkább csak ünnep és ragyogó összetartozás. Két olyan 

emberi lény egyesült, akik mindketten szerették önmagukat, egyik sem függött a másiktól, hanem annyira szerették 

egymást, hogy szó szerint a sírba is együtt mentek. Ez a szeretet. 

 

Vajon érted, hogy miről beszélek? Ahogy ez az Ember elérkezett és felfedezte isteni természetét, az egész szemlélete 
megváltozott, azzal kapcsolatban, hogy mire van szüksége. Az ő esetében, nem azt kapta Istentől, amit kívánt. Azt kapta, 

amit saját magától kért. 

 

Sejtszintű kommunikáció 
 

A sejtszerkezeteddel való kommunikáció olyan valami, amit már majdnem egy évtizede tanítunk. Építened kell majd egy 
hidat aközött, amiről eddig azt mondták nem teheted meg és nem lehetséges és aközött, ami most nagyon is lehetséges. 

Egy leszel azok közül, akik tudják hogyan beszéljenek a sejtszerkezetükhöz. Nem is olyan nehéz. Ez az ajándék, a 

sejtszintű kommunikáció, része egy másik ajándéknak, a megállapodás megváltoztatásának. Eljön majd az idő, amikor 
majd több interdimenzionális információt is kaptok a mikéntekről, a kapcsolódásról ebben a formában, de egyenlőre csak 

annyit mondunk, hogy ott hever előttetek egy nagyon nyilvánvaló módon. Csak ez az életed mondja, a mostani 
valóságodban, hogy ezt nem lehet megtenni. Azonban az az életed ami nagyon is valós, más dimenziókban amelyik 

egyidejűleg létezik benned, azért könyörög, hogy tedd meg. És ezen fogalmak között, át kell menni egy hídon, össze kell 
őket házasítani. Van amit már éppen elmondtam, a mai előadás első lépéseiben. Vedd tudomásul, fogadd társaddá, hidd 

el, akarjad és a sejtek majd kezdenek hallgatni rád. 
 

Túlragozás 

 

Már ezelőtt is elmondtuk: Túlragozol mindent! Tiszteld. Legyen a sajátod. Ne gondolkozz rajta. Az emberi 

gondolatmenetet és a benne lévő logikát igen nagyra becsüljük, mert a tudomány legnagyobb vívmányait hozta létre 
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nektek. Azonban megakadályoz benneteket, hogy átjussatok a sejtszintű kommunikáció hídján. Mert minél többet 

gondolkozol rajta, annál messzebb fog tőled kerülni. Ha ilyen módon bánnál az étellel, éhenhalnál! Vajon gondolkozol a 
légzésen és az oxigéncsere folyamatán minden lélegzetnél? Nem! Talán itt az ideje, hogy ilyen módon kezeld a 
spiritualitásodat is. 

 

Volt, aki megkérdezte: "Kryon, hogy gondolkodhatunk kívül ezen a négydimenziós valóságon?" Hát, majd gyakorolnotok 

kell. A meditáció az egyik kulcs. Helyezkedj a nem-gondolkodás állapotába, vagyis engedd el egy pillanatra a logikát. 

(Egyébként vannak olyanok a bolygó legkiválóbb tudósai között, akik ezt teszik rendszeresen, annak érdekében, hogy 
megoldásokat találjanak a problémákra... a logika skatulyáján kívül). 

 

Vannak, akik ezt igazából "álom-kórnak" hívják, amikor sétálgatsz alvás közben. Van, akivel ez valóban megtörténik és 
ezért a barátai közül néhányan azt gondolják, dilinyós! Hát, tanuld meg irányítani, mert szükséged lesz majd rá. Hozd be 
mindezt a valóságodba. Ne különítsd el a két fogalmat... a valóságot és a módosult valóságot. Úgy gondolj rájuk, mintha 

a kettő egy lenne, de legyél tisztában azzal, hogy még akkor is eljuthatsz a meditációs állapotba, ha használod a logikát. 

Rá kell jönni, hogy milyen érzés és milyen vele dolgozni, úgy, hogy az egyik nem zárja ki a másikat. Ez az, kedves Emberi 
barátom, amire minden mester képes volt, aki a Földön járt. Ne ragozd túlságosan az interdimenzionális hatalmadat. 

 

Engedd, hogy ugyanaz maradj 
 

Ez a legnehezebb mind közül. Nehéz szóbahozni... nehéz körülírni... nehéz róla beszélni. Itt egy nagyon általános 

kérelem: "Édes Istenem, egy komoly kihívással állok szemben, ami itt van a testemben. Lehet, hogy ez egy életveszélyes 
kihívás. Hajlamos vagyok egy betegségre és érzem, ahogy elhatalmasodik. Édes Istenem, elkaptam a betegséget! Most 
már itt van! Édes Istenem, meg akarok gyógyulni! Kérlek, mondd meg nekem, mit tegyek. Kétségbe vagyok esve! Mit kell 
tennem?" 

 
(Szünet) 

 
Nos, ott vagyunk újra, ahol elkezdtük, nem? Miért gyógyulnak meg egyesek, mások viszont nem? Hogy mi az oka? Nem 

miattad van kedves Emberi lény. A megállapodás miatt. Lapozz csak vissza és olvasd el azt a könyörgést. Ez egy földi 
könyörgés, nem az univerzumhoz intézett könyörgés. Most nézzük egy mester, hasonló esetben mit kérne: "Vajon 
mennyire helyénvaló az, amit én kérek, abban az egyetemes sémában, amiért itt vagyok? Vajon lehetne valami jobbat 
tenni annál, mint hagyni, hogy a betegség megvesse a lábát... és talán még meg is öljön?" 

 
Hogy éreznéd magad, ha azt mondanám, talán jobb lenne ha megtartanád a betegséget és korán meghalnál? Mi lenne, 

ha feltárnám előtted, hogy a bolygónak talán jelenleg előnyösebb volna, ha megtennéd? Vajon megtennéd? Az Ember azt 
mondaná, nem. A mester azt mondaná, igen. Tudod, ez az isteni bölcsesség és ez mind arról szól, hogy megérted a 
megállapodást és dolgozol rajta. 

 
Mit gondolsz, vajon a mesterek kaptak hírt a halálukról intuitív módon, még ha az idő előtti halál volt is? Ó igen, kaptak. 

Sosem csodálkoztál rajta, hogy vajon miért sétáltak egyesek olyan nyugodtan a halálba? Ez a megállapodás 

nagyszerűségének köszönhető... egy egyetemes sajátosságnak, ami áthat minden földi dolgot, de ugyanakkor magába 
foglalja magát a földet és téged is a földön. Mit szólnál ha azt mondanám, hogy a bolygónak és azoknak ott körülötted, 

előnyösebb lenne ha meghalnál? Vajon megtennéd? Vagy ha azt mondanám, hogy vannak körülötted olyanok, akik olyan 
jelentősen reagálnának a halálodra, hogy az elvinné őket olyan helyekre, ahová egyébként sosem jutnának el és akkor 
olyan dolgokat tehetnének, ami minden képzeletet felülmúlna? Vajon megtennéd? 

 

Tudod ez a megállapodás, kivonatosan. Közted és az Univerzum között. El tudsz jutni oda? Meg tudod látni azt, hogy ami 
a család javát szolgálja, az fölötte áll annak ami egy életciklus javát szolgálja? Meg tudsz ezzel békülni? Ez egy nagyon 
összetett dolog ugye? De gyönyörű is. Ezért szeretünk benneteket úgy, ahogy azt tesszük. 

 

Kedves Ember, hány Fényharcost látunk, aki betegen de teszi a dolgát az élet ösvényén? Sokan vannak. És hányan 
tolószékben? Sokan. Vajon ez azt jelenti, hogy nem végeztek éppenséggel jó munkát Istennel való kommunikációjuk 

során... vagy jelentheti éppen az ellenkezőjét is? Hány csecsemő halt meg, hogy ennek hatására a szülők megtalálták a 
megvilágosodást? Nagyon sok. Ez a megállapodással van kapcsolatban. De itt egy figyelmeztetés: ne ragozd túl ezt a 

sajátosságot. Nem tudhatod, mi a helyénvaló Isten előtt, amíg éppen az ösvényen haladsz. Ne döntsd el most, hogy te 
mit tehetnél vagy bárki más a Földön. Ez nem egy olyan üzenet, ami arra hívja fel a föld Fénymunkásait, hogy 

szenvedjenek. Minden ösvény egyedülálló és mindegyik nagyszerű. De egy mester ösvénye olyan, amelyik meghaladja a 

földi test gondolkodását és hagy helyet egy nagyobb képnek. 
 

Időzítés 
 

"Kryon, mondj valamit az időzítésről. Ha mindezt valóban megértjük és dolgozunk rajta, mikor kezdhetünk el dolgozni a 
megállapodáson? Egy hónapról, vagy egy évről van szó?" A válasz azonnal és soha. Ezt kell megértened egyenlőre. Hogy 
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ki vagy te valójában? Milyen volt a múltad? Miért jöttél valójában? Hány emberre vagy hatással? Mi a legjobb az 

összesnek? Ez a megállapodás. 
 

Önértékelés 
 

Ez az utolsó visszakanyarodik az elsőhöz. Ha kezdesz megérteni bármit is ebből, akár csak kis mértékben is, akkor kell, 
hogy legyen önértékelésed. Vajon mit gondolsz magadról? Emlékszel a nőre, aki úgy beleszeretett önmagába, hogy még 

össze is házasodott saját magával? Ő tökéletesen megértette. Ez nem önzés, vagy önteltség. Az Emberi lények, akiknek 

van önértékelésük, szeretik önmagukat. Ők csak kuncognak, egész életükben, amikor belenéznek abba a tükörbe, amit a 
dualitás mutat nekik, hiszen ők jobban tudják. Ők látják az "ÉN VAGYOK jelenlétet" a saját szemükben. Ők látják az 

örökkévaló lelket, aki minden alkalommal másképp néz ki, amikor csak megjelenik a bolygón. 

 

Ez úgy hangzik mint társulni Istennel, nem? Megkaptátok hát a sajátosságokat, hogy segítsenek nektek az 

önértékelésetekkel kapcsolatban, de megtalálhatjátok ezeket a korábbi üzenetekben is. 

 
Ez hát a mai nap tanítása. Ez a betetőzése annak az egyik legfontosabb témának, amiről valaha is beszéltünk. Tudod, a 

mester aki a Földön él, tisztában van a saját szerepével az Univerzum kiterjedésében. Az Emberi lény viszont, még az is 
aki megvilágosodott, folytatja a kutatást a földi ösvény után. Érted a különbséget? Arra kérünk, hogy merülj bele az 

univerzális témákba és legyél interdimenzionális. Most először kérünk arra, hogy csoportként gondolkodj és ne egy 
személyként és arra, hogy cseréld le a múlt végképp leegyszerűsített tanításait a jövő bölcsesség-alapú megértésével. 

 

Nos hát, áldottak az Emberi lények, akik megértik ezt az üzenetet és kezdik másként látni magukat, mint ahogy korábban 
gondolták. Áldott az Ember, aki másképp megy el innen, mint ahogy idejött. Lesznek majd olyanok itt és az olvasók 

között, akiket jobban megérintenek ezek a dolgok, mint ahogy gondolták volna. Vannak itt most olyanok, akiknek 
használniuk kell a következő néhány napban azt a tudást, amit most tőlem kaptak. És ha ez te vagy, ez a kíséret amelyet 

Isten családjának hívunk, örömmel lesz veled, készséggel és szeretettel segít. 
 

Ahogy a kíséret távozik erről a helyről, elvisznek majd magukkal néhány olyan entitást, akik már nagyon régóta itt vannak 

(a színház szellemeiről beszél). Néhányan már régóta vártak erre a napra, hogy távozzanak innen. Ezek tulajdonképpen 
élet-erő nélküli energiák, de a számotokra, ahogy ti gondolkodtok, úgy tűnhet, hogy van élet-erejük. Ezt nektek nagyon 

érdekes dolog megérteni - a különbséget az energia és az élet között. Ez is egy olyan dolog, amit még ebben az életben 
tisztáznotok kell. A tudománynak egy napon el kell majd döntenie, amikor majd életet talál a levegőben és a vízben, hogy 

az valóban élő vagy nem. Akkor esetleg majd csak újra kell fogalmazniuk az életet. Ez interdimenzionális élet. Az 

interdimenzionális élet gyakran csupán energia, ami olyan módon van beállítva, hogy dimenzió-váltást kezdeményez. 
Nem tartom valószínűnek, hogy ezt megértitek. 

 

Találkozzon most ennek a helynek a múltja és a jövője. Lássuk ezt olyan helyénvalónak, mint amennyire felséges, vagy 

akár áldott is. És sokszorozódjon ez meg, olyan módon amiről még csak nem is tudhattok. Aki pedig olvasta, vagy 

felvételről hallgatta ma ezt az üzenetet, érezze jól magát, mert őt is szeretetünkben részesítjük és körülöleljük, ahogy 
most befejezzük. 

 

És ez így van. 

 

Kryon 
 
 

Fordító - Nagy Marina 
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