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A kihívás, amit linearitásnak hívunk 
Nashua, New Hampshire - 2004. szeptember 

( Forrás: http://www.kryon.com/k_chanellinear04.html ) 

 
 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 

Igen, ez egy nagyon kedves hely! 

Mindig vannak olyanok akik azt mondják, hogy ilyen igazán meg sem történhet. Ezek azt fogják mondani, hogy ez egy 

emberi mese - nem több annál és, hogy ez egy szélhámosság. 

 
Mondtam társamnak már évekkel ezelőtt, hogy csak "engedd az energiát kiáramlani és, hogy azok körülötted ott a Földön 
lássák a valóságát annak, amit teszel. Olyan kifinomult spiritualitással rendelkező emberek elé ülj le, akik meg tudják 
állapítani a különbséget." És úgy volt. 15 évvel ezelőtt körülutazta a földgömböt és megkérte a legmagasabb beosztásban 

lévőket, hogy észleljék és "érezzék" a kapcsolatot. Ennek ez az egyedüli módja, ha bármelyik ember "igazolhatja", hogy a 
közvetítés hiteles - ha odaülsz más spirituális beállítottságú Emberek elé és ítélőképességükre, bölcsességükre apellálsz. 

És az olvasónak ugyancsak elmondjuk, hogy vannak olyanok, akik hajlandóak látni társam körül a színeket és vannak, 
akik nem. Ez mind helyénvaló és nem von maga után ítéletet. De állandóan arra biztatunk, hogy érintsék meg a szavak a 

szívedet, olyan módon, hogy az ilyen formán szóljon az angyali ítélőképességedhez: "A nővéred szól hozzá - a testvéred, 
a valóságon túlról, amelyet te igyekszel megérteni. Ez az újra egyesülés és semmi más nincs benne, csak megbecsülés és 
szeretet." 

 
És valóban vannak olyanok köztetek, itt az élő közvetítésen, akik észlelik a különbséget ma este. Ahogy biztattunk is 
benneteket, "Szemléljétek a színeket, mert jelen vannak. Akik közületek, látják az angyali tulajdonságokat és 

struktúrákat, - ezek azért vannak jelen, hogy észleljétek őket - szemléljétek őket az ő dicsőségükben." Ez történik, amikor 
az angyalok egy csoportja elkezd emlékezni arra, hogy ők angyalok. (Arról az energiáról beszél, ami akkor teremtődik, 

amikor Emberek kezdenek emlékezni, arra, hogy kicsodák is valójában.) 

 
Ti nem úgy látjátok magatokat mint angyali lények, de mi igen. Ó, igaz, itt az élet körforgása bolygótokon és felteszed 

magadnak esetleg a kérdést: "Ki is vagyok ez alkalommal?" De mi látjuk a lényeget. Látjuk a valódi énedet. Látjuk az 
Istennek nevezett entitást, a béke és a ragyogás minden nagyszerűségével. 

 
Az irónia ebben az, hogy csak akkor adsz hitelt Istennek, ha az állandóan egy fölötted őrködő energia, állandóan tesz 

érted valamit, mint egy szülő. Soha nem közelíted magadhoz. Soha nem szemléled úgy, mintha egy csoport lenne és 

különösen úgy, hogy te is része lehetsz ennek az egésznek - és ez az, kedves Ember, ami kezd változni. 
 

Jelen pillanatban, kedves hallgató és olvasó, én Isten családjával vagyok. Semmi sincs ehhez hasonló. Nagyon becses és 
kedves állapot. A mesterek és a guruk, akik a bolygón éltek, mind megtapasztalták ezt a kapcsolatot és most ez 

mindannyiótok rendelkezésére áll. 

 

Amit ma el kell mondanunk, határos lehet a hihetetlennel. Elárulunk néhány dolgot tekintettel arra, ami a bolygón történt. 

Elétek tárunk néhány puzzle-t, hogy gondolkodjatok el rajta. Nem tudjuk azonban ezt megtenni, mielőtt gratulálnánk 

mindazoknak, akik részt vettek ebben az üzenetben. Beszéltünk már róla, hogy ez az energia azon sokak által jött létre, 
akik itt vannak a valós időben, de azok által is, akik a másik valós időben - a jövőben vannak, számodra, aki most 

hallgatsz minket. Így, üdvözöljük azokat is, akiknek szeme e sorokat követi és ezt kérdezzük tőletek, "Milyen érzés a 
jövőben lenni?" (Nevetés) Kedves hallgató, te nem érzékeled őt itt, vagy igen? ...az olvasót! Vagy mégis? Hadd tegyük 
próbára linearitásotokat. Ezért adtuk ezt a címet ennek az üzenetnek, "A kihívás, amit linearitásnak hívunk." 

 

A következő dologról is beszéltünk már. Hányan vagytok képesek, azok közül, akik itt ültök, az úgynevezett jelen 
valóságában, meglátogatni az olvasót? Tudjátok, az olvasó a ti jövőtökben van. Az Emberek miféle halmazát fogod 

"látni"? Én a következőt ajánlom: Képzeld el - jelen pillanatban te lehetnél az olvasó, de vannak még szemek tízezrei, 

amelyek követik ezeket a szavakat több nyelven a következő években, tehát ezek a te jövődben vannak, igaz? Ha kezded 
látni ezt a képet, akkor rá fogsz ébredni linearitásod korlátozó hatására. Képes vagy-e üdvözölni őket? És mi van akkor, 

ha még többre is képes vagy, minthogy üdvözöld őket? Mi van akkor, ha esetleg képes vagy megáldani ezeket a szavakat 

olyan fokon, hogy még a te energiádat is érezzék? 
 

Tegyünk egy próbát: Kedves olvasó 2006-ban, képes vagy-e érezni a jelen hallgató energiáját, plusz az olvasó energiáját 
2004-ből és 2005-ből? És mit mondjunk 2007-ről? Ezt már túl sok végiggondolni a számodra? Tisztában vagy saját 

időkeretetek korlátozó hatásával? Nem könnyű, ugye? Mi a te valóságod, kedves Emberi Lény? Egy vonatszerelvény vagy 

a síneken és csak azt a sínpárt szemléled, amelyen haladsz, vagy egy olyan szemlélő vagy, aki leszállt erről a vonatról és 
a körülötte lévő körpálya közepéről figyeli az eseményeket? Érzékeled a különbséget? Az egyik csak utazik a vonaton. A 
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másik látja az egész pályát, amelyen az utazás történik, sőt még a lehetséges pályákat is. Az egyik lineáris, a másik nem. 

A trükk az egészben a vonaton utazni és távolról is látni azt. 
 

A linearitás korlátjai 
 

Egyéb módon már találkoztunk a linearitás puzzle-jával, de most megint tárgyalunk róla: A linearitást az idő határozza 
meg, az idő pedig része realitásotok szerkezetének. Ilyen módon gondolkodtok. Ilyen módon állítjátok be életeteket. Az 

óra szerint éltek. Tagadhatjátok, mégis így van... a természet órája szerint, amit a biológiátok rejt magába. 

 
Lesznek aztán olyanok, akik azt mondják majd:"Én nem élek semmiféle óra szerint Kryon. Én egy szabad szellem vagyok 
és büszke vagyok erre." Valóban? Fontolj csak meg néhány dolgot, mielőtt ezt kijelented. Életed megszokásokra épül. 

Bolygótok időkerete diktálja, hogy a nap meghatározott időben kel és nyugszik, aztán meghatározott időben pihentek. 
Különböző ciklusokkal rendelkeztek... egyik étkezés a másik után. Ez az az óra, amiről beszélünk. Asszonyok, van-e 
hatalmatok menzeszetek fölött? Biológiátok lineáris egzisztencia körül működik, kommunikációtok úgyszintén. 

 
Amikor egymáshoz beszéltek, az egyik szót a másik után rakosgatjátok...ahogy a vonat is csak arra mehet amerre sínek 
vannak. Elgondolkodtatok már ezen? Ahogy olvassátok ezeket a szavakat, azok is, egyik a másik után, sűrű sorokba 

vannak rakosgatva, ami szintén nagyon is lineáris. Most azt mondhatjátok zavarotokban: "Nos, mi mást tehetünk? Ez így 
működik!" "Most tettétek fel a helyes kérdést", hangzik a mi válaszunk. Gondolkodtatok már ezen? Mit szólnál ahhoz, 
hogy a kommunikáció történhet a linearitás keretein kívül is? Pillanatnyilag azokat a szavakat hallgatod, amelyek egy 

lineáris mondatszerkezetbe fonódnak össze - szemeid követik őket, az agyad megérti az előtted lévő betűk sorát ...egyik 

betű a másik után. Az a kis észvonat is egészen lineáris, amelyik olvassa e sorokat és úgy tűnik nagyon korlátolt 
Észrevetted, hogy mindennek sorban kell következnie? 

 
Meglepődnél, ha azt mondanám, hogy a linearitás korlátozó hatása helyett létezik egy olyan kommunikációs rendszer, 
ahol képes lennél az egészet egyszerre felfogni, egy pillanat alatt? Minden, amit tudnod kell, egyszerre lenne közölve 
veled és egyszerűen "csak tudnád." Ez egy linearitáson kívüli kommunikáció lenne. Sokan, ezt olvasva így vélekednek, 

"Nos, ez az, amit nem tehetünk meg mi Emberek. Ez lehetetlen." Most már tudjátok, miért vagyok itt. Azért, hogy 
közöljem veletek, nemcsak hogy lehetséges, de ez a dolgok működésének a módja. 

 

Ez a nemlineáris kommunikáció nem csak a Szellem hangja, de a ti saját mesterlétetek hangja is. Ez egy sejtszinten 

történő kommunikáció és Istentől való. Az Emberek, gyakran gyülekeznek össze, hogy így fejezzem ki magam, az előtt, 
amit Istennek tekintenek és legfőbb jellemzőjük az ismételgetés. Így vélekednek: "Nos, talán ha újra és újra kérjük, Isten 
esetleg meghallja és valami eredményt is elérünk, ezért mégiscsak folytatjuk a könyörgést és ugyanazokat a kifejezéseket 
hajtogatjuk újra meg újra. Talán, ha Isten látja a kitartást igyekezetünkben, még segíteni is fog." Ők nem értik Isten 
lényegét, vagy a kommunikációnak a módját. 

 

Mit szólsz ahhoz, hogy körülötted egy kíséret van, amely a te nevedet viseli? Hogy ez mit jelent, azt nehéz 
megmagyarázni. Úgy tekintsd az Emberi Lény energiáját, mint egy angyali szinten működő rádióállomást, amely 

állandóan, a valós időben közvetíti az életed az Univerzum minden entitása felé. Ennek következtében a te "spirituális 

rádióállomásod" állandóan kapcsolatban van a fátyol másik oldalával. Bármerre mennél, Isten mindent tudni fog veled 
kapcsolatban! Most a rádióállomás helyett, tekintsük úgy, hogy a rádióhullámok az angyali kíséret, amelyet egyedül egy 

céllal rendeltek melléd, de a körülötted lévők mellé is... hogy jelen legyenek abban az esetben, ha bármikor is felfedeznéd 
mesterléted csíráját...egy kommunikációs vezeték, amely egy megfelelő angyali tulajdonság számodra és a bolygó 

számára. Ha el tudod képzelni ezt a vezetéket, ezt most nemlineárisnak látod. Minden alkalommal, ha szükséged van 

valamilyen tudásra, egyszerűen tudni fogod. Neked ez egy erőteljes intuícióra hasonlít, ám ez a valódi kommunikáció a 
Szellemmel és annak az érzése. 

 

Most pedig itt egy kihívás: A következő alkalommal, amikor leülsz imádkozni vagy meditálni, nem számít milyen kihívás 
előtt állsz, ne szólj semmit! Maradj csendben és legyél tudatában annak, hogy Isten vagy. Tudnod kell, hogy amint 

felveszed ezt az álláspontot, a Harmadik Nyelv átveszi a szerepét és minden ismertté válik azonnal. A válaszok nem 
lineáris módon fognak hozzád érkezni, inkább sejtszinten lesznek ismertek, mind egyszerre egy pillanat alatt. A 

meditációra szánt "idő" hátralévő részét pedig töltsd el ünnepelve a megoldásokat, illetve a megoldások kezdetét, 
amelyek egy pillanat alatt érkeztek, valamiféle csodálatos intuitív folyamatra hasonlítva. 

 

Emberi tulajdonságok, amelyek megrémíthetnek 

 
Sokkal többről van itt szó - sokkal többről. Van néhány zavaró rendellenesség a jelenlegi életed és emberi létezésed 

linearitásában, olyan, amire soha nem is gondolnál. Hadd szóljunk a csodákról. Feltennénk nektek néhány kérdést, utána 

pedig újra felkeresnénk a válaszokat. 

 

Hogy magyaráznád azt az eseményt történelmetekben, amikor Emberek mérföldeket és mérföldeket gyalogoltak, hogy 
megérinthessék egy mester ruházatának szegélyét és ennek következtében azonnal meggyógyultak? Vagy egy másik 
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helyzet, amikor olyan helyre zarándokoltak, amiről úgy tudták, hogy ha csak egy lépést is beléphetnek annak a bizonyos 

templomnak az ajtaján, meggyógyulnak? Mit mondanál erről? Hogy működött ez a dolog? Nemegyszer, azonnal 
belépésük után eldobták mankójukat és azonnal gyógyulva jöttek ki arról a helyről. Ilyen eseményeket számtalanszor 

lejegyeztek szent történelmetekben. Még manapság is elmehetsz és megnézheted az eldobott mankókat, ahogy 

ottmaradtak. Tehát, felmerült-e benned valaha is a kérdés, hogy mi is történt valójában ezekben a látszólag természet 
feletti szituációkban? 

 
Vizsgáljuk meg az elsőt: Mit mondjunk arról az esetről, amikor egy nyomorék megérintette a mester ruhájának szegélyét 

és gyógyultan távozott? Az általános válasz a következőképp hangzana: "Ez az igaz Isten akcióban. Tudjátok, Isten 
nagyszerű, nem így az Ember. Így, ha egy személy csak közelébe jut a mesternek, az olyan mint Isten érintése. Ha csak 
megérinti a mestert, meggyógyul." Így hangzott számos vallási vezető magyarázata a csodákról. 

 

De igazából, ez a valódi folyamat? Mi történik valójában azokkal a csodákkal, amelyekről olvastatok vagy hallottatok... 
esetleg láttatok vagy meg is tapasztaltatok? Ez Isten előtt való megalázkodásról szól, vagy valami messzemenően 

nagyszerűbb dolog? Ide hallgass, kedves Ember, használható módon fogunk erről beszélni. Olyan információkat fogunk 
veled közölni, amit eddig nem osztottunk meg veletek ezen a módon, legyél készen ennek a fogadására. Kedves társam, 

állj készen a betűkre (bíráló és indulatos utalás), mert meg fogod őket kapni - különösen miután el kell őket mondanunk. 

 
Minden, amit mondunk hiteles és igaz. Úgy tűnhet, hogy ez az információ nem bizonyítható, ezoterikus információ, de ez 
egyedül a lineáris oktatásotok miatt van így, amely olyan előző információval látott el benneteket, lineáris okokból, hogy 

így kell látnotok. Bármerre nézel magad körül, valóságodnak olyan érdekes rendellenességeivel találkozol, amelyek az én 
mondandómat erősítik meg. Egyedül a lineáris gondolkodásotok akadályoz meg abban, hogy ezt furcsának lássátok. 

 
Ismersz egyet is, azok közül a dolgok közül, amit a linearitás tesz veled? Életed vonata szüntelenül mozog. És mindig van 
hely a számára, hogy haladjon, nem így van? Egyik szívdobbanás a másik után - az óraütéseket követve, ugye? Így kell 

tennie, mivel így van beszabályozva valóságotok. Ám angyal-tudatosságotok és mesterlétetek nem rendelkezik ezzel az 

órával. Szeretnék veletek közölni néhány információ, rólatok. Az antropológiával és az evolúcióval kapcsolatban. 
Magbiológiátokról szól, a dolgok kezdetével kapcsolatban. 

 

Kedves Ember, ahogy itt ülsz, mint hallgató és olvasó, a véred, amit úgy hívtok "élet", biológiátok élete, maga a DNS nem 

idevalósi. Nem innen származik (nem a Földről). Nem ám. Importálva lett! De több ennél, ragyogó fénnyel árasztották el. 

De ennél is több, segítettek nektek mások a folyamatban. A biológiai mag, különböző időkben, az Univerzum különböző 

helyeiről lett a Földre palántálva, hosszú-hosszú idővel ezelőtt. És ennek ténylegesen tanúsítható bizonyítékai vannak, 
habár eddig még egyetlen tudós sem állt az emelvényre, hogy megmutassa azokat neked. Része ez annak, amit a 
linearitás tesz veletek, hogy megakadályozza, hogy lássátok a nagyobb képet. Állandóan mozgásban vagytok, energiátok 

nagy része egyszerűen arra fogy el, hogy "ellássa létezésetek motorját", hogy a pályán maradhasson. Ti valóban nagyon 
ritkán néztek körül, mert különben megláthatnátok, hogy több sínpár is fut előttetek! 

 
Elárulom nektek, mi történt biológiátokkal: Mindez azelőtt, mielőtt megtörtént volna a biológiai beszabályozásotok, hogy 
megfeleljetek a Föld kihívásának, abban a puzzle-ban, amit ti magatok teremtettetek. Nem azért vagytok itt, hogy 
szenvedjetek vagy hogy keresztülverekedjétek magatokat valamiféle büntetésen. Egyikőtök sem Isten kísérleti patkánya! 

Mindannyian dolgozók vagytok és úgy tekintünk rátok mint Isten részeire. Egy jelentős összerakosgatón dolgoztok, ami 
megköveteli, hogy olyan helyen legyetek, ahol a tudatosság korlátozott. Ez a próbatétel több mint jelentőségteljes - ez 
egy tisztességes próbatétel, amely megköveteli, hogy angyalok maradjanak egyedül egy bolygón, miközben nem tudják, 
nem emlékeznek valódi énjükre, hagyva az energiát oda jutni, ahova az természeténél fogva jutni akar. Hová fog a Föld 
energiája jutni? Hogy fog elrendeződni az energiának ezen a tiszta játékterén? Hová fog az energia jutni, amikor 

mindennek vége és minden elrendeződött? Mi a válasz? Akárhogy is legyen, "a Föld próbatételéből" kinyert energia új 

univerzumokban lesz felhasználva, billiónyi életforma létrejöttét érinti... olyanokét is, akik pont úgy fognak kinézni, mint 

te. 

 

Itt vagytok és ezt a hatalmas kirakósjátékot rakosgatjátok, persze nemcsak ti dolgoztok rajta, ám ti valami említésre 
méltót tettetek az utóbbi 15 évben - megteremtettétek az elmozdulást a bolygón, amelyet néhányan a Nagy 

Elmozdulásnak neveztek el, a bolygó pedig együttműködik. És csak azt kell tennetek, hogy kinézzetek az ablakon és 

lássátok erre a bizonyítékot. Világítótornyok vagytok egytől egyig és én közlöm veletek, hogy biológiátok nem innen 
származik! Nem létezhetnétek és nem működne a kísérlet sem. A bolygó evolúciós folyamata soha nem tudott volna ilyen 

korlátozásokat biztosítani számotokra és azt a nagyszerűséget sem, amire szükségetek van ahhoz, hogy a puzzle-on 
dolgozzatok. Ráadásul, elfogadhatónak kellett látszani számotokra (és a földi tudomány számára) hogy ne árulja el magát 

furcsaságával. 

 
DNS-etek az intergalaktikus interdimenzionális kémia válogatott gyűjteményét képviseli. De nem csak azt, olyan valamit 

fogok elárulni nektek, amit soha nem mondtam ezelőtt. Amikor annak az ideje volt, hogy elültessük ezeket a magvakat, a 
bolygón lévő összes emlőssel megtettük. Miért? Mert túlságosan is kézenfekvő lett volna, ha nem így teszünk. Hadd 

kérdezlek meg benneteket: Belenéztél-e valaha is egy állatnak a szemébe, amelyet szerettél és ott karmikus 
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sajátosságokat láttál, (vagyis tudni vélted, hogy kicsoda?) Nézzük ezoterikus szempontból. Találkoztál-e valaha is szemtől 

szembe egy állattal, amikor úgy tűnt, hogy tudatossága több mint csak biológia? Veszítettél-e el egy állatot, hogy aztán 
újra hozzád került reinkarnálódva? Mindezekre a kérdésekre a válasz igen! Sokakkal közületek megesett. 

 
A bolygó nem-Humán emlősei veletek együtt jönnek mennek, más okokból mint ti, de nekik is módosított DNS-ük van, 
akárcsak nektek! Mondtam, hogy ezt furcsa lesz felfogni. Jóllehet a ti Emberi célotok a bolygón nagyon különbözik az 

övéktől, ők egy támogató csoport a számotokra. Ezek az állati-támogató csoportok csak jönnek-mennek veletek, szerte a 
bolygón. Néhányan tisztában vagytok ezzel, a szemükben láttátok ezt. Ők részei az egész forgatókönyvnek, mint segítők, 

egy olyan módon, ami sokkal jelentősebb, mint a nem emlősöknél. Az ő DNS-ük szintén meg lett változtatva. Gondold 

csak el...van akinek interdimenzionális, galaktikus kedvence van. (Kryon mosoly) 
 

"Kryon, be is tudod bizonyítani mindezt?" Mondok néhány elgondolkodtató dolgot, ami provokálni fogja a statisztikai 

valószínűség alapvető lényegét...még senki nem kiáltott a tudományos emelvényről: "Ezt nézzétek, ezt nézzétek!" Az 
evolúció valóságos. És azok a földi biológiájú entitások, amelyek a bolygó történelmének kezdeteitől fogva fejlődtek, 
magukban hordozzák a természet módszereit... a fajok fejlődése a hatékony túlélésen alapul. Ti (részben) a bolygó 
evolúciós folyamatának terméke vagytok, ám bizonyos változtatásokkal, amelyeket több mint 100.000 évvel ezelőtt 
alkalmaztunk, ahogy erről már szóltunk is nektek. 

 

Amikor ez megtörtént, (amikor megérett rá az idő és ahogy ezt már ezelőtt is mondtuk,) azóta magatokon viselitek a 

Plejádok biológiájának különböző részeit. Jóllehet, ez csak egy csoport a sok közül. Ez egyáltalán nem kísérteties vagy 

félelmetes információ. Inkább nagyszerű és összetett. Nagyszerű, ha erről gondolkodtok. Ám van néhány Humán és 
emlős rendellenesség, amit figyelembe kell vennetek, mert világosan megmutatkozik. 

 
A természetes kiválasztódásban és a Földi evolúcióban történnek bizonyos előrelátható dolgok. Először is, a folyamat 
nagyon hatékony... nagyon hatékony. Hadd áruljak el néhány dolgot, hogy elgondolkozzatok arról, amit esetleg ezelőtt 

még nem vettetek figyelembe. Az evolúciós elvek működési módja, hogy évezredeken keresztül létrehoznak egy hatékony 

biológiai lényt. Olyat teremtenek, amely túlélő ha arra van szükség, változni tud, ha arra van szükség és soha nem 
használ fel energiát fölöslegesen. Ezért van szükség csak néhány ezer évre (vagy kevesebbre), hogy eltűnjön a szeme a 

teremtményeknek, amelyek csak sötétben élnek, vagy megszabaduljanak végtagjaiktól, amelyek most vízben élnek. 
Érted? A túlélés a kivezető út és az energia hatékonysága a kulcs. Ezt láthatod mindenfelé a bolygótokon, a növényeknél, 

az állatoknál és a rovaroknál is. 

 
És aztán, itt vagytok ti és a többi emlős, az evolúciós létra csúcsán. Jó érzés, nem igaz? De hadd kérdezzek rá: Miért van 
az, hogy ha bolygótokon egy emlős gerince megsérül, kémiátok az ellenoldalra áll, hogy megakadályozza az idegpályák 
újra találkozását? Van ennek értelme szerinted? Jó ennek a hatékonysága? Segíti ez a túlélést? Nem! Mégis létezik ez a 
korlátozás. Történelmetekben megtalálható, 1999-ben tudományotok azonosította a kémiai hatást, amely felelős ezért 

minden emlősnél, még el is nevezte... no-go-nak! Ez a közös vonás megvan mindannyiatokban. 

 
Ha egy balesetben megsérül a gerincvelő, tested aktívan akadályozza az idegszálakat abban, hogy újra összenőjenek! 

Hogy van ez összhangban az evolúciós folyamattal? Tudósaitok azonosították ezt a bizonyos no-go-t és laboratóriumban, 
kísérletileg eltávolították ezt a hatóanyagot bizonyos emlősökből. 

 

Aztán elvágták gerincoszlopukat. Hatalmas meglepetésükre, minden idegszál tökéletesen összenőtt újra! Valamilyen 
módon selejtesek az emlősök? A válasz - nem! Ez terv szerint van így kedves Emberi Lények - a te tervetek szerint. Ez 

egy isteni terv. Ez azt jelenti, ha bizonyos dolgok megtörténnek veletek, esetleg tolószékben kell leélni maradék 

életeteket. Nos, nem vártad, hogy ezt fogod hallani, ugye? Habár ez egy olyan terv, amit ti hagytatok jóvá, már nincs 
neki semmi evolúciós értelme, ugye? Lehetséges, hogy DNS-etek nem a Föld evolúciójának eredménye? Más emlősökkel 

szintén ez a helyzet, hogy ne legyen feltűnő a dolog. És mégis az! 

 

Létezik sok más faj a Földön (az emlősökön kívül), amelyek nem rendelkeznek ezzel a korlátozással - különösen a 
tengerben élő teremtmények. A tengeri csillag vissza tudja növeszteni levágott karját, de te nem. Milyen érzés az 

evolúciós létra csúcsán lenni, kedves Ember? Te nem tudod visszanöveszteni és közben feltételezed, hogy abból fejlődtél 
ki! Mi baj van veled? Mi történt? Hiba történt az evolúcióban? A válasz természetesen nem! 

 

Hadd meséljek még valamit, amivel nem sokat foglalkoztatok. Tudósaitok azt állítják, hogy agyatoknak csak 10-15%-át 
használjátok. Van annak egyáltalán evolúciós értelme... hogy az evolúció 80% fölösleget rakott az agyatokba? Nem. Az 
evolúció nem így működik! Hadd közöljek veletek még valamit, amin elgondolkozhattok Az igazság a következő: Agyatok 

100%-a dolgozik állandóan és kb. 80% ebből olyan valamivel van elfoglalva, amit egyszerűen nem hinnél el... 
interdimenzionális utasításokat ad a 12 rétegű DNS-nek. 11 réteggel többel kommunikál, mint amiről egyáltalán tudtad, 

hogy létezik. Minden tökéletesen működik. Az agy mérete tökéletes és az egész agy aktív. 
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Aztán itt egy másik téma: Akik föltérképezték az emberi génanyagot, azt mondták: "Nos, már látjuk a 'stop-és-start kód 
jelzőket' a génanyagban, ám van egy csomó 'DNS hulladék', aminek látszólag semmi értelme. Nem látunk egyetlen 
ismétlő mintát és egyáltalán nincs egy normális kémiai kód sem. Ez kizárólag szemét!" 

 
Nos, az egyáltalán nem szemét! Az része az interdimenzionális DNS-nek és nem láthatjátok azokat a részeket, 

amelyeknek van értelme azok számára, akik megkísérlik dekódolni. Tudjátok, a DNS első rétege, amelyet mikroszkóp 

alatt látni tudtok, kiterjedésében szintén interdimenzionális, csakhogy létezik a 4 dimenzióban is és rendelkezik egy 
kódoló rendszerrel, melyen keresztül kommunikál a többi réteggel, azokkal, amelyek kívül esnek a linearitáson és a 4 

dimenzión. Ez az aktiválási folyamat! Kész az indulásra. Éppen ez látható az emberi génkészletben, ti viszont ezt 
"szemétnek" nevezitek, egyszerűen azért, mert nem része a linearitásotoknak! 

 
És itt a legfontosabb - ezt már említettünk évekkel ezelőtt, de most szükség van rá, hogy újra megvizsgáljuk, ebben az 
összefüggésben: Felhívom a statisztikusokat, hogy figyeljék, amit a matematikában "P-faktornak" neveznétek 

(matematikai statisztikai egybeesése valaminek, ami hibátlan egy kísérletben) és amiről szólni szeretnék. Minden faj a 

Földön egy bizonyos módon fejlődik. Az emlősöknek, közvetlenül mögöttetek (majmok, emberszabásúak, gorillák stb.), 
mindegyiknek tucatnyi variációja van, ha nem több száz... látványos különbségek. Van, amelyiknek van farka, van 

amelyiknek nincs. Némelyek hasonlítanak, némelyek nem. Sokan alakjukban drámaian különböznek a többiektől. 
Némelyek óriások és sokan törpék. Felfogtad? Amikor a természetet szemléled, az így működik. Az evolúció, úgy tűnik 

számtalan variációt teremt. A majmok és gorillák sem kivétel ez alól. 

 
Mégis létezik egy nagy kivétel: az Ember! Felfogtad ezt? Egyedül egy fajta Ember létezik. Mi ennek a statisztikai 

valószínűsége? Az antropológusok azt fogják mondani, hogy az embertani nyilvántartás szerint létezett 14 vagy 15 fajta 
Ember, mind az emberi evolúciós vonal mentén fejlődött százezer évvel ezelőttig. Akkor hirtelen, egy kivételével mind 
eltűntek és ez az egy fejlődött tovább... egyedül egy féle. 

 
Nem mond ez ellent a fejlődési folyamat logikájának? Dehogynem, de még ettől is rosszabb...ellentmond az egész 

természet logikájának! Még egyetlen tudóst sem hallottatok, hogy lelkesen kijelentette volna: "Ide nézzetek, ez valóban 
különböző." Ehelyett egyszerűen beszámol és kijelenti: "Nos, ez éppen úgy van, ahogy van." 

 
Végső ideje, hogy mindnyájan megértsétek, hogy milyen sok utalás van körülöttetek, arra hogy ti Emberek nagyon 
különbözőek vagytok minden más életformától körülöttetek, még a saját emlős faj társaitoktól is bizonyos értelemben. 

Mit mutat a statisztika és a valószínűség arról, hogy egy állatfaj megállíthatja a fejlődési folyamatot és egyetlen fajtáját 
emeli ki, amikor az összes többi gazdag választékával rendelkezik? Persze, léteznek különböző színű és formájú Emberek, 

ám biológiai értelemben csak egy faj létezik. Ez a faj intergalaktikus DNS-sel rendelkezik, amelyen energia áramlik 
keresztül. Ennek így kell lennie, tekintettel arra, ami jelen pillanatban a bolygón történik. 

 
Most pedig térjünk vissza a csodákhoz. Az Ember lineáris válaszokat vár DNS-ének aktiválását illetően. Itt ültem veletek a 
múltban és elmondtam: "A Föld mesterei aktiválták DNS-üket." Igaz is, ti mindig azt gondoljátok, hogy a múltról 

beszélek, pedig létezik három, ezek közül a mesterek közül, aki ma is a bolygón él, tökéletesen aktivált DNS-sel, teljes és 
tökéletes uralommal rendelkezik a természet fölött, a fizika és a saját teste fölött. Hárman közülük. Nem mind ismertek, 

de valamelyik igen. Ez az egyensúly része, aminek léteznie kell a bolygón. 

 
A régi mesterek közül némelyek ismertté váltak, imádták őket, még mások nagy vallásalapítók lettek szerte a bolygón. 
Tetteiket és szavaikat a történelem eljuttatta hozzátok az idők folyamán. Azonban, mit szólnátok, ha azt mondanám, 
hogy pontosan ezekkel a mesteri tulajdonságokkal mindannyian rendelkeztek? Elhinnétek-e nekem? Még azok is akik 

elhinnék, esetleg felindulva kérdeznék: "Kryon, ha ez így van, világosíts fel bennünket, hogy aktiváljuk ezeket? Mit 
tegyünk először, mit másodiknak?" És ez a probléma kedves Ember. Nem létezik sem első, sem második! 

 
És újra felhozom nektek a példát, amit már elmondtam Péterrel kapcsolatban, aki a vízen járt. Hadd ismételjem meg ezt 
a gyönyörű történetet még egyszer. Tudjátok, Péternek azt mondta a mester, hogy ő is tud vízen járni. Oka volt rá, mivel 
valóban szeretett volna a mesterhez jutni a vízen át. Ott állt, szemtől szembe a mesterrel...egy Emberrel, aki tekintetével 

viharokat csendesített le és aki kommunikált a természettel magával. És a mester így szólt: "Péter, te mint Ember képes 
vagy rá, hogy járj a vízen. Tedd meg!" És Péter megtette. És ez nem tündérmese, tudjátok? A történelem lapjain 
megtalálható. 

 
Hadd kérdezzek tőletek valamit. Hol gyakorolt Péter? Hol voltak a jegyzetei? Mit gondoltok, mi minden ment keresztül 

Péter agyán, amikor tudatták vele, hogy ő is tud a vízen járni? Talán így gondolkodott: "Nos, mester, mit tegyek először? 
És aztán mit másodszor? Hány évig kellene tanulmányoznom ezt vagy azt a folyamatot? Mit kell tudnom fizikából? Hol 
találok 'Vízen járóknak szóló' könyveket? Mi az eljárás?" A válasz pedig az, hogy nem léteznek könyvek, használati 

utasítások vagy tanulmányozni való folyamatok. Olyan egyszerű, mint az egyszeregy, elfogadása annak, ami vagy, hinni a 
tényt, hogy meg tudod tenni és a megállapodás korrekciója. Erről az utolsóról szólni fogunk néhány percen belül. 
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Azok, akik megérintették a mester ruházatát, teljes mértékben biztosak voltak és hitték, hogy ha egyszer megérinthetik, 

meggyógyulnak. Tulajdonképpen önmagukat gyógyították meg, hitük által. Aztán, akik nyomorékok voltak és beléptek az 
ajtón, ahol csodálatos módon meggyógyultak, szögre akasztották mankóikat és elsétáltak, tudták, hogy a csoda meg fog 

történni. Hacsak sikerül átlépniük annak a bizonyos templomnak a küszöbét, meggyógyulnak. Hitték, hogy ez valami 
varázslatos dolog, látták már másokkal megtörténni. Olyan erősen hittek benne, hogy az már bizonyosság volt... 

 
Manapság tudományotok tanulmányozza a "placebo hatást." Hogy lehet az, hogy az Ember bevesz egy cukormázas 
tablettát, azt gondolva, hogy erős gyógyszer és ugyanazt a hatást váltja ki mint az igazi? A tudományt ez régóta 

foglalkoztatja... Az Emberek meggyógyítják magukat, mert azt hiszik, hogy kívülről jön a segítség, miközben arról szó 

sincs! 
 

Hozzád szólunk, kedves Ember, ha igazán meg szeretnéd érteni, hogy hol a helyed az Univerzumban és szeretnél tudni az 
interdimenzionális, intergalaktikus DNS-edről, rá fogsz ébredni, hogy mi történt. A mesterlét magjai el lettek ültetve DNS- 
edben, az aratás rád vár. Semmiben sem különbözik a mester öltözetének megérintésétől, a mester jelenlétében való 

vízen járástól, vagy a gyógyító templom küszöbének átlépésétől. Tudjátok, a csodateremtés folyamata jelen van minden 

Emberben. Történhetnek csodák ebben a székben is, amelyben éppen most ülsz! 
 

Itt van még egy kihívás és ezt jelen pillanatban néhány nagyon különleges nőnemű Embernek mondom, akik itt vannak a 
hallgatóságban vagy az olvasók között...magatokra fogtok ismerni, ahogy tovább folytatom. Néhányan ezen az 

összejövetelen aggódnak a származásuk miatt. Így beszélnek: "Húgom korán meghalt egy olyan betegségtől, amely a 
családomban gyakori. Anyám szintén és az ő anyja is. Félek ettől a genetikai hibától, ami nyilvánvalóan ott áramlik 
vénáimban - és DNS-emben a jelen pillanatban is. Tudod, most már világos, hogy én is megkapom és az életem órája 
lejár. Engem is el fog kapni, ahogy őket, úgyhogy mindenki korán meg fog halni... családom minden nőtagja. Aggódom a 
gyermekeimért is." 

 
(Szünet) 

 
Hadd árulom el, kedves Ember, van választásod. A megállapodás korrekciójáról van szó és erről fogunk beszélni néhány 

percen belül. De hadd beszéljek az időszerű esélyről és az eseményekről. A DNS hulladék és az agyatok nagy része, 

amelyről a tudomány úgy véli, hogy nincs használva, aktiválódik. Kedveseim, nőnemű Emberi Lények, változtassátok meg 
a vegyhatást DNS-etekben! Figyeljétek, ahogy a gének átszerveződnek. Aktiváljátok az összetevőket, úgy, hogy azt a 

betegséget ne kapjátok meg, de még a jövendő gyermekeitek és azoknak gyermekei sem. Meg tudod állítani ezt a 
"betegség vonatot" most azonnal! 

 
Ide hallgassatok: A spirituális megállapodásotok, amiről azt hiszitek, hogy rendelkeztek vele, nagyon különbözik attól, 
mint amilyennek képzelitek. Nagyon leragadtatok a linearitásban! Így beszéltek: "Van egy megállapodásom az 
Univerzummal, ami a földi életemre vonatkozik. Szeretnék eleget tenni ennek a megállapodásnak spirituális szinten, azzal, 
hogy jövök és elmegyek a Földről, teszek bizonyos dolgokat, szembetalálkozok bizonyos kihívásokkal, talán korán 
meghalok vagy még szenvedek is egy kicsit Istenért." Ember, te nem érted. Amikor kilépsz a linearitásból, 

megállapodásod minden nap megújítod és jóváhagyod. Minden nap. Ez isteni mivoltodból fakadó választás, amely 

túlvezet téged a szingularitáson és linearitáson, a különszakadtságon és egymásutániságon. 

 
Mi szeretnél lenni a mai napon? Mit szólsz a mesterléthez? Nem létezik olyan megállapodás, amelyik arra hívatott, hogy 
bedugjon egy dobozba egy életre és csak keresztül kell küzdened magad rajta és"sodródnod vele" Éppen az ellenkezője 
igaz! A spirituális megállapodásokat minden egyes napon személyesen hagyja jóvá minden Ember. Ami hasonlóképpen 

történhet: "Kedves Szellem, új megállapodást írok, érzem biológiám mesteri mivoltát, tudom, hogy van segítségem és 
tudom, hogy többről van szó, mint amit látni tudok. Igényt tartok DNS-em alkotórészeire, amelyek könyörögnek az 
aktiválásért, én pedig átrendezem génjeimet. Átállítom a blokkoló órát és ezennel le is lassítom. Arra készülök, hogy 
sokkal hosszabb ideig maradok, mint az a kezdő megállapodásomban állt, amikor megszülettem, merthogy átírtam, 
tudod. És ma is jóvá fogom hagyni. Aztán holnap, ha látom, hogy a megnövekedett bölcsesség még javított rajta, 
jóváhagyom ezt a jobbik változatot." 

 
Néhányan megragadtatok a linearitásban, olyan feltételek között, amelyek azt állítják, hogy egyetlen spirituális 

megállapodásod van az egész életedre és az órától függsz, amikor idejössz és amiért idejössz az kőbe van vésve és soha 
nem fog változni. Lépj hátrébb egy pillanatra. Úgy gondolod-e, hogy ez a rendszer így áldott és ez a legjobb terv, amit 

Isten fel tud kínálni, a te létezésedhez? Kezdj hozzá megérteni, hogy a Földre jöveteled feladata alapjában véve egy 

olyan elrendezés, ami arra szolgál, hogy kiderüljön vajon fel tudod-e fedezni, hogy mindent meg tudsz változtatni szabad 
szellemi választásodon keresztül! 

 

Itt van még egy metafora a linearitásról. Úgy gondolod arra születtél, hogy egy épületnek a földszintjén éld az életed, 
mivel ez az egyedüli szint, amit "láthatsz"? Mi van akkor, ha teszel egy felfedezést és úgy találod, hogy valójában létezik 

egy másik emelet, ám az interdimenzionális? Azt mondod hihetetlen? Ha így gondolod, akkor tagadod fizikátok legjobb 
elméletét, amely kimondja, hogy az Univerzum valóságának csak kevesebb, mint felét "láthatod"! Amikor elindulsz a 
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másik szintre vezető lépcsőkön, az előző szint mindenestől eltűnik és valahogy mégis ott van veled a következő szinten. 

És mi a különbség? Ez egy új emelet, új kilátásokkal és új lehetőségekkel. A legszebb ebben a metaforában, hogy ti 
teremtitek. Nem Isten méri rátok. Egész idő alatt ott van, része valóságotoknak. Nézd csak meg! Lehetséges, hogy létezik 

egy harmadik szint, vagy még egy negyedik is? Gondolom érted. 
 

Lépj ki a linearitásból - ez életed nagy kihívása. A mester-létnek nem léteznek listái. Személyesen kell felfedezned és 
megvalósítanod. Péter megtette! És még sokan mások is, akik úgy érezték, isteni csoda részesei, pedig valójában nem ez 

történt velük, hanem kifejezték igényüket a mesterlétre anélkül, hogy ennek valaha is a tudatára ébredtek volna. Most itt 

az idő számodra, hogy megértsd a folyamatot és elindítsd azt a magad részére. Kedves emberiség, ti ebben a teremben 
és te, aki olvasod ezt: Legyél csöndben és tudd, hogy Isten vagy. Ha ezt megteszed, minden feltárul és elkezdheted a 

folyamatot. Mint az egyszeregy: Elfogadni, hogy ki vagy. Hinni, hogy megtörténhet. És megváltoztatni a megállapodásod, 
hogy lehetővé tedd a bekövetkezését. 

 
Ez az üzenet. Lehet ez még világosabb? Miért hozzuk neked ezt az információt jelen időpontban? Mert ti vagytok azok, 

akik azért jöttetek, hogy szó szerint világítson a fényetek egy sötét helyen az idők folyamán. Egészen az alapokig 
megtisztítjátok azt a helyet, ahol az új templom fel fog épülni. Értsd meg a rendeltetésed. Ez abból áll, hogy tartsd ezt a 

fényt és tarts ki az aktuális viharon keresztül. Eddig már eljutottatok, drága Világítótornyok, továbbra is világítsatok hát 
erős fénnyel! A viharnak még nincs vége. Nagyon sokszor elmondtuk már, de szükség van rá, hogy ismét halljátok: 

Világítótornyot sohasem fogtok biztonságos helyen találni. Gondolkodj el ezen mielőtt a kezedet tördelve megkérdeznéd, 
"Miért én?" Világítótorony vagy, amely pontosan ott épült, ahol lennie kell, a kellős közepén annak a területnek, ahol a 

viharokat feltételezik. 

 

"Kedves Kryon, én csak egy átlagember vagyok; nem rendelkezem olyan sok energiával," mondod te: "mit tehetek én a 
bolygóért?" Megmondom: Üldögélj és legyél tudtában, hogy Isten vagy! Mesterléted tudásával te aktiválod Gaiát. 
Emlékezz, merre jártak a mesterek ezen a bolygón, hol érintette a lábuk a talajt, a természet maga tudatában volt annak, 

hogy kik voltak azok. Elárulom nektek, ha távoztok innen, maguk a falak, az egész emelet, maga a levegő, amit 
belélegeztek, mind ünnepelni fogják, hogy kik vagytok. Gaia tudja mit tettetek és miért vagytok itt. 

 

Azokat, akik hazamenet így szólnak: "Nos, ugye milyen érdekes volt?" és nem tesznek semmit ezen kívül, ugyanúgy 
szeretjük, mint azokat, akik meggyógyítják magukat a meggyógyíthatatlantól. Ez az emberiség szabad választásának 
elrendezése. Világítótornyok, a cél a béke a Földön. Sok mesterre lesz szükség, hogy hosszú ideig egészségben éljen, 

hogy létrehozhassa azt. Sugározniuk kell fényüket olyan helyekre, mint Afrika, Szudán, Irak, Palesztina, Izrael, Argentína, 
Portugália, Oroszország és sok-sok egyéb helyen fivéreiteknek és nővéreiteknek, akiknek szüksége van a fényre. 

 
Így esett, hogy elhoztuk nektek ma éjszaka az igazságot. Tény, hogy sokan magukba is fogadták. Ha volna bármi, amit 

még elmondhatnánk távozásunkkor, az a következő lenne: Eljön a nap, amikor szemtől szembe fogunk találkozni. 
Beszélni fogunk erről az időről is, amikor itt találkoztunk. Közösen fogunk nevetni és könnyünket ontani. Hogy mit fogtok 

tenni, amikor majd újra látlak benneteket angyali formátokban? Elárulom: Függetlenül attól, hogy most mit gondoltok, 
fény harcosai, készen álltok arra, hogy megforduljatok és vissza gyertek a Földre! Biztos vagyok benne, mert ezt tettétek 

az előző alkalommal is és az előtt is. Tudjátok, ti egy szerető viszonyban vagytok Gaiával és a körülöttetek lévő 

emlősökkel és a bolygó egész rendeltetésével. 

 

Ez az, amivel foglalkoztok az Univerzumban. És ez az kedves Ember, amiért annyira szeretünk benneteket. 

És ez így van. 
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