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Vissza az alapokhoz 
Harrisburg, Pennsylvania - 2005. június 4. 

( Forrás: http://www.kryon.com/k_chanelHarrisburg05.html ) 

 
 

Jegyzet: Ezeknek a közvetítéseknek a lényege azokban a városokban szintén elhangzott, amelyekben Lee megfordult, 
miután Harrisburgben járt, így Grand Rapidsben, Michiganben, Dallasban és Texasban. Mindegyik közvetítés egyedi volt 
az illető csoportnak és ez az első átirata azoknak a közvetítéseknek és hordozza azok energiáját. Ezek a közvetítések 

hozzá lettek adva a mostanihoz és megerősítve Kryon által Lee Carrollon keresztül. Mindezt azért tettük, hogy még 
értékesebbé tegyük az írott szót és világosabbá a fogalmakat, amelyek a közvetítés energiájában jelen voltak. 

 
 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 

 
Fogalmatok sincs azokról az energiákról, amelyeket ti nagyrabecsülésnek neveznétek, ez egy Emberi érzelem, amellyel mi 

nem rendelkezünk. Rendelkezünk azonban valami messzemenően nagyszerűbbel. Képzeld el a legnagyobb szerelmet, 
amit csak tudsz, - jelentsen ez bármit számodra - valamit, amitől a szíved majd kiugrik a mellkasodból a 

nagyrabecsüléstől és a nagyszerűségtől. Nos duplázd ezt meg, sőt triplázd meg és akkor lesz olyan, amit mi az angyalok 
érzelmeinek nevezünk. 

 

Így érzünk mi az emberiség iránt, de különösen azok iránt, akik időt szakítanak arra, hogy eljöjjenek és meghallgassanak 
vagy elolvassanak egy ilyen üzenetet. Ez ösztönöz minket, hogy megmossuk lábatokat. Ez ösztönöz bennünket, hogy 

jelzéseket adjunk, hogy itt vagyunk és ez fog történni a mai alkalommal is. Azért is, mert a jelenlevők között vannak, akik 
készek a gyógyulásra. Nem mindig az, akire gondolsz, bármelyikük. A gyógyulás sok dolgot magába foglal: Lehet a lélek 

gyógyulása, a kapcsolatoké, de a test gyógyulása is. Nem gondolod, hogy ideje volna hozzászokni ehhez? Van köztetek, 
aki tudja, mire gondolok. Nem gondolod, hogy ideje volna leállítani a belső hangokat? Van köztetek, aki tudja, mire 

gondolok. Nem gondolod, hogy ideje volna meggyógyítani a tested? Van, aki tudja mire gondolok. És ez egy megfelelő 
időpont, hogy megtedd. 

 

Hadd jöjjön be a kíséret és töltse be ezt a helyet, mert néhányszor már voltak itt látogatóban. (A templomépületről 

beszél, ahol a közvetítés történt.) Az ima megszokott dolog ezen a helyen. A meditáció is. A hangos éneklés is. Szívetek 
örömteli felemelkedése is megszokott dolog. Így hát ez egy megfelelő hely, ahogy társam is mondja és számotokra lett 

felfűtve. 

 

Közben, ahogy szemlélünk benneteket, el kell mondanunk, nem véletlen, hogy bárki is itt van közületek. Még azok sem, 

akik távolról érkeztek, kijelentjük, ez az üzenet neked szól. Mégsem kezdenénk azonnal az üzenetet, mert még nincs 
minden a helyén. Áldott az Emberi Lény, aki tisztában van vele mi is történik itt ebben a pillanatban. Energiák 

csordogálnak továbbra is erre a helyre, mivel meghívást kaptak tőletek és engedélyt, hogy ide jöjjenek. Ez meghaladja a 

logikátokat. Áldott az Emberi Lény, aki rendszeresen felfüggeszti 3D-s logikáját és engedi Istent működni életében. Áldott 
az Emberi Lény, aki tudja, hogy kicsoda Isten, mert amikor hagyod, hogy a Szellem működjön az életedben az azt jelenti, 

hogy össze vagy kapcsolva a fátyol másik oldalával és hagyod, hogy az én az Énnel dolgozzon. 

 
Számtalanszor elmondtuk már ezelőtt, hogy te nem az vagy, amit gondolsz magadról. Örökkévaló vagy. Ahányan csak 

vagytok, mindig is voltatok és mindig lenni fogtok. Ez úgy hangzik, mint a Szellem definíciója, ugye? Mindannyiatok 

számára léteznek kihívások és leckék, amelyek a múltbeli életeitekből származnak és a teremben jelenlévő Emberi Lények 
többsége azt feltételezi, hogy ez az egyetlen élete, közben ők azok, akik tulajdonképpen termékennyé tették a földet és 

egykor Lemuriaiaknak nevezték magukat. Itt van, kik is a jelenlevők! És ez egyáltalán nem különös mert ők azok, akik 

elsőnek akarnak ébredni a szabad akaratnak ezen a bolygóján. Átestetek a próbán és egy igen nehéz időszak ez a 
számotokra, amikor a fények lassan kigyulladnak, ahol a tudatosság változik, amit elsősorban a gyermekeken láthattok. 

Teszitek a tőletek telhető legjobbat, hogy visszatükrözzétek, amit láttok és összhangban maradjatok a folyamatos 
változásokkal. Kihívásokkal találkoztok még a spiritualitásotokban is, ugye? Ezért vagyunk itt, mint támogatók. 

 

Kapcsolatban lenni 
 

Van néhány pont, amit újra hallanotok kell a kapcsolattartásról - dolgok, amiket már ez előtt is mondtunk, de amelyeket 
nem árt újraismételni. A valóság a következő: Létezik egy csővezeték, ami összeköt benneteket a Szellemmel. Az egyedüli 

dolog, ami megakadályoz benneteket, hogy használjátok a hitrendszeretek. Ha egyszer majd kezditek elérni és elcsavarni 

ezt a metaforikus gombot, behangol benneteket a csővezeték rezgésszámára, kinyitottad a csapot. A kapcsolat 
megvalósult. 

 

Ez nem egy magasabb forrással való kapcsolat. De te ilyen módon látod. Látni akarod a csövet, ahogy jön lefelé és nem 
jön. Belülről jön. Ez egy isteni, interdimenzionális kapcsolat belülről. És amikor képes vagy megcsapolni ezt a forrást, 
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képes leszel megérteni a fényt. Ez az, amikor kezditek befogadni a békét ott is, ahol eddig nem volt béke. Ez az, amikor 

eléred a személyi változást és mindenki szeretne a közeledben lenni. Nem leszel furcsa, kiegyensúlyozott leszel. Ez nagy 
különbség. 

 
Ó, azok akik már elérték ezt az állapotot az itt ülők közül és azok közül, akik olvassák e sorokat, ők tudják miről 

beszélek... semmi sem hasonlítható ahhoz, mint amikor a család szeretete meglátogat és ott ül a térdeden. Több ez 

annál, mint amikor idejövet a tekintetek találkoznak és némelyek ezt megérzik és te szeretnéd tudni miért. Több ez, mint 
ez a kíséret, amelyik itt tartózkodik, több attól is, hogy a lábadat mossuk... ez azoknak a jelenléte, akiket szerettél és 

elveszítettél. Ők szintén itt vannak. 

 
Ez azért van, mert mindannyian örökkévalók vagytok, bár tagadjátok ezt. Lehet, hogy nem vagy képes a 3D-ben beszélni 

velük, de biztos, hogy érzed a szeretetüket. És talán hallod is a szívedben, amikor azt mondják:"Minden rendben. Mi 
támogatunk téged." Mielőtt vége lenne ennek a találkozónak, arra kérünk, mondjatok egymásért egy imát - hogy 
interdimenzionális, isteni energiát küldjetek egy csodálatos módon egymásnak. 

 

Az intuícióval ellentétes Emberi viselkedés 

 

Még egyszer újra rávilágítunk néhány érdekes Emberi tulajdonságra. Ha valami, hát ezek az Emberi tulajdonságok 

nagyon világosan rá kell, hogy mutassanak, hogy ez az élet, amit ti Emberinek hívtok tulajdonképpen nem egy olyan 

valami, amihez hozzá vagytok szokva. Emlékezzetek, angyalok vagytok - isteni lények. Ez igaz, csakhogy ti ezt nem 
hiszitek és nem is láthatjátok. Hadd áruljam el, amikor nem vagytok megbéklyózva a dualitás által, sokkal nagyobb 

képhez vagytok szokva, mint ez. Ám itt ez a dualitás, a fátyol, amely elrejti az igazságot, hogy kik is vagytok és, hogy is 

működik ez igazán. 
 

Megakadályozza, hogy lássátok a mesterlétet, ami ott van a DNS-etekben és arra vár, hogy leleplezzétek. Elrejti az összes 

egyéb dolgokat, amelyekről meséltük, hogy isteni természetűek. Hát ezt teszi a dualitás. Ám azokban a dolgokban, 
amelyeket fel fogok tárni, fel fogod fedezni a humort. Kényelmetlenül érzitek magatokat, mert nem szoktatok hozzá 

Embernek lenni! Gondoltatok erre valaha is? Sokkal több időt töltöttetek el isteni energia gömbként, amit angyal-létnek 
neveznétek, mint amit ezen a bolygón, mint Ember. Még a Lemuriaiak is, akik itt voltak a Föld kezdete óta, több időt 

töltöttek angyali formában, mint földlakóként. És ez azért van, mert nincs kezdetetek. Egy darabja vagytok a tökéletes 

időtlenségnek és körkörös létezésben "éltek", ami nem lineáris és nincs kezdete vagy vége. Hát hogy is működtök ebben 

az Emberi testben? Hadd lássuk! 
 

A tudásvágy 

 

Kezdjük mindjárt az elsővel. Tulajdonképpen ez egy furcsa dolog az univerzum egy szent lényével kapcsolatban. Az 

Emberi Lényeknek szenvedélyes tudásvágyuk van azokkal az energiákkal kapcsolatban, amelyek még nem érkeztek meg. 

Itt vagy, haladsz az utadon és meglátsz egy útkereszteződést. Tulajdonképpen látod a kereszteződést és még egy kicsit 
abból is látsz, hogy az utak hova vezetnek, így nem is azért aggódsz, hanem, hogy melyiket válaszd. Az Emberi lény 

gyakran leül így, szörnyülködve és aggódva, hogy most mi lesz! Melyik irányt válasszam, jobbra vagy balra? Ez az, ahogy 

a linearitás megnyilvánul és a szorongás, ami ezzel jár. 

 
Tehát még egyszer, az ok, ami miatt leülsz az, hogy az Emberi életedben jelen van egy rejtély. A legjobb módon ezt talán 

megint a vonat hasonlatával tudom megmagyarázni: Egy lineáris vonaton ülsz. Te vagy a vagon, a vágány pedig a 
linearitás. Lineáris módon haladsz a múltadból a jelenedbe, a jövődbe és megtapasztalod az energiákat, egyenként, 

ahogy odaérsz hozzájuk a síneken. És mindig a következő energia az, ami téged érdekel, hisz a vonat állandóan 

mozgásban van és látszólag állandóan új eseményeken halad keresztül. 

 

Most hadd vigyelek el a fátyol másik oldalára és megmutassam azt, amihez már hozzászoktál: Képzeld el itt a vonatot. Itt 

egyáltalán nincsenek sínek. Minden energia, ami a 3D-ben előtted és mögötted volt a síneken, most középen egymásra 
van pakolva, továbbra is azon a bizonyos vonaton, magán. Így elmondhatod, hogy meg tudod őket tapasztalni, mindet 

egy időben és már el is tűnt a misztérium. Ez az, amit megszoktál, mint az Univerzum teremtménye és ezt nevezzük 

MOST-nak. 

 
Szembe fordíthatod a vasúti kocsidat azzal az energiával, amellyel épp tárgyalni akarsz, eggyel egyszerre, ha úgy 

döntesz, hogy lineáris leszel. De a múlt, a jelen és a jövő összes energiái ott vannak a vasúti kocsid közepén, egymásra 

pakolva és te érzékeled mindet egy időben. Nincs semmi titokzatosság egyikkel kapcsolatban sem, mivel mind ott 
vannak, állandóan. 

 
Tehát a fátyol másik oldalán semmi problémád nincs ezzel, ám amikor Ember leszel, a dolgok lineáris módon 

mutatkoznak meg és ez zavarba ejt. Ezért mutatsz szenvedélyes tudásvágyat azok az energiák iránt, amelyek még meg 
sem érkeztek. És ez ellenkezik az intuícióval! Miért aggódnál egy energia miatt, ami még meg sem érkezett? Az 

útkereszteződés, még ha tisztán látod is, számodra egy misztérium. 
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Áldott az Emberi Lény, aki türelmes. Ő az Ember, aki az aggódás helyett továbbmegy, folytatja útját a kereszteződésig, 

mert tudja, hogy ez az egyedüli hely, ahol meghozhatja a döntést. Énekel magában útközben, nyugodt a szíve, miközben 
odaér a kereszteződéshez. Ekkor ért bele a döntés energiájába. Ekkor és egyedül ekkor kaphatja meg a Szellemtől az 

üzenetet. 

 
Ez a pillanat energiája és az üzenet egy intuitív "fordulj balra!" lehet. Ez a kapcsolat! Ez a "csővezeték" működés közben. 
A kapcsolat nélküli Emberi Lény nem rendelkezik intuícióval ezekről a dolgokról. Még amikor a kereszteződésben áll, - a 

döntés energiájában, - akkor is aggódik. Ilyeneket mondogat:"Megpróbálom ezt. Megpróbálom azt. De szeretném, ha 
volna itt valaki, aki útbaigazít." Nos, hát ez az, ez a Szellemmel való kapcsolat. Amikor kinyitod a csapot a vezetéken, 
amely a Felsőbb Énnel köt össze. Ez a forrás rendelkezik a bölcsességgel és az igazsággal, azzal kapcsolatban, hogy ki is 

vagy te. 

 
Az egyik leckét a másik után ismertettük veletek, hogy ezt hogy kell megvalósítani. Az Emberek csak mentegetődznek: 
"Kedves Szellem, azt mondod, hogy ezt tegyük, meg azt tegyük... de hogy szerezzük meg, hogy találjuk meg ezt a 
kapcsolatot?" Én pedig újra elmondom - a tiszta szándékkal. Isten igenis tudja, hogy ki vagy. Isten azt is tudja, mi a 
problémád. Amikor elkezded a folyamatot tiszta szándékkal, az így hangzik: "Szeretnék erről többet tudni," megkapod a 
segítséget, amire szükséged van. A tiszta szándék különbözik a tétlen szándéktól. A tétlen szándék ez: "Megpróbálom ezt. 
Megpróbálom azt. És ha egyik sem működik, megpróbálok valami mást." Ez az elméd érzékelése, amely már mondja is: 

"Ez nem fog sikerülni." A tiszta szándék így érvel: "Kedves Szellem, tudom, hogy működni fog, mert magam is része 
vagyok." 

 
Látod a különbséget? Amikor valaki másra bízod, hogy tegyen meg egy nagyon fontos dolgot számodra, aggódsz. Ha 

magad teszed meg, a színed előtt történik a dolog és nem aggódsz. Így, ha "birtoklod" isteni képességed, te valójában 

Isten munkáját végzed, magad! 

 

A jövőtől való félelem 

 
A kettes számú majdnem úgy hangzik majd, mint az egyes: Oktalan félelem a jövőtől. Megint egy olyan, amihez nem 

vagy hozzászokva. Az angyalok ettől is mentesek. Ahhoz, hogy Emberi Lény legyél, lineáris pályán kell haladnod, egy 

energia egyszerre. Mit kellene tenned? Hová kellene menned? Sokan félnek. Valóban nem tudod mi fog történni és a múlt 
pozitív személyes tapasztalata úgy tűnik egyáltalán nem segít. Ez ellentétes az intuícióval, mindennel kapcsolatban, ami 

történik. Például tegnap, amikor tervezted, hogy eljössz erre a találkozóra, ez az energia, amiben most itt ülsz jövő idő 
volt. Mondhatod tehát, hogy most itt a jövőben ülsz! Én pedig azt mondom, eddig hogy tetszik? (Nevetés) 

 

Mitől féltél tegnap? Ez egyszerűen ellentétes az intuícióval, mindennel kapcsolatban, ami te vagy. És ez azért van, mert 
nem vagy hozzászokva. Az Emberi Lények az eónok nagy részét, már az Univerzum létezése előtt, az energiáknak egy 

"egymásba ölelkező" helyzetében töltötték, ami állandóan a MOST-ban létezett. Függetlenül attól hányszor voltál már 
Ember, mindig összezavar ez a lineáris vonat. Nem tudod mi az, ami jön és nem láthatod. Mégis tudni szeretnél róla, 

mert ez a módja, ez normális számodra. Látni akarod mindennek a lehetőségét egyszerre. 
 

Ezért, itt az üzenet annak a kedves teremtésnek, aki azt mondja: "Készen állok az indulásra és el tudok menni bárhová." 
A mi válaszunk erre: Egy nagyon jó kis hely ez a tiéd és nem kell aggódnod, hogy hova menj. Mert amikor az energia 
megérkezik, lökdösni fog és ráncigálni, mert egy bizonyos szinten mégis kapcsolatban vagy saját isteni mivoltoddal, - ez a 

valami pedig ismeri a nagyobb képet. Rendelkezel a tiszta szándékkal, minden a helyén, több életidőbe telt, hogy ide 

juss. Mondtuk, hogy légy türelmes és te az voltál. Így hát most itt az idő, hogy ünnepeld a tétlenséged és várj az 
energiára... mert ide fog érni. 

 

Tiszta szándékkal indulni és a megfelelő helyen lenni, a megfelelő időben. Lesznek olyanok, akik majd erősködnek: "Csak 
pazarolom az időmet. Egy helyben topogok. Nem csinálok semmit. Nem tudom mit tegyek." Erre megint csak azt 

válaszoljuk, miért nem dudorászol és csak hagyod, hogy megtörténjen? A Szellem tudja, hogy itt vagy és látja fényedet 
és elhozza neked azokat az energiákat, amelyekért imádkoztál. A múltban is elhozta, a jövőben is el fogja, mert a 
megfelelő helyen vagy. 

 

Hány alkalommal hoztuk fel példaként az Izraeliták 40 éves vándorlását a sivatagban, ami nagyon is Emberi történelmi 
esemény? Nos, újra megtesszük. Emlékszel erre az eseményre? Körbe kellett járniuk, mert a sivatag nem volt elég nagy. 

Ezt ők is tudták. Tehát újra és újra ellátogattak ugyanazokra a helyekre, vezetőikkel, akik tulajdonképpen éveken 

keresztül egy óriási körben cipelték őket. Ráadásul még, minden nap az égből kapták a táplálékot. Van, aki azt állítja, 

hogy ez metafora. Nem az! A fizika tudománya áll az égből jövő táplálék hátterében. Azok a törzsek minden nap 

megkapták táplálékukat, hosszú éveken keresztül, meglátogatva a számukra már ismerős helyeket, mivelhogy körbe 
vándoroltak. Mégis minden egyes nap tele voltak aggódással a holnapért! Még olyan megmozdulások is voltak a 

csoportban, hogy kiválnak és terveket készítenek arra az esetre, ha a holnapi nap nem hozza meg, amit elvárnak tőle. "Mi 
lesz, ha nem fog újra megtörténni?" tűnődtek. Bizottsági összejöveteleket, tervtanácsokat rendeztek, titokban. "Mi lesz, 
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ha holnap nem fog újra megtörténni? Hová mehetünk és mit tehetünk, ha a táplálék nem jön?" Aztán eljött a holnap, a 

táplálék megérkezett és akkor néhány napig nyugalom... amíg az Emberi rész felül nem kerekedik újra. 

 

Gondolkozz el ezen, fizikai bizonyíték nap mint nap, egy generáción keresztül, vagy még tovább. Időközben születtek 
olyanok, akik más módszert nem is ismertek. Gyermekként úgy gondolták, hogy csak ezen a módon működik a világ! 

Aztán átveszi az uralmat az Emberi elme és a "mi lesz, ha" felülkerekedik és aggódást teremt. És ezek voltak az akkori idő 

kiválasztottjai. Történelmileg ők voltak azok, akiknek szükségük volt gondoskodásra. Nos, hadd áruljam el, kik a mostani 
idő kiválasztottjai - szemlélem őket és ők olvassák ezeket a sorokat! Ezek azok az Emberek, akik világítani tudnak isteni 
fényükkel, saját vibrációjukon és DNS-ükön dolgoznak és valóban megváltoztatják a bolygót! És ez az, amiért itt vagytok, 

kedveseim. 

 

Itt vannak azok, akik csak nemrég hagyták el a bolygót, most viszont szemlélnek benneteket. Ők üzenik, "Amit mi 
tettünk, előkészület volt a számotokra." Most ott ülnek melletted és így beszélnek, "Tegyétek értékessé az életeteket, 
mert ti vagytok a történelem olvasztótégelyében a kereszt, a fordulópont, az új Jeruzsálem lehorgonyzói. Arra vagytok 
kiegyensúlyozva, hogy megteremtsétek az új ígéret földjét!" Ez az üzenet, amelyet magammal viszek, bármerre is 
megyek. Nem is tudjátok, hogy ez mennyire fontos. Nem is tudjátok milyen fontosak a gondolataitok, mert energiát 
termelnek, tudjátok-e? 

 

A tényleges forrásban való hit hiánya 
 

Itt a hármas számú: Annak ellenére, hogy ez elég furcsa, ti nem igazán hisztek a forrásban! Nos, ez csak igazán 
ellentétes az intuícióval, mivel a forrás bennetek lakozik. Persze láthatatlan. Hogy mit gondolok én a "forrásról": 

Lényegében arról beszélek, ami ezen a metaforikus csővezetéken keresztül áramlik. Ez a kapcsolat. Még ha láthatnátok is 

az eredményeket, igazából akkor sem hinnétek a forrásban. Bizonyítékként nézz csak körül. Az emberiség csupa 
vitatkozás mindazzal kapcsolatban, hogy kicsoda Isten, mit óhajt Isten, kinek van igaza és kinek nincs, ezzel a láthatatlan 

erővel kapcsolatban. Sokan már annyira torkig vannak az egésszel, hogy lemondtak tudatosságukról még arról is, hogy 
higgyék létezik egyáltalán. "Elég volt már!" - kiáltanak. 

 
Hadd mondjak egy példát egy olyan valamiről, ami számunkra a fátyol túlsó oldalán igen érdekes. Megmutatja milyen 
erőteljes is a dualitás és mennyire ellenkezik ez az intuícióval bennetek. Kultúrátokban, ahol az élelmet készítitek ott a 

vízcsap is... egy apró szerkezet a falon. Mivel elég régóta élsz ebben a kultúrában, tudod, hogy ha elfordítod, szinte 

korlátlan mennyiségű vízhez jutsz. Ez egy olyan készlet, ami csövön érkezik, de a csövet nem láthatod, csak az aprócska 
vízcsapot. Mégis ez az aprócska vízcsap lát el vízzel egész életedben, mert ugye rá van kötve egy igen nagy forrásra. Erre 

te mégse gondolsz sohasem. Mégis működik. 

 

Amikor elcsavarod a villanykapcsolót, nem látod az áramfejlesztőket valahol messze, ellátva téged árammal, világosságot 

juttatva otthonodba. Semmire nem gondolsz ezekből. Odalépsz a kapcsolóhoz és feltételezed, hogy ellát korlátlan 

energiával. Gondolkozz csak el ezen: Ez mind láthatatlan, azok a készletek az apró szerkezetek mögött, mégis a 3D-s 
tudásod hagyja, hogy bízz benne, mivel "tudod hogy működnek." 

 
Gyere velem egy képzelt utazásra. Mondjuk, van egy Ember, aki még sosem látott vízcsapot. Jól van, ő egy másik Emberi 
bolygóról jött. Szeretné tudni, hogy működik a konyhád. Te erre azt mondod: "Nos, ott van az a kis szerkezet a falon és 
ha elfordítod, annyi vízhez jutsz, amivel megtölthetsz vödröket és vödröket és vödröket. És csak jön és jön és jön 
állandóan." Ekkor hagyod, hogy elcsavarja a csapot és elég biztosan elkezd folyni a vödörbe a víz, ő pedig megdöbbenve 

nézi és izgatottan kavargatja a vizet. Mintegy magától kérdezi, "Miféle csoda ez, hogy egy ilyen kis szerkezet ilyen 
bőséggel árassza a szükséges anyagot. Ezt én sehogy sem értem." Te elzárod a vizet és magára hagyod. 

Néhány óra múlva visszajössz és ő még mindig ott van, ül és bámulja a csapot, nyilvánvalóan aggódva és a kezét 

tördelve. "Mi történt?" - kérdezed. "Szomjas vagyok" - válaszolja."Nos, miért nem nyitottad ki a csapot és ittál?" 
 

"Mert nem vagyok benne biztos, hogy újra működik. És ha nem, nagyon csalódott leszek és továbbra is szomjas." 
Mit gondolnál erről a teremtményről? Megráznád a fejed és továbbmennél? Vagy azt gondolnád, "Ember, micsoda dolgok 
lehetnek azon a bolygón?" Nos, kedvesem, üdvözöllek a Földön! (Nevetés) Mert ti ugyanígy kezelitek Isten vízcsapját! 

Féltek kinyitni, ugye? Féltek, hogy esetleg nem működik. Történt már valami az életedben ezelőtt, ami megmutatta, hogy 
működik, csak még mindig félsz használni, mivel úgy gondolod, hogy nem fog újra működni? Vagy csak túlságosan 

furcsák ezek a spirituális dolgok? Ez valóban ellenkezik az intuícióval, mindennel kapcsolatban, amit már megmutattunk 
neked és amit sokan már tényleg megtapasztaltak. Így működik a dualitás, a legjobb formájában! 

 

Nincs ítélet ezzel kapcsolatban kedveseim. Áldott az Emberi Lény, aki szántja a hullámokat a dualitáson keresztül a 
hiányzó híd felé, ami ugye egy történet Kryon tanításából, abból a példázatból, ahol egy embernek keresztül kellett 

hajtania kocsijával hitrendszerének tátongó szakadékán. Habár tudta, hogy a híd nincs a helyén, mégis folytatta útját, 
mivel tudta, az a feladata, hogy átmenjen. Ismeretlen volt számára a tény, hogy kész az új híd, ezt csak akkor látta meg, 

amikor teljes sebességgel befordult a kanyarba. Átment rajta, mert valahogy tudta, hogy ott lesz. 
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Ez az, amit tanítunk és hozzátesszük: Néhányatoknak ez a dualitás soha nem lesz könnyebb. Más szóval, minden egyes 

alkalommal, amikor odaérsz hitrendszered eme hídjához, kétségeid merülnek fel. Így, ha esetleg te vagy az egyik ezek 
közül, azt üzenjük áldott legyél, mert a dualitásban élsz és mindenképpen keresztül haladsz rajta. Ez a bolygó 

próbatétele. Ez a kihívás. Minden rendben van veled, még ha naponta kerülsz is a dualitás próbája elé, beleegyeztél. 
 

Tisztában vagyunk vele, kik vagytok itt az előadáson és kik, akik olvassátok e sorokat! Tudjuk mik a szükségleteitek, mik 
a kétségeitek. Ezért azt üzenjük, spirituális konyhátokban korlátlan mennyiségű energia és táplálék áll rendelkezésetekre. 

Amit nem tudtok az, hogy ez a családtól származik és a te nevedet és energiádat viseli magán. Amikor megnyitod ezt a 

vezetéket, bölcsesség fog kiáradni, sokkal több, mint gondolod és ez segít abban, hogy mi a következő tennivaló. Mert a 
fátyol másik oldalán, ott van a másik részed! A Felsőbb Éned ez a másik rész! És a béke innen jön, az energia úgyszintén. 

 

Félelem az egyedülléttől 

 

A négyes számú. Ahogy azt már elmondtuk, az Emberek félnek az egyedülléttől és a szeretet elvesztésétől. Képzeld el mi 

volna, ha elkerülnél valahová a jövőbe. Olyan messzire, hogy már senkit nem ismernél és egyetlen barátod sem lenne a 
földön. Senki nem ismerne. Nincs táplálék. Nincs segítség, mert nincs Emberi Lény az egész bolygón, aki tudja, hogy 

létezel. Senki nincs, aki szeressen vagy gondoskodjon rólad és így ücsörögsz. 

 

Vegyük ezt kihívásnak, gyere velem erre a helyre, mert elárulom neked a valódi történetet: Számtalan entitás vesz körül 
állandóan, a család. Ők tisztában vannak vele, mi történik az életedben tudnak a kihívásokról, örömeidről, félelmeidről. 

Megszámlálhatatlanok! Akadt már köztetek, aki megpróbálta megszámozni őket, neveket és formát adni nekik, sőt volt, 

aki Emberi bőrt és szárnyakat húzott rájuk és így lerajzolva, angyaloknak nevezte őket. Ők ettől nagyobbak. Mivel létezik 
egy tulajdonság, amiről már beszéltünk az előbb, ahol az isteni csővezeték állandóan nyitva van, de ti ezt nem 

láthatjátok. Lineárisak vagytok és meg szeretnétek számolni őket. Hadd kérdezzem meg, amikor a zuhanyzóban kinyitod 
a csapot, hány víz jön ki? Érted? 

 

Ez a félelem ellentétes az intuícióval, ahhoz képest, amit tudtok. Ti feltétlenül jobban tudjátok! Akarjátok gyakorolni? Meg 

akartok szabadulni az egyedüllét félelmétől? Menjetek el egy olyan helyre, ahol olyan egyedül lesztek, amennyire csak 

lehetséges. Ekkor arra kérünk érezd magad olyan egyedül, amennyire csak tudod és akkor mondd a következőt: "Kedves 
család, itt vagytok? A Szellem nevében hívlak benneteket az életembe, erre a magányos helyre és azt kívánom, hogy 
érezzelek benneteket a kezeimmel," és érezni fogod őket! Társam most érezni tudja őket - bizsergő érzés. (Lee kitartja 
kezeit) Másokat is most arra bíztatunk, érezzétek ezt vállatokon. Ezt érzitek kezdettől fogva. Azt kérdezitek mi ez? Ez 
Isten szeretete! Ez a család. Soha nem vagy egyedül. 

 
Ellentétes az intuícióval és mindennel, ami angyali. Azok a dolgok, amelyeket birtokoltál azelőtt, most is a tieid. A dualitás 
teszi, hogy azt gondold egyedül vagy és a tükröd bizonyítja ezt neked, igaz csak a 3D-ben. Megmutatom neked milyen jól 
működik a dualitás. Amikor a zsidó Jézust keresztre feszítették, kívül a városon, szüksége volt arra az energiára, amelyik 
Vele volt születésétől - a mester energia, amivel rendelkezett elejétől fogva - a csővezeték. Kiáltott érte és nem jött 

semmi válasz. Ekkor felkiáltott,"Hová mentél? Elhagytál? Mi történik?" Ez az Ember vibrációváltáson ment keresztül, a 

következő szintre lépett. Akkor pedig egy pillanatnyi kihagyás történt a kapcsolatban, ez volt neki "a lélek sötét 
éjszakája". Sokkolta és megrémítette, hogy a kapcsolat hiányzott. Pontosan ez az, amit kívánunk nektek, hogy képesek 

legyetek folyamodni érte - egy kapcsolat, ami olyan egyszerű, mint a villanykapcsoló elfordítása és akkor nem történik 

semmi. Persze, hogy sokkoló! Hogy milyen gyönyörű és megbízható a kapcsolat. 

 

A dráma 
 

Az ötödik csak az igazi, a beépített igény a drámára egyes Embereknél. Nos, így érvelhetsz:"Én Fénymunkás vagyok, 
nincs szükségem drámára." Nos, léteznek a drámának különböző fokozatai és mindannyian alkalmazzátok egy bizonyos 
fokig. Egyedül annyi, hogy azok, akik Fénymunkásnak hívják magukat, korlátozzák azt és ezt úgy neveznénk, hogy 

ellenőrzött dráma. Ezek azok a dolgok, amelyek a te feltételeid mellett történnek, neked történnek, veled kedvesek, de 

nem azok másokkal. Ez még mindig egy picit dráma. 
 

Az Emberi Lényeknek gyakran van szükségük arra, hogy maguk körül olyan energia tevékenységet teremtsenek, amely 

elvonja a figyelmüket a spirituális kereséstől. Némelyek olyan sikeresek ebben, hogy eltérítik magukat az egész életükre. 
Némelyek igazán jók ebben és tudjátok is, kik azok. Ugyanolyan sokan vannak, akik alkalmazzák a drámát, mint akik nem 

és ez teszi az életet ilyen érdekessé, vagy nem? 

 
Sokan közületek már túlléptek ezen és próbálják kiküszöbölni a drámát az életükből, rájöttek, hogy ellenőrizni tudják a 

saját helyzetüket, de állandó ostrom alatt állnak a körülöttük lévők által, akik teremtik a drámát. És nem tudjátok 

megállítani őket, mert mindenütt ott vannak! Valaki közületek meg is kérdezte:"Mit tegyek azzal az Emberrel, aki ettől 
erősödik?" Nos, hadd áruljak el valamit az ilyen Emberi Lénnyel kapcsolatban. Ez az Emberi lény talán olyan Fénymunkás, 
aki most egész idő alatt olyan valamit akar tenni, hogy a többiek ne tudják megvizsgálni az ő spiritualitását. Ez része egy 
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védelmi mechanizmusnak és ez számára intuitív. Ezért teremt drámát és ebben igen jó. Életeken keresztül megtanult 

érvelni, vitatkozni, szembeszállni és ő szereti ezt. A drámák a barátai. Úgy gondolom tudjátok, kiről beszélek. 

 
Mindenki ismer olyan valakit, akiről tudja, hogy ilyen. Tehát, ha te az a Fénymunkás vagy, aki megpróbál menekülni ettől, 
a tanácsom ez: egy bölcs filozófus - egy Emberi Lény szavait idézném: "Soha ne birkózz a malacokkal. Először is piszkos 
leszel, másodszor a malacok azt élvezik." (Nevetés) Van választásod, hogy birkózz vagy ne. És így, ha te egy vagy azok 
közül, akik megkísérlik kirekeszteni a drámát az életükből, azt tanácsolom egyszerűen szabadulj meg tőle. "Igen ám, de 
ez nem olyan egyszerű", mondhatod. "Mit tegyünk az energiákkal, amelyek ránk szakadnak az ilyen fajta népektől és 
azokkal a helyzetekkel, amelyek bekövetkeznek körülöttünk, a harag, a gyűlölet, bizalmatlanság, irigység és hasonlók?" 

 
Itt egy módszer, amire biztos nem gondoltál ezelőtt. Emlékszel a csővezetékre, (a metafora, amiről beszéltünk) amelyik 
eljuttatja az információt és az isteni bölcsességet hozzád? Eszedbe jutna-e megfordítani? És ez egy isteni 

tulajdonságokkal bíró porszívó! Ez fogja elvinni azokat az energiákat és kiszívni őket a te energiádból. Vannak-e dolgok 

körülötted, amelyeket szeretnél kiszippantani? Semmi mást nem kell tenned, mint rákapcsolni a csőre. 
 

Társam Lee bejárt sok helyet a Földön és találkozott olyan emberek drámájával, akik nem adtak hitelt sem neki, sem a 
munkájának. Egy olyan idő volt ez, amikor a szívére vette és nagyon nehezen viselte, amikor szembe állították 

elfogultságukkal és az Istenről alkotott saját véleményükkel. Voltak olyan idők, amikor aggódott és a kezét tördelte, mert 
olyan sok hitetlenség vette körül és bolondnak nézték. Sokan elhagyták barátai közül, mások pedig megpróbálták 

leállítani a munkáját teljes mértékben. Ám amikor beindította az isteni kapcsolatot és kitisztította azt, úgy találta, hogy a 

spirituális porszívó valóban működik! Mert minden alkalommal, amikor a drámáról volt szó, eltávolította tőle azt és 

megszüntette az aggódás érzését és szívének sérüléseit. 

 

Elkezdte más fényben látni az ellenzőket és szeretni őket. Ők is Emberek. Ők is Fénymunkások, akárcsak te, csak ők 
egyszerűen nem akarják azt az utat járni, amit te. A maguk módján a saját problémáikon dolgoznak, saját isteni 

természetüknek. Látja az aggódásukat és a haragjukat és energiát küld nekik, hogy békésebbek lehessenek. Te is 

megteheted ezt, tudod. Gondolj erre a visszájáról. Nem arról van szó, hogy hárítsd el azokat a drámával, hanem arról, 
hogy szeresd őket olyan tökéletesen, hogy elálljon a szavuk. Világos? 

 

Senki nem őrzi a boltot 

 

Léteznek olyanok is, akik azt hiszik, hogy senki nem őrzi a boltot. Nos, ez egy metafora, ami azt jelenti úgy érzed, hogy 

Isten csak ott van jelen, ahol te szólítod. Egyéb, - hogy egyedül vagy a meditáció ideje alatt. Ez nem egyeztethető össze 
az intuícióval semmilyen módon sem, azzal kapcsolatban amiről tudomásod van, úgy gondolod csak akkor vagy 

kapcsolatban, amikor meditálsz. Mégsem érted. A kapcsolat, a csővezeték egész napos esemény. Kapcsolatban vagy 
akkor is, amikor alszol, amikor fürdesz, amikor vezetsz. Ez egy olyan ellátás, ami része az életfolyamatodnak. 

 
Még mindig akadnak olyan Emberek, akik így beszélnek, "Ember, várj csak, még én elmondom Istennek, mi történt 
velem. A Szellem ezt nem fogja elhinni! Volt egy esetem, azt gondoltam, hogy meg tudom csinálni és nem tudtam és 
akkor kaptam egy telefont, ami még rontott a dolgon, mert tudod-már-ki azt mondta rólam és most valóban nem tudom 
mit tegyek. Minden megváltozott a legutóbbi meditációm óta. Alig várom az öt órát, amikor majd újra meditálok, hogy ne 
nyomja tovább a lelkemet. Ki fogom találni mit tegyek." 

 
Egyesek úgy érzik vákuumban élnek és, hogy Istennek fogalma sincs mi történik az életükben. Ennek nem ez a módja. A 

Forrás az adott pillanatban értesül minden egyes kihívásról. Nem létezik semmi olyan, ami megtörténik az életedben és az 
ismeretlen lenne Istennek. A család ott áll melletted. Amikor telefonhívást kapsz, amikor kinyitsz egy levelet, mikor 

hallasz a barátod felől, ezt mind látja a "kapcsolatod." Ha jó hírt kapsz, ha rosszat, ha kihívással találkozol, ha örömmel, a 
család jelen van közvetlenül a "csővezetéken" keresztül és azért van ott, hogy szállítsa a bölcsességet, amire szükséged 
lesz, hogy legyőzd a dualitást. 

 

A változás 
 

A hetes az utolsó, a változás. Szükség van-e arra, hogy többet mondjunk? Az Emberek nem szeretik a változást. Nos, 

hadd mondjak el valamit, amin elgondolkodhattok. Mit szólsz a változáshoz, ha az a gyógyulásodat hozza? Az rendben 

van? Mit szólsz a változáshoz, ha békéssé változol, amikor problémáid vannak? Ellenzed-e a változást, ha az meghozza a 
választ és a megoldásokat a megoldhatatlanra? Mit szólsz azokhoz a változásokhoz a földön, ahol a palesztinok és az 
izraeliek találkozót beszélnek meg, ahol megegyezhetnek valamiről és elkezdődhet egy olyan folyamat, ami igazán 

működik? Ez egyedül arról szól, hogy megtartsátok az energiát ezen a bolygón, amilyen az most és növeljétek a fényt és 
a vibrációkat, míg azok a dolgok meg nem történnek. Ti vagytok a katalizátor - mindannyian! És ti féltek a változástól? Ez 

olyan, mintha a szakács a konyhában félne, hogy elkészül az ebéd! Ez egyáltalán nem logikus. 

 

Jelen van a teremben egy drága lélek, aki gyógyulásért jött ide és ti tudjátok ki az. Milyen erősek vagytok ma 

Fénymunkások? Elhisztek-e bármit is, ami ebben a teremben történik? Érzitek az entitásokat magatok körül? Most van a 
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megfelelő idő. Arra kérlek benneteket, hogy használjátok az energiátokat és tartsátok meg szeretetben ezt az embert. 

Arra kérlek, hogy lássátok hosszú életűnek. Mindnyájan együtt. Gyakoroljátok! Teremtsetek egy buborékot zöld 
energiából, hogy egyensúlyba kerülhessen, eléggé ahhoz, hogy beszéljen a sejtszerkezetéhez és eltüntesse a rákos 

daganatot testéből. Nem kérnénk benneteket erre, ha ez nem lenne lehetséges. Ellenőrizni tudjátok az 

immunrendszereteket, ellenőrizni tudjátok a betegséget. Részt akartok venni a jövőjében, miért nem teszitek ezt meg 
most azonnal? (Csend) 

 

És, amikor ezt teszitek, a jelenlévő billiónyi kíséret látja a tiszta szándékot és részt vesz benne. Tőle függ minden, de ti 

vagytok az ilyen fajta dolgokra a kiegyensúlyozó katalizátor ezen a bolygón, az új Jeruzsálemé és a saját 
sejtszerkezeteteké is. Ha meg akarod változtatni a bolygót, magadra fordíts gondot. Kezdd el a kapcsolódási folyamatot, 

válj egyre jobban angyalivá és emlékezz, hogy miről is szól ez az egész. Ne félj a jövőtől, menj be a kereszteződésekbe. 
Készülj fel az utazásra, anélkül, hogy bárki is tudná hová tartasz kedvesem és legyél biztos benne, hogy amikor utazni 

akarsz, a hajó jönni fog. 

 
És így, ma este az emberiség hét sajátosságát ismertettük veletek. Olyan dolgokat, amelyekkel az angyaloknak 

problémáik vannak, amikor Emberként léteznek. Ezt nevezik dualitásnak. Ha bármikor is kíváncsi vagy, hogy miért félsz 

néha azoktól a dolgoktól, amelyeket említettünk, nyugtasd meg magad:"Ó igen, már emlékszem," mert a dolgok nem 
olyanok, mint a fátyol túlsó oldalán. Soha nem fogtok hozzászokni, mert isteni természetűek vagytok. 

 
Ott voltam, amikor születtél. Ott voltam, amikor belehajoltál a születés fuvallatába. Az utolsó megbeszélésen a fátyol 

túlsó oldalán, mielőtt lejönnél megkérdeztek, "Úgy gondolod? Valóban azt akarod? Kész vagy, hogy újra megtedd?" Te 

pedig azt mondtad, "Igen." És itt vagytok, hallgatók és olvasók. 
 

És úgy van, ahogy ezt már mondtuk nektek, áldottak az Emberek, akik felfogják a kapcsolat mibenlétét, akik küzdenek 
érte, ahogy csak tudnak, mert ők lesznek a jövő mesterei. Egyszerűek. Gyengédek. A bolygó mesterei, mind. 

 

És ez így van. 
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