Az ember hét nagy, Istenről alkotott tévhite
Edmondton, Alberta, Kanada - 2006. július 8.
( Forrás: http://www.kryon.com/k_chaneledmonton06.html )
Nos, van itt valami, ahogy gyakran mondom, ami valószínűleg mindenkit meg fog bántani. Ez pedig az, ahogyan mi Istent
látjuk. Mialatt olyan elméletekről tájékoztatunk, melyek távol állnak attól, amit eddig tanultál, néhányatokat biztosan
kihoz a sodrából az, hogy látszólag tiszteletlenül bánunk bizonyos kifejezésekkel.
Az igazság az, hogy Isten minden emberin felül áll, így abszurd lenne az isteni tudatot összehasonlítani az emberivel. Ha
Isten az ő szintjén kommunikálna velünk, az olyan lenne, mintha megkérnéd a kutyádat, hogy menjen ki és ellenőrizze a
biztosítékot. Ettől függetlenül mi továbbra is azt a nézetet valljuk, hogy Isten úgy gondolkodik, mint mi, úgy néz ki, mint
mi és a Mennyország olyan, mint a Föld, annyi különbséggel, hogy ott nincsenek problémák. A 72 szűz témáját már nem
is említem… az már tényleg túlzás lenne. Szokj hozzá a gondolathoz: a Földet embereknek teremtették, az Univerzum
pedig Istené.

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Ez egy értékes pillanat ma este. Megvárom, amíg a partnerem megnyugszik, mert ennek a pillanatnak a túláradó érzelmi
töltöttsége lehet, hogy túl sok számára. Üzenetet szeretnék átadni. Ezenkívül van valami, ami megtörténésre vár. Ez
néhányatok számára lehet, hogy varázslatosnak tűnik. Jelen vannak azok is, akik máshogyan fognak távozni, mint ahogy
ideérkeztek. Az egész nap előkészületei ezért a percért történtek.
Így tehát az üzenet, a gyógyítás mellett mely ma este történni fog, másodlagos. Lehet, hogy te leszel az, de többeknek is
van erre esélye. Kedves olvasó, nem véletlen, hogy te is besétáltál a termünkbe, mivel minden amiről szó van a
„jelenben”, rád is vonatkozik. Itt vannak mindazok akik hallgatnak és olvasnak, akiknek szüksége van a szívük
gyógyulására - és ezt nem fizikálisan értem. Tudom, hogy ki van velünk ebben a teremben, hallgatók és olvasók. Tudom,
hogy kik vagytok. Te is ismersz engem, habár a dualitás teljes mértékben elválaszt minket ebben az életedben és így
nem láthatod a testvéredet, aki itt ül. Partnereim, egy bizonyos teszt részesei vagyunk, melyet Földnek neveznek. Látom
ahogy érkeztek és látom ahogy távoztok. Látom a dualitást mely elválaszt minket… főleg azokat látom akik azt mondják:
„Ez nem történhet meg.” Az energia behatol erre a helyre, nagy a kegyelem és a társam is érzi ezt, ahogy ide beárad és
körülvesz mindannyiunkat.
Most itt vannak azok, akiknek szüksége van rá és a szívük teljes gyógyulásában lesz részük. Ezért jöttetek és nem kell
beavatnod az életkörülményeidbe, mivel minden napodon jelen voltam. Az út minden lépésénél ott voltunk. Tudjuk hol
fáj. Tudjuk miért fáj és amikor elmész erről a helyről, érezni fogod Isten békéjét és fel fogod ismerni a benned rejtező
mestertudást. Ismételten elmondom: más nézőponttal fogsz kisétálni ebből a teremből. Erős leszel. Békés. Bölcs.
Megértő. Bizonyos embereket máshogyan fogsz látni, mint azelőtt. Ezt biztosítom. Olyannak fogod látni őket, mint akik
képessé tesznek téged arra, hogy továbblépj onnan, ahol most vagy - tudod, hogy most kihez beszélek ugye?
Itt van az is, aki fizikai gyógyulásért érkezett. Ó kedvesem, valóban úgy gondolod, hogy ez lehetetlen? Nem kell végig
várnod, akár most is megkaphatod. Mi a te felfogásod és igazságod ezekkel a dolgokkal kapcsolatban? Hadd meséljek a
DNS-edről. Vannak, akik azt mondanák: „Látnunk kéne a DNS-ben zajló fejlődést.” Igazad van. Ha valóban látnád a DNSt, akkor tényleg felfedeznéd. Viszont csak az egytizenketted részét látod. Még ennyit sem látsz, mivel abban az egy
rétegben amit vizsgálsz, abban sem tudod, hogy mi zajlik. Az emberi DNS hatalmas változásokon ment át az évek során,
még az utóbbi tíz évben is, de nem abban a részében ami a háromdimenziós kémiai felépítését érinti. Ehelyett ezek azok
a látszólag elhanyagolható jellemzők, amelyek nem proteinbe kódolt részekben találhatók. Amit a változás érint, az a
kapcsolat a háromdimenziós réteg és a többi 11 réteg között, melyet korábban már elmondtam nektek. Ezek interaktívak,
ugyanis amint úgy döntesz, megváltoznak és fejlődésnek indulnak.
Mit gondolsz, mi történik a felemelkedő réteggel és a kommunikációs réteggel, amikor kinyitod a tiszta szándék kapuját?
(A DNS interdimenzionális rétegeiről beszél.) Elmondom - megváltozik a színük. Ez fog néhányatokban megtörténni ötökre megváltozik ez a szín. Ekkor valóban eljön az, amit úgy hívunk, hogy a magot elültetik és ezt bármikor
felhasználhatod megvilágosodásodra és információszerzésre. Jelen van egy energia, ami segíteni fog benneteket az
elkövetkezendő hetekben. Jelen vannak entitások… mind láthatatlanok. Néhányan láthatóvá teszik majd magukat
néhányatok előtt a teremben. Néhányan érezni fogjátok az illatukat. Ne lepődjetek meg, ha az illatuk rózsára, vagy
ibolyára, a földek illatára, vagy egyéb virágillatra emlékeztet. Néhányan fel fognak figyelni egy illatra, melyet nem vártak,
melyet már rég nem éreztek és ebből tudni fogjátok, hogy itt vannak. Valóban itt vannak! Látod, ez történik amikor
engedélyt adsz arra, hogy ez megtörténjen (mélyedj meditációs állapotba Kryon előtt). Helyezd magad kvantumállapotba,
csak egy kis időre, amikor a bolygónak ezekről a dolgairól beszélhetünk és Isten szeretetét megoszthatjuk veled néhány
pillanatra.
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Ma néhány értelmetlennek tűnő információt fogok megosztani veletek. Mindig szeretettel telve, de sokan kritikának
fogjátok venni. Kritika helyett itt az igazság ismertetéséről van szó. Olyan információt fogok átadni, amely néhányatok
számára ismétlésnek tűnik. Ez nem így van. Ez az egyetlen alkalom, amikor ezeket a dolgokat ilyen formában tálaljuk
neked. Hallanod kell, mivel hamarosan szükséged lesz rájuk. Eljött az ideje, hogy kiszállj a mitológiákból és átlépj
mestertudásod realitásába. A Föld hív téged és közelednek azok az idők, amikor szükség lesz arra, hogy különbséget tégy
Isten és az Istenről szóló, ember által alkotott történetek között.
Ennek a bizonyos közvetítésnek hosszú távú hatása van, de most értél el arra a pontra, ahol meghallgathatod az erről
szóló konkrét információt. Hét tulajdonságot fogok számodra átnyújtani, melyeket úgy tudnék meghatározni, hogy „az
ember hét nagy, Istenről alkotott tévhite”. Nehéz eldönteni, hogy hol kezdjük, úgyhogy a hetedikkel kezdem, (nevetés) A
hetedik szent, tudtad? így inkább az elsővel kellene kezdenem… csak azért, hogy lineárisnak érezhesd magad, (még több
nevetés) A hetedik, aminek amúgy a végén kellene állnia, mégis az elejére kerül és Istenről alkotott általános nézetünket
taglalja… a legnagyobb emberi tévhitet.
Istenről alkotott nézetünk
Az embereknek csak egy tudati mintájuk van, amihez mindent viszonyítanak. Egy modell - önmaguk. Így az emberek,
akik Istent elképzelik, úgy tartják, hogy Isten emberi tulajdonságokkal kell, hogy rendelkezzen. Sokan nem is tudjátok,
miről beszélek. Ügy látod, hogy ha te vagy a tudatosság legmagasabb lépcsőfokán a teremtésben, mindent hozzád kell
viszonyítani. A tudásod mindig is korlátozta a képzeletedet, mert minden amit gondolsz, a nagy emberi énből táplálkozik.
Ráadásul az írás is arra utal, hogy „Isten képére teremte”, így úgy érzed, hogy ezzel igazolást nyert, hogy Istennek
emberi formája van és mivel nincsen semmi afölött, amit látsz, ez lehet az Univerzum legmagasabb foka.
Szeretnék neked átadni egy kedves kis metaforát, hogy elgondolkodj rajta. Egy pillanatra képzeld el, hogy a Földet
kutyák lakják. Nincsenek emberek, csak kutyák. Képzeld el, hogy a kutyák rendelkeznek a te intelligenciaszinteddel. Az
evolúció valahogyan máshogy alakult és intelligens kutyák kormányozzák a világot, pontosan úgy ahogy te teszed most.
Nekik is megvannak a problémáik, úgy mint neked. A kutyák pont úgy mint te, rendelkeznek a saját Istenről alkotott
spirituális elképzeléseikkel és természetesen vallásuk is van. Imádkoznak és fontolgatják elveiket és természetesen
intellektuális nézetekkel is rendelkeznek, épp úgy mint ahogyan te is.
Nos, ha el tudnálak téged röpíteni erre a metaforikus helyre, ahol ezek az intelligens kutyák élnek a saját civilizált
világukban… Hadd vázoljam fel, milyen lenne a vallásuk. Először is, Isten kutya lenne! (nevetés) Minden egyes
kutyafajnak lenne egy képe Istenről, mely természetesen a saját fajtájaként ábrázolná. Minden egyes angyal kutya lenne,
szárnyakkal és állandóan szagolgatnák egymást! (nevetés) Meddig menjek el ezzel? Tudod mi következik, ugye? A
társadalom élő bizonyítéka arra hogy Isten egy kutya, a neve lenne, mely megfordítva kutyát jelent! (Angolul: Isten=God,
kutya=dog - a fordító) Folytassam? Ha mulatságosan is hangzik, tudod, hogy igazam van.
Érted? Ezzel az egyetlen tudatossággal rendelkeznek. Ez az egyetlen dolog, amit tudnak. Amilyenek ők, olyanná válik
Isten az elméjükben. Nem tudnak az általuk ismert legmagasabb tudatossági szinten felülemelkedni, amely önmaguk. Ezt
teszik az emberek is és Istent az összes emberi tulajdonsággal felruházzák. Néhány alapvető dolog az Univerzumban,
amelyről azt hiszed az intuitív tudásodból fakad, nem onnan származik! Ezt csak te gondolod, hogy minden ami létezik,
olyan mint re. Emberi tulajdonságok csak ott léteznek, ahol te vagy. Lehet, hogy azt mondod, ez ahhoz a dimenzióhoz
tartozik amelyben te vagy, beleértve ebbe néhány más bolygót is amely a te dimenziódban létezik és ebben igazad lehet.
Viszont ezek a tulajdonságok nem igazak Istenre nézve. Az Univerzum számodra azt jelenti, amit a teleszkópoddal látsz.
Megint azt kell mondanunk, hogy ez nagyon is a háromdimenziós gondolkodásodra utal! Az Univerzum számunkra Istent
jelenti! Az embereknél sokkal több minden létezik az igazi Univerzumban.

„Mi a helyzet az 'Isten képére teremté' tétellel”, kérdezhetnéd. „Ez nem arra utal, hogy úgy nézünk ki, mint Isten?” Lépj

túl a saját határaidon egy pillanatra és gondold végig. Ha hatalmadban állna, hogy a „képedet” átadd egy csapat
hangyának egy távoli helyen, akkor te hirtelen hangyaként néznél ki? Egyáltalán nem. Ehelyett a fényt adnád át nekik és
a spirituális intellektusodat. Az interdimenzionális isteni „képed” nem az amit a tükörben látsz, annál sokkal több. Ez egy
interdimenzionális kép, ami könnyedén belefér egy hangyába, ha érted miről van szó. Most térjünk vissza és lásd be,
hogy minden amiről ma beszéltünk (az előadássorozat folyamán) kiáltja, hogy Isten benned van. Ez nem jelenti azt, hogy
Isten úgy néz ki mint egy ember. Isten képe abban a mesterműben található, ami maga az emberi DNS.
Így a hetes számú tévedés ezért az Emberi Lényeknek az a hajlama, hogy Istent emberi formában lássák, de ennél
sokkal többről van szó… sokkal többről.. Úgy látod Istent, mint aki olyan dolgokat tesz mint az emberek, fél mint az
emberek, drámákon esik át mint az emberek és emberi evolúciós tulajdonságai vannak. Megfigyelted ezt? Olvass csak
tovább.

www.kryon.hu

2/8 oldal

Háború
Az első számú tévedés. Isten számlájára akarod írni a háborút. Tudtad ezt? Az egész mitológiátok hemzseg ettől. Ezek a
bizonyos istenek háborúzni kezdtek azokkal az istenekkel, stb. Sokan azt mondják: „Kellett, hogy legyenek háborúk a

Mennyben ahhoz, hogy csak egy Isten létezhessen - ő az, aki győzött a többiek fölött! Nézd csak meg az emberiséget:
ahhoz, hogy béke legyen, állandóan öldökölnünk kell egymást. Ennek egyetemesnek kell lennie, mivel olyanok vagyunk,
mint Isten és az őképére teremtettünk.” Nos, természetesen a modern vallásod azt állítja, hogy nincs mitológiád. Ez nem

így van. Amiről azt hiszed, hogy szent és igaz, az nagyon is a mitológiádat képezi, de erről nem is tudsz. A történeted
Mennyről és Pokolról valami olyasmi, ami egyenesen az emberi elme dualitásából származik. El tudsz képzelni egy
csatateret egy csomó halott angyallal? Mi nem! Hova mennek az angyalok, miután meghalnak? (nevetés) Sokan azt
mondják erre: „Az írás azt mondja, hogy háború volt az angyalok között.” Erre mi azt kérdezzük: „Az írás mondja?” Isten,
vagy ember írta? Az emberek Istent felruházták saját tulajdonságaikkal, hogy a történéseket megmagyarázzák
maguknak.
Az első legenda az, hogy hatalmas harc folyt a fátyolnak a felénk eső oldalán, amely háborút eredményezett. Ez a
dualitás leírása, kedves Ember aki nem Isten. Belenézel a tükörbe és a saját határaidat ráruházod egy olyan energiára,
amely mindent magába foglal, a teremtést is beleértve. Ezt mégis belefoglaltad a vallásodba, hogy így közelebb érezhesd
magad a dolgok menetéhez és jobban tudj kapcsolódni hozzájuk.
Nem létezett olyasmi, hogy angyalok közötti háború és nem is fog. Látod, hogy a történet emberi harcoktól bűzlik.
Intuíció és sejtszinten is így van és ezt beépíted a létezésed minden megnyilvánulásába és még a Legmagasabbak
Legmagasabbjára is rátestálod. Léteznek történetek a mitológiátokban, amelyek arról szólnak, hogyan vált Isten Istenné,
habár néhány győzelmi hegyet meg kellett mászni ehhez és néhány háborút meg kellett vívni, hogy azzá váljunk, akik
vagyunk. Ez olyan lenne, mintha az összes kutya eldöntené, hogy Istennek biztosan több kerítés alatt kellett ásnia, hogy
bolhák ezreit elhárítsa, ahhoz, hogy Istenné válhasson.
Nem kedves Emberi Lény, nem voltak háborúk - nem voltak háborúk angyalok között, de még angyalokhoz közelítő
lények között sem. Isten szeretete állandó és tiszta. Mindig is az volt és mindig is az lesz és ezt te is tudod legbelül. Ez a
mese rólad szól, arról aki te vagy. A fátyolnak ezen az oldalán nem volt háború. Vannak olyanok akik ezzel azonnal vitába
szállnának: „nekem nem ezt mondták.„
Ekkor tiszta szeretetben azt mondom neked: „Ki mondta neked… Isten? Vagy ember?” Használd isteni intuíciódat.
Valóban igaz ez, vagy csak az emberi részednek tetszik, aki szereti az izgalmas történeteket? A legmagasabb fokú
spiritualitással rendelkező emberek is csak egy metaforát használtak arra, amiről ők úgy vélték, leírja a legnagyszerűbb
teremtéstörténeteket, melyekre szükséged volt. Nem minden az, aminek hiszed. Ez volt az első számú tétel.
Jó és rossz
Amit annyira nehéz megértened és annyira szomorú számunkra, az amikor úgy látod, hogy mindennek vagy feketének
vagy fehérnek kell lennie. Lennie kell jónak és gonosznak. „Kryon, ezt úgy érted, hogy a fátyol másik oldalán nincs jó és
rossz?” Elmondom neked, mint ahogyan nincs dualitás és háború, nincs küzdelem sem a fátyol mifelénk eső oldalán.
Figyelj: a mitológiád azt mondja, hogy a gonosz nem a sajátod és hogy azért kaptad, mert „gondok voltak a Mennyben”.
Az egyik angyal, úgy tűnik nem tudott viselkedni és ezért kiesett a kegyelemből. A neve Lucifer és természetesen ő a
felelős azért, hogy megkaparintsa a lelkedet és gonosz dolgokra vegyen rá. A mitológia szerint az ördög műve a rossz a
Földön, a Föld próbatétele pedig az, hogy legyőzze ezt a gonosz angyalt. Kedveseim, most itt a ti saját vallási
doktrínátokat mutattam be nektek, de nem azokat amelyeket több száz éve gyakoroltak. Habár furcsán hangzik, ez a
legenda mégis tovább él.
Jó és rossz. Ez a koncepció az Emberi Lényekhez tartozik, mivel ez része a próbatételnek, mely saját dualitásotokról és
létezésetekről szól. Ez másoknak is sajátja az Univerzumban, de nem Istené. „Várj egy pillanatot, Kryon, azt akarod ezzel
mondani, hogy a fátyol másik oldalán nincs fény és sötétség?” Pontosan ezt mondom, nincs, legalábbis nem úgy, ahogy
te látod. Nincsen világos és sötét abban az értelemben a fátyolnak a felénk eső oldalán, amely harcot és bizonytalanságot
teremt. A világos és a sötét a fátyolnak a felénk eső oldalán csak egyszerűen energia, mely mozgásban van. Néhányan
vitába szállnak ezzel és azt mondják: „Lennie kell! Ez a mindenség része.” Nem, ez csak a te mindenségednek a része. El
kell mondanom, hogy ez éppen olyan képtelenség, mint az angyalok akik egymást szagolgatják. Valójában ez nem
Istenről szól.
A dualitás a szabad választást képviseli. Ez az a dualitás, amely az emberiség számára fennáll a Föld nevű bolygón és
nincsen semmi köze ahhoz, amit ti Istennek neveztek. Nincsen semmilyen gonosz angyal, aki a lelkedet akarja
megszerezni. Újra és újra elmondjuk neked, hogy a sötétek legsötétebbike az Emberi Lény hatalma, mely eldöntötte,
hogy sötétséget akar teremteni. Már elmondtuk, hogy az energia mestere te vagy, mehetsz a világos és a sötét irányába
is és mindkettőből merítheted erődet. Akik a világosat választották, rendelkeznek egy magaslattal, mivel „Isten képét”
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használják az életükben. Ok megteremthetik a világosak legvilágosabbikát, a felemelkedés állapotát és képviselhetik azt,
aki a szentség és egység ösvényét választotta.
Sok ember nevet ezen és azt mondja: „Nos Kryon, vagy akárki is vagy, nem értek veled egyet, mert nem láttál olyat, amit
én és mások láttunk. Láttunk már démoni megszállásokat is.” Nem, nem láttál. Amit láttál, az az ember sötét
energiájának az őrjöngése volt, mely a képzeleted legsötétebb képében, a démonokéban álcázta magát. Ezt teszi veled a
félelem és sokan látják ugyanazt a történést és beszámolnak saját igazságukról, ahelyett, hogy az igazi energiát látnák.
Az okkult esetekben az ember az, aki teljes mértékben kezében tartja a sötétséget, felidézve a legeslegrosszabbat, hogy
ezen rágódj és ebben higgy. Ez az emberről szól. Milyen érzés, ha ennyire becsapnak? Amikor a csőbe húznak, azt
mondod: „Ez az ördög volt.„ Nem. Ez az ember volt, aki hatalmat ragadott magához egy nagyon mély és alacsony
szinten. Nézd meg a történelmedet, vagy azt, hogy mi folyik a bolygó bizonyos sötét részein. Nem fogod ott megtalálni az
ördögöt. Amit viszont helyette találni fogsz, az az ember szabad akaratából történő gonoszság, melyet saját céljaikra
fordítanak. Pontosan erről szól a dualitás vizsgája jelenleg a Földön.
Így kedves Emberi Lények, újra elmondom nektek, hogy a szabad akarat a kulcs. Azt is el kell mondanom, hogy az én
létezésem ebben a teremben annak köszönhető, hogy több fény van ezen a bolygón mint sötét, ha hiszed ha nem. Ez az
oka annak, hogy egyáltalán itt vagytok. Ez az oka annak, hogy nem jött el az Armageddon és nem is fog. Ez az oka a
11:11 energiájának (a Harmonikus Konvergenciának). Ünnepeld a tényt, hogy ez a bolygó fényben kezd tündökölni.
Többen tartják kezükben a fényt, mint ahányan nem. Ezrek akarják a fényt, csak nem tudják, hogyan, de belül
ébredeznek ők is. Ez az ébredezés még nem sajátja a Föld vezetőinek, illetve a kormányoknak. A Földön élő emberekről
beszélek, de nem arról amit a híradásokban látsz, az egy teljesen más generációról szól.
Jelenleg ébredezés zajlik. Idővel a vezetés is változni fog és ugyanezt az ébredezést fogja tükrözni. Ez a felvilágosodásról
szól. Megismételjük. A fény aktív, a sötét passzív. Vegyünk egy sötét szobát, melyben ha megjelenik a fény, a teljes
szobát megvilágítja, nem így van? Eltűnik a sötétség, nem tud fennmaradni. Ha viszont van egy világos szobád és a
sötétség besétál, semmi nem történik. Mit mond ez a fény tulajdonságaidról? Ne félj azoktól akik sötétek. Nagyon erős
energiát képviselsz, habár ezzel a ténnyel nem is kell foglalkoznod!
Sokan vannak, akik félnek azoktól akik sötétek, akik félnek a sötét energiától, amit hordoznak és azt mondják: „Védenem
kell magam!” Nem, nem kell! Te vagy saját magad védelme. Csak egyszerűen világíts Isten szeretetével. Ez a védelmed.
Nem tudnak megérinteni. Hozzád sem tudnak érni! Ez az a harc, amiről 18 éve meséltem, most itt van és te harcolod. Ez
valóban harc a sötét és a világos energia között a Földön és úgy hívják, civilizáció. A dualitás az oka annak, hogy
egyáltalán létezik ez a harc és te és az ismerőseid közül sokan, ennek a középpontjában vagytok. Számodra sem túl
kényelmes állapot ez.
Elmondom neked, hogy ebben a teremben vannak angyalok. Ti mindannyian, amikor nem vagytok itt, angyali lények
vagytok. Ezt újra és újra elmondjuk. Hallottuk az ellenérveket a középpontban álló értelmiségiektől, akik azt mondanák:
„Aha, hogyan tud egy emberré vált angyal valaha is annyira sötétté lenni, mint egy ördög?” Ismét emlékeztetünk, hogy te
találtad ki magadnak magyarázatként az angyalt, aki kiesett a kegyelemből és Lucifernek hívják. Ez egy metafora egy
Emberi Lényre, aki saját akaratából kifolyólag a mestertudásától eltávolodik. A mitológiád nagyon nagy része rólad szól!
Ettől függetlenül azt mondod, ez Istenről szól. Ez mégsem így van.
Ez volt a második tévhit.
Időzítés
A harmadik tévedés. Az időzítés. Isten időzítésére az emberi háromdimenziós időkeretet használod. „Kedves Isten,”
mondod, „három napon belül be kell fizetnem a lakbért és nincs rá pénzem. Kérlek, segíts nekem ebben.” Az emberi agy
azt mondja: „Semmi nem fog történni három nap alatt. Ez túl rövid idő.” Ezek után nem is történik! Megint összeesel,
ugye? Áldott az az Emberi Lény, aki megérti, hogy ha eldöntötte az elméjében, hogy mi történhet meg és mi nem, azzal
megpecsételte a történéseket, igaz? A mestertudásod a saját belsődben van, ez a csodák katalizátora, melyeket kérsz, de
ha nem hiszel bennük, nem fognak megtörténni. Áldott az az ember, aki megérti, hogy Isten időzítése ott van, ahol az
örökkévalóság egy pillanattal egyenlő.
Ez majdnem olyan mintha azt mondanád, Isten megállíthat mindent és egyetemes bizottsági üléseket tarthat száz éven
keresztül a lakbéredről. A te három napod számunkra az örökkévalóság. Mi így látjuk. Így működik. Így működik a
szinkronicitás és ennek összetettsége lenyűgözne. Amikor olyanokkal találkozol, akikkel régóta kellene, olyan helyeken
ahol nem vártad, hogy összefuttok, nem hiheted azt, hogy véletlenségből voltál éppen ott. Megtörtént ez valakivel ma itt?
(Kryon mosolyog, mert valóban megtörtént.) Az emberi időkeretet ráruházod az istenire és eldöntőd, hogy mi nem érhető
el, mert egyszerűen nincs rá idő. Talán most eljött az ideje annak, hogy ezt újra átgondold? Ha legközelebb lehetetlen
időzítéssel kérsz valamit, szeretném ha megértenél valami mást is az időkerettel kapcsolatban. Lehet, hogy átlépsz azon
az időszakon amelyet kitűztél, hogy az imádságod megválaszolásra találjon. Más szóval, feladtad és figyelmen kívül
hagytad az ima erejét.
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Úgy látod a megoldás nem jött el, az imát nem hallgatta meg Isten, legalábbis nem olyan módon, ahogy eltervezted. Azt
kérted, hogy a lakbéred be tudd fizetni. Isten életed hátralevő részére bőséget akart adni Neked! De te ennek teljes
gondolatát is figyelmen kívül hagytad. Amit kérsz, amikor azt kéred, hogy a lakbéred legyen befizetve, nemcsak szavak
amiket mondasz. Elmondom, hogy mit kér ilyenkor a lelked - azt mondja: „Istenem, nem akarok emiatt többet aggódni.”
Ezt kéred és mi körülötted az angyalok tudják ezt. „Szeretnék bőséget, hogy ne kelljen ezen minden hónapban
aggódnom.” Ez a bőség fogalma, nem? A bőség fogalma nem pénz a bankban. Hanem az, hogy a szükségleteid naprólnapra kielégítést nyernek. Isten bősége mindig jelen lesz. Ez lehet, hogy akkor érkezik Isten raktárából, amit utolsó
percnek nevezel, de az is lehet, hogy a béke bőségében jelenik meg, akkor is ha nem számítottál rá! Gondoltál valaha is
erre? Ez a bőség. Tudom, hogy kik vannak itt. Ismerem a félelmeidet - ezek közül sok ezen és ezeken az emberről és
Istenről alkotott feltevéseken és illúziókon alapul. Várd azt az órát, amikor Istenre kerül sor és várd a csodákat, amelyek
elérhetőek számodra!
Ez volt a harmadik tévhit.
Jutalom és büntetés
A negyedik tévedés a jutalom és büntetés témaköre. Már említettük, hogy fogunk erről még beszélni. „Kell lennie
jutalomnak és büntetésnek a Mennyben” - mondják. „Tulajdonképpen ez mind így igazságos és korrekt… úgy, mint Isten.
Ha jó vagy, jutalmat kapsz. Ha rossz vagy, megbüntetnek.” Nos kedveseim, a fátyolnak a felém eső oldalán ez nem így
működik. Ezt nem fogod megtalálni a Mennyben és az angyalok birodalmában sem. Nincs jutalom és büntetés. Ez egy
teljesen más kultúra. Ez egy isteni közeg és nem dualitásban működik, mint a ti világotok. Ennek ellenére a jutalmazást
és büntetést Istenre testálod, így van? Ha jó vagy, a Mennybe mész. Ha rossz, akkor nem. Örökké a Mennyei Atyával
fogsz időzni - micsoda ötlet! Mások pedig örökre a bukott angyallal, Luciferrel lesznek. Micsoda gondolat! Természetesen
ez nem így van. Először is, egy interdimenzionális helyen, ahol nincs idő, milyen lehet „időt tölteni a Mennyben”? Látod,
hogy ez milyen szépen igazodik a jutalom és büntetés elképzeléshez? Egy örökkévalóság a Pokolban lehet, hogy
számomra 3 perc!
Újra és ismét hangsúlyozzuk, hogy ez egyszerűen nem az, ahogyan ez Istennél működik. Mégis itt vannak azok az
értelmiségiek, akik azt mondanák erre: „Kell lennie egy ilyen rendszernek. Hogyan szabályoznál máskülönben bármit is?”
Ezért elmondjuk neked, hogy ez a re rendszered. Ez a te dualitásod, úgyhogy szabályozd csak. Ez nem Isten rendszere. A
fátyol felém eső oldalán nem kell angyalokat vagy embereket szabályoznunk. „Azt akarod nekem ezzel mondani Kryon,

hogy egy ember eljöhet erre a bolygóra és a létező leggonoszabb emberré válhat, népirtással milliókat ölhet meg és
amikor visszatér a fátyol másik oldalára, nem vár rá büntetés?” Ismét elmondom. Pontosan így van. Nem érted, mivel

nem érted a próbatétel fogalmát. Bármit megtehetsz amit választasz, amíg itt vagy a dualitásban. Ne hidd azt, hogy ez a
rendszer a fátyol másik oldalán is folytatódik. Csak az ittlétedre vonatkozik.
Ismét elmondom, hogy ez tisztán benne van az írásban, a tékozló fiúról szóló példabeszédben. A példabeszéd az apát
jeleníti meg - aki maga Isten -, aki elküldi két gyermekét a világba, vagyis két angyalt, hogy legyenek emberek a Földön.
Az egyik mindent jól csinál, a másik mindent rosszul - nagyon fekete és fehér történet. Mégis, az írás elmondja, hogy
amikor visszajönnek a fátyolon át, ugyanolyan fogadtatásban részesülnek! Mit mond ez számodra? Hadd ismételjem meg.
Ez azt jelenti, hogy a Föld próbatétele nem megy veled oda, ahonnan jöttél. A tesztet nem hozod ide vissza.
Ez a bolygó vizsgájáról szól és nem az emberi dualitásról. Ezért vagy itt és az ittlét arról szól, mit teszel a bolygóval az
ittléted során. Ez nem azt jelenti, hogy ugyanez vár rád a fátyol másik oldalán is. O, ha meg tudnám szabadítani ettől az
elmédet! Az emberiség látásmódja az, hogy valahogyan boldoggá kell tenned Istent a jóságod révén. El akarom mondani
nektek, angyalok, hogy már boldoggá tettétek Istent azzal, hogy itt vagytok! Ez az, amiért itt ma gyógyulások fognak
történni, mert itt ülsz - mert közeledsz ahhoz, aki vagy és megtalálod az isteni önvalódat. Már boldoggá tetted Istent!
Nem kell félelemmel, vagy aggodalommal gondolni arra, hogy talán neheztelést váltasz ki Istenből valami nagy jutalomés büntetési rendszerben a fátyol másik oldalán. Nincs ilyen. Elég nehéz az ittléted, nem így van? Ha tudnád, hogy
mennyire szeretünk, egy pillanatig sem gondolnád, hogy büntetés vár rád a fátyol másik oldalán -, még a legsötétebbre
sem közületek. Mégis, a legnagyobb vallásaitok erre az elvre alapulnak. Milliárdjaitok gondolják úgy, hogy „bűnösen”,
megtörve és az emberiség legsötétebb tetteinek terheit cipelve érkeztetek ide. Aztán ha részt veszel bizonyos rituálék és
hitek gyakorlásában, akkor túllépsz ezen a szörnyű sorson. Ebben a folyamatban azok, akik sosem jönnek rá, hogy
hogyan működnek a dolgok, a Pokolba kerülnek! Így aztán Isten annyira szeret benneteket, hogy a legtöbbetek a
Pokolban fog elégni? Ez spirituálisán értelmes a számodra? Eljött az ideje, hogy megértsd, ez az elv mennyire emberi.
Ha el szeretnél érni valamit és boldoggá szeretnél tenni valakit, akkor tedd boldoggá az isteni részed, amellyel érkeztél.
Keresd a békét a Földön és úgy tekints magadra mint az isteni intelligencia eszközére, amely téged megteremtett. Találd
meg az angyalt magadban belül, állj fel és jelentsd ki, hogy készen állsz arra, hogy az a Világítótorony légy, amiért egy
megpróbáltatásokkal teli nehéz időszakban eljöttél. Eljött az ideje, hogy levesd az isteni jutalom és büntetés elavult
energiáját, mivel ez teret enged a legyőzöttségnek, depressziónak, elégedetlen életnek, a nyitottságnak mások
befolyásolása iránt és a félelemmel teli tekintetednek… mint néhány vallásban, nem? Szükséged van vallásra? Akkor találj
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olyat, mely az emberi szellem erejét felerősíti és megtanít arra, hogy Isten Univerzumának isteni részét alkotod. Áldottak
azok, akik összegyűlnek és ünneplik Isten szeretetének erejét az Emberi Lényben és mindazt, amit a bolygó számára meg
tudunk teremteni.
Munka és eredmény
Van még egy történetünk számodra Woról. Wo nem férfi vagy nő, ahogyan azt már korábban említettük. Wo egy „woman”. (woman=nő, man=férfi - a fordító) így tehát Wo mindkét nemű lehet a képzeletedben. Felismered, hogy a
nyelvetekben mindennek van neme, ugye? (Szerencsére a magyar nyelvben ez nem így van - a szerkesztő.) Az angol,
partnerem nyelve, a legkevésbé „nemesít” ezen a bolygón. Majdnem minden más nyelv ezen a Földön minden tárgynak
férfi vagy női nemet kölcsönöz. így mindent átitat ez a felfogás. Drága Emberi Lények, ez nem így van a fátyol másik
oldalán. A fátyol másik oldalán nincsenek nemek. Szokj ehhez hozzá!
Ez az ötödik tévhit és ez a példa Woról szól, aki a felemelkedés állapotáért folyamodott. Ott ült az Isteni Szellem előtt és
jelezte, hogy szeretne felemelkedett állapotba kerülni. „Tiszta a szándékom” - mondta. „Elkezdhetem a folyamatot?” Isten
látta a tisztaságát és azt mondta: „IGEN!” Az angyalok lelkesedtek.
Aztán Wo egyedül megvizsgálta, mit tegyen. Felállt az ülésről és azt mondta: „Megvan! Most keményen fogok dolgozni,

hogy a felemelkedés hegyét megmásszam, mert tudom, hogy a felemelkedés energiája él és megmászom ezt a hegyet,
hogy odaérjek. Tudom, mit tegyek. Itt vannak ezek a lépések és ezt és ezt fogom tenni, mert ennek ez a módja. Úton
vagyok a felemelkedés felé.”
Így Wo elkezdte megmászni a hegyet és keményen mászott három éven keresztül. Ide is elment, oda is elment,
tanfolyamokon vett részt, könyveket olvasott, böjtölt, imádkozott, meditált és követte azokat a lépéseket, amikről úgy
érezte, elviszik őt a hegytetőre. Néhányszor megbotlott, lehorzsolta a könyökét, megsérült a lábujja. (Kryon mosolyog)
Ekkor is felállt és újra kezdte. „Meg tudom tenni” mormogta magában Wo. „Tudom, hogy el tudok jutni a tetőre, mivel a
Szellem megmondta, hogy felemelkedhetem. Fel is jutok a csúcsra!” Ez így is lett.
Ott állt a hegy tetején, várta felemelkedési állapotát és ez gyönyörű volt. „Ó olyan békésnek érzem magam. Tudom, hogy
ez egy jobb élet kezdete” – mondta: „és tudom, hogy még sokat kell tanulnom, de ez az első lépés és én keményen

dolgoztam, hogy megkapjam, évekbe tellett!”

Wo éppen gratulált magának, amikor megakadt a szeme a hegy hátsó oldalán és felindultságában zilálni kezdett. Ott volt
egy sífelvonó! Egy igazi sífelvonó! Azon a felvonón ugyanolyan emberek voltak, mint ő. Egyesével jöttek fel a hegyre. A
hegy aljától a hegy tetejéig megtett útjuk tíz percig tartott! Elérték a felemelkedést.
Wo üvöltött. „Ez nem igazságos! Ez nem igazságos!”
Tovább meditált és azt mondta: „Kedves Szellem, ez nem igazságos. Miért van ez így? Mindezt a sok időt és kemény

munkát belefektettem, hogy feljöjjek a hegyre. Miért tartottad előttem titokban a sífelvonót?”
A Szellem ekkor azt mondta: „Wo, sosem kérdezted meg. Egy emberi következtetést vettél alapul és sose vizsgáltál meg
semmi mást. Úgy érezted, hogy rájöttél és dolgoznod kell érte, ezt meg is tetted. A te választásod volt, hogy nehézzé
tetted a mászást.”
Emberi Lény, hadd mondjam el neked, hogy létezik a sífelvonó. Mindannyiótok a DNS-ében hordozza az élet
nagyszerűségének ezt a szent élményét. Sámánok a teremben, tudjátok, kik vagytok. Gondolkodtál valaha is az elmúlt
életeidről, kik is lehettetek és mit tettetek? Elmondom: azok, akik ehhez hasonló termekben időznek, ott voltak és ezt
tették: hatalmas tapasztalást éltek át kemény munkával a Földön és ezt az Akasha krónikájukban hordozzák, mindazzal a
mestertudással és sámántudással, tapasztalattal, amelyre valaha is szükségük lesz a felemelkedés elnyeréséhez.
Érted? A megtett „munka” összeadódik és a legnagyobb részét már elvégezted addigra, mire a tudatos gondolat felmerül,
hogy kérd, hogy spirituálisán dolgozhass magadon. Nem kell dolgoznod és nem kell megmásznod azt a hegyet és nem
fog évekbe telni. Egyszerűen lépj be az Akashába és nyisd ki azt az üveget, amely az eddigi tapasztalásaid szentségét
tartalmazza ezen a bolygón, vedd mindezt magadra és sámánként sétálj ki. Akár most is megteheted, ha szeretnéd!
Tehát Wo tekintetében elmondhatjuk, hogyha figyelembe vette volna az emberi helyett az isteni megoldási módot, akkor
nem kellett volna három évet eltöltenie egy olyan hegy megmászásával, melyet nem kellett megmásznia.
Hányan érzitek úgy, hogy dolgoznotok kell érte? „Kryon, nem vagyok benne biztos, hogy egyetértek az üzeneteddel” mondod. „Nem kell dolgoznunk ezekért a dolgokért?” Nem, nem ezt mondtam. Hanem azt mondom, hogy ezt már
megtetted! Ismét meg akarod tenni? Még egyszer át akarsz menni rajta? Miért használod az emberi logikát egy isteni
tulajdonság tekintetében? Nyúlj érte és szerezd meg a saját isteni mivoltodat, válaszd ki a saját tapasztalásaid közül… ez
egy olyan dolog, ami majdnem mindent felülmúl, amiről eddig csak álmodtál. Ez létezik, kivéve, ha „bedőlsz” annak az
emberi gondolatnak, hogy a spirituális fejlődéshez szenvedned kell egy kicsit. Ez Isten logikájának tűnik, vagy egy emberi
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ötletnek?
Néhányatok bölcsebbnek fogja érezni magát holnap, mert a mai napon kinyilvánította a mesterfok elérésének szándékát.

„Kryon, mit értesz mesterfokon?” Elmondom, Emberi Lény. Azt, amikor jártadban-keltedben nem félsz az élettől. Ez az,

amikor békés vagy akkor is, amikor mások nem. Azok a helyzetek, melyek másokból drámát váltanak ki, belőled nem.
Azt, amikor a világ körülötted zűrzavaros, de te ezt nem érzed. Ehelyett bizonyos szinten az idők bölcsességét érzékeled.
Teljesen érted, hogy nem kell, hogy hasson rád és nem kell, hogy megérintsen a káosz. Ez az, amikor valaki rád kiabál és
becsmérel és az első reakciód az, hogy elgondolkodsz rajta, valójában igaza van-e! Ez a mesterfok. Az első emberi
reakció az, hogy visszaütünk. A mester első reakciója az, hogy ellenőrzi saját feddhetetlenségét. Áldott az az Emberi
Lény, aki kérte ezt ma este, mivel te változást fogsz tapasztalni az életedben és a Föld jobb hellyé válik amiatt, amit te
tettél.
Szeretet
Az utolsó tévhit a hatodik, mivel a hetedikről már beszéltünk. Emlékszel. Nagyon szeretek körkörösen haladni, mivel te
egy egyenes mentén gondolkodsz és a körkörös haladás segít, hogy hozzászokj a másféle megközelítéshez. Ez egy jó
gyakorlat.
Azt hiszed, tudod mi a szeretet igaz? Több fajta szeretet létezik. Van az ember és ember közötti - egy egyszerű
párkapcsolat szépsége emberek között. Semmi nem fogható ehhez. Isten tökéletesen úgy teremtette, hogy az intimitás
legnagyobb szentségében élvezhesd. Mégis néhány vallás bűnösnek, paráznának kiáltotta ki, habár ez az egyik
legszentebb dolog, amit teszel, hogy értékes életet teremts két Emberi Lény között, akik szeretetben élnek.
Ezt már elmondtuk neked. Ez csak a szeretet egyik fajtája. Ott van az anya gyermekei iránt érzett szeretete. Ez hatalmas,
ugye? Az anyák egy pillanat alatt készen állnak arra, hogy odaadják gyermekeikért az életüket. Az anyai szeretet
áldozattal teli, gyönyörű, de ez nem az Isten szeretete. Nem tudom szavakba foglalni, hogy milyen Isten szeretete. Rád
tudnám testálni, át tudnám adni neked és meg tudnálak tölteni vele. Éreznéd az idők együttérzését és sírdogálnál… de
nem azért, mert ez nehéz. Ez megkönnyebbülés.
Tudtad, hogy örökkévaló vagy? Tudtad, hogy létezik megoldás minden problémádra? Tudtad, hogy máshogy hagyhatod
el ezt a termet, mint ahogyan ide érkeztél? Ez Isten szeretete, amint hozzád beszél. Tested minden része ezért kiált, mert
amikor nem vagy itt, ennek a folyamatnak egy részét képezed… Istennek egy részét, aki te vagy. Ezért van az, hogy a
DNS-lánc minden egyes láncszemére Isten neve van pecsételve héberül. Azt hiszed, ez csak egy véletlen? (Utalás Gregg
Braden: Az isteni kód c. munkájára.)
Isten szeretete felfoghatatlan számodra. Ez hozott el téged ebbe a terembe. Ez részét képezi az itt zajló szinkronicitásnak
és ez az isteni szeretet az, amiért a DNS kilencedik rétege felelős és a hatodik réteg ennek akar részesévé válni. (A DNSrétegek azon meghatározásáról beszél, melyet Kryon tanít.) Ez fölötte áll annak, ami felé egyáltalán nyúlni tudsz, mivel az
emberi elméd nem képes ezt felfogni. Isten szeretete interdimenzionális és a megértésünk határai felett álló, így csak
egyszerűen hinni tudunk benne. Meg tudod ezt tenni? A hit a bizodalom a láthatatlanban és erre van szükség ahhoz,
hogy elkezdjük elképzelni az egyetemes Lényegből érkező szeretet erejét… egy energiát, mely az otthonod.
Kedves Fényküldöttek, azért gyűltünk össze ma este, hogy megpróbáljunk békét teremteni a Földön. Mi itt kezdjük
elültetni a fénymagokat, melyek erről a helyről elterjednek és változást hoznak a bolygón. Olyan sokan vannak, akiknek
ez bolondságnak tűnik - szerintük ez látomás és ez a felfogás sem tudja leállítani a harcokat. Ők a három dimenzióban
rekedtek és amikor a vihar megérkezik, el fognak bújni. Azért dolgozol, hogy magasan tartsd a fényedet. Vannak köztünk
fiatalabbak és idősebbek is. A fátyol másik oldalán mégis egy közös lesz bennetek - odaát nincs kor. Mindannyian ősiek és
örökkévalóak vagytok. Fényben éneklem a neved és újra és újra ezt teszem. Mindannyian céllal érkeztetek erre a
bolygóra, ahol a legnagyobb földi szavakkal leírható változásokat tudjátok elérni. Ha magasabb lesz a rezgésszinted, a
fényed erősebben fog világítani és ez fogja megváltoztatni az emberi elmét és a Föld szennyét.
A kíséretem kissé felbolydult. Eljött az ideje, hogy távozzunk. Majdnem készen állok, hogy kimondjam a szavakat, de a
kíséretem valami mást mond nekem. Azok, akiknek szükségük volt szívük gyógyulására, megkapták. Érzik. Tudják. Azok,
akik testi gyógyulásért jöttek - nem csak egyvalaki, hárman vannak. Ez megtörtént ebben a teremben ma este. Talán
megosztják majd veled, ha eljött az ideje és úgy hagyhatod el ezt a termet, hogy ez a valóság.
Áldott légy, te aki máshogy távozol, mint ahogyan érkeztél. Ezért jöttél el egy ilyen helyre, hogy az otthon energiájában
ücsöröghess. A kíséret kivonul, vissza a fátyol résén, amelyen átjött. Ezt az élményt hívják közvetítésnek. Mi nem ennek
hívjuk. Egyáltalán nem ennek hívjuk. Amikor itt az ideje, összeszedjük az erőnket és megrázzuk a csengőt. Azt mondjuk:
„Megint beengednek minket! Eljött az ideje, hogy ismét találkozzunk.” Ekkor eljövünk, hogy meglátogassunk benneteket
és kifejezzük a szeretetünket egy olyan együttérzés révén, mely minden eddigi tapasztalatodon felül áll. így jöttél el ide.
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Így történik meg az, hogy amikor elhagyod ezt a termet, elviszed egy kis darabomat. Ezt nem vártad, ugye? Ez pedig
mindig is így volt. Addig, amíg újra látlak.
És ez így van.
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