Isten észlelése
Portland, Maine - 2010. június 6.
( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel10_portland_me_.html )
Hogy segítsünk az olvasónak, az élő közvetítést újra átnéztük és kiegészítettük (Lee és Kryon), hogy tisztább megértést
biztosítson. Az élő közvetítés során gyakran jelen vannak olyan energiák, amelyek bizonyos kommunikációt hordoznak,
amit a nyomtatott oldal nem tud. Élvezd hát ezt a feljavított üzenetet, amit Portlandben, Mainben kaptatok, azokkal a
kiegészítésekkel amelyeket Kryon neked szánt.

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Lesznek olyanok, akik majd kíváncsiak lesznek Isten tudatosságára és hogy hogyan lehet egyáltalán egy ilyen magasrezgésszámú sajátosságot bemutatni három dimenzióban. Végül is a közvetítés arra szolgál, hogy egy Emberi Lény által
megmutassa Isten tudatosságát, szóval hogyan lehetséges ez? És ezért újra csak elmondjuk, hogy ez az a kirakós, amit
éppen most látsz alakulni. Számos Ember úgy jött le erre a bolygóra, hogy azt tervezte, spirituális átalakítója lesz egy
ilyen eseménynek és sokan közülük most itt vannak ebben a teremben és mi tudjuk, hogy kik ezek.
Számuk sokkal nagyobb, mint azoknak a száma, akik talán közvetítenek, mint azt a társam teszi éppen most. Ide
tartoznak azok is, akik „gyógyítóknak” nevezik magukat ebben a teremben, mert az ő feladatuk ugyanaz, mint annak aki
üzeneteket közvetít vagy tanító. Ez pedig az, hogy lefordítson egy észlelt, metaforikus üzenetet olyan valamire, ami 3D-s
és gyakorlati jellegű. A gyógyító gyakran áll olyan személy előtt, aki segítségért jön hozzá és az értelmével akár a felét
sem fogja fel az egész történetnek. A Felsőbb Énjének tisztánlátása és az energia ami elárasztja, amit mi közvetítésnek
nevezünk, teszi számára teljessé a képet. Ez mondja el neki, hol tapintsa meg és milyen energiákat hívjon elő. Ez adja az
utasítást, vajon energikusan vagy lágyan kell végezni a gyógyítást. Ez közvetítés.
A tanító ott áll az üres papírlap előtt és azt kérdezi: "Mi jön most?" És a papírra elkezd áradni az információ a következő
prédikációhoz és ez közvetítés! Aki leül meditálni és annak megfelelően kitisztítja az elméjét, nem ad Istennek egy listát
azokról a dolgokról, amelyek rosszul működnek az életében. A bölcs ehelyett tudja, hogy Isten mindig vele van és tud
minden dologról, ami megtörtént az életében, addig a pontig, amikor leült meditálni. Úgyhogy, most újra elmondjuk:
Áldott az, aki csendesen csak annyit mond: "Édes Istenem, mondd el nekem, amit tudnom kell." Elfogultság nélkül,
feltételezés nélkül, hogy mi lehet a válasz és akkor készen áll arra, hogy elárassza a bölcsesség. Ő úgy fogja fel Istent,
mint egy barátot.
Nos, te is így vagy ma ezzel, ahogy ezt olvasod? Vagy már előre eldöntötted, hogy mit fogsz kapni? Elég nehéz
megtisztítani az elméd a várható dolgoktól, mert az Emberi Lény automatikusan megtölti az elmét elvárásokkal. Része ez
annak a túlélési forgatókönyvnek, amit olyan jól ismersz és ami századokon keresztül félelemben tartott.
Kedvesem, ha elértél ahhoz a ponthoz, abba a veszélyes helyzetbe, amikor olyan égetően szükséged van a válaszokra és
konkrét számokat akarsz hallani vagy szavakat, ne legyél csalódott ha csupán egy ölelést kapsz - mert az egy válasz! Az
ölelés spirituális fogalmak szerint azt jelenti, hogy a használható válaszok úton vannak. Meg fogod kapni és érteni fogod
és a szinkronicitás majd elhozza őket. Az ölelés tehát azt jelenti, lazíts. Ez a lazítás nélkül olyan döntéseket fogsz hozni,
amelyek útjába állnak a szinkronicitásnak, ami be fog következni. Tehát, az ölelés egy válasz, ugye? Azt jelenti, hogy nem
vagy egyedül. Azt jelenti, hogy a válaszok valahol úton vannak.
Ez az egész összejövetel, az egész nap az észleléssel történő kommunikációról szól. A 2012 kijelölésével kapcsolatos
információktól egészen addig, amit a társam kvantum-észlelésnek hív, volt már minden a tanításokban amit tőlünk
kapott, hogy beszéljen róla. És a szinkronicitás szerint, mindig megkapta a tanítás témáit. Ennek ez a módja, így
működik: Legyen az egy színész a színpadon vagy egy anya a gyerekeivel, a válaszok ebben a formában jönnek. Az anya
nagyon szereti a gyermekeit és olyan bölcsességgel akarja őket ellátni, amivel azok még nem feltétlenül rendelkeznek.
Nem akarja, hogy megismételjék azokat a hibákat, amelyek számára már nyilvánvalóak. Hadd adjak egy tanácsot: Azt
tanítsd meg a gyermekeidnek, amit Istenről tudsz. Ez a válasz. Ne úgy tanítsd a gyermeked, hogy mi volt a helytelen
abban amit tett, vagy hogy mi volt a hiba azzal, amit te tettél a múltban. Ne tanítsd meg feltétlenül a gyermekeidnek a
tévedések generációját, amelyeket te elkövettél. Inkább csak nézz a gyermek szemébe és mondd neki: „El szeretném

mondani neked, hogy mit találtam, ami számomra a legfontosabb dolog. És ez áthidal minden generációs szakadékot,
ami valaha is létezett. Megtaláltam Istent önmagamban és Ő ott van benned is ugyanúgy.” Mondd el neki, hogy ő is
rátalálhat, bármikor amikor csak akarja. Ez majd távol tartja őket a bajtól, felruházza őket bölcsességgel és segít a
megfelelő helyen lenni a megfelelő időben. Ennél jobbat nem is tudnál egy gyereknek adni.
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Kvantum-tanítás
Ez ma egy kvantum-tanítás, bár a kvantum szónak inkább egy hétköznapi értelmében, nem pedig a tudományos
értelmében. Ebben a tanításban ez azt jelenti, hogy ami képtelenségnek, véletlenszerűségnek tűnik, értelme van és
rendszer van mögötte. Nem ismered fel a logikáját, de csak azért, mert ez nem fér bele a te dimenzió-észlelésedbe.
Tehát, azt akarom, hogy ez legyen a mai üzenet, az üzenet magja, ami majd nyomtatásra kerül az észlelésről. Azt
akarom megmutatni nektek, miként fogják fel az Emberi Lények Istent, egy régi és egy új energiában és hogyan szemléli
Isten az emberiséget. Most tehát összerakjuk a részeit és darabkáit mindannak, amit az elmúlt 21 évben tanítottunk,
úgyhogy még egyszer elolvashatod - mindet együtt, mint egy észlelt üzenetet.
Az Emberi Lények gondolkodása változáson megy keresztül. De ez nem változhat meg olyan mértékben, hogy kilépjetek
abból, amit úgy neveztek, hogy a 3D túlélési ösztöne. Mert abban a valóságban amire igényt tartasz, minden ami van,
abban a skatulyában van amibe beleraktad Istent és az Isten-skatulya útjában van mindennek amit teszel. Gondolkodj el
ezeken a dolgokon. Gondold végig mindezen éveket, hogy mit tesznek az emberek az energiával, mi történik az energia
érzékelésével és, hogy miként reagálsz te minderre.
Az energia egy olyan valami, amit te más entitásoknak tulajdonítasz
Ha olyan valamit érzel, ami nem része a te valóságodnak, az nyugtalanít. Két dolog közül választasz ilyenkor. Vagy imádni
kezded vagy félsz tőle. Nagyon kevés Emberi Lény fogadja el mert ijesztő, ugye? Ha nincs benne a valóságodnak abban a
skatulyájában, amit valószínűnek tartasz, reagálsz. Ha csoda történik, mit teszel? Azt mondod: „Köszönöm istenem!”
Mindaz aminek hitelt adunk, ezért egy isteni hatalomra épül amit nem láthatsz, vagy nem tudsz megérteni és ami
megmagyarázhatatlan. Ha valami zajt hallasz a sötét éjszakában, kínos ügy. Az maga a gonosz. Érted? Egy szokatlan
energia reakciót vált ki nálad, ahelyett, hogy valami olyannak tekintenéd, amit talán te hoztál létre saját magad.
Nos, hadd tágítsam ki egy pillanatra ezt a te skatulyád. Mi van, ha az éppen említett dolgok mind a normális keretek közé
tartoznak? Mi van akkor, ha azok részei az emberlétnek, nem pedig az emberléten kívül keresendők? Mi történik, ha
ahelyett, hogy bezárnád a skatulyád ezen dolgok előtt, inkább építenél magadnak egy nagyobb skatulyát? Ha ez megfelel
neked, tedd meg! Fogd a skatulyát, duplázd meg a méreteit és rakd bele azokat az energiákat is, amelyeket nem értesz
meg a skatulyádon belül vagy a valóságodban. Itt van hát a felhívás: amikor legközelebb megtapasztalsz egy szokatlan
gyógyulást, vagy a normálistól eltérő dolog történik, valami amit esetleg még a „spontán gyógyulás” kifejezéssel címkézel
fel, mondd ki nyugodtan, hogy: „Köszönöm neked, belső Teremtő, hogy hozzájárultál, hogy ez megnyilvánuljon” Mondd
ki, hogy „Megvan a hatalmam” és hogy „Én Isten egy része vagyok” „És mindezekért a dolgokért hálás vagyok. Annak a

nevében aki vagyok, a Világegyetem Teremtő darabkája, aki most tanulja kiterjeszteni az energiáit.”

És most, hirtelen valami zajt hallasz a sötét éjszakában, önkéntelenül félelmetesnek tartod te is és a körülötted lévők is.
De talán csak energia? Talán része annak az energia-rendszernek, amiről az előbb beszéltünk, ahol a drámai
pillanatoknak lenyomata van egy területen, mint egy energia-bélyeg. BUMM - és ez ott marad mint egy lemez, ami újra
és újra ismétlődik. Energia az, drámával létrehozott energia, de úgy tűnik mintha élne, vagy egy entitás lenne, vagy nem?
Úgy érezheted és tapasztalhatod, de figyeld meg, hogy mindig ugyanazt teszi újra meg újra. Valós energia,
megtapasztalható és mérhető… de nem gonosz és nem rendelkezik értelemmel. Egyszerűen ismétel egy energiamintát és
az Emberi tapasztalás rendszerének része, aminek lenyomata van Gaián.
Nos, vajon mit kér tőled ez az energia? Hogy töröld! Már ezelőtt is elmondtuk, hogy ez azért lehetséges, mert a te
energia képességeidnek van egy sajátossága, hogy a fény sokkal erősebb mint a sötétség. A fény aktív, a sötétség
passzív. Ezért van az, hogy ha egy sötét szobában vagy és kinyitod az ajtót, a sötétség nem szivárog ki! Inkább szerezz
egy fáklyát és a sötétség eltűnik, mivel nem létezhet együtt a fénnyel, érted? A sötétségnek nincs alkotóeleme, mert úgy
definiáljuk mint a fény hiányát. Ezért ha rábukkansz egy olyan energiára, amiről úgy érzed, hogy azon a területen nem
helyénvaló a lenyomata, kapcsold be a fényed és el fog tűnni! Olyan egyszerű, mint ahogy elmondtam. Meg tudod
szólítani. Megmondhatod az energiának, hogy „Dráma-energia tűnj el, a rendeltetésed megszűnt! Legyen fény ezen a
helyen!” Ez nem csinál belőled ördögűzőt! Inkább energia-munkást. Energiát irányítasz, nem egy entitást ami gonosz.
Itt az idő, hogy kibővítsd azt a skatulyát, amibe a valóságot pakoltad. Talán itt az ideje, hogy eldobd? Az Emberi Lény
felfogása hozza létre azokat a dolgokat, amit Isten ragyogásának és a gonosz hatalmának neveztek. Mindkettő csupán az
Emberi energia érzékelése. Hadd mondjam el, hogy van ez a mi észlelésünk szerint - ahogy mindannyian, egytől egyig, te
is hordozol egy ragyogó lehetőséget, hogy irányítsd a körülötted lévő energiákat a saját hasznodra az életedben. Ne félj
egyiktől sem. Ha találkozol valamivel ami nem helyénvaló, töröld. Ha találkozol valami nagyszerűvel, úgy fogadd el mint
saját erődet. Majd menj tovább a következő lépésig. Vajon hallod amit mondok? Fejlődsz és itt idő, hogy legyen váltás az
észlelésben is, vagy nem? Úgy tekints az energiákra, mint amelyek részét képezik a te világodnak és a te irányításod alatt
állnak.
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Félelem Istentől
Az emberiség Istent, ellentmondást nem tűrő módon a félelem dobozába skatulyázta. Az emberiség fél Istentől, vagy
nem? Ez azért van, mert Isten mérhetetlen nagynak tűnik, az emberek pedig kicsik. Beszéljünk erről az Emberi
felfogásról. Az Ember Emberi tulajdonságokat akar ragasztani az istenségre. Csak így tud összehasonlítást végezni, ezért
az istenséget felruházza mindenféle Emberi tulajdonsággal.
Amikor átlépsz a fátyolon, történelmi felfogásotok szerint te Ember, küzdelmet akarsz találni. Háborút fogsz találni.
Angyalokat fogsz találni, akik angyalokkal harcolnak. Ez a mitológiátok, nem? Meg fogod találni az emberiség minden
tulajdonságát, teljesen és hiánytalanul, amelyeket te ragasztottál Istenre. Büntetést, megtorlást, bosszúállást és
féltékenységet fogsz találni.
Kedveseim, vajon valóban mondanom kell, hogy ezek a dolgok nem léteznek a fátyolnak ezen az oldalán? De elmondom,
hogy áll a dolog ezen az oldalon. Itt egy nagyszerű energiákból álló szivárvány, amelyik egy színekben ragyogó üzenetet
ad elő. Itt nem létezik küzdelem. A teremtő energiában nincs viszály. Nincs büntetés vagy megtorlás, mert nem létezik
ítélkezés. Az ítélkezés az Emberi tudat korlátozó hatása, ami nem veszi figyelembe a feltétel nélküli szeretetet. Itt csupán
egy szeretetteljes teremtőnek az energiája van. Te pedig része vagy a teremtő energia családjának. Tudnod kellene ezt
és rendelkezned kéne a bölcsességgel, hogy tudd, hogy mindazok a dolgok amiket Istenre ragasztasz, mind a te Emberi
tulajdonságaid. A valóság jellege a fátyol másik oldalán mérhetetlenül különbözik attól a börtön-valóságtól, amit ti
teremtettetek magatoknak a 3D-ben. Ám csak ezzel rendelkeztek és hát így gondolkoztok. Ideje túljutni ezen a
felfogáson és ráébredni, hogy a teremtő energia meghaladja a felfogó képességed és a megértésed spektrumát.
Századokon keresztül nem voltál képes megszabadulni attól a skatulyától, hogy milyennek kell lennie Istennek. Ezért
létrehoztál egy Ember-szerű Istent, háborúkat a mennyben, angyalok viszályát, olyan dolgokat, amelyek
megmagyarázzák az ördögöt, a bukott angyalokat, a gyöngyökkel kirakott kapukat, listákat arról, hogy mit szabad és mit
nem szabad és rengeteg szabályt, amelyek még mindig a több száz éves kultúrákon alapulnak. Arannyal borított utcákat
gondoltok ki és még szexuális élvezeteket is, jutalomként a férfiaknak (természetesen) - minden az Ember szemszögéből,
ráragasztva Istenre. El kell, hogy mondjam, a valóság nagyon különbözik ettől. Emlékeztetni szeretnélek, hogy vannak
olyanok akik látták! Kérdezz csak meg valakit, akivel már történt olyan amit halál-közeli élménynek hívtok.
Amikor egy Ember a halálán van, közel kerül a fátyolhoz, nagyon közel. Ugyanolyan közel van a teremtő energiájához és
az éppen, hogy csak megérinti őt. Amikor a szíve megáll és a légzése is elakad és mielőtt még újraélesztenék a tudomány
segítségével, sikerül neki megérinteni Isten kezét, csak egyetlen pillanatra. És amit látott, az fenséges volt! Az előtte lévő
energia tele volt szeretettel és fénnyel, a család és a szépség töltötte meg. Nem volt ott semmi viszály. Nem volt
büntetés, de még csak említése sem. És amikor visszajön ebből a tapasztalásból, hallgasd csak meg mit fog neked
mesélni. Ez a dolog megváltoztatta az életét, nem igaz? Hallgasd csak meg őket ahogy erről beszélnek, mert folyton csak
azt mondják: „Nincs mitől félni, a halál olyan valami, amit úgy élsz meg, mint egy szabályszerű átmenetet.” Áldott az
Emberi Lény, aki megtapasztalja mindkettőt. A halált is, a születést is és megvan a bölcsessége ahhoz, hogy így
számoljon be: „Ó, hát kellemetlen, de túljutok rajta, mert megtettem már ezelőtt is.” Az a személy, aki megtapasztalt egy
halál-közeli élményt, többé már nem fél attól, hogy meghal! Mit jelent ez számodra? Ők látták, hogy mi van ott és
magukhoz ölelik!
Mit gondolsz, hányszor tetted meg te is, öreg lélek? Mindannyian átestek majd ezen újra, egytől egyig ebben a teremben,
átélitek majd újra - és aztán - visszatértek!
Sajnálom! (Nevetés)
Már mondtam ezelőtt is, a fátyol másik oldalán te Isten elméjével rendelkezel, nem egy Emberi Lény elméjével. Látod az
Akashát és tudod, hogy ki vagy. Látod a származásod vonalát, az értelmét annak, hogy ki vagy és nem maradhatsz a
fátyolnak az én felőlem lévő oldalán, ha nem vagy hiánytalan, ha nem állsz készen. Most itt vagytok, ennek a nagy
váltásnak a közepében, abban amire már olyan régóta vártok! Váltani fog a bolygó, így amikor visszajössz, végre
megvalósíthatod a befejezést. Vajon érted mit mondok? Ez egy átmenet. Amikor visszajössz, végre tehetsz valamit öreg
lélek, ez elkerülhetetlen. Vannak köztetek, akik már több mint 50.000 évesek! Nem fogsz kimaradni. Nem fogod
elmulasztani az átmenet végét. Itt most sokkal többet felfogtál, mint amiről tudomásod van.
Istenből mitológia lesz
Egy régi típusú energiában, az Emberek még Istenből is igyekeztek mindent kihozni, több Istent létrehozva abból az
egyből. Gyártottak egyet az óceánnak, egyet az égnek és még gyermekeket is ajándékoztak nekik. Az isteneket
felruházták haraggal, büntetéssel, testi szerelemmel és gyűlölettel. Minden görög isten ilyen volt. Az átverések zavaros
történetei, csalás, félrevezetés, bosszúállás - mind-mind átruházva Istenre. Hallottál már valaha is egy bosszúálló
istenről? Az egy emberi tulajdonság, aminek a félelem energiája az alapja. Egyáltalán nincs mitől félni. Ahogy növekszel,
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kezded megérteni, hogy a teremtő valódi energiája ott van benned, a kommunikáció Istennel azonnali, a tiéd, hogy
birtokold és még csak közvetítőre sincs szükséged. Talán egy régebbi energiában igen. Hát ezért történhetett meg. De
nem most.
Imádat
Hadd szóljak az imádatról, esetleg még definiáljam is. Áldott az Emberi Lény, aki azért találkozik egy másik Emberi
Lénnyel vagy Emberi Lények egy csoportjával, hogy ünnepeljék isteni természetüket. Ez az imádat. És ti, mit is imádtok
pontosan? Vajon az egy nagy, isteni hatalom az égben, aki előtt te majd letérdelsz, vagy tiszteletben tartod a benned
lévő Istent? Te tudod a választ, mert az emberiség kezdi felismerni és kezd változni. Én Kryon vagyok, így én érzem az
interdimenzionális energiát körülötted, amit te nem tudsz. Érzem, hogy az a skatulya ami a valóságod, kezd recsegniropogni és kinyílik. Vajon tudod, hogy mi minden történt ebben a teremben a 80-as évektől errefelé? Vajon tudod, hogy
mi történt itt benn? (A Unity Church szentélyben) Sok-sok felismerés, öröm, a gyász és félelem átváltozása békévé,
hatalmas mennyiségű bölcsesség és a dolgok megértése. Tudod-e hány Emberi Lény lelt gyógyulásra ebben a teremben?
Számtalan. Annak a térnek a vér-vonala ahol most ültök, tudja, hogy amit mondok igaz. Maguk a gerendák, a kárpit, a
cement és a műanyag át van itatva a változásról szóló dicsőséges üzenettel. Én látom mindezt. Örömkönnyeket hullatok
azokért, akik rátaláltak a családra ebben a térben. És ezzel még nem állunk meg, mert a szellem akkor látja azokat, akik
ezt építették és az építők célját és szándékát. És még itt sem állunk meg. Visszamegyünk egészen odáig, hogy kifejezzük
tiszteletünket azoknak, akik az épület névadói voltak, - a céljaik, a látomásuk, az életük szinkronicitása, egy párosról van
szó - nem egy emberről, de kettőről (A Fillmore házaspár). Ha nem tartottak volna ki egy régi energiában és nem
harcoltak volna sok más állásfoglalás és vélemény ellen, az épület nem állna itt és a gyógyulások szinkronicitása nem
történhetett volna meg. A szellem ezt látja. Ez a mi észlelésünk.
És, hogy veled kapcsolatban mi az észlelésünk kedves Emberi Lény? Elmondanám, hogy vannak itt olyanok ebben a
teremben, akiknek hasonló fajta származását látjuk, mint amit az imént éppen leírtam az alapítókról. Hogy úgy mondjam,
el vannak hintve a magok és kezdődik a szinkronicitás, ami majd létrehoz egy olyan helyet, ami az istentisztelet helye lesz
és a gyógyulásé, egyes emberek életében. És nem egy épületre gondolok. Egy családra gondolok, amelyik majd
gyógyulást talál. Ugye tudod kiről beszélek? Remélem tudod.
Ebben a pillanatban azokhoz szólok itt az épületben és nem az olvasóhoz, nem a felvételt hallgatókhoz. Itt az épületben
lévő emberekhez szólok és elmondom, hogy vannak itt olyanok, akik távozáskor másmilyenek lesznek mint amikor
idejöttek. Úgy távozhatnak, hogy magukkal viszik az elültetett magokat, ami majd valóban segíteni fog a körülöttük
lévőknek, hogy hatással legyenek a körülöttük lévőkre és az azok körül lévőkre. Itt most az örömnek egy piramisa
kezdődik. Ez az első alkalom, hogy ezt a kifejezést használtam. Hát ezt látjuk és ez a mi észlelésünk - az örömnek egy
piramisa.
Néha a társamat megkérdezik, miért nem nyitja ki a szemét közvetítés közben. Ennek az az oka, hogy rajta keresztül mi
hagyjuk, hogy azt lássátok amit mi látunk - a számtalan életed, a bölcsességed kulminációját és mindazt amit
megtanultatok, mint sámánok akik most itt úgy ülnek ebben a teremben és úgy tesznek mintha közönségesek lennének.
Látjuk mindannak a potenciálját, amit meg tudsz tenni és ami közeleg, de csak akkor ha te is hiszel benne.
Vajon megérted a mélységét annak amit mondok? Ha változás nélkül távozol ebből a teremből, ha nem nyitod meg a
szíved, nincs büntetés. Ugyannyi angyal távozik veled kedvesem, mint egy gyógyítóval. De ami szintén távozik, az
elveszett lehetőség. Vannak olyanok a teremben, akik gyógyulásért jöttek ide, ezt most csak megemlítem. Hát, akarod-e
azt a gyógyulást vagy sem? És ha akarod, akkor ne dönts úgy, hogy az egy spontán dolog legyen, hanem fuss és
csináltass egy vérvizsgálatot. Mi van akkor, ha időközben valamit beléd ültettek, ami információval lát el és bölcsességgel,
hogy folytasd és találkozz valaki mással, aki tudja, hogy mit kell tenni, hogy segítsen kiteljesíteni az életed? Mit szólsz
ehhez? Ne döntsd el, hogy ez hogy fog működni. Tiszteld a szinkronicitás folyamatát, a spirituális magvak elültetéséről,
ami elvezet egyéb helyekre, ahová nem feltétlenül szerettél volna eljutni. Hát így működik a gyógyítás.
Ide tartoznak a munkahelyeden történő gyógyítások is és akihez beszélek az pontosan tudja miről van szó, mert volt aki
ezzel kapcsolatos problémával jött. Mindjárt elmondom, hogyan lehet meggyógyítani bizonyos helyzeteket, te pedig
igazából nem akarsz majd hinni a fülednek. A gyógyítás veled fog kezdődni. Te kiáltozol Istenhez, hogy van egy szörnyű
személy, aki rettenetessé teszi számodra a munkahelyi légkört. Ez az ő hibája, mert kiegyensúlyozatlan és csak szeret
neked keresztbe tenni. Hogy tud ezen változtatni az, hogy te mit teszel? Lépj ki abból a skatulyából, ahol azt hallottad,
hogy ezek a dolgok hogyan működnek! Idehallgass: amikor megbékélsz az előtted álló problémával és az nem nyomkodja
már a dráma, a harag és frusztráció gombjait, figyeld csak meg mi történik azzal a személlyel! Nem kapja tőled ugyanazt
a reakciót, amit eddig megkapott. Nem kapja meg az energiát vagy a drámát tőled. Minden lecsillapodik minden
frusztráció nélkül. A gombokat nem nyomkodja senki. És akkor tudod mi történik? Távozik, otthagy! Neki a létezéshez
feltétlenül a te drámai reakciódra van szüksége. Amikor már nem reagálsz, találni fog valami más tevékenységet. Vajon
érted a folyamatot, amit éppen elmondtam? Kezdődjön benned a folyamat. A megoldás mindig is ott volt nálad.

www.kryon.hu

4/6 oldal

Mesterlét
Minden mester aki ezen a földön élt, rendelkezett egy olyan tulajdonsággal amit mindenki észrevett. Az emberek
szerették őket. Az állatok szerették őket. A gyerekek szerették őket. A természet szerette őket. Ha a virágok mellett
sétáltak, azok kivirágoztak. Ez a valóság! Rendelkeztek a teremtés energiájával és ezt látta az egész természet, látta
minden gyerek és látták az állatok is. Még a buta felnőttek is, akik egy régebbi energiában gyökereztek, akik nem
értettek semmi spirituálist, csak melléjük akartak ülni. A mesterek a „legjobb barátok” voltak. Meghallgattak,
megjegyzések nélkül. Nevettek az életen és a körülöttük lévő dolgokon, mindig bekapcsolták a körülöttük lévő Embereket
a komolytalanságba, bármerre mentek mindig örömet teremtettek. Életük kihatott az emberekre, mindenki oda akart ülni
melléjük és hallgatni őket, csak „lenni” és magukba szívni mindazt amit azok kínáltak. Amit ők alkalmanként kínáltak, több
volt a csodáknál, a békés viselkedés volt az, vigasz az aggódás és a szomorúság közepette. Egyetlen velük töltött pillanat
messze tudta űzni a legrosszabb depressziót vagy a dráma-energiát.
Egy festmény lóg kinn az előszobában a mosolygó Krisztusról (ott a templomban). Talán nem a te vallásod vagy
spirituális származásod képviselője. Vajon tudtad, hogy ő ezzel nem törődik? Miért kellene akkor neked? A legtöbb ember
csupán azt szeretné, hogy vele legyen - csak egyetlen pillanatra. Te nem? Arról beszélnétek, amiről akarod! El tudod
képzelni, ha itt lenne? Mit tudna ez a ragyogó mester felkínálni? Meg szeretném mondani: megbecsülést, szeretetet, jó
társaságot és békét. Soha nem próbálna meg besorolni a mozgalmába, vagy azt kérni, hogy csatlakozz bármihez.
Egyszerűen csak „törődne” veled. A Mesterek már csak ilyenek. Mindegyik. Csak oda szeretnél ülni mellé, érezni a
szeretetet, élvezni a jelenlétet és tudni, hogy minden rendben. Tudod, hogy igazam van. Nos, itt a puzzle. Mennyire
szeretnél te is ilyen lenni, hogy olyan elevenen éljen mindaz ami ott van benned, olyan erőteljesen, hogy mindazok
körülötted, egyszerűen csak együtt akarjanak lenni veled? Nem fogják elvárni, hogy tegyél bármit, csak veled akarnak
lenni.
Ez a fejlődő Emberi Lélek új paradigmája, hogy egyre több Ember akar ilyen lenni. A politikusok nem tudják majd
feltüzelni őket, hogy üvöltözzenek rád és ugyanígy nem tudja őket rávenni erre a hitrendszerük sem, bármilyen formában
hisznek is Istenben. Csak biztonságban akarják érezni magukat veled és te tudni fogod, hogy aggódnak. Nem fognak
folyamatosan untatni a lejárt lemezeikkel, hogy mi nem jó az életükben. Ez inkább felemelő lesz a számodra. Vajon
tudod, hogy végül majd mi fog történni, amikor egyre többen lesznek ilyenek? A válasz, béke a Földön. Hogyan is lehetne
másképpen, amikor nincsenek elrendelt szabályai az istentiszteletnek csak az egymásért aggódás? Túl édeskés azt
mondod? Túl valószerűtlen? Az idő lassan halad és ez éppen most történik. A legszokatlanabb helyeken történik a Földön,
ahol a politika és szónoklatok nyugtalanságot váltanak ki, az országok központjaiban, ott történik. Ahol azt tervezik, hogy
bombákkal gyerekeket gyilkolnak, ott történik. A magok lassan nőnek, de az idő a kertész-mester oldalán áll.
Anyák, figyeljetek!
Anyuka, elmondok valamit: ha veled is megtörténik a váltás, azt is képzelheted, hogy a gyermekeid majd elhagynak.
Azért aggódsz, hogy esetleg túl furcsának tűnhetsz nekik, túl idegennek. Vannak akik majd azt fogják mondani rólad,
hogy egy szektához csatlakoztál. Ez most olyan valakihez szól, aki olvassa ezeket a sorokat. Egyáltalán ne félj ettől! Mert
a gyermekeid látni fogják benned Istent! Nem a furcsaságot fogják látni. Ne adj nekik Kryon könyvet! Csak legyél
nagyszerű anya. Ők majd megtalálják a saját könyveiket. Adj lehetőséget a gyermekeidnek arra, hogy megérezzék a
teremtő gyönyörű energiáját benned. Végül esetleg majd odaállnak eléd és azt mondják: „Anya, nem tudjuk, hogy mi
történt veled, de bármi is legyen, tetszik. Tetszik az új anyu!” Ez történik mindenfelé. Ez az észlelésben történő váltás,
mestereket teremt a munkahelyeken, a családokban, a politikában, még a börtönökben is. Ez nem a vallásról szól. Ez az
emberiségért való könyörületről szól és az előnyökről, amiket ez magával hoz. Az emberi lélek fejlődéséről szól a
Földbolygón, ami többé már nem törődik a dogmákkal vagy szervezetekkel.
Az a mi észlelésünk, hogy az emberiség fejlődik. A spirituális magokat gyakran hosszú távra kell elültetni, ami néha nem
virágzik ki mindaddig, amíg vissza nem jössz egy másik testben. Ehhez mit szólsz? De ha most azonnal nem teszed meg,
hogy hozzájárulsz a magok elültetéséhez, a következő életedben ugyanazokkal a problémákkal fogsz találkozni,
amelyekkel ma is küzdesz. Tehát, miért nem hozol létre egy olyan helyzetet, amelyik lehetővé teszi számodra, hogy
azonnal megváltoztasd az Akashádat, úgy, hogy ne számítson mi történik a jövőben, ne számítson milyen lesz majd a
következő inkarnációd vagy megnyilvánulásod, felkészülten fogsz érkezni a munkára, bekapcsolt fénnyel? Azután soha
nem kell már keresztülmenned azon, amin ez alkalommal keresztülmentél, soha. Na hogy hangzik? Nos, ezt teheti az
Emberi Lény ebben az energiában. És ez a mi észlelésünk veled kapcsolatban, a mai napon.
Az nem egy félelmetes Isten, aki ott van fenn az égben. Inkább egy nagyszerű családtag, kitárt karokkal. Meg tudsz-e
szabadulni attól a felfogástól, hogy Isten nagy, te pedig nem vagy az? Meg tudsz-e szabadulni attól a felfogástól, hogy
Isten az égben van, te pedig nem vagy ott? Magadba tudod-e inkább fogadni azt a felfogást, amelyik azt mondja, hogy
mindenütt ott vagy és hogy Isten te vagy? Amikor majd ma este kisétálsz innen, nem leszel egyedül. Amikor egy
kellemetlen problémád van vagy csalódás ér, vajon meg tudod tanulni hogyan lélegezz, hogyan lazíts és rájönni a
szükséges válaszra? Lehet, hogy nem háromdimenziós lesz a válasz amit kapsz. Lehet, hogy nem számokból vagy a
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szavakból fog állni, de tudni fogod, hogy melyik irányba fordulj, mert érezni fogod. Higgy az első megérzésnek. Ezek
azok, amelyek nehezen megfoghatók és ezek azok, amelyek még szokatlanok számodra. Ez az az energia, amit éppen
most tanulsz megérezni, ami túlterjed azon a skatulyán, amiben benne vagy. Ne analizáld, ne filozofálj túl sokat. Csak
hallgass a szívedre. Létezik egyfajta egyensúly, az intellektus és a szív között. Arra van szükség, hogy elmozdulj azokra a
területekre, amelyekről beszélünk. Ne dobd el a logikádat. Erősítsd meg a szíveddel.
Van itt köztünk egy nő, aki egy nagyon nagy kardot szokott viselni és ő tudja, hogy kiről beszélek. A csatákban mindig
nagyszerű volt. És most másképp hordja a kardot. Napjainkban ez az igazság kardja és a drámát pusztítja. Elpusztít
minden dolgot, ami nem helyénvaló és a kard talán még nagyobb. Te nem tudod, hogy ki vagy. Talán itt az ideje, hogy
hallgass arra ami ott van benned. A DNS-ed tudja. DNS-ednek a 90%-a részt vesz ebben a spirituális kutatásban.
Kilencven százaléka kvantum természetű. A DNS-nek kevesebb, mint öt százaléka alkotja a több, mint 20.000 Emberi
gént, a 3D-s részt, amelyről a tudomány azt gondolja, hogy az Emberi lenyomat. Nem így van. A másik 90% az. Energia
és információ, a Felsőbb Én szépsége, az angyal, ott belül, a vezetők és az elképesztő Akasha Jegyzet.
A teljes mesterlét ott van minden egyes Emberi Lényben és ti ezt most elkezdtétek aktiválni. Ez hozott ide, hogy most itt
ülj, vagy nem? Felmerül a kérdés, miért is vagy itt. Én tudom miért. Tudom, mi hozott ide. Valami közös
mindannyiatokban. Ti mindannyian az én családom vagytok. Talán még emlékszel, hogy néz ki az Univerzum? Alig tudod
kivárni, hogy újra megtapasztald - a szavakkal le nem írható szépséget, a dicsőség ragyogó energiáit, amire újra
emlékezni fogsz amikor visszatérsz és egyesülsz a lelkeddel.
Csillagászok figyeljetek, mert egy jóindulatú Teremtővel álltok szemben és látni tudjátok őt mindabban, amit
megteremtett a Világegyetemben. Az Univerzum nem véletlenszerű és elfogult az élettel szemben. Létezik egy rendszer
és a fizika még csak most kezdi ezt felfedezni. Még nevet is adtatok neki - intelligens tervezés. Hát itt lennénk, tedd
próbára ha akarod, hogy Isten jóságos. Vajon a te Istened félelmetes, vagy a családodnak egy tagja? Ezzel a kérdéssel
hagyunk most magadra.
Az észlelés? Hogy félhetsz valamitől, ami a részed? Inkább változtasd meg a felfogásod.
Amikor megteszed, olyan valamit fogsz találni, amire nem számítottál. Ahogy emelkedik a rezgésszámod, mindazok a
dolgok amelyek már egy magasabb rezgésszinten léteztek, kezdenek megmutatkozni. Ami korábban számodra láthatatlan
volt egy alacsonyabb rezgésszinten, azok az energiák észlelhetők és használhatók lesznek egy magasabb szinten. Az
eszközök ott hevernek használatlanul és indulásra készen. Megnyilvánulnak neked. A hosszabb élet, a betegségek
megszüntetése. Kezdesz majd képessé válni, hogy megváltoztasd a sejtszerkezeted, hogy képessé tedd őket olyan
dolgokra, amire eddig csak az őssejtek voltak képesek, most magával a tudatos gondolatoddal. Mindig is ott voltak. De
magasabb szinten kell rezegned, hogy lásd őket és használni tudd.
Az észlelés? Hogy miképpen észlelsz minket? Remélem, hogy a mai nap ezt megváltoztatta. És olyan módon fogsz látni
minket, amilyenek vagyunk - egy családot, széttárt karokkal, készen arra, hogy elvigyen egy olyan utazásra, amire
egyáltalán nem számítottál.
És ez így van.
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