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A folyamat 
Laguna Hills, California - 2011. december 4. 

( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_Laguna%20Hills-11.html ) 
 

 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 
 

Mi vihet rá emberi lényeket, hogy beüljenek egy ilyen helyre? Gondolkodj el egy pillanatig... talán az, hogy eléggé 
többdimenzióssá válhatnak, hogy meghallják a fátyol másik oldaláról érkező szavakat? Hát még mit nem. Lesznek 

olyanok, akik majd bolondnak néznek benneteket, hogy itt vagytok. Én pedig elárulom a megoldást, öreg lelkek. Ez nem 

egy tantétel és nem egy hitrendszer, ez Isten szeretetének teljes mértékű ismerete, ahol az otthon van, ahol az igazság 
van. Ez annak a tudása, hogy ott van benned a Teremtő szikrája, amit nem lehet letagadni. A szakértők állítják, hogy a 

bolygó 85%-a hisz a halál utáni életben. Ha igazuk van és ez így van, akkor ennek többnek kell lennie egyszerű 
vágyálomnál? Mi van akkor, ha ez intuíció? 

 

Mi történik majd, miután meghaltál? A válasz kedves öreg lelkek ugyanaz, ami minden egyes alkalommal történt, amikor 
ezelőtt is meghaltál. Az igazság rejtve van, ahogy annak lennie kell. A titkokhoz nem igazán lehet hozzáférni, ahogy 

annak lennie kell. Mert a nektek szánt próba az, hogy kiderítsétek, kik vagytok. Mindig is így volt és az irónia ebben az, 
hogy az öreg lelkek is gyakran keresik ezt az igazságot, csakhogy az annyira megfoghatatlan. 

 
Ezért, ma este szeretnék egy hidat építeni. Szeretnék elmondani egy kicsivel többet arról, hogy mivel is álltok szemben és 

valamit arról a folyamatról, aminek folytán majd megérinted a benned lévő Teremtő ábrázatát. 

 
De, mielőtt ezt megtenném, elmondom, ami nyilvánvaló. Amikor is ez a találkozó történik, ahogy hozzátok beszélek, a ti 

idő-síktokban, itt vagyunk a 2012-es év küszöbén. Ez az év még nem a váltás közepe és a napforduló nem érkezett meg 
oda, ahol azt ti ünnepelni fogjátok. Így hát, most itt az ideje, hogy köszöntsem az öreg lelkeket, akik hallgatják és 

olvassák ezt az üzenetet. 

 
Elmondtam már ezelőtt is, éppen itt ülve, ebben a teremben! Arra biztattalak, hogy nézz bele az Akashádba. Arra 

biztattalak, hogy érezd azt, ami miatt lejöttél. Hadd állapítsam meg egyszerűen: Öreg lélek, nem számít hányszor voltál 
már itt, még ez az életed sem, amikor is át kellett magadat verekedni a régi energián. Sokan tudják, miről beszélek. Soha 

nem volt könnyű. Barátokat veszítettél el, családtagokat, munkatársakat, amiatt amiben hiszel. Mert kijelentetted, hogy 
ott van "benned Isten," nem akartál feltétlenül csatlakozni ahhoz a 3D-s dogmához, ami korlátozza, hogy miként imádd 

Istent, miként higgyél benne és hogyan szeresd őt. Inkább ki akartad tágítani azt a skatulyát, amibe beleraktak, hogy 

elmondd: "Hiszem, hogy én vagyok Isten. Egy részem, egy darabkám ott van a csillagok között. Hát ez vagyok én." 
Emiatt kerültél bajba és mi ott voltunk. 

 
Ezekben az utóbbi években, de talán éppen az utóbbi hónapokban történt meg a legnagyobb elmozdulás. Ez a bolygó 

rácsának az elmozdulása, egyre inkább hozzáigazítva és beállítva a te energiáidhoz, jobban, mint bármikor, vagy 

bármelyik életedben. Mindig is ez után vágyakoztál, mindig is ebben reménykedtél, mint olyan valaki, aki a fényben 
munkálkodik. 

 
Intuitív módon tudtad, megvolt a potenciálja annak, hogy eljön az idő ezen a bolygón, amikor az energiák erősen 

támogatják majd a munkádat. Lassacskán már láthatod, ahogy ez működik. Lassacskán láthatod, hogy a kormányzati 

vezetők kezdenek másképpen gondolkodni. Lassacskán majd láthatod, hogy a többi országokban is megvan erre az 
igény. Lassan majd megfigyelheted, hogy a pénzügy is kezd másképp gondolkodni. Lassan majd körbeér ez az egész. 

Gratulálok azoknak, akik kivárták. Ez egy nagyszerű energia lesz, valaminek a bemutatására. Jobban állnak a dolgok, 
mint bármikor, bármelyikőtök idejében. 

 
Egy tanács, mielőtt elkezdenénk 

 

Elmondok nektek valamit, hogy elgondolkodjatok rajta, még mielőtt elkezdenénk a tanítást: Mi volt az, amit félretoltál? Mi 
volt az, amit megpróbáltál és nem működött? Mi az, ami a szenvedélyed volt, de a gondolataidban félretetted, mert úgy 

döntöttél, hogy nem fog működni, vagy nem volt megfelelő az idő? Nos, az idő most megfelelő! 
 

Itt van ebben a teremben a tudásnak egy mélységes forrása, mégpedig az Akasha jegyzete mindenkinek, aki itt ül 

előttem, de annak is, aki csak hallgatja, vagy olvassa ezt az anyagot. Mindazokat az életeket képviseli, amelyeket leéltél 
és a tudást, amit megszereztél. Azok a tapasztalatok, amelyeken keresztülmentetek és ezeket most felszínre lehet hozni, 

hogy részévé váljanak a bolygó tényleges Akashájának (a bolygó valóságának). 
  

Mindez most rákerülhet arra a valamire, amit Kristályrácsnak hívunk. Ezért vagytok itt, hogy világra hozzatok, amit csak 
tudtok és megnyilvánítsátok a valóságban. És újra elmondom nektek öreg lelkek, kevesebb, mint a lakosság fél százaléka 

elég, hogy ilyen módon fénymunkássá váljon, annak érdekében, hogy a Föld megváltozzon. A magok ma el lesznek 
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ültetve. Nem lesz több "Meg tudom-e csinálni?" az emberi faj számára. Már megtettétek. Már megtettétek. 

 
Munkálkodás a rejtvényen 

 

Most munkálkodtok a kirakós rejtvényen és haladtok a váltáson keresztül, amit kilátásba helyeztünk és, ami most itt van. 
Gondolkozz csak: Amikor majd elérkeztek a 2012-es év második felébe, még mindig lesz 18 évetek a Galaktikus 

Együttállás energiájában, amiben most vagytok. Ez egy 36 éves ablak és még a félúton sem vagytok. (A napéjegyenlőség 
billegéséről beszél) 

 

Ez pedig a Szellemnek a következőt jelenti: Ebben az együttállási ablakban létrejött egy energia, ami teljesen egyedülálló 
és 26.000 éven belül nem fog újra megtörténni. Még 18 évetek van arra, hogy megváltoztassátok a bolygót, a 

megnyilvánulásnak ebben a különleges energiájában, hogy elpalántáljátok a magokat. Már meg is tettétek. Már meg is 
történt. Adok egy próféciát ennek a 18 évnek a végére: Ez lesz a kezdete az igazi békének a Közel-keleten. 

 
Olyan módozatait fogjátok majd látni a rejtvény megoldásának, amilyeneket soha nem láttatok azelőtt. Ebben az 

időperiódusban, azok a fiatalok, akik most csak tizenévesek, ők lesznek a vezetők. A legjobb úton lesznek felfelé. Olyan 

fogalmakról fognak gondolkodni, amelyekről ti egy régi energiában nem tudtatok. Olyan rejtvényeket fognak megoldani, 
amelyekről ti azt mondtátok, megoldhatatlan. Megjelennek majd olyan technológiák, amelyek majd olyan módon segítik a 

bolygót, amiről még csak nem is álmodtátok, hogy lehetséges. Ez a prófécia az elkövetkező 18 évre, mert ismerem a 
tudatosságukat azoknak, akik érkeznek és látom a bolygó legerősebb potenciáljait abban az időben - mindezt azért, mert 

az öreg lelkek felébredtek és tették a dolgukat.  

 
Hogy érzed magad mindezek után? 

 
Mit tehetsz? 

 
Menjünk bele a részletekbe. "Mi az, amit én tehetek? Mi az, amit elvárnak tőlem?" kérdezheted. Vannak itt olyanok, akik 

egész életükben kutattak. Vezetők ők, szemináriumok vezetői, de még némelyikük gyógyító is. Keresés közben felmerül 

bennük. "Hogy kelhetek át azon a hídon? Hogy tudom megérinteni, ami ott van a belsőmben, ami olyan értékes, ami 
maga Isten? Tudom, hogy ott van, de azt hiszem elhibáztam. Nem sikerült megtalálnom azt a hidat." Hadd beszéljünk 

hát erről. Vitassuk meg. Itt az ideje. 
 

Egy intellektuális fejtegetéssel kezdenénk, arról, hogy "mi is az emberi lény?" Adunk egy leegyszerűsített nézetet. 

Gyakran beszélünk ezoterikus dolgokról, láthatatlan dolgokról, de olyan dolgokról is, amelyeket ismertek. Van 3 
többdimenziós réteg, ezek alkotják azt, amit én emberi lénynek neveznék, egészében. Egyszerű őket felcímkézni, de mind 

nagyon mély értelmű. És ahogy haladunk befelé, egyre inkább azok lesznek. Valójában, csak három van. Akár a DNS 
rétegei, ezek is feldarabolhatók, felcímkézhetők, de az összes egyként működik. 

 

Az elsőt emberi tudatnak fogjuk hívni. A második a veleszületett. Ezt mindjárt elmagyarázom. A harmadik pedig a 
Felsőbb-Én. Hárman vannak és a te feladatod, hogy fogd és indulj el attól a legkülsőtől a következőig és aztán a 

következőig. Így tudsz felépíteni egy hidat abból, ami 3D-s és amiben élsz, egyenesen abba, amit mi sejt-intelligenciának 
hívunk, a veleszületettnek és aztán a kapuhoz - a tobozmirigyhez - egyenesen a Felsőbb Énhez. Hogy tudod ezt 

megcsinálni? Hadd mondjam el a következőt: A régi energiában ezt nagyon ritkán sikerült megtenni! Mély meditációra 
volt szükség, látomásokra és mások segítségére, úgy hogy ott ültél szemben egy olyannal, aki könnyűszerrel olvasta az 

információkat a fátyol túlsó oldaláról. Mindez csak a kezdet az elmozdulás és a váltás felé. Mi mégis arra kérünk 

benneteket, hogy tegyétek meg, mindannyian, egyedül. Az energiák abba az irányba kezdtek mozdulni, ahol ez elérhető 
lesz mindenki számára, de ki kell majd lépnetek a 3D-s szemléletmódból, ha ezt meg akarjátok valósítani. 

 
A folyamat 

 

"Kryon, te 20 év alatt soha nem adtál egy listát sem. Mit csináljunk most ezzel? Vannak mások, akik adnak listákat. Még 
más Kryonok is vannak, akik listákat adnak, de te nem." 
 
Mindjárt megmutatom, hogy miért. Mondjuk, te most itt ülsz és azt szeretnéd, hogy még jobban szeresd önmagad. Mi 

van, ha valóban ez a vágyad: "Arra vágyom, hogy jobban tudjam szeretni önmagam, arra vágyom, hogy jobban tudjam 
szeretni Gaiát. Szeretném, ha meg tudnám változtatni a viselkedésem és megérinthetném Isten ábrázatát. Szeretnék 
kapcsolatba kerülni a belső gyermekkel. És nem tudom, mi a következő lépés." Tehát, jobban akarod szeretni önmagad. 

Hadd kérdezzek meg valamit: Kinek tudod majd megfizetni, hogy ez megtörténjen? A válasz az, hogy nem tudod 
megfizetni. Te ezzel tisztában vagy, ugye? A legtöbben igen és ők azt mondják: "Nos, van sok olyan program, amit meg 
tudok venni, mint pl. ’ Hogyan szeressem jobban önmagam.’ Ezt fogom csinálni. Könnyen elérem az interneten. 
Tanulmányozhatom, amelyiket csak akarom és amelyikre időt szentelek."  
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És a végén, elmondom kedves emberi lény, hogy rengeteg teleírt papír lesz majd előtted, rengeteg folyamatot 

megismersz majd és nagyon jó esélyed lesz rá, hogy egyáltalán semmivel sem szereted majd jobban önmagad, mint 
most.  

 

Miért van ez így? Mert a 3D-ban, ti mindig valaki máshoz akartok fordulni, vagy nem? Beveszel egy pirulát és máris 
jobban vagy, nem? Vannak olyan folyamatok, ahol ez működni fog egyéb tulajdonságokra, de nem a szeretetre. Nem a 

szeretetre!  Ezzel az eggyel neked kell szembesülni. Néz bele a tükörbe és tedd meg! És még ekkor is lesznek olyanok, 
akik majd megkérdezik: "és mi az első lépés?" Éppen most mondtam el. Nézz bele a tükörbe és kezdd el a folyamatot. 

 

Hát, ez nem igazán fog tetszeni az intellektusnak, aki ezt meg akarja tudni. De elárulom nektek, ez valójában a puzzle, az 
összerakós rejtvény. Úgyhogy, kaptok egy metaforát. Arról fog szólni, hogy az egész hogyan történik és még akkor is 

lesznek olyanok, akik, mikor kifelé mennek ebből a teremből, azt gondolják majd: "Nem vagyok igazán biztos benne, 
hogy értem ezt az egészet." Nem is könnyű, csak arra van szükség, hogy belenézz a tükörbe és ne valaki másba 

kapaszkodj folyton. 
 

Az első réteg 

 
Az első dolog, amit tudomásul kell venni és amin túl kell lenni, az első réteg, ami az emberi tudat. Ezt hívom én A Túlélés 

Rétegének. Mindaddig, amíg túlélési módban létezel, egyáltalán nem ismersz egyetlen más réteget sem. Mindaddig, amíg 
túlélési módban létezel, nem tudsz eljutni a következő rétegig és még elkezdeni sem tudod a folyamatot. Ez azért van, 

mert a Túlélés Rétege attól függ, hogyan reagálsz a külvilágra. Mindig figyeled a környezeted, ugye? Biztosnak kell 

lenned abban, hogy minden megfelelő és helyes, ugye? Megfelelően kell válaszolnod, ha kérdeznek, ugye? Ez a túlélés. 
 

Vajon tudod, hogy szabadulj meg az egyszerű túléléstől? A Szellem tudja. Hányan borultatok már térdre gyásztól, vagy 
gyógyulástól? Vajon hányan? Tudom, hogy kik vannak itt, hozzátok beszélek. Tudjátok mire gondolok, mert a túlélés 

hirtelen eltűnik és a tudatos réteg toppan eléd. Akkor, amit mindenki lát, az Isten szeretete. Amit mindenki lát, az a hála 
azok iránt ott körülötted és a békesség, hogy még élsz és jól vagy. Hát kedveseim, ez az a helyzet, amibe bele kell 

kerülni. De miért várjunk egy vészhelyzetre? Miért nem tudod megérteni és dolgozni rajta úgy, hogy minden segítség 

nélkül teszed ezt a dolgot? 
 

Az első lépés: Lépj ki a túlélés-módból! "Hogy tudom ezt megtenni, Kryon?" Fontold meg pl. ezt:"Drága Szellem, 
szeretném egy kicsit megpuhítani a tudatom. Amikor valaki sértegetni akar és megkísérli nyomkodni az indulat érzésének 
gombját, soha többé nem akarom, hogy ezek a gombok működjenek. Továbbra is békésen szeretnék üldögélni. Ezt 
nevezik kilépni a túlélés-módból. Biztonságban érzem magam Isten karjaiban - teljesen és tökéletesen biztonságban. Le 
akarom dobni a külső héjat, ami az emberi tudat rétege, azt, ami egyedül a 3D-ban van, azonnal reagál és másképp élni 
az életemet." Ez lenne az első lépés. Ez az első lépés kedvesem. És nézz a tükörbe, miközben ezt mondod. 
 

Vajon megvéded önmagad? Ha valaki kritizál, vajon gyorsan igazat adsz neki? Hányan vagytok, akik meg tudják hallgatni 

a kritikát, megállni és elgondolkodni: "Huh és ha igaza van?" Nehezére esik az emberi lénynek ezt megtenni, te sem 
tudod könnyen megtenni. Gyakorolnod kellene. Tudod miért? Mert túlélésre lettél tervezve. A régi energiákban ez jól 

szolgált, de most már nem. 
 

Az alapvető emberi tudat túlélésre van tervezve, de ezen a mérföldkövön már túl vagytok. Régi energiákat hordoz 
magával, ami gyűlöletet okoz és háborút, csalódást és depressziót. Önbizalomhiánnyal jár és mindig egyedül érzed 

magad. Valóban ebben akarsz még dagonyázni? Ideje, hogy válts a túlélésről a "békés létezésre, bölcsességben." 

 
El szeretnélek vinni a bolygó mestereinek a tudatába, akik mindnyájan itt vannak. Ha odaállnál Krisztus elé és azt 

mondanád neki: "Nos, nekem nem igazán tetszik, amit viselsz," mit gondolsz, mit mondana a Mester? Vajon védekezne? 
"Nekem viszont tetszik. Úgy gondolom, illik is, meg jó áron is vettem." (Végül is, zsidó volt. - nevetés) Persze, nem ezt 

mondaná! Te ezt nagyon jól tudod. A szemedbe nézne és... nem is téged látna. Istennek azt a darabkáját látná, amelyet 

ismer és igazán szeret és elolvadnál előtte. Hát, ez történne. Szeretete azon a ponton érintene, hogy meglátnád Isten 
ábrázatát. 

 
Mohamed próféta egy barlangban élt és találkozott egy angyallal, aki azt mondta neki, hogy egyesítse Arábia törzseit és 

Izrael Istene majd vele lesz. Ez történt és ő megtette. Tisztában volt Isten szeretetével. Szelíden élt és méltóságteljesen. 
Soha nem kezdett volna védekezni, ugyanúgy, ahogy Buddha sem. Ezek voltak azok a mesterek, akik már régen 

megszabadultak a túlélés rétegétől és a belső szelídségnek egy energiájával dolgoztak. 

 
Sokkal aktuálisabb, ha találkozhatnál és beszélhetnél Paramahansa Yoganandával, most, ebben a pillanatban, 

belenézhetnél a szemébe és elmondanád neki: "Tudod, a ruhádnak furcsa illata van..." mit gondolsz, milyen választ 
kapnál? De vajon ki mondana ilyet neki? Hidd el, vannak olyanok. Ez a mester csak rád nézne, Isten szeretetével és te 

elolvadnál, mert nem látnál benne ítélkezést, sem sérelmet - csak az igazságot. Náluk nincs napirenden a túlélés. A 

mesterléttel nem jár együtt a túlélés-tudat. Vajon érted, mit mondok? Mi történik, ha véghez tudod ezt vinni, ha meg 
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tudod enyhíteni a túlélést, akkor kezdesz kapcsolatba kerülni a veleszületettel, a Csodaréteggel. Ez a másodok réteg. 

 
A második réteg 

 

Ez igazán az, amikor a folyamat kezd eljutni az emberi lény lényegének belsejébe. Szóltunk már ezelőtt is a 
veleszületettről. "Sejt-intelligenciának" is hívtuk. Tud mindenről, ami a testedben történik, mert ez az a kvantum-mező a 

DNS-ed körül. Ez az a veleszületett, amit gyógyításra használsz. Ez az a veleszületett, ami reagál a lézerre és a kémiára 
és nagyon mély értelmű (Dr. Todd Ovokaitys munkájáról beszél). Ez újdonság, mert ez egy többdimenziós folyamat és a 

veleszületett gyorsan észreveszi, mert ismeri. Vajon tudod, mi az ami még interdimenzionális? Az ember tudatos 

szándéka. Amikor gondolatcsoportokat hozol létre, azok teremtenek, az egy többdimenziós folyamat. Ez az, ami megfesti 
a festményeket. Ez az, amit a maestro, itt mögöttem használ, amikor behunyja a szemét és olyan melódiákat hall a fátyol 

túloldaláról, amilyeneket még soha nem hallott. (Robert Coxon zeneszerzőről beszél, aki komponál és lejátssza azt a 
közvetítés alatt.) Ez egy többdimenziós folyamat és akkor kapcsolja be, amikor akarja, mert kapcsolatban van a 

veleszületettel. A veleszületett pedig kapcsolatban van a Felsőbb-Énnel. Kezded már látni a képet? Nos, hogyan csinálod? 
Honnan tudod, hogy kapcsolatba kerültél a veleszületettel? 

 

Hogyan működik 
 

Most újra leírom nektek, hogy is történt ez a dolog. Az első lépés az volt, hogy kiléptél a túlélő módból. A második lépés a 
tiszta szándék. A tiszta szándék az a szándék, hogy megérintsd azt a részedet, amelyet talán soha nem érintettél ezelőtt. 

Mondjuk, hogy kész vagy, hogy átkelj a hídon és elérd azt az új energiát, ami most itt a bolygón megérett, kiszolgál 

téged és ezzel a szándékkal kezd működni. Közelebb visz ahhoz, ami mindig is a tiéd volt, a veleszületetthez, a 
Csodaréteghez. A veleszületett kapcsolatban van a DNS-sel. A veleszületettben ott van az őssejtek lenyomata és az 

Akasha Krónika. A veleszületett a felelős a spontán gyógyulásokért, az emberek azonnali gyógyulásáért, amit a tudomány 
nem tud megmagyarázni. Vajon hallod, hogy mit mondok? Ott van minden. 

 
A mesterek ezzel tisztában voltak. Hát ezzel dolgoztak. Mindazok az esetek, amelyekről hallottál, hogy gyógyítottak, teljes 

mértékben valóságosak! Megérintették a veleszületett részét minden egyes emberi lénynek, akit meggyógyítottak. Azt 

meg hogy csinálták? Tiszta szándékkal. És újra elmondom, a tiszta szándék az, ami annyira valódi, hogy nem tudsz 
visszalépni, ha már egyszer elhatároztad. Ellentmondást nem tűr. A szándékoddal fogsz társ-teremteni valamit, mert a 

szándék az, ami mindannyitokat egy olyan helyre juttat, ahol soha nem voltatok azelőtt. 
 

"Ugyan már, Kryon. Ezt az információt valóban nem tudjuk használni. Tiszta szándék, mire? Hogyan? Mondj még 
valamit." 
 
Itt egy metafora, amit soha nem fogsz elfeledni: Amikor egy emberi lény ott áll egy tó partján és be akar ugrani, a 
testének minden izma együttműködik, tiszta szándékkal. Jóváhagyják, hogy ugorjon és a jellemzők összejönnek a 

levegőbe való felugrásra. Állást foglalnak mellette, amikor ugrik és nincs visszaút... de van itt még valami. 

 
Pontosan abban a pillanatban, jelen van még egy folyamat, amit az emberek egyáltalán nem értenek, de bíznak benne és 

együttműködnek vele, a neve gravitáció. A tudomány nem érti a gravitációt. Persze, azt hiszik, hogy értik. Azt gondolják, 
hogy a tömeg függvénye. Nos, összefüggésben vannak, de a tömeg csak egy a gravitáció jellemzői közül. Nem a tömeg 

határozza meg a gravitáció erősségét. Amit ti a 3D-ben láttok, az egy megközelítés, amire azért van szükség, hogy 
bármennyire is, felfogjátok. Minderre a túlélési mód tanított meg benneteket. Eljön majd a nap, amikor majd uralni 

tudjátok a gravitációt, amikor majd tömeg nélküli objektumokat tudtok készíteni. Tesla ezt megtette. A jelen tudomány 

készen áll arra, hogy újra felfedezze, de időközben nem értitek. Furcsa módon, mindenki alkalmazza. 
 

Itt van hát egy rendkívül összetett folyamat, amit egyáltalán nem értetek, a Világegyetemnek egy többdimenziós 
jellemzője és ti alkalmazzátok a mindennapi életben. Még csak nem is gondoltok rá. Nem értitek, de számítotok rá, hogy 

állandóan itt van és mindig ugyanaz. Felugrasz hát a tóparton, a gravitáció pedig beleránt a tóba. 

 
Nos, hányan vannak olyanok, akik, miután nedvesen kijönnek a vízből, leülnek és egy papírral a kezükben, egy listát 

akarnak arról, hogy a gravitáció ezt hogy is csinálta? (nevetés) 
 

Vajon értitek már, mi történik? Figyeljetek: Létezik egy felséges szabály és egy alapigazság a tiszta szándékról. Hadd 
mondjam el egy más módon. A Felsőbb-Énetek a Teremtőnek egy darabkája. Mindannyian ezzel születtek. Ez ugyanaz a 

lélek, ami minden egyes életedben veled van. Vajon tisztában vagytok ezzel? Minden életedben ugyanaz a lélek. Egy 

barát van ott bennt, aki ott van veled minden utazásodon, a veleszületettel együtt. Néhányan képesek vagytok arra, hogy 
kinyújtsátok a kezeteket és megérintsétek ezt a jó barátot és olyankor te vagy a legbékésebb a bolygón. Vajon meg 

tudod ezt érezni? Vajon emlékszel erre az érzésre? Szeretnéd-e vajon, hogy állandóan veled legyen ez az érzés? Ez olyan, 
mintha minden ősöd visszatérne, összecsomagolva, ott benned és téged szemlélne. Meg tudod őket érinteni és ők 

téged... Meg tudod fogni a kezüket, amikor csak akarod. Igaz szeretetben, ezek azok a szülők, akiket mindig is kívántál 

magadnak, ha nem voltak szüleid éspedig a fátyol másik oldaláról. Hát erről van szó. 
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Ó, olyan jól érzed magad. Ott van a belső gyermek is. Hozzá tudsz érni, amikor csak akarsz és ennek nem is kell, hogy 
vége szakadjon. A legnagyobb szeretet, amit érezni tudsz. Ez a folyamat nem értelmi jellegű, nem érthető meg, de az 

alapigazság az, hogy mindig működik, akár a gravitáció. Csak arra vár, hogy aktiváld. Számíthatsz rá, hogy beleránt az 

ön-tudatosság tavába. 
 

Kedveseim, amióta csak megszülettetek, a Felsőbb-Én, az a lélek, ami veletek volt minden egyes alkalommal, állandóan 
nyújtja a kezét, csak arra vár, hogy tedd meg ezt a lépést. Ez a szerető Isten, aki téged a megfelelő helyre juttatott, 

szinkronisztikusan, ahol hallani tudsz ezekről a dolgokról és egy jobb döntést hozhatsz. Ez az a szerető energia, amelyik 

olyan gyakran megmutatja neked a 11:11-et az órádon, ami már nem írható a véletlen számlájára. Te meg újra és újra 
ezeket a számokat látod. Most már tudod. Ez a Teremtő, ott benned. Megveregeti a vállad és azt mondja: "Most nézd." 
 
Számmisztikailag, a 11:11 a megvilágosodás/megvilágosodás energiáját hordozza. Két mesterszám egymás mellett. Vajon 

ezt kihagyhatod? Vajon lemaradhatsz róla, öreg lélek? Ez egy kacsintás. Ez az életed az, amire vártál! Az a kéz, amely 
feléd nyúl Istentől és azt mondja: "Gyere egy kicsit közelebb. Mert ha megteszed, segíthetsz a bolygónak. Élj egy kicsit 
tovább. Kezdd el ezt a "te" dolgot? Tudod, hogy ott van a DNS-edben, ha szükséged van rá. Hozz létre társ-teremtéssel 
egy olyan valóságot, amiről csak álmodtál?" Tudod, hogy ott van, ha akarod. Már érezted! Valóságos. 
 

Ki kell lépned a túlélésből és kifejezni a tiszta szándékot. Kezdj hinni a folyamatban, amit nem ismersz. Fogalmad sem 
lesz róla, hogyan működik. Vajon meg tudod tenni? 

 

Nos, itt egy ígéret, kedves emberi lény: Amikor elkezded ezt a tiszta szándékot, a folyamat átveszi az irányítást és 
magától működik. Működni fog, mert a Szellem csak erre várt. Ugorj bele a tóba. Nem állíthatod meg. Az ember agyában 

nincs törlés gomb. Nem tudod visszacsinálni, amit éppen elmondtam. Persze próbálkozhatsz. De nem fog működni, mert 
ahhoz beszéltem éppen most, ami ott belül van. 

 
Éppen most, néhányan elkezdték érezni. Öreg lelkek vannak itt, akiknek a Felsőbb-Énje kiáltozik:"Figyelj, figyelj, figyelj, 
figyelj, figyelj, figyelj, figyelj!" És ez azért van, mert ő veled volt minden életedben és csak arra várt, hogy megfogd azt a 

kezet, ami ott volt kinyújtva - csak erre várt. Az kezdi a folyamatot. 
 
Tehát, a mai meghívásban nincsenek lépések, nincs gyakorlás és még azt sem fogod tudni, mit csinálsz. Eddig tetszik?  
Azonban, bízhatsz a folyamatban, akár csak a gravitációban. Vajon ez olyan nehéz? Hát ott van. Működik, de neked kell 

az ugrást megtenni. És, amikor megteszed, már nem tudsz meghátrálni. Egyenesen beleránt a tóba. 

 
Amikor a társam elkezdte a közvetítést, egy egyszerű információt kapott tőlem. Beszéltem neki az implantátumról. Azt 

mondta: "Kryon, ez nem jó szó. Biztos vannak olyan fénymunkások, akik majd ki akarják venni a már meglévő 
implantátumot, te meg be akarsz nekik egyet ültetni! Ne ezt a szót használd." Elmondom, miért használtuk mégis és hogy 

mit jelent. Mindezen évek után elmondom: Ez a tiszta szándék beültetésének jóváhagyása. Hát erről van szó. Ami az 

embereket megriasztja egy pillanatra az, hogy nem akarják, hogy olyan valamit ültessenek beléjük, amit nem tudnak 
eltávolítani. Nem értik, hogy ez pontosan ugyanaz, mint amikor beugrasz a partról a vízbe. Nem tudsz visszafordulni és 

vizes leszel. 
 

Hányan vagytok erre készen, öreg lelkek? Ideje, hogy vizesek legyetek. Legyetek vizesek a Szellem tisztaságának vizétől. 
Jussatok el arra a helyre, ahová terv szerint el kell jutnotok. Jussatok el arra a helyre, ami tárt karokkal vár benneteket és 

kezdjétek el a folyamatot, ami eltarthat egy darabig, de ez az, amire meghívtunk, hogy kezdd el a mai napon. Ez a tiszta 

szándék, annak a jóváhagyásnak a beültetésére, hogy változz. Nem tudod visszacsinálni.  
 

Így a tanítás egyre mélyrehatóbb. Egyre mélyrehatóbb, mert azzal a lényeggel foglalkozik, amiért itt vagytok. Azokat a 
gombjaitokat nyomkodja, amelyek azt mondják: "Nem igazán akarok odamenni és megtenni azt, mert félek, hogy a 
dolgok túlságosan is sokat változnak majd." Mit szólsz ahhoz, ha megszabadulnál ettől a félelemtől és fontolóra vennéd, 

hogy a változás valami jobbat eredményezne, mint ami most van. Ez lehet a változás. Nem számít, mennyire tartod 
jónak, attól csak még jobb lehet Isten szeretetével. 

   
Ideje meglátogatni a családot ott belül. Figyelj: Itt vannak azok, akiket szerettél és elveszítettél és azt mondják: "Jó 
munka volt." Ezért hoztak ide. Ezért lettek a szüleid a fátyol másik oldalán. Ők ezt tudták. Nem számít mit tettek, amikor 
ideértek, tudták mit tesznek, mielőtt lejönnek. Ezért ülsz itt ma ezen a széken, vagy olvasol, vagy hallgatod a felvételt. 

 

Áldja meg Isten az emberi lényt ezekben az időkben! Átestünk ezen a hihetetlen utazáson együtt, csak azért, hogy itt 
ülhessünk ebben az időben és elindítsuk a továbbképzés csíráit. Most ez itt van előttetek. A változás nehéz. De legyél 

félelem nélküli. Húzd ki magad és legyél vele tisztában, hogy te jelented az egyedüli fényt, ami valaha is lesz ezen a 
bolygón. Senki nem fogja ezt megtenni helyetted. 
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Minden ország, ahol a társam megfordult, ugyanazokkal a jellegzetességekkel rendelkezik. Bárhol is élnek a Földön, az 

öreg lelkek éppen olyanok, mint te. Más kultúrák, más nyelvek, de ugyanolyanok, mint te... fivérek és nővérek 
mindannyian, ugyanazon a dolgon tevékenykedve, mint te. Azon dolgoznak, hogy megérintsék Isten orcáját, ott belül. 

 

Ez helyénvaló és itt az ideje. 
 

Kryon 

 
 

Fordító - Vass Antal 


