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A megfoghatatlan Akasha 
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( Forrás: http://www.kryon.com/CHAN%202013/k_channel13_elusiveakash.html ) 

 
Hogy segítsék az olvasókat, Lee és Kryon újra átvizsgálták ezt a közvetítést, hogy még tisztább megértést biztosítsanak. 

Ami élőben történik, gyakran olyan energiákat hordoz, ami egyfajta kommunikációt tartalmaz és amire a nyomtatott 

szöveg nem képes. Szóval élvezzétek ezt a kibővített üzenetet, amely 2013-ban Minneapolis-ban lett átadva. 

 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 

A társam ellép a tudatosságától egy olyan lépéssel, amelyet évekig gyakorolt. Ez nem egy könnyű emberi tulajdonság, 
mivel az ember teljes akar lenni és totálisan irányítani akarja azokat a dolgokat, amelyek a leginkább helyénvalóak a 

túlélése szempontjából. Az egyik közülük a tudatossága lenne, így a közvetítés, amelyet vele láttok, egy kicsit különbözik 
a korábbiaktól. Elmondtuk ezt régebben is, hogy ezen folyamat alatt nincs hatalomátvétel az emberi lény felett. Helyette 

egy összeolvadás van, egy társulás és ez az, amit láttok. Tehát, ahogyan a társam félreáll, néz és figyel mindent, ami 

történik. Később még leírni is képes, ha szükséges. Ez azért van, mert van egy emberi lényünk, aki képes dolgozni az 
énjének azzal a megszentelt részével, amely új és különböző. Ez inkább egy részvétel, mintsem egy hatalomátvétel. 

Amit ebben az új útban láttok, az megadja a képességet az emberiség számára, hogy aztán intellektuálisan és érzelmileg 

is részt vegyen benne, ahogyan az átadott üzenetek. Ez kiterjeszti az üzeneteket az olyan ember számára, aki ebben a 
közvetített állapotban egy fordító. Egy fordító, aki használja a nyelvet és keresztülhalad egy rendszeren, amely a 

tobozmirigy átjárójában helyezkedik el. A rendszer egy többdimenziós kommunikáció, amely egy 3D-s forráson keresztül 
(a tobozmirigy) kommunikál. Mindez azt mondja el, hogy mi is következik. Mint ahogy olyan sok más közvetítés, amelyet 

átadtunk, egy kombinációja az új információknak és azoknak a dolgoknak, amiket korábban állítottunk. De ez már sok 

közvetítésben el lett hintve. Tehát most egyesítjük ezeket a dolgokat egy üzenetben azért, hogy előtérbe hozzunk egy új 
fogalmat. 

Az emberi Akasha 

Többet akarunk mondani az emberi lény Akashájáról. Most meg fogjátok jegyezni azt, hogy ritkán használjuk az Akasha 

feljegyzés szót. Ez azért van, mert a feljegyzés szó konkrét jelentése, egy lineáris érzést ad a számotokra egyfajta listáról 
és mi nem szeretnénk ha eképpen gondolnátok erre. Nem csak ezért, hanem mert az emberi Akasha sokkal többet 

tartalmaz, mint az életek feljegyzései. Tehát ez az, ahol ma el fogjuk kezdeni. Lassan fogunk haladni, ezért bármilyen 
újonnan átadott fogalom, helyesen és jól el lesz magyarázva, így teljességükben megérthetitek őket. 

Mire gondoltok, amikor azt mondjuk, hogy Akasha? A megfoghatatlan Akashának neveztük el ezt a közvetítést, tehát már 

kinyilatkoztattuk a tulajdonságot, amiről beszélni fogunk. Az emberi lény Akashája, a története mindannak, amit az 
emberi lény a Föld bolygón megtapasztalt. Na mármost, több Akasha tulajdonság is van bennetek, amelyek túlmutatnak 

a humanizmuson, de ezek nagyon jól el vannak rejtve és nem ezek a mai este témája. Tehát azt mondhatnátok, hogy a 

legtöbb, amitek csak van, az a Földön szerzett közvetlen tapasztalatotok, ahogyan az emberi Akashát meghatároztuk. Ez 
az Akasha szintén jól el van rejtve és nehezen megfogható, de mindig megmutatja magát olyan módokon, amelyeket 

nem ismertek fel. Tehát itt kezdünk, azzal, hogy meghatározzuk, hogy tulajdonképpen hogy is lehet bennetek úgy, hogy 
ennek még egyáltalán nem is vagytok a tudatában. 

Az Akasha kirakós 

A legtöbb emberi lénynek fogalma sincs arról, hogy minden nap foglalkozik az Akashával. A legtöbb ember általa van 

vezetve, még akkor is ha nem tud róla. Tehát, be akarom állítani a szintet azáltal, hogy most elmondom nektek, hogy az 
Akasha nem valami olyan dolog, ami hagyományos módon kommunikál veletek. Ez nem az, amire számítanátok. Menjünk 

vissza egy pillanatra és nézzük meg az áttekintést. Az Akasha egy rendszer kedveseim és ez gyönyörű. Előttetek ülök, 
tudván, hogy ki van a szobában és ismerve az életeiteket, mindannyiótokét. Ismerem a kirakósokat, amiket manapság 

hordoztok. Itt ülök, mint egy tanácsadó, aki sohasem volt ember, figyelve titeket, ahogyan az emberi kirakóssal 

dolgoztok, amely elképesztő a számomra.  

Azok vagytok, akiket lélekcsoportnak hívhatnátok, akik mind szakértői a biológiai lény kifejezésének (Kryon 
meghatározása egy csoportra, akik a többszörös emberi életeken való keresztülmenetelésre szakosodtak). A Teremtő 

Forrás, ami Isten, aki a Világegyetemet, a galaxisokat és mindent, ami csak létezik készített, az egy szakértői csoport 
színe-java és ezek Ti vagytok! A leves része vagytok, amely Isten, aki arra szakosodott, amit csináltok. Ez egy nehéz 

szerep, tehát csak néhány milliárd van kiválasztva, hogy csinálja. Ha tudni akarjátok, hogy mi van a lelketek magjában, 

mint szakértő, akkor az a szeretet és a könyörület. Ez van a belsejében. Ez nem mindig látszik ezen a módon, de ott van 
és amikor a Földre jöttök, az a küldetésetek, hogy szétosszátok, hogy megosszátok a bolygó valódi energiájával. Az 

Akasha egy rendszer, amely segít az embereket belevezetni a tanulás és a megoldás helyzeteibe. 
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Isten darabjának, amik vagytok, az a tulajdonsága, hogy a fátyol felém eső oldalán marad. Biológiai lényként jöttök a 

bolygóra és rejtett előttetek az, hogy valójában kik is vagytok, ahogyan próbáljátok megtalálni az utatokat a sötét Földön 
keresztül. Rejtett előttetek az, hogy hogyan próbáljátok megtalálni a saját sejtszerkezetetekben lévő fényt. Tiétek a 

munka neheze. Minden mester, aki ezen a Földön járt, megpróbálta megmutatni nektek ezt az emberi Isten részt és 

elmondta nektek, hogy ez ott van. De ezt fel kellett fedezni. 

Kryon hosszú ideje itt van. Itt vagyok veletek azóta, mikor néztük, a Föld formálódása idején, ahogy a hálók beállítódtak. 
Ez éppen azelőtt volt, mikor más helyeken megformálódó bolygókat néztünk, tudván azt, hogy egy napon azt fogjátok 

tenni, amit most tesztek, újra és újra és újra. Bizonyos csoportotok jönnek elsőnek és aztán jönnek a többiek. Ez a 
rendszer. Ebben a rendszerben, van egy valós szerkezeti tulajdonság, amely tiszteletben tartja a tudatosságot, szabad 

akaratot és azokat a fogalmakat, amelyekről most fogunk beszélni. Mindez azt mondja, hogy az Akasha nem a véletlen 
egy hibája, rejtélye, vagy rendszere. Ez egy elgondolás és azért lett megtervezve, hogy segítsen nektek. 

Az Akasha belső dolog. Kezdettől fogva ott van és veletek jön a biológiában, a "tudatosságotok megteremtése" alatt. Ez 

egy részetek, ami soha nem tud távozni, soha nem lehet törölni és amivel minden nap együtt éltek. Ez a rendszer része, 

amivel születtetek, de kiterjeszthető, megérthető és megváltoztatható, hogy megteremtse a fejlődési folyamatotokat. 

A megfoghatatlan Akasha 

Most itt van az, ami az Akashát megfoghatatlanná teszi kedveseim. Ez a rendszer, ez a gyönyörű rendszer a zsebetekben 

akar lenni, mint egy segítség, keresztül az életeteken át mindvégig. Ez majdnem teljesen reagál az emberi szabad akarat 

tulajdonságára a bolygón. Ha az emberek úgy döntenek, hogy a bolygónak vissza kell mennie a sötétségbe, az Akasha 
másképpen viselkedik. Ha az emberek úgy döntenek, hogy az emberiség megnöveli az emberi tudatosságot, akkor a fény 

fog elkezdeni győzedelmeskedni és az Akasha másképpen fog reagálni. Tehát most látjátok azt, hogy ez dinamikus és 
nincs "beállítva a születéssel". Úgy változik, ahogyan Ti is változtok. Tehát az első dolog az, hogy ez mindig mozgásban 

van.  

Ez annyira megfoghatatlan. Ha bármelyikőtöket megkérdezem, hogy: "Beszélj a korábbi életeidről", akkor az esélyek 
azok, hogy még a leginkább megvilágosodottak is közületek azt mondanák, hogy: "Nem vagyok igazán biztos benne. 
Lehet, hogy itt, vagy ott voltam. Nem látok egy kiválasztott életet a tudatosságom leveséből. Van pár furcsa emlékem, de 
nem vagyok határozott a tekintetben, hogy lehet, hogy ebben, vagy abban voltam." Igazatok lenne! Tehát, miért 
megfoghatatlan az Akasha? 

Az ok ez - figyeljetek alaposan, mert ez új információ. Az Akasha nem egy agyi funkció. Ez nem az, ahol a memória 

szinapszisai találkoznak, tehát amikor válaszolni próbáltok a fenti Akashás kérdésre, ezeket a dolgokat keresitek egy 
tudatossági szerkezetben, amely az emberi agy átlagos memóriájával és szinaptikus tulajdonságaival dolgozik. Az Akasha 

nem az agyatokban van, ezért nem fogjátok megkapni az emlékeket, amiket kerestek. Helyette az Akasha a DNS-etekben 
helyezkedik el. Tehát, hirtelen van egy helyzet, ahol az Akasha kommunikációja nagyon különböző. Ez nem lineáris és 

nem lehet rá emlékezni úgy, ahogyan az agyatok emlékszik bármire. Nem fog nektek tényeket adni. Megfoghatatlan! 

Tehát, hogyan ér el hozzátok? 

A DNS más módon kommunikál veletek és a tudatosságotokkal, mint ahogyan azt az agyatok teszi. Ezt meghatároztuk 
korábban és ez bonyolult, de mindenesetre elmondom: A DNS-etekben hordozott információnak, végül el kell érnie az 

agyatokhoz azért, hogy felismerje (tudatossá váljon és elhiggye). Aztán megérkezik az öntudatotokba és egy bizonyos 
módon működik, amit a következőkben fogunk meghatározni. Ezt azzal teszi, amit mi átfedő többdimenziós mezőknek 

hívunk. Ez nem egy tudományos rejtély, mivel az elektronikáitok állandóan ezzel a fajta kommunikációval rendelkezik. A 
DNS nem a memóriában, szinapszisban, szerkezetben vagy a linearitásban, hanem érzelmi fogalmakban beszél hozzátok. 

Az átfedő többdimenziós mezőknek van egy neve az elektronikában és ezt indukciónak hívják. Szintén így működik, 

amikor a Nap az átfedő többdimenziós mezőkön át, információt és asztrológiai tulajdonságokat közvetít a helioszféráján 
keresztül, bele a bolygó Mágneses Rácsába. Tehát ez természetes dolog, mindig ez történik és ez egy fraktál (sok 

ismétlőtő része van). De ez mind a DNS alapvető szintjén történik. Van egy mezőtök a DNS-etek körül, ami valamivel, 
amit mi az "okos testnek" vagy veleszületettnek hívtunk, kölcsönhat a tudatosságotokkal. Tehát, ne bonyolítsátok ezt túl. 

Csak tudjátok azt, hogy az Akasha nehezen megfogható, mivel nem enged titeket úgy emlékezni, ahogyan normálisan 

emlékeztek a dolgokra. Ez nem hagyományos dolog, ez része a DNS kommunikációjának. 

Hogyan hat az Akasha rendszer az emberre? 

Hadd beszéljünk arról, hogy hogyan működik, mi az energiája ma és merre tart. Az Akashának vannak, úgynevezett 

meghajtói. A meghajtók azok, amik bizonyos érzésekkel kommunikálnak az Akasháról az agyatokba és lehetővé teszik, 

hogy érezzetek valamit. Ez nem emlékként érkezik, ahogy mondtuk és az Akasha rendszerre nem szükségszerűen 
jellemző egy egyéni elmúlt élet kommunikálása (ami később eljöhet a DNS felébredése és feldolgozása kapcsán). A 

normális Akasha meghajtók nem közvetítik az agynak azt, hogy kik voltatok, hol voltatok, vagy, hogy mikor is voltatok. 
Nincsenek nevek és nincsenek nemek, még akkor sem, ha azt gondoljátok, hogy tudjátok. Amit ehelyett tesz az az, hogy 

próbaképpen érzelmi fogalmakat ad a számotokra.  
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Az emberiség Akasha meghajtói jelen pillanatban is ugyanazok, mint amik korszakok óta léteznek. A dolgok, amiket 

először fogtok érezni az Akashátokból, amelyek belehajtják magukat a tudatosságotokba, azok a túlélési ösztönök. Ezek a 
korábbi tapasztalatokról szólnak, amelyeket a félelem, a dráma és a befejezetlen ügyek teremtettek. Tudjátok, hogy 

igazam van. Mi az, amit érzel öreg lélek? Az az, amitől félsz? Az Akasha ezt fogja közvetíteni a tudatosságotoknak, nem 

mint egy emléket arról, hogy mi is történt, hanem mint egy túlélési ösztönt arról, ami történt. Ezeket az Akasha 
tulajdonságokat hívják meghajtóknak, mert ezek hajtanak bele titeket a tettekbe, vagy sok esetben a nem cselekvésbe. 

Éreztek valamit és nem fogtok odamenni, vagy megtenni valamit amiatt, amit éreztek. Ez megérzés vagy Akasha 
emlékezet? A fogalmak, amiket fogadtok a DNS szintjén vannak, az agyatoknak sugároznak és keresztülhajtanak titeket 

ezen a felfedésen, a gondolkodásotok érzelmi részének az irányába. Miért van ezeknek a dolgoknak ilyen alacsony 

energiája? Miért félelem és dráma? Miért befejezetlen ügyek és igen, hívjuk úgy, ahogy hívják - bűnösség? Miért? Öreg 
lelkek vagytok! Nem érdemelnétek valami jobbat, mint ez? Átadtuk nektek korábban az információt. Az energia, amit a 

bolygón teremtettetek hajtja Gaia tudatosságát, a DNS-etek hatásfokát és a jövő emberiségét. Ez képviseli a szabad 
akaratotokat eddig a pontig és ez megváltozik. 

A személyes Akasha átkalibrálása 

Képzeljetek el egy Akashát, ami újrarendezi a meghajtóit. Mi lenne ha a félelem, a dráma és a befejezetlen ügyek helyett, 

az Akasha elkezdene valami mást mutatni a számotokra? Fog is kedveseim, mert ez jön az új energiával és az átkalibrálás 
éppen most történik meg. Ez egy változást képvisel az Akasha kommunikációjában, mivel megnövelitek a rezgéseteket. A 

testetekben lévő minden sejt tudja, hogy mi történik ebben az új korszakban. Most megkérdezhetnétek, hogy: "Nos 
Kryon, ez azt jelenti, hogy mindenki Akashája tudja?" A válasz igen! A különbség az, hogy vajon az agy meg fogja ezt 

engedni, hogy érezzétek, vagy sem? Most, itt van az, ahol a tobozmirigy belép a képbe.  

Az agynak szintén vannak meghajtói és néhányuk spirituális meghajtó. Szűrőknek hívhatjátok őket, mások a hit szűrőinek 

nevezik. Az agy a múlt tapasztalatai és annak a dolognak az elkötelezettsége kapcsán "ahogyan a dolgok működnek", 
engedi meg vagy sem, értelmezni (elhinni) a dolgokat. Egy új tudatosságot teremtetek és ennek része az Akasha 

jóváhagyása, hogy beszéljen hozzá. Azok ebben a szobában, akik hallgatják ezt az üzenetet és mások, akik figyelnek, 
vagy később olvassák, lehet, hogy elkezdik megérteni azt - ahogyan megnövelik a tudatosságuk fényét -, hogy beavatták 

őket az igazságba. Ez elkezdi megváltoztatni az Akasha kommunikációját. A tobozmirigy jobban dolgozik, a szűrők 
tisztábbak és az Akasha meghajtók elkezdenek megváltozni. 

Az emberiség nagyjának vannak szűrői, amelyek nem engedik meg az új spirituális gondolkodást. Elkötelezettek a hitük 

doboza iránt és ezért a DNS közvetíthet ugyan új információt, de "nincsenek ráhangolva a csatornára". Viszont az 

emberiség lehetővé tette a váltást, még akkor is, ha még nem fogadják el. Ez az öreg lélek rendszerének a 
gyönyörűsége, mert egy világméretű felhatalmazást teremtettetek, amely minden egyes ember által "látható", ha úgy 

kívánja. A szabad választás ilyen. 

Most, egy pillanatban beszélni fogunk az egyik legerőteljesebb gyakori meghajtóról és arról, hogy hogyan működik. De 
először el akarom mondani nektek, hogy mindig vannak kivételek a szabályok alól, mert ezek a dolgok, amikről beszélek 

nektek, nem abszolútak minden egyes emberi lénynek. Mindig vannak olyanok, akik mások. Az ok az életutatok, hogy 
miért jöttetek és mit tesztek a bolygón az emberiség szolgálatában, az egyedi a számotokra. Ez nem általános minden 

lélek számára. Így, ahogy átadom ezt az információt, az egy áttekintés és ez minden, amit átadok a számotokra. Tehát 

hadd beszéljünk az egyik alapos kivételről, a gyakori Akasha meghajtók közül. Ez az, ahol el fogjátok kezdeni felismerni 
azt, hogy az, amit mondok nektek, az heyltálló, onnantól fogva, hogy valójában meglátjátok azt.  

A csodagyerek nem a félelem, dráma, vagy befejezetlen ügyek által van meghajtva. A csodagyerek, aki mesterként 

játszik a zongorán, amikor 4 éves, kizárólag és teljesen a saját szakértelme által van meghajtva. A festő, aki mesterként 
fest, amikor 8 éves, a saját szakértelme által van meghajtva és ez minden! A zsenik kevésbé törődnének a túléléssel, 

amíg megvan a szakértelmük. Ez mind fogyasztói dolog, nagyon lineáris és mindannyiunk tud erre gondolni. Ez egy olyan 
kirakóst teremt a pszichológiában, ahol lesz egy emberi lényetek, a bonyolult tehetség bármilyen emlékezetének a 

lehetősége nélkül, amit soha nem tudtak megtapasztalni ebben az életben, de mégis ott van. A kirakós a pszichológusok 

számára a következőz: Hogyan létezhet ez, ha ez nem az agy emléke? A DNS nyomja ezt az agynak olyan gyorsan, 
ahogyan az csak fogadni tudja. Ez a sok élet szakértelme. Hová mennek a kezeid? Hogy tartod az ecsetet? Mik a 

hangjegyek a billentyűkön? Emlékszel-e a zenére? 

Ezek különleges esetek kedveseim, de elég gyakran látszódnak a számotokra ahhoz, hogy tudjátok, hogy nem illenek 
össze a szinapszissal és az emlékezettel. Ez az Akasha egy többdimenziós szinten, nyomva valamit a gyereknek, ami 

fogalmi - művészet, zene, költészet és szobrászat. Életekig tart, hogy egy mesteri művészt alkosson. Újra és újra meg 
fognak születni, folytatván a szakértelmüket, amivel korábban rendelkeztek. Mindaz, amit tenni akarnak az az, hogy ezzel 

folytassák. Ez nagyon különbözik a folyamatotoktól. Mindazon dolgok lehetősége, amikről beszéltem, egy dologra 

egyszerűsíthető le a számukra, ők az egyre koncentrálnak és ezt egy csodagyerekben tudjátok meglátni. Apropó, ez az 
amiért olyan sok művész működésképtelen, mert ezt folytatja és hanyagok abban, hogy túléljék a valóságot. Mások 

vannak körülöttük és csak önmagukkal és a szakértelmükkel törődnek.  
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Karma 

A dolog, ami az emberiség legtöbbjét meghajtja, egyike azon meghajtóknak, amit karmának címkéztetek fel. Na 

mármost, a karma sokkal több, mint befejezetlen ügy. A karma nem a múlt cselekedeteinek a büntetése kedveseim. Ez 
az ítélet egy tulajdonsága, ami nem Istené. A karma érzékeli a korábbi tapasztalatot és egy érzelmi választ ad rá, így 

egyiket fogjátok megtenni újra a kettő közül, vagy távol maradtok tőle. A karma erőteljes és a legtöbb ember érzi ezt, de 

ötletük sincs arról, hogy egy egyéni meghajtót fognak a DNS Akashájától. A karma nem gyakran rendez sajátságos 
befejezést! Néha egy rendőr rendőrré válik, egy katona ismét katonává, vagy anyák anyákká. Ez a pozitív és a negatív 

dolgok emlékezetének egy meghajtója. Néha ez csak érzelem. Néha ez valakit egy klasszikus gondolkodásmódba hajt 
bele, ami problémás dolog. 

Tudni akarjátok azt a klasszikus dolgot? Ez egy klasszikus következmény, amivel a pszichológusoknak igazán nehéz 

dolguk van. Nehéz ezt meghatározni, de tudni fogjátok, hogy létezik, amikor meghatározom. Néha a dolgok, amiket a 
DNS-től érzékeltek nem kellemesek, de úgy emlékeztek rájuk, mint akik vagytok és nem tudtok nélkülük élni. Ez a karma. 

Vannak emberi lények, akik eljönnek az életbe és akiknek az a meggyőződésük, hogy nem határozták el azt, hogy itt 

legyenek. Ha ez a tudatosságuk, akkor a DNS megpróbál ezzel együttműködni. Ismeritek ezt, nem? A sejtszerkezet 
utasításokat fogad az emberi gondolattól. Az önértékelés hiánya, problémákkal fogja megnyilvánítani önmagát, ami pedig 

teremt. Gondolhatjátok mit, még több önértékelési hiányt. Ez szintén drámát teremt és néhány ember nem úgy tűnik, 
hogy kikerül belőle.  

Az embernek, akit életében korán bántalmaztak, sok választása van. Valószínűleg megteremtették a kirakóst, hogy 

lássák, hogy meg tudják-e törni a mintát (a karma legjavát). Néha azonban ez csak visszaigazolja azt, amit éreznek, hogy 
nem kellene itt lenniük. Tehát ez az ember gyakran fog kikerülni egy sértő kapcsolatból és belemenni egy másikba és egy 

újabba! A barátok körbe fognak nézni és azt mondják, hogy: "Mi a baj veled? Állandóan ugyanazt a hibát követed el!". Az 

Akasha szintjén ugyanarra az utasításokra reagálnak újra és újra. Ez egy áldozati komfort zóna. Értitek ezt? 

Ez az, amit az Akasha tesz. Bemutatja a számotokra a létezés fogalmait. Meg fog ijeszteni titeket, ha féltetek korábban. 

Ha azt mondom nektek kedveseim, hogy a hitetek miatt öltek meg titeket, akkor valószínűleg elhinnétek nekem. Az öreg 

lelkeket emiatt - a legtöbbjüket. Ha megkérdeznélek titeket, hogy hányszor, vagy hol történt ez meg, akkor találgatnátok. 
Értitek, hogy mit mondok? Az Akasha fogalmakban működik, nem tényleges emlékekben. Szintén fogalmakat ad a 

számotokra, amelyek meghívások a változásra.  

Elmúlt életek az Akashában 

Néhány érdekes fogalom az Akashán keresztül továbbítódik. Hadd beszéljünk az elmúlt életekről. Az elmúlt életek 
hordozzák az öröklött fogalmakat az Akashába (Akasha örökség). Tehát, hogyha harcosok voltatok és csatában öltek meg 

benneteket, akkor lehet, hogy nem szeretitek a puskapor szagát. Ezek a dolgok szokatlan módokon érnek el hozzátok. 
Néhányatok be tud állni egy csatatérre és megérzi azt! Néhányatok szereti ezt, mivel ez a győzelem és az elengedés 

szaga - még több fogalom. De tudjátok, hogy van ott valami kedveseim, ami egy fogalom. Belemegy a központi 

idegrendszeri érzékelésetekbe. Ez az Akasha legjava. Nem emlékeztek annyira, mint amennyire éreztek valamit ezen a 
napon, ami bennetek van.  

Az elmúlt életek olvasóinak, mindezt ki kell válogatnia. Linearizálniuk kell valamit, ami nem lineáris. Megfoghatatlan, 

tudjátok. Az elmúlt életek olvasói érzékelni tudják a DNS-etek által teremtett kvantummezőt körülöttetek (a Merkabát). Ez 
az, ahol egy jó olvasó segíteni tud a "fogalmak leveséből" kiragadni az egyes életeket, amit ti soha nem lennétek képesek 

megtenni. Ez megmagyarázza, hogyan tud egy jó olvasó segíteni nektek a gátlásokkal és a korábbi tapasztalatokkal 
kapcsolatban, amiket magatoktól nem tudtatok meglátni.  

Na mármost, az öreg léleknek van egy további Akasha tulajdonsága. Az öreg lélek, aki a meghatározás szerint évezredek 

és számtalan élet óta itt van, csaknem mindent megtapasztalt, ami megtapasztalható. Tehát, mit gondolsz öreg lélek, mi 

van az Akashádban? Elmondom neked: ugyanaz, mint bárki másnak - dráma, félelem és befejezetlen ügyek, mostanáig. 
Az öreg léleknek raktárháznyi felébredő élete van és ez a különbség. Az új energiában, ez az, ami miatt az öreg lélek el 

fog kezdeni emlékezni. Tehát, egy öreg léleknek lenni eddig a pontig, közel sem jelentett annyi megterhelést az Akasha 
számára, mint amennyire ez most teszi. 

A dolgok átkalibrálódnak és ez az Akasha egy átkalibrálódása is. Hogyan éreztek ezzel kapcsolatban, mit kezdtek ezzel és 

hogyan vezet ez titeket azzal kapcsolatban, ahogyan a dolgokat teszitek? Az öreg lélekben lévő legérdekesebb 
tulajdonság az, hogy az öreg lelkek azt érzik, hogy minden dolguk kialakított. Ott voltak, megtették. Nincs semmi új, 

felismerték és elkötelezettek egy életút irányában, illetve, amit az életútnak gondolnak a Föld bolygón. Ez annyira érdekes 

és gyakran teljesen hibás. 
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Az Atlantisz szindróma 

Korábban átadtam a forgatókönyvet és ismét át akarom adni, hogy határozottan bemutassam ezt a számotokra. Tudom, 

hogy ez sokatok számára ellentmondásos. Hányótok volt Atlantiszon? Amennyi kéz emelkedett fel, azoknak azt mondom, 
hogy: "Valóban? Melyik Atlantiszon voltatok?" Akkor azt mondanátok, hogy: "Nos, nem tudtam, hogy több is volt!" Sokkal 

több volt, mint egy, kedves ember. Hadd kérdezzelek meg, hogy: "Mi történt ott?" Aztán azt mondhatnátok, hogy: "Volt 
ez a fejlett társadalmunk, amit megszűntettük, mivel valami rosszat tettünk. Ez maradt meg az Akashánkban és mi tudjuk 
ezt." 

Van néhány fogalom, amelyet az Akashátokba hoztok, amelyek rendkívül emberiek. Meg fogok nevezni egyet közülük: 

"Isten, Gaia és az Univerzum Teremtő Forrása egy emberi aggyal". Az emberek a saját intellektuális folyamatukat 
használják mindenre, ami Isten. A görögök nagyon jól csinálták. Megteremtették a saját isteneiket, hogy az emberek 

felett legyenek, de az istenek teljesen működésképtelenek voltak! Mindenfajta problémáik voltak, teljesen féltékenyek, 
gyűlölködőek, bosszúállóak és még vérfertőzőek is voltak! Az isteneik nemigen szerették egymást, csak úgy, mint az 

emberi családok. Játszottak az emberekkel odalent, csak, hogy más isteneket bosszantsanak vele. Volt ítélkezés, harag és 

düh. Ez a görögök mitológiája. Isteneket teremtettek emberi tulajdonságokkal.  

Nos, természetesen mára túl vagytok ezen, helyette egy Istenetek van, aki a szeretet. De aztán valahogy, volt egy 

háború a mennyekben, egy bukott angyal, düh, ítélkezés és bánat. A bukott angyal természetesen a lelketek nyomában 

van és így tovább és így tovább. A mitológia folytatódik. Kedveseim, a társadalmatok egyszerűen ugyanazt teszi, mint 
amit a görögök is tettek, csak ez egy kicsit modernebb. Ha hiszitek, ha nem, ez mind az Akashából jön. Ez egy fogalmi 

hiedelem, amely tudatosság ugyanaz Univerzum szerte és természetesen, ez az emberi tudatosság. Igazából nem 
vagytok semmilyen intelligensebbnek a tudatában, mint, amik ti vagytok, így nincs is semmi más fogalmatok Istennel 

kapcsolatban.  

Továbbá, van a csodálatos Gaia entitásotok, aki dühössé válik és villámmal csap le rátok, vagy felszárítja a talajt, így nem 
lesz termésetek ételnek. Értitek, amit mondok? Mennyi energia megy a szertartásba, hogy segítse Gaiát elégedetté tenni? 

Az évszázadok emberei ezt tették. Ez szó szerint az öreg lélektől jön. Minél régebb óta éltek a bolygón, annál jobban 

azonosul a humanizmus tudatossága, bármilyen más tudatossággal, amit csak az Univerzumban láttok. 

Tehát, miért van az Atlantiszos kérdés? Rendben, el fogom újra magyarázni lemúriai. Kijutottatok arról a nagy hawaii-i 
hegyről, amikor elkezdett elsüllyedni. Évezredekig volt az otthonotok - a legmagasabb hegy a Földön. Elkezdett 

visszahúzódni, vagy elsüllyedni úgy, ahogyan egy magma buborék hasítja szét magát számos vulkánon keresztül és 
kiengedi a nyomást, amely felnyomta. Ötletetek sem volt, hogy az egész hegy el fog-e tűnni, vagy még inkább, hogy 

felrobban-e! Tehát, sok éven át, a legtöbbőtök tengerre szállt és elmenekült. Amikor megállt a süllyedés, néhányan 
maradtak és a hegyek csúcsai váltak a jelenlegi szigetekké.  

Tudjátok, hogy mit szeretnek a lemúriaiak csinálni és mi van az Akashájukban ezen a napon? A lemúriaiak más szigeteket 

keresnek, hogy éljenek rajta. Ez van a DNS-ükben lévő fogalmakban, amelyek azt mondják nekik, hogy ez a módja az 

életnek. Ez a létezés egy fogalma és sok lemúriai a történelemben más szigeteken végezte. Ez úgy érződik, mint az 
otthon. Habár, sok sziget szintén vulkán. Gyakran a geológia természetes segítőeszközein, a vulkáni aktivitáson és a 

földrengéseken keresztül zajlott és a szigetek alámerültek. Tudtad öreg lélek, hogy ez az Akashádban volt? 

Tehát, mit gondolsz, mit tettél utána lemúriai, miután elsüllyedt a másik sziget? Legtöbbőtök elmenekült és újabb szigetet 
keresett! A következő életben, mégis egy másik szigetet kerestetek! Ez érdekes, de rendkívül emberi. Az, hogy amikor a 

rossz dolgok megtörténnek, valamit vagy valakit valahogyan hibáztattok - általában magatokat. Ez az öreg lélek 
önértékelési hiánya, amiről olyan gyakran beszéltünk. Tehát, most bűntudatotok van ezzel kapcsolatban és egy másik 

tudatosságotok működik, ami azt mondja, hogy a sziget tett valamit veletek. Ez a negatív Gaia hatás, amely azt 

feltételezi, hogy Gaia mérges. A valódi Gaia hatás tulajdonképpen egy csodálatos együttműködés az emberi 
tudatossággal! De az Akashátok, amely nagyon megfoghatatlan, egy teljesen más fogalmat fog adni a számotokra. 

Tehát az öreg lélek rosszul emlékszik Atlantiszra. Atlantisz egyszerűen egy általános név bármelyik sziget számára, amin 

éltetek és ami lerombolta önmagát, mialatt rajta voltatok. A legtöbb szigetnek jó oka volt arra, hogy miért volt vízzel 
körbevéve. Ahogy mondtuk, sok vulkanikus volt. Néha támadható helyeken voltak, könnyedén boríthatta el a víz őket, 

földrengéseken és árvizeken keresztül. Néha ez ciklikus volt, az 1.500-2.000 évenkénti vízciklus által. Számíthattok rá, 
hogy egy lemúriai ott lesz! Gondoltatok valaha erre? Minderre maga Atlantisz nem számított, de hogy elmondjam nektek, 

sokan voltak ott köztük és ez egy nagy eseményként ragadt bele a fogalmi DNS-etekbe.  

Amennyire fejlődik a technológia, hadd mondjam el azt nektek, hogy mire "emlékeztek", mint fejlett technológia. Ez nem 

az, amivel ma rendelkeztek. Ez az emelkedett gondolkodásmódú öntudatos gondolkodás. Ez a csúcstechnikátok, mert 
összejöhettek egy szigeten, mint Lemúriában és megemelhetitek a föld rezgését, amin vagytok. Ez nem egy gépezetről és 

villogó fényekről szól. Ez egy tudatosságról szól, amely meg tudja változtatni a fizikát.  
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Az új Akasha meghajtók 

Lapozzatok egyet velem egy pillanatra. Most az Akasha új meghajtóiról akarok beszélni nektek. Ezek a könyörületes 

cselekedet, szeretet és befejezett ügyek. Ezek lesznek azok, amelyek az öreg lélek DNS-éből, az öreg lélek agyába 
lesznek közvetítve. Ez el fog indítani egy folyamatot, ami segít nekik a hagyományos gondolkodás dobozán kívüli 

gondolkodásban. Az öreg lelkek fogják elkezdeni meglátni azt, hogy nem az élet áldozatai. Idevalóak! Az önértékelés 

növekedni fog, mert tudni fogja azt, hogy az emberek megérdemlik azt, hogy itt legyenek. Itt az ideje! 

Ez a folyamat engedélyezni fogja az Akashának, hogy beszéljen az agyhoz és a veleszületett testhez a magasabb 

fogalmakban, ami a könyörület. Kérdezzetek meg egy sebészt, hogy egy kórházban milyen gyakran tartja magát életben 

egy emberi lény hónapokig, csak, hogy lássa egy unoka lediplomázását. Kérdezzetek meg egy orvost, hogy látta-e valaha 
az elme hatalmát az anyag felett. Egy orvosnak, aki a halálhoz és a haldokláshoz közel dolgozik, elképesztő történetei 

lesznek arról, hogy emberi lények hogyan tudtak kikerülni a halálos ágyukról, amikor néhányuk eldöntötte, hogy megéri 
itt lenni. Mit gondoltok a spontán gyógyulásokról? Ez az emberi változás útiránya. 

Az új tudatosság és egy változó Akasha eredményei 

Az Akasha fogalmakon keresztül beszél hozzátok. Az új energia más túlélési meghajtókat hordoz az öreg lélek számára. 

Az agyatokba olyan fogalmak lesznek közvetítve, ahol nincs több karma. Érvénytelenítve lett, ahogyan ezt több, mint 20 
évvel ezelőtt el is mondtuk nektek (Kryon első könyvében). Elmondtuk, hogy dobjátok el a karmát, mert ez nem 

szükséges többé. Haladjatok előre a magatok által teremtett Akasha energiájával a jövőtökért, egy múltbéli fogalom 

helyett. 

Néhányatok össze van zavarodva és furcsán érzi magát, mivel a karma meghajtója nélkül üresnek látszódtok. Nos, hadd 

mondjuk el nektek, hogy itt az ideje megérteni azt, hogy mi ez az érzés. Ez azt jelenti, hogy ti irányítjátok a saját 

életeteket! Ez azt jelenti, hogy nem a véletlenek egy áldozata vagytok, ami ide-oda rángat titeket. Eldobtátok a karma 
régi energiájú meghajtóját és így most itt az ideje a teremtésnek! Ez fogalmi dolog és az az emberi lény, aki nem kapta 

meg ezt az üzenetet, azt gondolja, hogy valami nincs rendben. Néhány szerette a másik érzést és kiegyenlítette, hogy 
"normális legyen". Ez egy átkalibrálás. Nincs több karma. 

Az elmúlt életeknek nem lesz többé befolyása, mint korábban és a dolgok a múltról, amikre valaha emlékeztetek, 

elkezdenek átkalibrálódni. Most, el fogtok kezdeni emlékezni a sikerre, szeretetre, könyörületre és az eredményekre, 
amelyek a magas gondolkodáson keresztül érkeznek meg. Újra el fogjátok kezdeni akarni ezeket a dolgokat. Értitek, hogy 

ez hová tart? Képzeljetek el egy emberi lényt, aki csak pozitív dolgok által van meghajtva. Képzeljetek el egy emberi 

lényt, aki olyannyira teljesen a pozitív dolgok által van meghajtva, hogy pozitív dolgokkal kapcsolatos könyveket, TV 
műsorokat és filmeket fog kidolgozni. Képzeljétek el, hogyan változtathatja ez meg azt, hogy mások mit látnak és 

éreznek. Képzeljétek el, hogyan tudnak a kevesek valami olyat mutatni a többségnek, ami megváltoztathatja a bolygót! 
Képzeljétek el, hogy ezeknek a dolgoknak könnyű lesz a finanszírozása, mivel a pénzes öreg lelkek szintén látják ezt! 

Kedveseim, el fogtok kezdeni emlékezni, de nem a régi mitológiára, hanem Isten valóságára. A kirakós részei vagytok és 

most ti hordozzátok a megoldást. Kiérdemlitek, hogy itt legyetek, de még inkább, hogy felébredjetek és, hogy minél 

hosszabb ideig éljetek. A könyörületes elme öntudatos tudatossága ki fogja terjeszteni az életet. Soha nem fogtok egy 
haragos Istent látni a könyörületes gondolkodásmódotokban. Soha nem fogjátok látni a mitológia egy ítélkező teremtőjét. 

Az soha nem is létezett! Ez egy emberi gondolat, amely Istenre lett helyezve. Gaia a társatokká fog válni a Földön, nem 
pedig egy rémisztő erővé, akinek bármivel is több ajándékokat kell adjatok, mint, amit egy emberi társnak adnátok. 

Szerelembe fogtok esni Gaiával. Értitek a különbségeket? Ez a megfoghatatlan Akasha, ami átkalibrálja önmagát azért, 
hogy sokkal kevésbé legyen megfoghatatlan. Ez az emberi lényeket egy teljesen más tudatossági létezésbe taszítja. 

Akkor kezditek felismerni azt, hogy a bolygó mesterei mindezzel rendelkeztek. 

Zárásképpen, újból megkérdezünk titeket: Ki a kedvenc mesteretek? Kicsoda? Helyezzétek magatokat mellé most. Hogy 

érzitek magatokat? A válaszotok ez lesz: "Nyugodtan, békésen, biztonságban, olyan jól!". Tehát, ismét megkérdezlek 
titeket, hogy mit tettek ők, ami azt engedélyezte a számotokra, hogy így érezzetek? A válasz az, amit magatokért 

tanultok meg. Ez a béke ott, ahol nincs 3D-s oka annak, hogy béke legyen. A nyugalom ott, ahol nincs 3D-s ok a 
nyugalomra. Egy csodálatos, ezoterikus dolog tudatossága, ami kívül van azok látóterén, akik csak abban bíznak, amit a 

szemükkel látnak. Ez Isten szeretete, ami kiemelkedővé válik az életetekben és teljesen érvényteleníti az elnyomás, a 
félelem hazugságait. Nyugodtak lesztek és másképpen bántok másokkal. Az Akasha uralkodó fogalmai megnyilvánulnak a 

mindennapi életetekben és a dolgok, amik valaha problémát jelentettek, egyszerűen az emberi élet kihívásának a részeivé 

válnak, nem pedig egy alapvető szinten érzett túlélési feladatnak, vagy a félelem "gombjaitok" nyomkodásának.  

Néhányatoknak ebben a teremben és azoknak, akik olvassák, hallania kellett ezt az utolsó részt. Tudjátok, hogy miről 
beszélek. Nincs itt az ideje, hogy megszabaduljunk ezektől a régi folyamatoktól? Miért hagyjátok, hogy ezek a dolgok 

frusztrációba vezessenek bele titeket? Ez megöregít benneteket. Most elengedhetitek őket. Mondjátok ki hangosan, ha 
akarjátok. Hadd hallják a sejtjeitek! A megvilágosodott bolygó katalizátorai itt ülnek előttem. Ezek az öreg lelkek, akik 

meg fogják engedni megtörténni ezeket a dolgokat az életükben és emiatt tovább fognak élni. 
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Vannak olyanok a hallgatóságban, akik a gyógyulásért jöttek. Így legyen. Kezdődjön most el. Engedjétek meg 

magatoknak, hogy felálljatok onnan, ahol vagytok, tudván azt, hogy elkezdődött. El akarok mondani nektek valamit, 
aminek lehet, hogy nem vagytok a tudatában: a testetekben lévő minden sejt tudja, hogy miről beszélek. Mindannyian 

figyelnek és éljenezni fogjátok, ha megengeditek a számukra. Ti irányítjátok az egészet. 

Az agy a nagy központi állomása a tudatossági energia áthaladásának. Ti irányítjátok azt, hogy mit, vagy, hogy mit ne 

engedjen be magába. Itt az ideje megengedni egy új Akasha számára, hogy beszéljen hozzátok annak a rendszernek a 
dicsőségéről és fenségességéről, amit segítettetek megteremteni. 

Ez a mai nap üzenete. Kryon vagyok, szeretem az emberiséget - és ez jó indok. 

És ez így van. 

Kryon 
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