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A Lemúriai Nővériségnek szóló Kryon közvetítés 
A hegy árnyékában ülve 

Shasta-hegy, Kalifornia - 2019. június 20. 
( Forrás: https://amberwolfphd.com/wp-content/uploads/2019/07/Sisterhood-Shasta-6-20-19.mp3 ) 

 
 
Üdvözöllek benneteket kedves Hölgyek, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 
 
Az üzenet ma este leginkább azoknak szól, akik itt vannak a teremben, bár lesznek olyanok is, akik aztán majd 
meghallgatják. Nekik azt mondanám - főleg azoknak, akik közületek valónak tartják magukat -, hogy ők is 
képzeljék el magukat ide! 
 
Különleges alkalom ez, igen különleges. Ez itt a Lemúriai Nővériség, és a hegy árnyékában találkoztok. Amint 
arról ma korábban beszéltünk, megtévesztő lehet az, ami itt van. Azt mondtam, hogy magának az életnek a 
meghatározása behatárolt a számotokra: nem tartalmazza azt, ami a definíción túl van. Nem fedi le a 
különlegesen magasfokú tudatosságot, avagy a test nélküli tudatosságot - viszont ez mégis itt van. 
 
A Lemúriai Nővériség világszerte rendezett már találkozókat. Ám olyan különleges hely, ami ezzel az 
energiával a leginkább megegyező - ami leginkább illeszkedik ahhoz, akik vagytok, ami a tennivalótok, és 
amiért itt vagytok - kettő van. Az, ami valaha Lemúria volt - a mai Hawaii, valamint az a csomópont, ahol a 
Csillag Anyák azóta is ott vannak: a Shasta-hegy. 
 
Az, amit Lemúriában tanítottak nektek, annak a tisztaságnak köszönhetően volt különleges, amit Lemúria - 
távoli fekvésének köszönhetően - háborítatlanul meg tudott őrizni. Itt (a Shasta-hegyre utalva - a ford.) 
előfordultak különbözőségek, mert valóban éltek itt mások is, és sokkal kevésbé távoli maga a hely. Itt lehet 
jönni és menni kívánság szerint. A tanítás maga viszont tiszta volt. Amit mondani kívánok nektek kedves 
Nővérek az az, hogy a legtöbben közületek, akik itt most azzal töltitek az időt, hogy kérdezgetitek, ott 
voltatok-e egyáltalán Lemúriában - ott voltatok! Mivel ez itt valóban egy Nővériség. A Csillag Nővérek közül 
sokan pedig, akik egykor Lemúriában éltek, eljöttek ide. Ugyanaz a családotok itt is.  
 
Kiváló idő lenne ez most mindannyiótok számára, hogy komolyan feltegyétek magatoknak ezeket a 
kérdéseket: "Mihez kezdek az információval? Mi legyen most? Miért vagyok itt? Miért a lemúriai kapcsolódás?" 
Ha érdekel: ugyanaz a Csillag Anyátok - akik közül néhányan idejöttek (a hegyhez tartoznak - a ford.), és talán 
páran közülük tudták is, hogy ti itt lesztek.  
 
Azt tanítjuk, és mindig is azt tanítottuk, hogy a Szellem, Isten, bárhogy is kívánjátok nevezni, mindig a szabad 
akaratotokra vár, hogy kinyissátok az ajtót, így szólva: "Ott voltam? Nem voltam ott? Mutasd meg, talán adj 
jelet is!" Ha azt akarjátok, hogy beszélgessenek veletek, hát itt a legjobb idő rá! A legeslegjobb! A hegy 
árnyékában azon eredeti tanítóitok közül beszélgethettek néhánnyal, akik Lemúriában is ott voltak. Itt vannak! 
 
Mit jelent ez valójában számotokra, ahogyan most itt ültök? A Nővériség igazi célja, hogy újra felidézze és 
emlékezetetekbe hozza az információt, amivel Lemúriában rendelkeztetek. Az információ magja a tanítás, 
amivel a Nővérek láttak el. Arról, hogy mi a különbség azon ember között, aki csak úgy itt van, és azon ember 
között, aki készen is áll arra, hogy megélje sámáni mivoltát, ami a bölcsesség, a nagyobb intuíció, a csodálatos 
üzenetek. Ha erre nem álltok készen, akkor talán alapszinten kell inkább hozzáállnotok: a problémáitokra és 
nehézségeitekre való megoldás, vagy olyan dolgokra vonatkozóan, melyek elemi szinten érintenek. 
Gyermekek, kapcsolatok, minden ilyesmi. Az eszközök itt vannak, valóban itt vannak a hegy árnyékában.  
 
Azt mondják, hogy a város, amely a hegyen belül van, nem határolt általa, és igen nagy távolságra kiterjed, 
beleértve azt is, ahol ültök. Ha láthatnátok a hegyet: benne ültök. Ez valóban kedvező idő arra, hogy az 
eszközöket végre átadják nektek, és talán éppen ezért vagytok itt.  
 
Figyeljetek ide! Még jelen létformátokban is tudjátok, hogy igazam van. Vannak itt olyan dolgok, melyek 
meghaladnak bármiféle definíciót. Dolgok, amiket tanulmányoznak, hogy rájöjjenek, vajon miért azok, amik. 
Mele’hát (Amber Wolf lemúriai neve - a ford.) vonzza a hegy, újra és újra felmegy rá. Most pedig már 
tudjátok, hogy ennek mi az oka: az, hogy az édesanyja itt van, és ő tudja is ezt. Úgyhogy ismét azt mondjuk 
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nektek: ha el kellene döntenetek, hogy mikor kezdjétek feltenni a kérdéseket, akkor arra a legjobb hely a hegy 
árnyékában kínálkozik. 
 
Nektek pedig, akik ezt az üzenetet az itt ülőktől külön hallgatjátok: legyünk most többdimenziósak! Össze 
vagytok kapcsolódva. Minden egyes személy, aki ezen pillanaton kívül hallgatja ezt, idekapcsolódik. Meg kell 
értsétek ezt, hogy higgyetek benne! Nem tartoznátok a Nővériségbe, ha ezt nem értenétek. Hallgassatok ide: 
vannak köztetek, akik értik, hogy a hasonló vagy akár azonos DNS-el rendelkező ikrek kommunikálnak 
egymással a Föld ellentétes oldalain. Ez pedig nem telefonos kommunikáció, hanem amikor az egyikük érzékel 
valamit, azt a másik is megérzi. Ilyenfajta kommunikációról beszélünk most. Akik Lemúriához tartoztak, 
mindannyian bírnak ezzel, és itt talán először találkoztok egymással. Ha ösztönző feladatot szeretnétek, miért 
nem tudakoljátok meg a másiktól, hogy hol él? Hiszen olyanokkal ismerkedtek meg itt, akiket ezelőtt sosem 
láttatok. Kapcsolódjatok egymáshoz, és lássátok meg, hogy ez több-e egyszerű kapcsolatba kerülésnél itt 
ma... bizony az! 
 
A Földön mindenhol a Lemúriai Nővériség olyan módon kerül összeköttetésbe, hogy halljátok a hangomat, 
amint azt mondom: itt vagytok! Itt vagytok ti is ezekkel a hölgyekkel együtt, akik itt ülnek. Elmondom, amiről 
már beszéltem korábban: a társam nem tudja, hogy mi is történik itt, nem hall engem. A fátyol túloldalán 
nincsenek nemek, ne vegyétek figyelembe a férfihangot! Nővérek, egy vagyok veletek, és azt mondom, hogy 
a bolygó sámáni tisztsége a tiétek, mindig is azt volt, így volt a kezdetben, és ehhez is fog majd visszatérni. 
Nem kell bebizonyítanom, csak nézzetek körül, hogy mi minden történik és tegyétek fel a kérdést: "Hogy 
mentek a dolgok eddig?" Sehogy! Téves a nemek állása. A mai tanítások, a spiritualitás - mindez az intuitív, 
együttérző nők kezében kéne, hogy legyen, akik értik ezen dolgokat és megvan bennük az a bölcsesség, 
amivel a gyermekeket nevelik, és amivel képesek szembenézni azokkal, akik bajban vannak. Olyan 
tanácsadás, együttérzés és türelem forrásai ők, ami csakis a női nemből fakadhat. 
 
Errefele tart a folyamat. Legyen bármi is, amiért eljöttetek ide, bármi, amit ettől a találkozótól vártatok - 
kíváncsisággal - azt mondom, sokkal mélységesebb ez, mint gondoljátok. Különösen a hegy árnyékában az. 
Most lenne a megfelelő az idő arra, hogy megkérdezzétek: "Kedves Szellem, mutasd meg azt, amit tudnom 
kell!" Aztán pedig ne döntsétek el előre, hogy mi az! Talán nagyszerűbb, fenségesebb, mint gondolnátok. 
"Kedves Szellem, mit kéne tennem ennek vagy annak kapcsán?" Ne olyasmi választ várjatok, mint ami egy 
papírdarabra írva jelenne meg - hiszen a sámánok máshogy kapják meg a válaszokat. A bennetek rejlő 
intuíción keresztül - egyértelmű, néha azonnali módon. Nem lineárisan, ezt is tudjátok. 
 
Ez most ennek lehet a gyönyörű gyakorlási ideje, a hegy árnyékában. Gratulálunk, hogy úgy döntöttetek: itt 
lesztek eme napon, hogy elmerengjetek ezen dolgokon. 
 
És ez így van. 
 

Kryon 
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