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Nincs törlés gomb 
Élő közvetítés - 2020. szeptember 27. 

( Forrás: https://www.kryon.com/CHAN2020/k_channel20_deletekey.html ) 
 

 

A tisztább megértés érdekében - hogy segítsék az olvasókat - Lee és Kryon újra átvizsgálták ezt a közvetítést. Néha 
további, vagy összesűrített információ is szerepelhet benne. Az élőben történtek gyakran olyan energiát foglalnak 

magukban, olyan kommunikációt hordoznak, amit a nyomtatott szöveg nem. Szóval, élvezzétek ezt a kibővített üzenetet, 
ami élőben lett sugározva! 

 

 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 
 

Ez egy rövid üdvözlő üzenet ma, különösen azok számára, akik egy ilyen találkozóra jöttek volna el.  

 
Sokan kérdezték: "Ez milyen? Milyennek látszik igazából a fátyol másik oldala, mikor rátekintetek az emberiségre? Milyen 
az, amikor az egyéneket nézitek?" 
 

Olyan kedveseim, mint amikor egy gyönyörű gyerekre néznétek. Látjuk bennetek a csodás gyermeket, a tiszta szeretetet. 
Tisztaságként látunk titeket, de szintén látunk benneteket lefedve a saját készítésű dolgaitokkal és a saját 

teremtésetekből származó sötét dolgokkal is. Ezek az általatok megteremtett dolgok azok - melyek lelassítanak titeket -, 

amik miatt létrejött ez a különleges üzenet. 
 

Egy felfedést szeretnék átadni nektek egy pillanat múlva, mielőtt folytatnám! Mérhetetlenül szeretve vagytok, sokkal 
jobban, mint gondoljátok. Egy olyan Teremtő által, aki csupán szeretet és együttérzés a lelketek számára. Egy olyan 

Teremtő által vagytok szeretve, aki semmi miatt sem ítélkezik. Kedveseim, azt szeretném, hogy mulassatok jól ebben az 

üzenetben! Az üzenet a következő: ti döntöttetek úgy, hogy itt legyetek. Nem véletlen, hogy itt vagytok ezen a bolygón, 
vagy hogy ezt az üzenetet hallgatjátok. Szeretném, ha éreznétek és elképzelnétek egy szerető Isten karjait magatok 

körül! A Teremtő a fületekbe fogja súgni, hogy: "Ideje, hogy rátaláljatok egy nagyobb igazságra! Emiatt vagytok itt." 
 

Egy nagyobb igazság 
 

Létezik egy sokkalta nagyobb igazság rólatok és arról, amit a Teremtőnek hívtok. Ennek a nagyobb igazságnak nagyon 

nehéz időszaka van amiatt, hogy keresztültörjön mindazon, amit létrehoztatok magatoknak. Mivel a túlélésetek olyan 
bizonyos fajta tettektől függ, amiket bemutattok az életben. Sok hibás valóságot hoztok létre a folyamatban, hogy csupán 

léteztek a bolygón. Meg akarom mutatni nektek, hogy ez hogyan is működik! Szeretném átadni számotokra a 
"tudatosságotok szobája" vizualizációját, valamint hogy mi is történik veletek és az emberiség többségével! 

 

Ahogy fel-alá járkáltok a 3D-s testetekben, lineárisak vagytok - de a tudatosságotok nem az. A tudatosságotok nagyszerű 
és erőteljes, nem lineáris. Ez problémát okoz azoknál, akik ezzel lineáris módon bánnak. 

 
A tudatosság szobája 

 
Gyertek velem kedveseim, hogy elképzeljünk egy szobát - egy egyszerű helyiséget, ami az egész életeteket képviseli! Az 

egész életet ebben a szobában élitek meg. Ez képviseli minden gondolatotokat, valóságotokat, oktatásotokat és 

elképzeléseteket. Nos, ha ez a szoba lineáris lenne (de nem az), akkor rendszeresen kitakarítanátok a helyiséget. A 
dolgok felhalmozódnak. Ahogy ebben a szobában éltek, felbukkan a hulladék is - dolgok, amiket eldobtok, amikre már 

nincs többé szükségetek. De egy tudatos szobában nincs szemetes. Olvassatok a sorok között! Nincs "törlés gomb", mint 
egy számítógépen, vagy egy lineáris helyzetben, ahol egyszerűen csak megnyomtok egy gombot és a dolgok eltűnnek. 

Helyette azok ottmaradnak a szobában. 

 
Mit kezdtek ezekkel a dolgokkal? Nos, normálisan a tudattalan elmétek sarkába nyomjátok el őket - ahol a dolgok 

felhalmozódnak, és gyakran veszélyessé válnak. Mi a helyzet azokkal a dolgokkal, amiket gyerekként mondtak el nektek? 
Mi történt ezekkel a dolgokkal? Néhányan közületek azt mondanák, hogy: "Nos, ezek gyermeki dolgok voltak, és én most 
már jobban tudom. Tehát, eldobom őket." Valóban? Hová tettétek őket? 

 
Ha ez egy lineáris szoba lenne, akkor kinyitnátok az ajtót, és kisöpörnétek a szemetet. "Kryon! Mindez akkor volt, amikor 
cseperedő gyermek voltam, de most már magammal is tudok törődni." 
 

Kedvesem! Ezt így gondolod, de nem tudod megtenni a tudatossággal, ahogy a lineáris otthonodban teszed - nem 

igazán. Az mind határozottan "ott marad". Látjátok? Nincs törlés gomb az agyatokban. 
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Apa: "Nem vagy túl okos, és is nem fogsz semmit sem elérni addig, amíg felelősségteljes nem leszel, és ki nem takarítod 
a szobádat. A testvéreid sokkal okosabbak nálad!" 
 

Ha te voltál az, aki ezt hallotta, akkor felismered, hogy ez még mindig jelen van? 
 

"Tudod, nem te vagy ám a legcsinosabb lány a környéken. Kit fogsz érdekelni?" 
 

Ha kislányként ezt hallottad, akkor felismered, hogy ez még mindig jelen van? Ez nem csak, hogy ott van, hanem ezek a 

dolgok többek is, mint csupán szavak. Ezek "állandó érzelmi lenyomatok" az elmétekben. 
 

Mi fontos és valódi, illetve mi nem az 
 

Tehát, gondolkozzatok el velem! Lennie kell egy olyan rendszernek, ahol a megfelelő helyükre tehetitek a dolgokat, és 
megérthetitek, hogy mi jelentőségteljes, illetve mi nem az. Mi valódi és mi nem az. Mi helyes és igaz, illetve mi nem az. 

Hát van is ilyen... 

 
Közületek hányan tartoznak egy politikai párthoz amiatt, mert az apátok vagy anyátok ezt tette? Értitek, hogy - még 

akkor is, ha mindezeket az elképzeléseket egyedül a magatokénak tartjátok - azok tulajdonképpen nagyon korán bele 
lettek "tanítva" a tudatosságotokba? Hány olyan dolog, amiről azt hiszitek, hogy igazzá válnak, erednek tisztán a szabad 

választásotokból? Mennyi ered abból, hogy otthon voltatok a szüleitekkel, mialatt felnőttetek? A legtöbbeteknek nincs 

emléke valódi, önmagatokért történő döntésekről. Mi a helyezet Isten érzékelésével? 
 

Mégis minden jelen van, mind együtt, egyetlen "szabályozó kupacban" - mivel az agyatokban nincs törlés gomb. 
Alapvetően, egyszerűen elmerülhettek mindezekben, mint az "igazságaitok". 

 
A közvetítéseinkben újra és újra beszéltünk a "hagyma lehámozásáról". Ez a kifejezés egy hasonlat az általatok megtanult 

azon dolgok lehámozására, melyek nem pontosak ugyan, de határozottan megakadtak az agyatokban mindazoknak 

köszönhetően, amik körülöttük voltak. Láttatok valaha is egy csomó felnőttet tenni a dolgukat, mert érintettek voltak és 
felnőttek, akkor itt mindennek rendben kell lenni? Talán felvettetek ennek köszönhetően rossz egészségügyi szokásokat? 

Vettetek fel kifejezéseket, és másokkal való bánásmódot azáltal, ahogy néztétek a szüleiteket?  
 

Felismeritek, hogy ez még mindig jelen van? 

 
Határozzuk hát meg ezt a hagymát! Ragyogóan fehér (ahogy annak lennie is kell), de a dolgok, amiket menet közben 

összegyűjtötök, amik hatással vannak rátok, melyek nem igazán a ti tudatosságotok... azok sötét színűek. Tehát, a 
"hagyma élete" gyakran kezdődik bekoszolódással és csúnyává válással, még akár elfeketedéssel is. Ha el tudjátok 

kezdeni rétegről-rétegre meghámozni ezt a hagymát, akkor elkezdhettek tudatába kerülni annak, ami valójában vagytok, 

és hogy mi is az, amit csak elmondtak nektek.  
 

A nagy emberi hazugság 
 

Mit mondtak el nektek spirituális módon önmagatokról? Értékesek vagytok, vagy sem? Mit mondtak el nektek arról a 
Teremtő Forrásról, ami egy olyan csodás Teremtő Forrás, mely együttérzésben, szeretetben és szépségben összerakta a 

lelketeket? Elmondták, hogy Isten, a szerető Teremtő Forrás tisztátalannak lát titeket? Mondták talán, hogy "hitványnak" 

születtetek és hogy semmit sem érdemeltek meg? Elmondták nektek, hogy nem beszélhettek közvetlenül Istennel, mivel 
azt nem érdemlitek meg? Ténylegesen kielemeztétek valaha is ezt, vagy csak egyetértettetek minden öltözetet viselő 

felnőttel, akinek nagy vastag könyve volt, melyet a történelem folyamán más emberek írtak, és ami ugyanezt a történetet 
mondta el?  

 

Mit mondtak el arról, hogy hogyan történnek a dolgok a bolygón? Ahogy körülnéztek, hogy boldogultok a túlélésben? 
Mondták, hogy minél erősebbek és erélyesebbek vagytok a helyzetekben, az emberek annál jobban rettegnek 

félelmükben, és ti előrébb mozdulhattok? Mondták valaha is azt, hogy ez azért szükséges, mert annak érdekében kell 
előrenyomuljatok, hogy létezzetek ezen emberi dzsungelben a Földön? 

 
A hagyma egyre feketébb és feketébbé válik, ahogy a negatív, borzalmas dolgok elkezdik feltölteni a tudatalattitokat, és a 

szobátok elkezd megtelni olyan dolgokkal, amik elhomályosítják a fényt. Ezen szobátok igen hamar feltöltődik szeméttel: 

olyan dolgokkal, melyeket gyerekkorotokban tanultatok meg, vagy melyek a tanáraitoktól és a barátaitoktól származó 
korai túlélési utasítások. Mindegyik telítve van alacsony szintű, működésképtelen és együtt nem érző energiával - ezek 

még mindig ott vannak. 
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Még akkor is, ha elkezdtek ráébredni ezen üzenet igazságára kedveseim, a frusztráció jelen van. Hadd tekintsek bele 

abba, amit jelen pillanatban sokan mondanak: "Kedves Szellem! Annyira szeretnék nem félni! Annyira szeretném, hogy ne 
legyenek körülöttem ezek a sötét dolgok, melyek gyakran bekerítenek és félelmet teremtenek! Meg akarok szabadulni 
ezektől és szeretnék egy csodát az életemben! Imádnék teli tüdőből énekelni a fényemről, még akkor is, ha bajban 
vagyok! Azonban látom a jövőt és félek tőle, mert nem értem. Nem tudom, hogy mi következik legközelebb." 
 

Kedveseim! Ez sok hallgató és olvasó fénymunkás kijelentése most, ebben a jelen pillanatban. Majdnem olyan, mint hogy 
ültök egy székben ebben a teremben, és a székre fény vetül - így tudjátok, hogy Isten jelen van. Viszont azt nem 

tudjátok, hogy is mit tegyetek annak érdekében, hogy megtisztítsátok a csúnya dolgokat. Látjátok? Nincs törlés gomb az 

agyatokban.  
 

A tudatosság hagymájának meghámozása 
 

Mondtuk már nektek, hogy többdimenziósak vagytok? Csakugyan azok vagytok. A lelketek többdimenziós, a szeretet 
többdimenziós, és még a biológiátok is multidimenzionális. Azt hiszitek, hogy ez csupán képzeletszülte beszéd? Ha úgy 

van, akkor miért léteznek olyan dolgok, mint a "kvantumbiológusok"? Figyeljetek ide! Az emberi szellem nem lineáris, és 

ez a kulcs. Mert amikor elkezdtek kilépni abból, amit elmondtak nektek, - bele egy többdimenziós valóságba, nem pedig 
egy hiedelembe -, akkor egy egész csoportnyi olyan spirituális eszközt kezdtek el használatba venni, melyek megengedik 

számotokra, hogy lehámozzátok a hibás dolgokat, és meglássátok a fel nem ismert lehetőségeket.  
 

Elkezditek felismerni: "Óh! Le tudom fejteni. El tudok jutni a belsejéig." 
 
 

Aztán pedig elkezditek feltenni a nagy kérdéseket: "Mi van akkor, ha olyan mértékig meg tudom hámozni ezt a hagymát, 
hogy vissza tudok térni a saját kezdetemhez... menetrend nélkül a történetemből? Mi van akkor, ha olyan tisztára le 
tudom hámozni, hogy semmi, amit valaha is mondtak nekem, nem fog hatni rám? Mi van akkor, ha egy olyan életet 
tudok felépíteni, ahol mindezek a tudatalatti dolgok még jelen vannak, de a fontosságuk most valami olyasmi, amit meg 
tudok vizsgálni és el tudok rendezni? Mi van akkor, ha most tisztán érezni tudom, hogy mi fontos, és mi nem az - mi igaz 
és mi az, ami csupán igazságként lett örökül hagyva?" Meg tudjátok tenni. 
 
A nagy ébredés 
 

Nem gondoljátok, hogy ezek az eszközök emiatt lettek átadva nektek? A Teremtő Forrásból származó minden szeretetben 

- aki arra várt, hogy ezt meglássátok - ott van ez az igazság: Az eszközök csakis a fényben látszódnak. Mindezek elkezdik 
megindítani azt, hogy a használatuk egy nagyobb igazságra való ráébredés, a lehetőség, hogy ti mindig is a 

nagyszerűségetek fényében álltatok, és hogy lassan a körülöttetek állók mindannyian a konkrét lelketekként vannak 
értelmezve. Elmondta nektek, hogy kik legyetek, és hogy a tiszta hagyma - akik voltatok - a félretájékoztatás és a negatív 

energia miatt, sötétté és romlottá vált. 

 
Ebben a vizualizációban, nem érdekes az, hogy ahogy elkezdtek csinálni pár önvizsgálatot, akkor azt találjátok, hogy a 

hibás dolgok egyre kisebbé és kisebbé válnak, a szoba pedig egyre nagyobbá és nagyobbá, a fény pedig elkezd 
fényesebben ragyogni és teljesen betölti a helyiséget? Mi történik? Ebben a hasonlatban a szoba nagyobb lesz, mert a 

rejtett igazságok arról, hogy kik is vagytok igazából, nagyobbá válnak.  
 

Van egy másik "szabály" is, amit elmondtunk nektek korábban. Ahogy felfedezitek a fény működésének módjait, sokkal 

több fény keletkezik, mint amit egyedül hoztatok volna létre a keresésetek során. Ez majdnem olyan, mintha a testetek 
konkrét sejtjei a tudatosságotokra vártak volna azért, hogy "felkapcsolják a villanyt". Aztán elkezdtek olyan segítséggel 

rendelkezni, mint amilyennel azon időszak előtt sohasem, mikor előidéztétek a szándékotokat arra vonatkozólag, hogy 
meghámozzátok a hagymát. Ez a többdimenziós titok a válasz arra, hogy miért is nincs "törlés gomb" az agyatokban. 

Tulajdonképpen valami jobbal rendelkeztek.  

 
Mindezek a dolgok lehetségesek kedveseim. Tudtátok, hogy a félelem vissza fog húzódni, mikor felkapcsoljátok a fényt? 

Tudtátok, hogy az igazság olyan fényesen fog ragyogni, hogy minden, amitől csak féltetek, összezsugorodik? Ez azért 
van, mert az igazság hibás létezésként mutatja meg őket.  
 
Azt mondom én nektek ma, hogy hadd ragyogjon olyan fényesen az igazság fénye, hogy azonnal meglássátok! Hadd 

legyenek kisebbek a dolgok, melyek igaztalanak és hagyják el a gondolataitokat! Adjatok teret, hogy kitáguljanak a 

határok, amiről azt hittétek, hogy ti vagytok! Lássátok meg a nagyszerűségetek lényegét, ahogyan mi is látjuk! 
 

És ez így van. 
 

Kryon 
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Fordító - Konrád Bálint 

Lektor - Gazdag László 


