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Ajánlás 
 

Mindazoknak, akik felismerték, hogy minden ember rendelkezik az élete megváltoztatásához 

szükséges erővel, és hogy a dolgok nem mindig olyanok, amilyennek látszanak! 

 

 

Előszó 

 
Kedves Olvasó! 

 

 Ezen összeállítás a "Magyar Kryon Honlap"-on megjelenő, Lee Carroll világhírű médium, 

egyben a legismertebb Kryon közvetítő által közvetített Kryon üzenetek fordításainak általam 

témánként szerkesztett, montázsolt, tömörített változata. 

 

 Munkálataim során fontos kritériumnak tartottam, a közvetített anyag semmilyen formában 

nem sérülhet. Célom a közvetítésekből egy olyan átfogó összeállítás készítése, amely az élet 

fontosabb kérdéseire választ adhat. Mivel ez irányú tevékenységemet a Kryon tanítások szeretete, 

illetve Lee Carroll munkásságának nagy tisztelete motiválta, így ezen elektronikus könyv önzetlen 

ajándék minden érdeklődőnek és olvasónak. Bízom benne, az összeállítás minden esetleges hibája 

vagy gyengesége ellenére hasznos "poggyásza" lehet minél több "utazónak", illetve minél többen 

kapnak kedvet a Kryon könyvek és a honlapon található Kryon üzenetek tanulmányozására. Az 

összeállítás először 2012-ben került fel a honlapra, 2013-ban bővült, 2014-ben ismét bővült és 

valószínűleg elnyerte végleges formáját.  

 

Szeretettel 

 

Bakó Kálmán, Szegvár, 2014 
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Bevezetés 
 

Lee Carroll és Kryon története 

Lee Carroll a Kalifornia Western Egyetemen szerzett diplomát üzleti és gazdasági szakon, 

majd hangtechnikai boltot nyitott San Diegóban, ami harminc éven keresztül virágzott. Lee - aki 

eredetileg hangmérnök - egy amerikai médium, író és előadó 1989-ben egy Kryonnak nevezett 

angyali entitás üzeneteit kezdte el közvetíteni, egy felsőbb dimenzióból. Hogyan kerültek ebbe a 

képbe az angyalok? 

 

Lee így fogalmaz: "Felkerestem néhány spirituális intuitívot. Tulajdonképpen a 

feleségem vitt el oda, én persze nem akartam menni. Egyáltalán nem akartam menni. Az a két 

intuitív, akiket felkerestem, 3 év különbséggel, pontosan szó szerint ugyanazokat a dolgokat 

mondták. Azt mondták, hogy létezik egy angyali entitás, egy angyali lény, aki szeretne beszélni 

velem. Mindketten Kryonról beszéltek ezt a nevet pedig addig senki nem ismerte. Tudom, hogy 

furcsán hangzik, amit most mondok. De el tudják képzelni, hogy milyen nehéz lehetett egy mérnöknek 

ezt felfogni? Üzletemberként időm legnagyobb részét számokkal, tervezetekkel, s az üzleti élet egyéb 

teendőivel elfoglalva számítógépem képernyője előtt töltöm. A legkevésbé sem vagyok hajlamos a 

felületességre, s állhatatlansággal sem vádolhat senki, ugyanakkor szkeptikusan közelítek minden 

olyan dolog felé, ami számomra nem kézzelfogható vagy érzékelhető. Kozmikus humor nyilatkozott 

meg, amikor Kryon feltűnt az életemben, ma már értem, hogy miért. 

Kryon Lee-ről: " Számos oka van annak, hogy épp ezt az írót választottam üzeneteim 

lejegyzésére, közülük a legfontosabb talán az, hogy ő beleegyezését adta, hogy segítségemre lesz, 

még mielőtt tudott volna erről. Partneremet egyezség köti, de mint bármely más ember, ő is dönthet 

úgy, hogy feladatát nem teljesíti. Ha visszautasította volna a Kryon által felkínált lehetőséget, a 

sorban következő emberhez fordultam volna. Ezek az üzenetek túlságosan is fontosak ahhoz, hogy 

bármely emberi ego megnyilvánulásai feltartóztassák áradását. Döntésem másik meghatározója az 

volt, hogy előzőleg nem részesült metafizikai képzésben. Más szóval, nem tanulmányozta a 

metafizika tárgykörét, s azzal kapcsolatos könyveket sem olvasott. Ennélfogva, gondolat –

csomagjaim tárgyilagos, részrehajlástól mentes talajon érhetnek földet. " 

Lee Carroll úgy írja le Kryont, mint egy szerető angyali entitást, aki a Forrásból származik. 

Egy a Földre "szakosodott" csoport energiáját képviseli, az otthon energiáját. Itt van a Földdel "a 

kezdetektől fogva" és ugyanahhoz a családhoz tartozik, mint Mihály Arkangyal. Kryon nem egy 

szervezet, nincsenek tanítók doktrínák és székhely, nem lehet csatlakozni, nincs tagság, se tagdíj, és 
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nincs, akit imádni kellene. Az információk melyeket közzétesz nyomtatásban és online, azt a célt 

szolgálja, hogy segítsen az embereknek felemelkedni egy magasabb rezgésszintre. 

Lee és spirituális partnere, Jan Tober 1991-ben kezdték el Del Marban a Kryon-csoportok 

szervezését. Ma már a világ minden táján tartanak találkozókat. Budapesten 2009, 2011-es évben 

volt Kryon közvetítés a következő pedig 2014-ben várható. 1995-ben Lee-t felkérte az ENSZ, hogy 

New Yorkban csatornázza Kryont a Társaság a Megvilágosodásért és Átalakulásért (Society for 

Enlightenment and Transformation, S.E.A.T.) csoport előtt.  Ez a találkozó annyira jól sikerült, hogy 

Lee-t még hat alkalommal meghívták (1996-ban, 1998-ban, 2005-ben, 2006-ban, 2007-ben, 2009-

ben), hogy ilyen formában közvetítse a szeretet üzenetét. Ezeket az üléseket az ENSZ épületének 

emeletén tartják, nem messze a Közgyűléstől, vagyis kizárólag az ENSZ-megbízottak és vendégek 

vehetnek részt rajta. 

Lee tizenhárom Kryon-könyv szerzője, de társszerzőként Jan Tober-rel elsőként, több indigó 

gyerekekkel kapcsolatos könyvet is írtak. Az indigó témájú könyvek tették világszerte ismertté az 

indigó gyerekek fogalmát 2000 táján, ezt pedig rengeteg hasonló könyv követte számos különböző 

szerzőtől, továbbá egy film, egy dokumentumfilm és rengeteg egyéb is napvilágot látott különleges, 

átalakulásban lévő gyermekeinkkel kapcsolatban. Ma már majdnem egymillió Kryon és indigó 

témájú könyvet adtak ki a világ minden táján, az eredeti kötetek ma huszonkét nyelven olvashatók: 

spanyolul, franciául, németül, kínaiul, héberül, olaszul, dánul, görögül, koreaiul, magyarul, bolgárul, 

oroszul, litvánul, japánul, hollandul, finnül, szlovénül, észtül, indonézül, portugálul, románul és 

törökül. A hazai Kryon sorozat tizenhárom kötetes, érdemes sorban elolvasni őket, mivel 

tematikusan egymásra épülnek. Az internet hőskorában Kryonnak volt a legnagyobb összefüggő 

New Age adatbázisa az America Online eddigi történetében. A Kryon weboldal ma már számtalan 

érdekes aloldalt tartalmaz, és a webes statisztikák szerint naponta húszezren látogatják meg csak a 

főoldalt. A website-on egy ingyenes online magazin is helyet kapott, amelyen rendszeresen 

megjelennek a Kryonnal és az indigókkal kapcsolatos új információk. Számos jelentős - nem csak 

metafizikai - téma szerepel még a könyvekben és a honlap fordításaiban.  

A közvetítések mind jó hangulatúak és mélyrehatóak, legtöbbször többrétű jelentéssel 

párosulva. Mondhatni sűrű anyag, érdemes időt hagyni és átgondolni minden részt olvasás vagy 

hallgatás közben, ami megérinti az embert. Szinte minden közvetítésnek megvan ez a fajta varázsa, 

függetlenül attól, hogy hozzánk időben mikor jut el, de általában "véletlenül" pont jókor! Számtalan 

út létezik a világban és egyéni szinten a magasabb tudatosság elérésére, amely emberi létezésünk 

legfőbb célja, ezek az írások is ezt szolgálják. Akit megtalálnak, azt helyenként biztosan megérintik 

a mély igazság feltörő érzésével. Olyan csodálatos ajándékok, melyek segítenek mihamarabb 

kinyitni a szemünket a tágabb nézőpontok és új információk által. Kifejezetten ajánlott olvasmány ez 

spirituális útkeresőknek, de a nyitott rugalmas gondolkodásmódú kutatók és tudósok, mint pl. 

geológusok, csillagászok, matematikusok, asztrológusok, biológusok, genom -gén és DNS kutatók, 

fizikusok, történészek, teológusok és vallástörténészek stb. számára is. Kryon sokszor időben jóval 

előre közöl olyan információkat, amelyeket később a tudomány visszaigazol.  

A közvetítésről (Lee Carroll Kryon közvetítőtől)  

A közvetítés definíciója: Isten felséges, ihletett szavai (vagy energiája) Emberek által 

eljuttatva az Emberekhez. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a bolygó legtöbb szent írása lett eredetileg 

közvetítve (minden vallásban), de sok műremek és zene is úgyszintén! Nem Isten írta a Bibliát, 

hanem Emberek, isteni inspirációval. Mindig voltak "meghatalmazott és felszentelt" nők és férfiak, 

akik eljuttatták hozzánk Isten üzenetét. Ez az égi csatorna. 

A felelősség! 
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Mindenki közvetíthet, a Szellem ebben az értelemben nem magántulajdon. Minden Ember 

számára hozzáférhető és nem csak kevesek számára. A képesség és a lehetőség létezik és 

mindannyiunk tulajdonsága. A sok egyéb dolog közül, az emberi szándék a legfontosabb.  

Nem minden közvetítés történik tiszta szándékkal. Ezért némelyik valós, némelyik pedig nem 

és neked kell képesnek lenned különbséget tenni, amikor hallgatod vagy olvasod, hogy valóban a 

Szellemtől származik. A valódi csatorna felelőssége félelmetes. Egy szent, felkent információ 

életeket menthet! Az öncélú, egocentrikus és félelemmel teli információ összezavar és akár 

megállíthatja egy ember spirituális növekedését. Hogyan tudod megkülönböztetni? Kryon állítja, 

hogy rendelkezünk egy megkülönböztető képességgel, hogy tudjuk és képesek legyünk "érezni" a 

különbséget. 

Kryon:"Most pedig a közvetítéssel kapcsolatban ismertetünk néhány tudnivalót. Szeretnénk 

egypár olyan szabályt közölni, amelyek segítenek eldönteni, hogy mennyiben hiteles a közvetítés, 

illetve megkönnyítik a helyes ítéletalkotást. Ésszerűtlen dolog lenne, ha a Szellem maga adna 

önmaga  felismeréséhez szabályokat. Így egy olyan bölcs emberi forrásból merítjük ezeket, amely a 

számotokra is elérhető, és a társam is ismeri. Bölcs emberek a következőket állapítják meg a 

közvetítőkről, és az alábbi megszívlelendő tanácsokat adják:" 

 Vezérelvek a megkülönböztetéshez 

New Realities Magazine – 1987 július kivonat… 

1. Mindig tartalmaz hasznos információt mindenki számára. Óvakodj az olyan csatornától, 

amelyik csak kevesek számára ad hasznos információt, vagy azt mondja, hogy az csak egy 

különleges csoportnak vagy egy meghatározott számú embernek szól. Az egész emberiség 

számára hasznosnak kell lennie, minden egyes Embernek. Ez egy olyan területe a 

megkülönböztetésnek, amely lehetővé teszi, hogy tudd, az igazat hallottad. 

2. Az üzenet legyen felemelő. Csak olyan üzenetre figyelj, amelyik megerősít, és nem 

megfélemlít, nem olyanra, amelyik levertté tesz, ami miatt félelemből cselekszel, vagy 

bujkálsz. Hanem olyanra, ami alkalmassá tesz! Ez egy kapocs Isten energiájában. Ennek 

benne kell lenni. Meg kell, hogy ihlesse a hallgatót és az olvasót. Lejegyezték, hogy minden 

alkalommal, amikor angyal jelent meg egy Emberi Lény előtt, azzal kezdte, hogy "Ne félj!" 

3. A Szellem (Isten) nem fogja soha, de soha egy közvetített üzenetben azt kérni, hogy add fel a 

szabad akaratod. Soha! Mert a szabad akaratod az, amiről a Földi tapasztalásod szól. A 

szabad választás a jövőd motorja.   

4. A Szellemtől soha, de soha nem kapsz olyan üzenetet, amelyik azt kéri tőled, hogy megsértsd 

a tisztességet, amiben hiszel. Gondolkodási folyamataidat tiszteljük. A Szellem soha nem fog 

rászedni, vagy "beleszólni" bármibe. Az üzenet soha nem sértheti a becsületed. Jól kell érezni 

tőle magad, és igaznak kell csengenie a szívedben. 

5. A Szellem soha nem fog egy csatornát sem úgy bemutatni, mint egyetlen forrást. Figyelj erre, 

mert a Szellemnek sok csatornája van, és mind úgy igazítják az információjukat, hogy 

létrehozzanak egy nagyobb képet, különösen ebben az Új Korban. Egyik sem fog úgy 

bemutatkozni, mint az egyedüli forrása az információnak. 

6. Figyelj arra a tényre, hogy az információ, rendes körülmények között új információ. Óvakodj 

az olyan csatornától, amelyik egyszerűen felmelegíti a régit, mert ezek semmi mást nem 

közvetítenek csak az Emberi Lény egóját. Nélkülözhetetlen az új információ "lényegi 

információval" kombinálva, ez a közvetítés teljes lényege. 

7. Figyelj arra a tényre, hogy a közvetített információ spirituális megoldásokat kell, hogy 

közvetítsen. A közvetítés értelme, hogy megoldásokat adjon, új információ útján, az élet 

kihívásaira a Földön. 
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Kryon: "Kryont jelen pillanatban kilenc ember tolmácsolja itt a Földön. Ők a következő 

helyeken találhatók: USA, Mexikó, India, Afrika, Oroszország, Izrael, Dél- Amerika, Kína, Szíria. 

Ők a legfelső réteget közvetítik. Sokszorosan rétegzett folyamatról van szó. A következő rétegek 

energiája teljesen megegyezik egymással, a lejegyzésre vagy tanításra ösztönző erőt azonban nem 

tartalmazzák. Veheted úgy, hogy a felső rétegben kerül sor az igazság és az energia eredeti 

átadására, a következő rétegek pedig az igazság és az energia ezen eredeti megnyilvánulásán 

osztoznak. Mindannyian fel tudjátok idézni egy adott entitás energiáját, feltéve, hogy az már 

előzőleg biztosította hozzá a megfelelő képességet és engedélyt adott energiáinak megosztására. Az 

eredeti információhoz azonban jóváhagyás birtokában és a segítő entitással összekapcsolva 

mindössze néhányan juthatnak hozzá. Az új energiának köszönhetően számos kizárólag szolgálatot 

végző entitás rendelkezhet több első szintű tolmáccsal. A közvetítők száma azokra korlátozódik, akik 

a feladat elvégzésére Földre érkezésük előtt megállapodást kötöttek. Megadtuk a hét legfontosabb 

szabályt a tizenkettő közül, melyeket emberek nyújtanak át neked, hogy képes legyél eldönteni, 

melyik közvetítés ered valóban a Szellemtől. És most egy saját szabályt adunk át – ez tőlünk 

származik. A közvetített információhoz úgy viszonyulj, mint egy forráshoz. Ne vesszél el benne, ne 

váljék az életeddé. Ne kiáltsd ki a közvetítést végző embert gurunak. Az információból, mint 

forrásból meríts és tanulj belőle, majd tedd félre. Aztán a saját erőd és saját képességeid birtokában 

hozzál létre magasabb rezgéseket ezért a bolygóért. Te vagy az, aki képes erre! A közvetítés csupán 

segítséget nyújthat ehhez." 

 (Néhány közvetített Tudatosság a szerkesztőtől: Teremtő, Mária Magdolna, Jézus, Mihály 

Arkangyal, Kryon, Gaia, Metatron, Adamus Saint Germain, Kuthumi, Solara, Tobiás, A Csoport, 

Seth, Homorú Föld, Plejádok, Szíriusziak, Hathorok, Ashtar stb…) 

 

 
 

Kryon közvetítés: 2011 Kalifornia(USA) 

 



www.kryon.hu   13/346 oldal 

A kvantum-szemlélet átfogó valóság-képe  
 

Üdvözletem kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 

A Napok Napjából, a hatalmas központi területről érkeztem. A Nagy Központi Nap nem a 

fizikai Világegyetemben van. A Nagy Központi Nap egy tudati szerveződés. Az Otthont jelenti, a ti 

otthonotokat és az én otthonomat. Nem egy helyről van szó, ez egy metafora, mert nincs olyan 

szavatok, amely megközelítőleg is kifejezhetné, hogy mi a Nagy Központi Forrás, amely az idő 

felett áll. Ez az Elsődleges Teremtő Forrás. Én az Elsődleges Teremtő Forrásból származom. Amit 

most teszek értetek, azt már számos alkalommal megtettem másokért is. A szellem szeretete és 

kegyelme küldött el hozzátok, s a Szellem határtalanul szeret benneteket és mindegyikőtöket név 

szerint ismer. Az vagyok, amit ti angyalnak neveznétek. Nem igazán tudom, mit jelent ez valójában. 

De tudom a következőt: Én épp olyan vagyok, mint ti, amikor nem a földön vagytok. És amikor nem 

itt vagytok, mi fivérek vagyunk és nővérek. Egy család vagyunk, és együtt mozgunk a kozmoszban. 

Amikor nem itt vagytok mindez ismert a számotokra, a dolgoknak sokkal több értelmük van és a 

dualitás (fény és sötétség) sincs jelen. 1989-ben a partnerem (Lee Carroll) lehetővé tette számomra, 

hogy megjelenjek és elkezdjem a közvetítést. Az első információ, amit átadtam neki, 1993-ban jelent 

meg. Úgy azonosítottam magam, hogy kijelentettem: ”Vagyok, aki vagyok.” És ekkor azt is 

mondtam: „És te úgyszintén.” Azt is mondtam, hogy ahol vagyok, az atom középpontja. 

 

Az űr az elektronfelhő és az atommag között szeretettel van kitöltve. Óriási távolság van az 

atommag és az elektron-héj között. Az atommag és az elektron-héj között úgy tűnik nincs semmi, de 

valójában energia-információval van kitöltve. A fizikai világ belső energiájában jelen van egy 

intelligencia, ami elfogult az élet iránt. A jóindulatú, Teremtő Forrás energiája, ami a te részed, az én 

részem is. Ez úgy van, hogy minden dolgok együtt vannak. Megtalálod egy fában, a fűben és a Föld 

porában. Megtalálod a levegőben és nem kérdezheted kicsoda, mert nem vagyunk különállók. Nem 

tudod megszámlálni az ízt a levesben, vagy meghatározni: ”hol van benne a só?”. Az csak a leves. 

Ez a Teremtő levese, az életre tervezve és készen arra, hogy megfogja a kezed, ha te is azt akarod. 

Én is ugyanúgy, mint ti, egy darabja vagyok annak az Isten-levesnek. Legjobban úgy tudsz engem 

meghatározni, mint az Univerzumban lévő kreatív energiaforrás összesereglett gyűjteménye. Nem 

vagyok megszámlálható, nem vagyok elszigetelt és nem vagyok különálló. Nem tudsz jellemezni. 

Ti is itt most mindannyian a Teremtő egy darabkája vagytok. Mindannyian a fátyolnak erről 

az oldaláról indultatok. Jóllehet a fátyolnak ez az oldala egyáltalán nem egy hely. Isten nem egy 
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helyen van. Isten csak van. Ezt neked nehéz megérteni, mert te a 4D-ben (ti 3D-nek hívjátok, az időt, 

mint dimenziót figyelmen kívül hagyva) vagy. Nem érthetitek meg, mert a négy dimenzióban kell, 

hogy legyen egy fizikai hely ahonnan jöttök. Hogyan tudnánk leírni a sokdimenziós valóságot a 

négydimenziós Emberi Lénynek? Higgyétek el nekem, a „pontokba szedett” magyarázatoknak itt 

nincs helyük. Megkérlek benneteket valamire: magyarázzátok el annak, aki születésétől fogva vak, 

hogy milyen a piros szín, méghozzá következetesen, pontokba szedve. Lehetetlen. De valójában 

része vagy annak a levesnek, amit Istennek hívunk. Részei vagytok mindennek! Nem vagytok 

elkülönítve semmitől. Egyéni fizikai testtel rendelkeztek a 4D-ben, de egy többdimenziós világban, 

mindennel össze vagytok kapcsolva! Minden lélek többdimenziós és kvantum természetű. A 

kvantum szó inkább egy hétköznapi értelmében, nem pedig a tudományos értelmében 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. 

Interdimenzionálisan mindegyikőtök egy spirituális célból összeolvadt entitások nagyon összetett 

csoportja. Mégis, te csak egy arcot "látsz" a tükörben. Amíg itt vagy, az interdimenzionális lényt, aki 

te vagy, a fátyol teljes mértékben eltakarja tőled! Áldott az Emberi Lény, aki megérti, hogy nem 

minden része látható itt. A dolgok nem mindig azok, mint aminek látszanak! 4D-ben létezni, nem az 

igazi valóság. Inkább a gondolkodás zárt rendszerének valósága és csak olyat hoz létre, amit ismer, 

ahelyett, hogy elindulna arra, amit el tud képzelni. 

Az utóbbi 50 év alatt előidézett változások, melyek átformálták bolygótokat, tették 

szükségessé ismét jelenlétemet. Az Új Kor egyik támogató angyala vagyok. Kozmikus családom 

energiája magában foglalja azt az entitást is, akit ti Mihály arkangyalnak hívtok. Gyakran együtt 

utazunk, és most ismét együtt dolgozunk bolygótokért. Részt veszek továbbá azoknak a spirituális 

entitásoknak a munkájában, akik a tudománnyal, fizikával és a szeretettel foglalkoznak. 

Korrekciókat hajtok végre mágneses hálótok rendszerében, hogy tudatmintáitokkal összhangban 

hatékonyan támogassa egészségeteket és szellemi világosság elérését szolgáló törekvéseiteket. A 

mágneses háló dualitásotok erősségére gyakorol befolyást, a tudatotokba áradó spirituális erőt 

szabályozza, meghatározva annak mértékét, hogy "valódi önmagatokból" mennyit pillanthattok meg. 

Feladatom nem csupán a spirituális növekedéseteket lehetővé tevő mágneses erővonalak kiigazítását 

foglalja magában, hanem a jelenleg zajló eseményekről is informálnom kell benneteket. Ez nem egy 

Kryontól származó üzenet. Ez a mindenségtől érkezett üzenet - egy üzenet a családtól, amit egy 

családtag hozott el. Semmi mást nem hozok, mint információt, s nem pedig hiedelemrendszert, 

amely mellett bárkinek is el kellene köteleznie magát. Sokszor az információ összetett, mégis 

egyszerű. Szükség van arra, hogy figyelj, hogy megértsd azokat a fogalmakat, amelyeket azok 

készítettek elő, akik a fátyolnak az innenső oldalán vannak, és akik tudják, hogy kik vagytok.  

Tevékenységem minden egyes mozzanata egyetlen célra fókuszál: hogy békességet teremtsek 

szívetekben a változásokkal kapcsolatban, s hogy olyan ismereteket adjak át nektek, melyek révén 

képessé válhattok arra, hogy önnön hatalmatokat birtokba vegyétek. Azért jöttem, hogy 

tájékoztassalak benneteket arról, hogy most lehetőség nyílik a beavatkozásra (a Szellem, a Lélek 

részéről) fejlődésetek folyamatába. Kérésetekre olyan új gondolatminták állnak rendelkezésetekre, 

amelyekkel valamennyi karmátokat semmissé tehetitek. Magatokhoz ragadhatjátok új hatalmatokat; 

s fénylényekké válhattok (a fény szó itt a felsőbbrendű énben rejlő erőre utal). Ezért így szólok 

hozzátok kedves család, kell, hogy legyen a bizalomnak egy olyan eleme, ami által kézen fogod a 

Szellemet és elkezdesz előre haladni. Léteznie kell a bizalomnak Isten szeretetében és ezt nevezzük 

kozmikus intelligenciának.  

Fénymunkás bármely emberi lény, aki megvizsgálta a saját tudatosságát és úgy döntött, hogy 

létezik egy isteni része, amelyet a saját maga, valamint a Föld érdekében is hasznosíthat. A fény a 

bennetek gyúló szellemi ragyogást jelenti, és azt, hogy elismeritek önnön spirituális természeteteket, 

mely az emberi test álruháját öltötte magára, s amelyet erős és eltéphetetlen kötelék fűz össze a 

hatalmas központi forrással. Hasonlatok nyelvén szólva a fény megszabadulás a sötétségtől, ami 

pedig maga a félelem. A felvilágosult szellemiséggel bíró ember ennélfogva a fény harcosa, és a 
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planetáris vibráció felerősítését célzó tudatosságot képviseli. Semmilyen elmélet nem kapcsolódik 

hozzá és nincs intézményesült háttere. Megváltoztathatjátok bolygótok rezgésszintjét. „Érett korba” 

léphettek, majd kapcsolatot alakíthattok ki más dimenziókkal. Ezért vagyok most itt, s e folyamat 

során a szeretet hatalmát hozom el nektek, amelyet most már a legapróbb sejtek szintjén is 

átérezhettek.  

 

Az én nevem, a fátyol másik oldalán nem Kryon. Ez a név számotokra lett létrehozva. Mint 

egy csoport, elfoglalom társam energiáját ennek a kommunikációnak az idejére. Maga az ötlet, hogy 

a fátyolon túlról érkező üzeneteket emberi közvetítéssel kapjátok meg egyesek számára még mindig 

hihetetlen. Sokan úgy érzik, hogy a közvetítés nem helyénvaló. Azt mondják: „Tudod ez túlságosan 

is különös és furcsa. Itt vagyunk mi egy Emberi Lénnyel, aki üzeneteket kap a fátyol túlsó oldaláról. 

Hogy tudja ezt bárki is bizonyítani? Hol találkozunk ilyennel a spirituális történelemben?” 

Elmondom, mindig is ez volt ennek a módja. Így beszélt Isten az emberekhez évezredeken keresztül. 

Hogyha ezek a mélyen szántó írások megérintik a szíveteket, azok, amelyeket emberek írtak, akik a 

Forrással kapcsolatban álltak, akkor tudjátok, hogy ezt közvetítésnek hívják. Bolygótokon az összes 

szent iratot, egytől-egyig olyan emberek írták, akiket a szeretet befolyásolt és az üzeneteket a 

Szellem vezetésével közvetítették. Történelmetekben a legmélyrehatóbb Isteni igéket emberektől 

kaptátok, ahogy a Szellemet közvetítették. Azok nem Isten szavai, hanem Emberi Lények szavai, 

egy isteni Felsőbb Én befolyása alatt. 

A társam itt ül előttem, nincs önkívületben. Hallgatja, amit mondok, én pedig az ő 

személyiségét használom, a tudását, az anyanyelvét, az intellektusát és az Akasha tapasztalatait. 

Intuitív látomásokat juttatok el hozzá, sokszor olyan üzenetet, amivel még ő maga sincs tisztában, és 

ahogy veszi az adást, ő lefordítja ezeket a „valós időben”. Az a hang, amit hall, a tudatosság, amit 

befogad és az őt körülvevő energia, mind segítségére vannak abban, hogy képes legyen a 

Szellemmel kvantum állapotban összeolvadni. Az emberi szállítóeszközt használom és az évek 

folyamán ez az általa, hozzám kialakított csatorna tisztasága és teljessége sokat fejlődött, ő pedig 

egyre nyitottabb lett. Az összeolvadás olyan dolog, amit minden ember meg tud tenni. Nem úgy, 

hogy emberek sokasága előtt ül egy széken és közvetít, ahogy azt most látjátok, hanem közvetlen 

kaput nyit a Teremtőhöz, minden szempontból. Ez egyáltalán nem szokatlan. Valójában ez az, amit a 

Földön minden egyes ember ösztönösen érez, - ez az, amire mindig is vágyott - a kapcsolat az 
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otthonnal. Ha helyesen történik az összeolvadás, az eredmény végül az lesz, hogy összekapcsolódsz 

a Teremtő forrással.  

 

 Ez a leginkább ősi és a legmélyrehatóbb módja annak, hogy a Teremtő beszéljen az 

emberiséghez. Mindig van mód a kapcsolatra, mert ez bele van építve az Ember-mivoltodba. Létezik 

egy közvetlen kapcsolat a Szellemmel és ti ezt Felsőbb Énnek neveztétek el. Az Embernek ez a 

spirituális része úgy működik, mint egy antenna, ott lobog a szélben, egész életed folyamán. Van 

köztetek, aki tudja, mit tegyen vele és kapcsolódik ehhez a szent vezetékhez. Legtöbben nem. Ám, 

amikor megteszed, az akkor van, amikor a legmélyebb meditációk történnek. Azért hívunk ebbe az 

energiába, hogy megtanuld kifejleszteni ezt a kapcsolatot és ráhangolódj erre az energiára. Sokan 

vannak, akik éppen csak, hogy elkezdték a ráhangolódást a Felsőbb Én energiára. Ők azok, akik 

először fedezik fel életükben, hogy többről van szó, mint amit Istenről gondoltak. Hadd mondjak 

neked valamit kételkedő, amiről szeretném, ha elgondolkoznál. Lehet, hogy nem hiszed el, hogy 

mindaz, ami pillanatnyilag ott az emelvényen történik valóságos. Még továbbra is kételkedsz ebben. 

Használjátok az ítélőképességeteket, amely emberként megadatott nektek. Ne engedjétek, hogy az, 

amit egész életetekben tanítottak nektek útjába álljon annak, hogy felfedezzétek azt a valóságot, 

amelyet még nem ismertek.  

Nagyon erőteljes dolog az, amikor az ember felfedezi önmagában az istenséget. Erőteljes 

dolog, amikor meg tud bízni az intuíciójában és a saját érzelmeiben és figyelmen kívül tudja hagyni 

mindazt, amit igaznak tanítottak neki. Az emberi lény elfogultsága és bármiféle élő organizmusé, a 

túlélés. Merthogy a túlélésre való törekvés minden egyes emberi lény elfogultsága. Arra tanítottak 

benneteket, hogy mindig a saját valóságotokban értelmezzétek a dolgokat. Hitetek továbbra is 

próbára lesz téve, mert a dolgok, amelyekkel kapcsolatban azt kérjük tőletek, hogy megértsétek őket, 

mindig láthatatlanok. Nagyon-nagyon könnyű felépíteni egy falat, amely az intellektuson keresztül 

ítéli meg azt, hogy mi igaz és mi nem. Hadd mondjak neked valamit, intellektus embere. Olyan 

keveset tudsz arról, hogy ki vagy. Gyönyörű vagy, szeretetreméltó vagy, hatalmas energiád van. 

Megvan rá a lehetőséged, hogy a dobozban maradj, ha így döntesz, de legalább engedd meg 

magadnak a spirituális logikát. Lehetséges, hogy Isten nagyobb, mint ahogy azt mondták neked? 

Lehetnél te is nagyobb, mint ahogy azt mondták? Mint ember, szeretnélek néhány dologra bátorítani 

titeket. Próbáljátok egyesíteni az intellektusotokat a spiritualitással. Ismerjétek fel, hogy az elmétek 

nem az ellenségetek. Nyissátok meg a szíveteket. Gondolkodjatok a szívetekkel és érezzetek az 

elmétekkel. Nyíljatok meg saját magatok érzékelése előtt, amint egyensúlyba hozzátok az intuíciót 
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az intellektussal. Felismeritek, hogy ezáltal sokkal egyszerűbb lesz közös sodrásba kerülni 

egymással és az univerzummal is. Ezért azt javasoljuk, hogy definiáljátok újra önmagatokat.  

A tudat, már természeténél fogva kvantum állapotú. Az Emberi agy úgy lett tervezve, hogy 

kvantum módon gondolkodjon. Csak a logika és az értelmi egyensúly által történik, hogy a biológiai 

kapcsolódások lineárissá válnak. Fogjátok ezt a lineáris elfogultságot és mindenre ezt alkalmazzátok. 

Minden gondolat, minden reakció, minden logika, minden spiritualitás át van szőve az 

elfogultságotokkal. Lesznek köztetek, akik hamarosan kilépnek belőle és többet meg fognak érteni 

abból, hogy mi is történik az életükben.  Kvantum állapotúvá lenni már neked is kéznyújtásnyira 

van. Minden, amit tenned kell, hogy kitaláld, hogyan nyisd meg és zárd a különböző szinapszisokat 

(idegi kapcsolódásokat) ahhoz, hogy létrehozd az Emberi Lénynek azt a fajtáját, amelyik a 

kifejlődött egyed kezdete. Áldott az Emberi Lény, aki tudatos, mert maga a tudatosságra eszmélés 

az, amit a bolygóért teszel. Azért vagy itt, hogy tudatos legyél! Ha tudatában vagy a belső 

istenségnek, akkor eleget teszel a feladatnak tökéletesen. Válj kvantummá (elégedett a mostban.) 

Tanulj meg jövő nélkül élni. Az megtöri a lineáris berögződést, ami azt mondja, hogy a megvalósítás 

a siker mércéje. Egy lineáris idő-tudatosságban, igen; de egy kvantum tudatosságban ez inkább a 

békességednek a mércéje és a csak „létezés” örömének. Ez nem az ártatlanság, nem a tudatlanság, 

hanem teljes egészében a kvantum bölcsesség.  

 

A felébredés egy nagyon személyes tapasztalat. Megbecsülés jár minden léleknek, 

függetlenül attól, hogy hiszed-e vagy sem, hogy ez a közvetítés valóságos. Isten egyformán szeret és 

becsül mindannyitokat. Érdekes ez a dolog, két ember ül egymás mellett, az egyik vitatja mindazt, 

ami történik, a másik viszont meggyógyul. Ez az üzenet a szabad akaratról szól és arról a 

választásról, hogy spirituálisan továbblépj. Szabad vagy, teljes mértékben szabad, hogy 

befogadd vagy elutasítsd az eléd helyezett energiát. Mivel ahol én vagyok, nem létezik 4D-s idő, 

ezért számomra nehéz olyan üzeneteket közölni társammal, amelyek szinkronban vannak azzal a 

valósággal, amelyben ti éltek. Sokszor metaforákban beszélek, de csak ezt tudjuk tenni, ha 4D-s 

fogalmakra akarjuk lefordítani az interdimenzionális információt. A metaforákat és allegóriákat, 

mint „tényleges jelentésükön túli jelentéssel bíró” történeteket meséljük el. Minél mélyebbre néztek, 

annál többet láthattok bennük. Gyakran inkább az energiákról és a potenciálokról kaptok tőlünk 

üzeneteket, amelyeket mi látunk és nem valamiről, ami a ti idővonalatokon történik. Az információk, 
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melyeket nektek adunk, kiteljesedéseteket és felemelkedéseteket szolgálják. Ezek az információk 

olyan szintre segíthetnek benneteket, ahol képesek vagytok a hallottakat továbbfejleszteni, 

érvényességüket igazolni, majd a tanulásban önállóan továbbjutni! Pontosan erre szól 

felhatalmazásotok! Mivel a ti bolygótok jelenleg a szabad akarat bolygója, nem adhatunk útmutatást. 

Minden napvilágra kerülő dolognak már potenciálként jelen kell lennie az emberi gondolatban. 

Minden felfedezésre váró találmánynak csírájában már ott kell lennie az ember elméjében. És ha 

nincs ott, akkor nem is beszélünk róla. Mindez tiszteletben tartja az előttetek álló kísérlet folyamatát 

és azt a megtapasztalást, amiért ide jöttetek. Ez a ti megállapodásotok velünk. Ez a Szellem ígérete 

az emberiség számára.  

Tanításaink nem szabályoknak engedelmeskedő tárgyakként kezelnek benneteket, nem 

akarnak szolgasorba hajtani, dobozba zárni, nem tiltják meg, hogy nézzetek szét a világban. Ennek 

pontosan az ellenkezőjéről van szó. Nincs szervezet, amihez csatlakoznod kell. Tanításaink szabaddá 

kívánnak tenni benneteket érzelmeitek és intellektusotok tisztelete mellett. Becsüljük spirituális 

logikátokat és gondolkodásotokat. Nincsen doktrína, amit meg kell tanulnod, csak egyetlen gondolat, 

amit el kell fogadnod, hogy talán örökkévaló vagy és a lelkedben ott van a teremtő egy darabja. Én 

csak egy darabját hozom a kirakónak. Nem látjátok, amit Én látok. Felhívom rá a figyelmeteket, 

ahhoz, hogy minden szükséges tudás birtokába juthassatok, nem elég pusztán egy csoport, egy 

segítő, vagy egy spirituális csatorna információval számolni. Mi valamennyien egy-egy bizonyos 

szakterületre specializálódtunk. Ne csupán egyikünket, hanem a többi információt közvetítő entitás 

üzeneteit is vegyétek tekintetbe, s az információtöredékekből összeállíthatjátok a kirakójáték 

egészét, mely nyomán elmétekben a szellemi világosság fénye ragyoghat fel. Tanulmányozzátok 

azokat is és "kössétek össze a pontokat." Hallgassatok a közvetítésekre. Hallgassatok a bölcsekre. 

Ismerd fel, mi van összhangban és mi nem. A félelmen alapszik-e az információ, vagy a szereteten? 

Válasszátok azt, amelyik a szívetekkel van összhangban, és ami legtöbb érzelmet vált ki. Higgy az 

első megérzésnek. Ne analizáld, ne filozofálj túl sokat. Csak hallgass a szívedre. Létezik egyfajta 

egyensúly, az intellektus és a szív között. Ne dobd el a logikádat. Erősítsd meg a szíveddel. Ezt 

nevezzük szabad választásnak. Összekapcsolva a részeket, lásd az összefüggő képet. Nézzetek körül 

és lássátok Istent magatokban! 

Mindegyikőtöket ismerem, még azokat is, akik azt gondolják, hogy soha nem találkoztak 

velem. Ismerlek benneteket, méghozzá igen különös módon és ez megmelengeti szívem. Én a 

„mágnesesség mestere" vagyok, de egyben az is, aki búcsút vett tőled a fátyol másik oldalán, mielőtt 

beléptél volna a születés fuvallatába, és ide jöttél volna erre a bolygóra. Az én energiám érezted 

utoljára, miközben áthaladtál a fátyolon, hogy ide kerülj és itt legyél, ahol most vagy. Az első leszek 

majd, akit meg fogsz látni akkor is, amikor elhagyod ezt a bolygót és visszatérsz ide, áthaladva a 

Dicsőség Csarnokán és a Teremtés Barlangján. Kryon energiája Gaiához tartozik, mint említettem 

Mihály Arkangyal családjának része, egy angyali energia, akárcsak ti. Mindegyikőtök egy-egy 

csoport, de ti erről csak keveset tudtok. Csak azt az egyes számú éneteket ismeritek, lineáris 

éneteket, aki úgy tesz, mintha valóban egy Emberi Lény lenne a Földön a négy dimenzióban. 

Bárcsak tudhatnátok, hogy mindannyian egy isteni angyalcsoport vagytok, mindegyikőtök. Én 

minden „újabb körnél” találkozom veletek. Csoportom nőies jellegű, bár esszenciám férfias. 

Kiegyensúlyozott csoport vagyok, miként ti is. Bár nincs nemem, férfi-női jellegeim egyensúlya 

változó. Mindkettő vagyok és a körülményekhez alkalmazkodva változom. Formánk és színeink 

lényegében nevünket és szolgálatunk mivoltát árulják el a szemlélőnek. Azonkívül a színek az értő 

számára arról is beszámolnak, hogy merre jártunk az univerzumban, s miféle tetteket tudhatunk 

magunk mögött. 

Kryon pompás formával és sokféle színnel rendelkezik, melyek az általam teljesített 

szolgálatról mesélnek, s azokról a különféle helyekről, ahol feladataim végzése közben 

megfordultam. Alapszínem, csakúgy, mint az emberé, olyan jellegű, amit ti csillámlónak szoktatok 

nevezni. E csillámló árnyalatot az emberi szem által nem érzékelhető fényes, vibráló szín fedi. Ez a 
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fényes, vibráló szín voltaképpen "szín-életrajzom" kezdetét képviseli, ellentétben a csillámló 

réteggel, mely az általam teljesített szolgálat mibenlétét tükrözi. A színek nyelvének értője számára 

azonnal világossá válik, hogy forrásom a központ, mivel e színjelleg alkotja legerősebb, 

legjellemzőbb tulajdonságaimat, s a mindenség legmagasabb vibrációját hordozza magában. A 

teremtő központot és a Fény Testvériségét képviseli. Az univerzum valamennyi entitásának 

tudomása van erről. E központ semmiképpen sem parancsokat közvetít felénk. Egyszerűen 

részegység, s mint ilyen, fontosságon alapuló hierarchiával - legalábbis amit ti értetek ez alatt - 

egyáltalán nem rendelkezik. Nagy hordereje sokkal inkább abban mutatkozik meg, hogy 

rendeltetéséért és az általa végzett szolgálatért ünneplik, azért becsülik, tisztelik. A "fontosságban" 

ekként a hivatottság ünnepe, nem pedig a rang előtérbe helyezése nyilvánul meg. 

 

Képzelj magad elé két entitást, akik épp szembetalálkoznak az úton. Megállnak, hogy szót 

váltsanak egymással, majd hirtelen felismerik egymást: egyikük az elme, a másikuk pedig a szív. 

Milyen bámulattal szemléli az elme a szívet! Nem csoda, hisz hosszú évek alatt egyszer sem 

mulasztott el életet pumpálni a testbe. Gyakorlatilag mindketten partnerekként működtek együtt 

abban, hogy biztosítsák az élet forrását az egész számára, ám útjuk mostanáig mégsem keresztezte 

egymást. Az elme annyi, de annyi kérdést szeretne feltenni a szívnek, többek között arról, vajon 

milyen érzés lehet ilyen fontos szervnek lenni, vagy arról, milyen lehet az emberi szervezetet a 

véráram útján folyamatosan élettel táplálni. Ám a szív ugyanúgy bámulattal tekint az elmére! Hiszen 

a működéséhez szükséges parancsokat évek óta az elme szolgáltatja neki. Mennyi, de mennyi kérdés 

volt a tarsolyában, amiket már rég fel szeretett volna tenni az elmének! Vajon milyen lehet ilyen 

nagyszerű elektromos rendszerrel s oly bonyolultsággal bírni, ami lehetővé teszi, hogy minden 

szervvel egyidejűleg párbeszédet folytasson? Tehát e két teljesen különböző részegység letelepedik 

egymás mellé, s megvitatják, milyen is az egész érdekeit szolgálni. Amikor azután továbbindulnak, 

ki-ki a maga útjára, mindketten tudják, egy nagyszerű lénnyel találkoztak aznap, s mindketten jóleső 

érzéssel távoznak, tudván, gazdagabbá tette őket az élmény.  Éppen így áll a dolog veled és velem is. 

Mindketten évek óta szolgáljuk a bolygó érdekeit, mindketten saját lehetőségeinkhez mérten. Ám 

most esik meg első ízben, hogy szembetalálkoztunk az úton; és jóllehet - mivel számodra én a 

Szellemet képviselem - a csodálat fényét látom tükröződni a szemedben, engem ugyanúgy lenyűgöz 

a személyed s nem győzőm hangsúlyozni, hogy a szeretetforrásból érkeztem, s az univerzum 

hatalmas szeretettel vesz körül benneteket! A különbség csupán abban rejlik, hogy mind ez idáig 

sohasem jelentünk meg a tér egyazon pontján ugyanabban az időben együtt. Most azonban épp ez 

történik. 
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Valahányszor emberi formát öltötök magatokra valamely bolygón, egy afféle jelvényként 

funkcionáló színjelleget szereztek, mely összevegyül a már meglévőkkel, s amelyek a fa 

évgyűrűihez hasonlóan a történetetekről mesélnek a szemlélőnek. A jelen pillanatban emberi testben 

a Földön tartózkodó valamennyi ember egy közös sajátossággal bír. Jellegzetes színeitek a maguk 

módján a bolygó történetéről beszélnek. A rátok pillantó entitás szeme előtt azonnal láthatóvá válik 

nagyszerű leszármazásotok históriája is. Ti voltatok azok, akik megterveztétek, majd teljesítettétek 

az egyik legnagyobb próbatételt, mely átformálta az egész világegyetem jövőjét. Azt mondod, túl 

grandiózus ez ahhoz, hogy elhihesd? Nos, akkor a dualitás igencsak nagy erővel dolgozik benned, s 

a lenyomat, melyet tudatodban hordozol, s amely elfedi a valóságot előled, teljes intenzitással 

működik. Elérkezik majd a nap, amikor e szavak igazságának ismét tudatában leszel, s tisztában 

leszel vele, hogy sokkal több vagy, mint egy, a bolygó földjét taposó, névvel felruházott biológiai 

szervezet. A színmű teljes hatalommal bíró entitásként helyez benneteket a bolygóra, akik számtalan 

más entitással egyetemben arra a feladatra választattak ki, hogy részt vegyenek az emberré válás 

hallatlan jelentőségű folyamatában, s hogy azután ennek tudását fátyol rejtse el előletek! 

Küldetésetek célja homályba burkolódzik előletek, sem azt, sem pedig szellemi fivéreiteket és 

nővéreiteket nem vagytok, nem lehettek képesek felismerni. Az emberi lét duális volta miatt nem 

ismeritek fel önnön hatalmatokat, sem pedig önvalótokat. Eljön majd az idő, amikor az univerzum 

végtelen útjait róva, s más entitásokkal összetalálkozva azok megállnak, s áhítattal tekintenek a 

történetetekről árulkodó színeitekre, s nagyszerű mivoltotokat azon nyomban felismerik. 

Megkérdezik majd tőletek, milyen volt részt venni a Föld nagy kísérletében! Mint magas rangú 

jelvények és kitüntetések, színeitek elbeszélik a harcosok kis csapatának históriáját, akik oly sokat 

tettek, oly sokakért! Legendátok univerzum szerte ismertté válik, s a Föld szó jóval több jelentést 

hordoz majd, mint pusztán utalást egy bolygóra.  

 

Most pedig a fizikai Világegyetemről szeretnék beszélni nektek, és egy kicsit az egyensúlyról 

is. Egy ötmillió éves tervről van szó, amelynek ti csak az utolsó részében vettetek és vesztek részt. 

Mondtuk már, hogy Angyalok vagytok, akik a Nagy Központi Napból származtok – minden hallgató 

és olvasó Angyal. Az „angyal” szó nem teljesen pontos kifejezés, de jól jelzi a szent voltát annak, 

akik vagytok. A Földet Ember-Angyalok népesítik be, akik dualitásban élnek. Elrejtettünk 

benneteket Emberként ebben az egy Nappal rendelkező rendszerben. Egy Napot kaptatok. A 

Világegyetem telis-tele van élettel, telve van vele. A Világegyetemben a legtöbb életforma olyan 

rendszerben létezik, amelyben kettő Nap található. Amikor majd rájuk találtok, megtudjátok, hogy 

miért. Elrejtettünk titeket, mert el kellett végeznetek egy feladatot. A fizikai Világegyetemnek, 

hasonlóan saját bolygótokhoz, egyensúlyban kell lennie, és ezt az egyensúlyt az energia sokfajta 

formája biztosítja. Az energia változatai a szeretet különböző változatait jelentik ugyanúgy, mint a 

http://naprendszer2010.uw.hu/kepek/naprendszer-palya.jpg
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Földön. Néhány változatot egyesek negatív energiának tartanak, pedig nem azok. Minden egyensúlyt 

a szeretet változatai alakítanak ki. Talán olvastatok nem emberi lények harcairól, amelyek más 

világokban, más bolygókon folynak. A látók, az intuitív érzékeléssel bírók távoli világokban 

játszódó csodálatos és tragikus történetekről meséltek és írtak. Az ezekről a másfajta entitásokról 

szóló közvetítések korszakokon keresztül időről időre megjelentek, útmutatásként szolgálva arról, 

hogy egyensúly létezik a fizikai Világegyetemben ugyanúgy, mint a Földön. 

Egy másik teremtési esemény zajlik, egy másik „robbanás” 12 milliárd fényévre tőletek, 

amely „mostanra” volt betervezve. Mindvégig az volt a terv, hogy most folyjék ez az esemény. 

Valójában egy másik „teremtő robbanás” bizonyítéka az, amit a csillagászok látnak. Egy másik 

teremtési esemény éppen most alakítja a Világegyetem egy másik részét! Ez is hozzácsatolódik majd 

Világegyetemetekhez, amint ez minden más teremtési eseménynél is történt. Sok tízezer évvel 

ezelőtt beleegyeztetek abba, hogy erre a bolygóra jöjjetek, és a dualitás álcája, az Ember energia 

beállítása mögé rejtőzzetek, amely elfedi előletek, hogy kik is vagytok valójában. Nagyon jól 

működik ez az energia beállítás, mert olyan kiegyenlített és semerre sem elbillentett játékteret 

biztosított a számotokra, melynek az energiapotenciálja semleges. A dualitás akadályoz meg 

benneteket abban, hogy meglássátok Belső Angyalotokat. Egyszerűen ez a dualitás lényege. Olyan 

helyzetet hoztatok létre, amelyben egyik részeteknek megengedtétek, hogy alacsonyabb 

rezgésszinten legyen, mint a többi részetek – azért, hogy a dolgokat a spirituális tudatosság semleges 

egyensúlyában tartsátok, melynek rendszerét ti magatok terveztétek meg. Látszólag ez a rendszer 

sötétségben hagy titeket, de így kell működnie. A semlegesség vagy dualitás az egyetlen mód a 

kísérlet elvégzésére, melynek során láthatóvá válik, hogy hová vezet ez az energia-egyensúly. Talán 

felmerül bennetek a kérdés: „Miért kell mindezen keresztülmenni évezredek hosszú során át? Miért 

kell idejönni és elmenni? Miért van dualitás? Miért folyik küzdelem? Mire jó ez az egész?” Drága 

családtagok, drága Angyalok, kik a Nagy Központi Forrásból származtok, és most hallgatjátok meg 

olvassátok ezeket a szavakat – sejtszinten tudjátok, hogy kik vagytok. Hogy lejöttök erre a bolygóra, 

annak olyan valami oka van, amit már sokszor megpróbáltunk elmagyarázni. Nehéz ezt megtenni, 

mert valójában nem sok köze van a Földhöz. Az Univerzumhoz van köze. A jövő energiáihoz van 

köze, amelyeket létrehoztok az itteni tapasztalataitokból.  
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Nehéz megmagyarázni a külvilágot egy halnak egy akváriumban, mert a hal csak azt az 

edényt ismeri. Ha mesélnél a halnak a naprendszerről és az azt körülvevő dolgokról, a hal nem tudná 

azt megérteni. Csak azt tudja, amit ismer. A skatulya, amelyben vagytok, a 4D-ban való túlélésnek a 

skatulyája. Ez minden, amit tudsz. Így, mindent, amit látsz és minden döntés, amit hozol, annak 

alapján hozod meg, amiről úgy véled, hogy tisztában vagy vele. Tulajdonképpen, tényleg lehetetlen 

számodra a dolgokat olyan alapokra helyezni, amelyekkel nem vagy tisztában - mi mégis azt kérjük, 

hogy próbálkozz. Ezért hadd mondjuk el újra, hogy amit ti ebben az edényben tesztek, az kihat 

valami sokkal nagyobb dologra, ott kint. 

Nem ti vagytok a kísérlet, a próba tárgya. Az energiáról szól a kísérlet. Ti viselitek a fehér 

köpenyt, mert ti vagytok a kísérletezők, a kísérleti munkát végrehajtók. A 12 milliárd fényévnyi 

távolságra zajló teremtési esemény energiája nem teljes. Az anyag születése meg annak a milliárdnyi 

életformának a születése, melyek a világűrnek abban a részében fejlődnek majd, befejezetlen. 

Valami hiányzik. Milyen spirituális energiája lesz annak az új Világegyetemnek? Milyen 

szeretetformával rendelkezik majd az új Világegyetem? Ki fogja ezt eldönteni? Lesz, aki ezt 

válaszolja: „Hagyjuk a családra ennek eldöntését. A család a szeretetet hordozza, spirituálisan arra 

van ráhangolódva. A család – a fogalom meghatározása szerint – Isten! Kapcsolódjon a lehető 

legmagasabb spirituális energia ahhoz a születő Világegyetemhez. Legyen magas spirituális szintű!” 

Nem egyoldalú egy kicsit ez a megközelítés? Isten nem hozhat ilyen döntést. A Világegyetemnek 

egyensúlyban kell lennie, és egyszerűen egy magas szintű szeretetenergiát társítani ahhoz az új 

teremtési eseményhez, részrehajló döntést jelentene. Isten nem hozhatja meg azt az elfogult döntést. 

Ezért jött létre olyan megegyezés, hogy egy semlegesnek tervezett és kellőképpen elrejtett életet 

hordozó bolygó kerüljön megteremtésre azért, hogy a Nagy Központi Napból Származó Angyalok 

év tízezredeken keresztül benépesíthessék, és elvégezhessék a spirituális kiegyenlítettség kísérletét. 

Idejöttek a Földre, ahol el lett rejtve előletek, hogy kik vagytok. Magbiológiai részeteket a fizikai 

Világegyetem más lakóitól kaptátok olyan módon, hogy az segítsen kiegyensúlyozni spirituális 

evolúciótokat. Plejádok-béli őseitek vannak, akik már nagyon, nagyon hosszú ideje élnek emelkedett 

állapotban, egy olyan bolygón, mint a tiétek, amely keresztülment egy ilyen próbatételen. 

Jóindulatúak és birtokolják a kvantumenergiát. Nem fogják megzavarni a szabad választásotokat. 

Ezért van az, hogy nem szállnak le és köszöntenek benneteket. 

A Nagy Központi Napból Származó Angyalok emberi formában éltek, emberként meghaltak, 

aztán újraszülettek – meghaltak és újraszülettek. Az élet körforgása gyors volt. A 950 éves 

időtartamra tervezett biológiai testek először 30 éves lehetőséget kaptak, majd idővel 70– 80 évet. 

Az emberi DNS-be előre beprogramozott spirituális információ halált és betegséget és öregséget 

tartalmazott. Az egyik élet hatása áthúzódott a következő életbe és az ebből fakadó feladatok vagy 

megoldásra kerültek a kísérlet tárgyát képező energiával, vagy nem. A próbatételek megoldása 

pótlólagos energiát hozott létre, amely megváltoztatta a bolygó rezgésszintjét. 

Rezonancia, ez egy kulcsszava mindannak, ami a bolygó rezgéseiben napjainkban történik. A 

bolygónak és a bolygón való életnek van egy alaprezonanciája. Talán tudományosnak tűnik, de 

egyben spirituális is. Évezredeken át egy nagyon alacsony frekvenciájú rezonancia vette körül az 

emberiséget és magát a földet is, amin járt. Ez a rezonancia a környezet energiájára adott válasz. A 

Föld bolygót és az őt körülvevő rétegek rezonanciáját használják a kommunikációs rendszerek. Ez a 

rezonancia mindig 7 és 9 rezgés/mp volt. Ez az érték az idők kezdete óta állandó volt. (Schumann 

rezonancia) Ez megfelel az emberi agy „tónusának” is, csakúgy, mint a Föld geológiai 

összetételének. Ez biztosítja a Földön az állat- és növényvilág energiáinak szimmetriáját. Átható, az 

élethez alapvetően szükséges „horgony” ez, fontos alapját képezi olyan ismérveknek, melyek még 

felfedezésre várnak. Mint ahogy azt már sok ízben elmondtuk, sejtjeitek és szerveitek „kórusa” ultra 

magas frekvencián rezeg, de az alaprezgés, a „horgony” jelenti a kulcsot minden számára. Bár sok 

különböző „frekvencia” létezik, most valami másról beszélünk - olyan rezonanciákról és 

energiákról, melyek rezgés intenzitása nagyobb, és amelyek a környezet hatására inkább hajlamosak 
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a frekvenciaváltoztatásra. A következőképpen közelítsétek ezt meg: a rezonancia a harmóniáról szól. 

Ha valami rezonál, akkor azt a környezetben lévő, hasonló, de erőteljesebb harmonikus frekvencia 

vagy frekvencia együttes okozza. Azt akarjuk ezzel mondani, hogy a hálóigazítások célja részben a 

Föld alaprezonanciájának átállítása. Az új alapérték 11 körül, ill. afölött lesz. Nem tudjuk 

megmondani, mi lehet majd a végső érték, mert ezt az Ember módosítja azzal, hogy megoldja a 

bolygó számtalan problémáját. Amit most a hétköznapi életedben teszel, az hatással van a bolygó 

rezgésére. Amit itt teszel, az itt marad örökre. Minden egyes tisztességgel megtett lépés, bejut 

magába a bolygó magjába. És amikor készen van, az csak még egy lap az idő hatalmas naplójában, 

ahol minden lap egy élet és minden élet hozzáadódik az egészhez. 

  

A bolygó energiája és rezgésszintje 25 évenként mérésre kerül, attól az időponttól 

kezdődően, amikor a spirituális Emberiség a Földre érkezett. Ezek a mérések azért történnek, mert ti 

itt vagytok: Vajon le tudnak-e jönni Isten részecskéi a Föld bolygóra, egy alacsony tudatosságú 

játéktérre, anélkül, hogy az Embernek álcázott angyalok felismernék ittlétük alatt, hogy kik ők és 

mégis felfedezik a szeretetet vagy a spirituális tudatosságot? Vajon mit fognak elszenvedni és mi 

mindenen fognak keresztülmenni, hogy megváltoztassák a bolygót? Vajon milyen valóságot fognak 

választani? És milyen megoldásokat fognak felfedezni benne? Amikor majd véget ér a kísérlet és a 

Föld energiáját megmérik, fogják majd az összes korszakok előkészületeinek - az elmúlt és a 

folyamatban lévő életek több tízezer ciklusának - eredményét és az univerzumban egy olyan helyen 

fogják alkalmazni, amiről neked fogalmad sincs. Amíg te ebben a Földi testedben tartózkodsz, 

minderről semmit nem fogsz tudni. Az energia, amit te azzal szolgáltatsz, amit most teszel és azzal, 

ahogyan megoldod most a dolgokat, milliókat fog érinteni olyan helyeken, amit te el sem tudsz 

képzelni. Ez az igazság. Ez "a szabad akarat egyedüli bolygójának" a próbatétele. Amit itt a Földön 

tesztek, az egész univerzumra hatással van, ez a legnagyobb titok, mely még mindig el van rejtve az 

emberiség elől. A titok, mely a fény és a sötétség egyensúlyának megteremtéséről szól. A Föld a 

kísérlet színtere, egyedülálló a maga nemében. Nincs még egy ilyen bolygó a fizikai 

Világegyetemben. Ami itt lezajlik, annak az energiája végül az új teremtési eseményhez fog 
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kapcsolódni, ahhoz, amelyik tőletek 12 milliárd fényévre folyik! A 2012-ben, a spirituális naptár 

utolsó évében mért energia lesz az új, még névtelen Világegyetem energiája. Energiátok az új 

Univerzumhoz kapcsolódik a maga ismertetőjegyeivel egyetemben. Az Emberiség lenyomata lesz 

rajta, a ti nevetek szerepel majd rajta. A Földet „az egyetlen szabad választással rendelkező 

bolygónak” neveztük, ami természetesen egy metafora. Ideje megtudnotok, hogy ez mit is jelent: azt 

jelenti, hogy nincs még egy olyan bolygó, nincs még egy olyan életerő vagy életforma a fizikai 

Világegyetemben, amely képes saját tudatossága és szándéka által fejleszteni saját spirituális 

jellemzőit. Senki más nem képes erre! De ti igen. Más életeknek evolúciós folyamatra van 

szükségük a spirituális változás eléréséhez, és szándékuknak nincs hatóereje. Ezt jelenti a sokat 

emlegetett „szabad választás”. Ti vagytok az egyedüliek, akik rendelkeznek vele! Az Ember az 

egyedüli ezen a bolygón, aki spirituális érzelmekkel rendelkezik és az egyedüli az Univerzumban, 

akinek interdimenzionális érzelmei vannak. 

Ez az érzelmi jellemző "utazik" a mi oldalunk és a tiétek között. Érintetlenül jut át az 

Emberrel, amikor az megszületik és ez Istennek egy sajátossága. Valamennyi érzelem és az a 

képességetek, hogy érezzétek őket, a Szellem egy sajátossága és ez szent. Erre azt mondhatod: 

"Kryon, láttam már olyan állatokat, amelyek mutattak érzelmeket. Mit mondasz erről?" Hadd 

áruljam el, hogy amit az állatokban látsz, az ösztönös és nem szent. Habár láthattál sok olyan jelet, 

ami úgy tűnt, hogy érzés, az állatok absztrakt módon (elvonatkoztatva) nem éreznek. Nem tudnak 

nevetni és örülni, a dolgoktól elvonatkoztatva. Nem gyanakszanak, nem féltékenyek, nem aggódnak 

a jövő miatt, ahogy azt ti teszitek. Habár sok mindent kiolvashatsz a személyiségükből, ők nem 

rendelkeznek azokkal a szent érzelmekkel, amelyekkel ti. Képesek szeretni benneteket, de nem 

képesek Isten fogalmát szeretni. Érezhetnek szomorúságot veszteség miatt, de nem egy esetleges 

veszteség miatt. Tehát a szent érzelem egy olyan sajátosság, amely magába foglalja a múltat és a 

jövő lehetőségeit. Lehetővé teszi, hogy örüljetek az emlékezésnek, ugyanúgy ahogy örülhettek a 

jövőnek. Azonkívül a nemláthatót is magasztalja. Az érzelmek részévé válnak a saját elmétek és 

testetek valóságának. Úgy használhatod az érzelmeidet, ahogyan csak akarod, mi pedig tudatjuk 

veled, hogy ez Istennek egy szent jellemzője. Az Emberi érzelem valójában egy valóság-átalakító! 

Nincs olyan Ember, aki intellektusával fogja fel a kvantum állapotot, mert ez nem az állapot, 

amelyben megszületett és nem az, amelyben benne él. Ehelyett ez az intellektus és a szív 

egyensúlya. Az érzelmek a fátyolon jöttek keresztül éspedig nem ok nélkül. 

Minden Univerzumban csak egy ilyen bolygó van és már korábban is léteztek más bolygók, 

ahol szabad választás volt. Nem ti vagytok az egyedüli bolygó, amelyik átélte ezt. Azonban, ti 

vagytok az egyetlen bolygó a galaxisotokban, amelyik most éli át. Léteznek emelkedett szintű 

bolygói a szabad választásnak, amelyek más bolygók számára szolgáltatják az élet csíráit, amelyek 

aztán az isteni szabad választás új bolygóivá válnak. És most itt vagytok, a bennetek lévő teremtő 

energiában pedig ott van a századok bölcsessége. Ez nem csak a ti földetek bölcsessége, de a 

galaxisotok korszakainak bölcsessége is. Az évmilliárdok során, amióta ez a galaxis létezik, előttetek 

már mások is részt vettek a tudatosság egyéb próbáin. Ők felemelkedtek a jóindulat új szintjeire, 

továbbadva azt a következő bolygónak. Ez egy hosszú távú esemény és végső soron ti is ugyanazt 

fogjátok tenni. Ilyen módon ti a saját magotokkal népesítitek be a galaxist és azoknak a magjával, 

akik előttetek éltek - az isteni szándék magjaival. A történelem során a spiritualitással foglalkozók és 

a tudósok intuitív tudomással bírtak arról, hogy a Föld egy nagyon-nagyon különleges bolygó. És 

valóban az! 

Nézzetek fel az égre! Számoljátok meg a csillagokat. Túlságosan is sok van belőlük, pedig 

ezek még csak azok, amelyeket ti magatok is láthattok. De ezeken túl, szemeitek elől elrejtve, 

hihetetlen bőségük van az égen! Mégis, egyedül a ti Földetek van kikövezve a különleges feladatra, 

melynek teljesítésére jöttetek. Elképzelni sem tudjátok, mennyire különleges a feladat. Még mindig 

nem akarjátok elhinni, hogy többek vagytok a hatalmas tengerpart kis homokszemcséjénél. Ezzel 

szemben mi azt mondjuk nektek, hogy ti vagytok a teremtés hatalmas nagy kiterjedésében rejtező 
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ékkő, mely alig várja már, hogy a világegyetem változásának és fejlődésének láncára felfűzzék. 

Eredményeitek révén az univerzum történéseinek iránya módosulni kényszerül. E pillanattól kezdve 

egész világok rendelkeznek majd olyan tervezettel, melynek úgynevezett szubsztanciája van. Itt 

ismét egy olyan fogalommal találjuk magunkat szemben, melynek lényegét ugyancsak nehéz 

megvilágítanom előttetek. Az univerzális terminusok nyelvén szólva, az általatok kitaposott 

ösvények és teljesített próbatételek megteremtették a csíráját és előzményeit bizonyos eljövendő 

eseményeknek. Bizonysággal szolgáltatok arra, hogy az ürességben, sötétségben fogságba esett 

létező természetszerűleg a szeretetforrás áradását lendíti működésbe! Noha ez első hallásra 

túlságosan is egyszerű és jelentéktelen kijelentésnek tűnhet, az igazság az, hogy ez a tény még soha 

nem nyert bizonyítást azelőtt. E dolog óriási jelentősége kétségkívül bámulatba ejt majd benneteket, 

ha végül az emberi test álruháját magatokról levetve a fátyol túlsó oldalára léptek.  

 

Most pedig beszéljünk egy nagyon fontos időszakról. Emlékezzetek rá, hogy amiről most 

fogok beszélni, az már nagyrészt történelem. De amikor 1989-ben ezt átadtam nektek, akkor még 

mindez többnyire a jövőtök volt. Viszont a tegnap tanulmányozása a holnap bölcsessége. 1987. 

augusztus 16-a rendkívüli napot jelentett a Föld számára. E napon a Föld megmérettetett; s a fátyol 

túlsó oldalán létező lények legnagyobb meglepetésére és örömére úgy találtuk, hogy bolygótok jóval 

nagyobb energiaszinttel rendelkezik, mint az várható lett volna. Vajon tudjátok, mi is történt akkor? 

Dimenziókon átívelő ismereteket fogunk most átadni nektek. Mindegyikőtöknek, minden bolygón 

élő Embernek, az Angyalok csoportjának, akik vagytok, kikérték a véleményét, hogy neki megfelel-

e, ha továbbléptek a következő szintre. A kérdés pedig az volt, hogy meg akarjátok-e valósítani ezt a 

tudatváltást a bolygó számára. Hogy hozzájárultok-e az eónokon át változatlan emberi DNS 

evolúciójához. Ez volt az idő, amikor az emberiség igennel szavazhatott, valójában ez a szavazás 

egy magasabb spirituális szinten történt. Azért volt szükség erre az engedélyre, mert biológiai 

részeteknek a múltbeli lehetőségeket meghaladó mértékben kell fejlődnie a következő szint 

eléréséhez. Az engedély megadására egy találkozás keretében került sor. Ez volt az első eset, hogy a 

beleegyezéseteket kérték az Emberiség biológiai és spirituális fejlődéséhez, és ti igent mondtatok. 

Az Emberek hatalmas csoportja (mindenki, aki a bolygón tartózkodott) részt vett a 

véleménynyilvánításban. A szavazás sejtszinten történt, s igen nagy spirituális jelentősége volt. 
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Valószínűleg nem emlékszel rá, hogy valamikor is megkérdeztek volna, pedig megkérdeztek – 

mindnyájatokat. Vannak olyan dolgok, amelyek a felsőbb részeidnél vannak, de ott vannak és 

nagyon is valóságosak. Mondanom sem kell, hogy nagy izgalmat keltett az esemény, méghozzá az 

egész Világegyetemben. Mindnyájan osztoztatok benne, mindnyájan éreztétek a felfokozott 

izgalmat. Felsőbb Énetek, aki mindent ismer, valóban tudta, hogy a bolygóra gyökeres változás 

várhat. Volt, aki megkérdezte: „Ha valóban Isten részei vagyunk, ha valóban angyalszerű lények 

vagyunk az emberi dualitás közepette, miért kellett bennünket megkérdezni? Nem lehetett előre 

tudni, hogy úgyis igent mondunk, mert ez fakad a Szellem energiájából?” A válaszból 

megállapíthatjátok, hogy mennyire tiszteljük az Embert, aki a szabad választás bolygóján él: a 

szabad választás révén jutottatok el addig a pontig, ahol a spirituális fejlődési folyamat részeként 

szükség volt az Emberek engedélyére, akik a bolygón éltek és a dualitás keretei között végezték 

munkájukat. Annak ellenére, hogy az "elrendezés" a helyén volt és minden elő volt készítve, még 

mindig meg volt a választás lehetősége, hogy nemet mondjatok. Ez a fordulópont jelentette a 

kezdetét annak az eseménynek, amely felett most én örömünnepet ülök. Mert e nap nélkül, és a 

megméretés nélkül, bizony semmi sem úgy történne, amiként azt most tapasztaljátok. A Föld drámai 

változásokon ment keresztül az utóbbi ötven évben, s ez adott okot az univerzumban felzendülő 

hatalmas örömujjongásra. Ez volt az a nap, amelyen a Kryon elhívatott. Én sem tudtam idejönni, 

amíg el nem kezdődött ez a váltás, mert a bolygó energiája nem volt szinkronban annak az 

információnak az energiájával, amit én most tanítok. Ez volt az a nap, amikor a vezető mestereket 

szólították, s minden entitás szerte a világegyetemben értesült a fordulatról. Nem kisebb dologról 

volt itt szó, mint, hogy valamennyiünk jövője átformálódott. Talán nem látjátok világosan, miként 

változtathatta meg a Föld sorsa az egész világegyetemet, de bizony megtette! Azután megérkeztünk, 

hogy elősegítsük az átalakulásokat, melyeket ti magatok indítottatok útjára magatok számára, s úgy 

találtuk, hogy az emberiség készen áll az új energia befogadására. A történések, ha lehet, még 

gyorsabb egymásutánban követték egymást, mint azt egyáltalán elképzelni tudtuk volna, és a mi 

feladatunk volt ezt az átmenetet az emberiség számára megkönnyíteni. 
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Mint már említettük a bolygó energiája és rezgésszintje 25 évenként mérésre kerül. Az 

Emberiség terv szerinti menetrendjében az utolsó három mérés (1962, 1987, 2012) volt hivatva 

valójában meghatározni a kísérlet kimenetelét. 1987-et megelőzően 1962-ben került sor mérésre. 

1962 numerológiailag „9-es” év volt, és a 9 a „befejezés, beteljesülés” energiáját hordozza. Az 1962-

es mérés jelezte, hogy milyen lehet az Emberiség kísérletének befejeződése.  1987-ben közületek a 

legtöbben éltek már, és megtapasztalhattátok a harmonikus konvergenciát, azaz a közös cél felé 

haladásról számot adó mérést, mely mindenki számára váratlan eredményt hozott. A Föld 

rezgésszintje megnőtt. Az emberi tudatosság sokkal nagyobb mértékben megváltozott, mint 

amekkorára 25 év alatt bárki is számított. Az 1987-es magas mérési eredménynek köszönhetően egy 

eseménysorozat lett megteremtve és átadva nektek azért, hogy felkészülhessetek egy addig 

ismeretlen lehetőségre! Ez az utolsó előtti mérés numerológiailag „7-es” évben, a szentség jegyében 

zajlott, célja spirituális energiátok kimutatása volt. Az „engedélyező szavazás” és a „fáklya átadása” 

eseményei 1962-ben még nem voltak betervezve, ám 1987-ben és azt követően nagyon is indokolttá 

váltak. Az „engedélyező szavazást” úgy neveztük el, hogy „az engedély megadásának 11:11-es 

ablaka” [1992. január 11.]. Soha nem kerülhetett volna rá sor, ha a harmonikus konvergencia nem 

azt mutatta volna, hogy a Föld felgyorsult szintre jutott el. Tehát először a mérésre került sor (1987: 

harmonikus konvergencia), azután jött az engedély megadása (a 11:11 1992-ben), majd következett 

a cselekvés (a 12:12 1994. december 12.). A 12:12-es esemény sokkal nagyobb horderejű volt, mint 

amilyennek gondoljátok. Ismét a dátum numerológiájával kezdve a mélyebb megértést: 23 + 12 + 12 

= 11. A 11 szintén mesterszám, amint Kryon energiájának is a jellemzője. Nincsenek véletlenek a 

számok világában. Úgy hívjuk a 12:12-es eseményt, hogy a „fáklya átadása”. 

Egészen addig entitások segítettek nektek az energia-egyensúlyt fenntartani a bolygón 

rezgésszintetekkel és energiapotenciálotokkal összhangban. Az Emberiség kezdete óta itt voltak 

veletek, és minden mérés azt a lehetőséget vetítette előre, hogy továbbra is maradnak. A bolygó 

spirituális energia-egyensúlyának állandónak kell maradnia. Ahogy az Emberiség növekszik, az 

energiát hordozó entitások egy része távozik. De a mérések kilátásai szerint még nyolc- vagy 

kilencmilliárd ember esetében is sok „kiegyensúlyozó lénynek” kellett volna a bolygón maradnia a 

spirituális egyensúly érdekében. A 12:12 időpontjában azonban távoztak. Mindnyájan elmentek. 

Volt közöttetek, aki érezte is ezt. Elhagyták az erdők rejtett részeit, eltávoztak azok is, akik a vörös 

sziklás kanyon őrei voltak. Nincsenek itt többé. Ha ma ezekre a helyekre látogattok, érzitek, hogy 

megszokott energiájuk megváltozott. Talán úgy véltétek, hogy ez rossz dolog? Valóban 

megváltoztak egyes területek a természetben, és már nem érzitek „szent helyeknek” őket. Ami 

történt, időben és terv szerint történt, mert a harmonikus konvergencia méréséből és a 11:11 

engedélyéből következően adták át ezek az entitások a fáklyát az Emberiségnek. Fontos 

megértenetek, hogy miért kaptak engedélyt a bolygó elhagyására ezek az egyensúlyt biztosító 

entitások. A 11:11 keretében hozzájárulásotokat adtátok ahhoz, hogy átvegyétek azt a spirituális 

erőt, amelyet ők tartottak itt a számotokra. Ahogy már korábban elmondtuk, a fáklya átadása nem 

csupán metafora, mert 144 000 Ember spirituális tudatossága ténylegesen megnövekedett a kapott 

erőtől. 12:12 csodálatos eseménye ismert az egész spirituális Világegyetem közössége előtt (nem a 

látható fizikai Világegyetemről, hanem a spirituális Világegyetemről beszélek). Ünnepeltünk, mert 

tudtuk, mi lett volna az egyébként bekövetkező lépés, ismertük az e nélkül rátok váró lehetőségeket. 

Kedveseim, aminek történnie kellett volna a bolygón, nem történt meg. A régóta ismert 

jövendölések, amelyek a korábbi időrend menetére alapozva vetítették előre a végső cél 

megvalósulását, túlhaladottá váltak amiatt, amit elvégeztetek. 1987 után 25 évvel, 2012-ben volt az 

utolsó mérés, ekkor fejeződött be a kísérlet – s valóban, egyes emberi naptárak is ezzel az évvel 

érnek véget. 2012 numerológiailag „5-ös” év, amely a „változás” energiájával telített. Ez a három 

esemény, 1962, 1987 és 2012 az energia és a lehetőségek olyan hármasságát alkotják, amely 

végtelenül fontos mind a Világegyetem, mind az Emberiség számára. Ha összeadjuk a „9-es” évet 

(1962) meg a „7-es” évet (1987) meg az „5-ös” évet (2012) megkapjuk a 3-at, a „cselekvést”. Ez a 

hármasság, a cselekvés hármassága jelenti a kísérlet végét, mindannak a befejezését, amiért 
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idejöttetek. Mi mindannyian tudtunk erről a fátyol túloldalán, és nektek szintén tudomásotok volt 

róla, emiatt akartatok annyira visszatérni. Voltak olyanok, akik korán meghaltak előző életükben, 

hogy aztán itt lehessenek ebben az időszakban – mindannyian a befejezésre készültetek. A legtöbben 

eónokon át éltétek egyik életet a másik után, és oly sok mindenen mentetek keresztül! Mégis alig 

vártátok, hogy most újra visszatérhessetek, mert ez jelenti munkátok kiteljesedését. A menetrend 

előre meg lett tervezve, azaz mindnyájan ismertétek a kísérlet tartamát és a lehetőségeket. 

 

Már 1993-ban az első közvetítésen elmondtam, hogy a föld mágneses rácsa nagymértékben 

meg fog változni. 10 év alatt többet mozdult, mint az elmúlt 100-ban. Mérhető, akár egy iránytű 

segítségével. A Nap helioszférája is nagymértékben megváltozott. Lecsökkent. Aztán érkezik egy 

mágneses készlet a Naprendszeretekbe, ami része a Galaktikus Együttállásnak, amit éppen most 

éltek meg. Mindez a megfelelő időben, terv szerint történik. A hálón végzett módosításaim 

meglehetősen összetettek. Az első tennivaló a mágneses rács elmozdítása volt. Milyen okok miatt 

kellett a rácsot elmozdítani? Az emberi DNS úgy lett tervezve, mint egy információs kútfő, hogy 

befogadja a környezetéből az emberi tudatosság által létrehozott energiát. Aztán olyan pozícióba 

helyezkedik, ami megfelel annak az energiának, ami benne van. Más szóval, ha a bolygó energiája 

alacsony rezgésű, akkor a DNS-é is alacsony lesz. A DNS egy kvantum motor és ha az emberi tudat 

által termelt kvantumenergia rezgése alacsony, akkor az ő működése is gyenge lesz. A mágneses 

rács elmozdítása azért történt, hogy a DNS-esetekben felépítse a változás mátrixát. Ez az, ami 

ténylegesen történt, mert a rács mágneses mezője nagymértékben mozgott ezalatt az idő alatt és 

metszette a DNS elemeitek mágneses mezőjét. Ez az átfedés információt, energiát közvetített a 

DNS-etek felé és elindult egy új folyamat a kvantumizálás felé. A DNS kvantumosan mindig is 

készen állt erre a változásra. A háló erővonalai lehetővé teszik majd a „tizenkettedik sugár” 
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kiformálódását. Ez azt jelenti, hogy a csakráitoknak megfelelő színsugarak összefonódnak, miáltal 

együttesen létrehozzák a tizenkettedik sugarat. Mindebből következik, ha korrekcióim ösztönzőleg 

hatnak erre az erőre, akkor az ember is radikálisan átalakul, minthogy tevékenységem kihatással van 

csakráitokra, s a csakrákhoz társítható színekre. Tehát ekként segítik elő a hálón végzett 

módosításaim biológiai rendszeretek megfelelő működését. Isten háromsága a Földet, a biológiai 

rendszert és a szellemet fogalja magába. Tevékenységem mindhárom alkotóelemre kihatással van. 

Ez Kryon feladata. Ez az, amiért 1989-ben ide jöttem.  

Rendelkezésemre állt egy tevékenységemet támogató csoport, amely a Föld közelében, a 

Jupiter bolygó pályáján tartózkodott. Legfőbb feladatuk a munkámat elősegítő energia és erőforrások 

biztosítása volt. A mágneses háló átállítása a 2002. év végén befejeződött. A következő háló, 

amelyet a föld érdekében át kell állítani, magával a földdel kapcsolatos: ez a Kristályháló. Ezt a hálót 

többféle néven is ismeri a hagyomány: például a fény hálójaként is. A harmadik háló, az emberi 

tudat hálója - ez egy külön erő, amely több ponton össze van kötve a fenti kettővel, így mozgás 

közben egyszerre változnak. Ahogy az emberi tudat változik, úgy változnak a Föld rácsrendszerei - 

és az egyik befolyásolja a másikat. A három háló együttesen hálópiramist alkot, ha formailag is 

szeretnétek magatok elé képzelni. Bár lineáris értelemben véve 2002-ben a háló csoport távozott, de 

valójában új megbízatást kapott. A csoport itt van jelenleg is és mindig itt is marad, de már nem háló 

csoportként. Más feladatokhoz lát. Szétszóródik, de részévé válik magának a Földnek. A háló-

csoportnak egy része folytatni fogja munkáját Gaián. Ez a csapat mindig itt volt és mindig is itt lesz. 

A bolygó életerejével foglalkoznak. Feladatuk az itt lévő emberi lények támogatása.  

 

A mágneses rács elmozdítása után, a második lépés Armageddon energiájának kioltása volt. 

Nos, azok számára, akik azt gondolják, hogy semmi sem történt, elmondom, hogy egy nagyon nagy 

dolog ment végbe: ez a bolygó abban az időben egy másik energiába lépett át. A régi próféciák mind 

az armageddoni forgatókönyvre, megközelítőleg az ezredváltás idejére voltak behangolva. Az 

energiák összetorkollása azt eredményezte volna, hogy a föld két szuper nagyhatalma atombombát 

dob egymásra. Azután kellett volna bekövetkezni annak, amit ti világvégének hívtok. Sok próféta 

hagyott ilyet rátok. Ott találjátok leírva a saját vallásaitokban. Ott van Nostradamus négysorosaiban. 

Még a bennszülöttek írásaiban is, mint a jövő lehetősége. És akkor minden valószínűség ellenére 

történt valami. Valami olyan, ami a logikád és értelmed szintjén nem történhetett meg, mégis 

megtörtént. Máról holnapra a Föld politikai rendszerének egyik óriása összeomlott. A Szovjetunió 
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megszűnt létezni. Ha megkérdeztétek volna a szüleiteket, azt mondták volna, „lehetetlen”. Ha abban 

az időben megkérdezted volna a Pentagont ennek a lehetőségéről, azt mondták volna: „lehetetlen”. 

És ha a Kreml-ben kérdezted volna, azt mondták volna: „nevetséges.” És mégis, minden 

valószínűség ellenére megtörtént. Ez a váltás része. Része az új energiának, amiben most vagytok. 

Az egyik szuperhatalom eltörlése megvalósult. Egyetlen bomba sem lett ledobva. Nem volt egyetlen 

ütközet. A tudatosság tette mindezt. 

Tehát 1987 elhozta nektek a Harmonikus Konvergenciát, 2002 a mágneses rács teljességét és 

a kristály-élmény kezdetét. 2004 a szökőárat és a Vénusz Átvonulást, 2012 egy újabb Vénusz 

Átvonulást. Ezen események által érkezett ebbe a világba a női könyörületesség energiája, hogy 

lassan magatokévá tehessétek, hogy ezáltal kiegyensúlyozottan juthassatok át a következő energiába. 

Ez harmóniát hoz a bolygóra, a bolygóra, amely évezredek óta nem volt egyensúlyban. A kísérlet 

vége körülbelül 2012-re lett beütemezve, s ez egyes ősi népek naptárának utolsó évszáma is, mert 

intuitív értékelésükkel hozzájutottak ehhez az ismerethez. Az utolsó mérésre és a kísérlet 

befejeződésére ekkor került sor. Minderről megállapodás született. Egy 36 éves ablak, amiben 

vagytok, ami a napéjegyenlőség precesszióját (billegését) ábrázolja. Ennek az időablaknak a 

középpontja pedig 2012. Elmondtuk, hogy ez a 36 éves esemény az, amit ti a 2012-es Galaktikus 

Együttállás energiájának neveztetek, de ugyanakkor ezt neveztétek a Nagy Váltásnak is, ami végül is 

az Emberi tudatosság váltása. Ebben a 36 éves együttállási ablakban létrejött egy energia, ami 

teljesen egyedülálló és 26.000 éven belül nem fog újra megtörténni. 

Többször beszéltünk már a Tollas Kígyó mozgásáról. Ez az a metafora, amiben úgy írtuk le 

ezt az energiát, mint a bolygó kundalinije. Most leírjuk miként mutatták meg nektek az ősök a 

kundalinit grafikus formában. Ők ezt a fogalmat grafikus módon ábrázolták, de még így is energia. 

A kundalini a női és a férfi jelleg egyensúlyát ábrázolja. Az ősök még az emberi testben is úgy 

rajzolták, mint a társ-teremtés és az új energia megjelenésének képviselőjét (ez az elmélet). 

Valójában, azt ábrázolja, hogy a női és a férfi jelleg együtt kiegyensúlyozott, hatalmas energiával 

találkoznak, hogy tökéletességet és egyensúlyt teremtsenek. Most ugyanezt az elvet alkalmazzuk a 

bolygóra.  
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A Földön túlsúlyban van a férfi jelleg, mert az északi félteke népességét leginkább ez 

jellemzi. A háborúk a bolygótokon legtöbbször az északi féltekéről indultak. Mondhatnád, hogy az 

északi félteke energiája generációkon keresztül terjedt szét délen, nagyban befolyásolva azt. Ami 

most van változóban a bolygón, annak egy része az észak és a dél szerepének visszafordítása. 

Kezditek majd látni a déli félteke energiáját, ami kedves és szelíd és befolyásolja az északot! Ezért, a 

kundalini egy ideig dél felé mozdul. Vessünk egy pillantást az ősi tudásra és aztán nézzük meg a 

benne lévő metaforákat. A kundalini össze van tekeredve a gerinc legalsó pontjánál. Csak akkor 

tekeredik le, ha a férfi és a női jelleg egyensúlyban van. A testnek három energiáját tekeri körül, 

három és félszer és rátekeredik arra, amit lingamnak hívunk. Három réteg az energiának könnyen 

lehámozható részét jelenti, de az utolsó fél csavarodás a legnehezebb rész, az egyensúly mennyei 

megvilágosodása. Amikor a kundalini letekeredik, és úgy marad, egy kiegyensúlyozott emberi 

lényről beszélünk, még ha nem is megvilágosodott. Ez a bolygó metaforája és már kezd megtörténni. 

Elmondtuk, hogy a letekeredés folyamata előidézi majd a bolygó fizikai elmozdulását is. Említettük 

azt is, hogy ez megközelítőleg hol következik majd be és ott történt, ahol mondtuk (a 2010-es chilei 

földrengés). Ezek azok a dolgok, amit fizikai szemmel is látni fogtok, amint a bolygó mozgása 

reagál annak az energetikai metaforának megfelelően, amiről most beszélek. Ismert dolog, hogy a 

Kundalini letekeredését jelző képlet mindig is a három és fél fordulat. A kibontakozás időzítése 

azonban mindig is ismeretlen volt, mivel az kapcsolatban van az emberi tudatosság potenciáljával. 

Ezért, minden egyes év, ami eltelik, meglepetést hoz, mert az emberi tudatosság tempója és az 

energiája még a Szellem számára is ismeretlenek. Ez pedig az ember szabad akaratának köszönhető. 

Az emberi tudatosságnak vannak olyan tényezői, amelyek exponenciális szerepet játszanak. Nem 

lineáris fejlődése ez a tudatosságnak, hanem egy olyan, ahol nagymértékű, szabálytalan 

felemelkedések történnek. Ezért a meglepetések, amikor a dolgok esetleg nem követik a 

mérlegelések vagy az elvárások lineáris mintáját. Azonban, létezik a potenciáloknak egy mindent 

átfogó időkerete.  

 

Bolygótok napéjegyenlőségének 26.000 éves együttállása egy grandiózus együttállás, a 

csillagászok között úgy ismert, mint a Galaktikus Együttállás. Azért nevezik így, mert a Földetek 
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tengely-imbolygásának kezdő és végpontja együttállásban van a napotokon keresztül a galaxis 

középpontjával. Ez az együttállás csak egyszer történik meg minden 26.000 évben. Annak 

érdekében, hogy a napéjegyenlőség tovább folytatódjon a galaxisotok egyenlítői síkján keresztül (a 

Tejútrendszer csíkja az égen) és, hogy elérjen ennek a ciklusnak a végére és a következő elejére, 

ahhoz újabb 36 évnek kell eltelnie. Ez a végső állapot körülbelül 18 éve kezdődött és 2012 pont a 

közepe vagy másképp, az utolsó ciklus utolsó felének kezdete. Ebből az energetikai eseményből 18 

évetek maradt, mely igazából valaminek a végét jelenti és a kezdetét valami másnak. Ez a 36 évet 

magába foglaló időszak a kundalini teljes letekeredésére irányuló potenciálok időkerete. Talán 

érdekesnek találjátok, hogy három és félszer tekeredik a lingam köré. A három közül minden egyes 

tekeredés egy évtizedet jelent ennek a metaforikus kódnak az idejéből. A három és fél, az 35 lenne, 

nagyon közel ahhoz a 36 évhez, ameddig ez a csillagászati esemény tart, amiben most vagytok. Ez a 

kundalini prófécia tehát, mindig is a Föld ígéretének a metaforája volt, és ami igazából 18 éve 

kezdődött és most tartotok a közepén (2012).  Hadd egyszerűsítem egy kicsit. Már az ősök is, akik 

figyelték a csillagokat, tudtak erről az együttállásról. Ez megfelel a tudatváltás lehetőségének, 

miközben egy döntési pontot is jelent, vagyis, az időnek egy töredékét a lehetőségek mintázatában, 

ami az ősi csillagászati próféciák lényegét jelentette hosszú időn keresztül. Úgyhogy, mindezt 

feltételeztük és nem volt meglepetés. De ez mélyreható változásokat hordoz magával és ezt láttuk mi 

mindannyian, több mint 20 évvel ezelőtt, amikor megérkeztem, hogy átadjam az üzeneteim. Az 

emberiség megkapta ezt a lehetőséget minden 26.000 éves együttállási ciklus felénél. A legutóbbi 

13.000 évvel ezelőtt volt és az emberiség nem állt készen. Most készen álltok. A kundalini majd 

lassan letekeredik és a középpontja majd lassan a Dél-Amerikai kontinensre mozdul. Még nem 

történt meg és nem is fog teljesen még néhány évig. De a letekeredés folyamata elkezdődött. A 

letekeredés nem lineáris folyamat, mint ahogy az emberi tudatosság sem, de a potenciál az, hogy 

letekeredik és helyére kerül a következő 18 évben. Ez azt jelenti, hogy a Föld a Dél-Amerikai 

kontinensen többet fog mozogni és talán olyan helyeken is, ahol ezelőtt soha nem mozgott. 

Tudnotok kell a következőt: A Dél-Amerikai kontinenshez közel van az amit Antarktisznak 

hívtok, ami nem egy jégpólus, hanem Földpólus. Az Antarktisz majd fontos szerepet játszik az élet 

megújulásában a Földön. Az élet változatossága, ami ezekről a részekről érkezik, nagy hatással lesz 

a bolygóra az elkövetkező 18 évben. Segíteni fog az óceánok megújulásában. Folyamatban van 

néhány jelentős felfedezés, ami majd napvilágra hozza, hogy az Antarktisz új fajok bölcsője a Föld 

táplálékláncában. Nem véletlen egybeesés, hogy az élet megújulási folyamata is innen lentről 

érkezik. Most majd, mindezek tükrében, megújul az érdeklődés az Antarktisz iránt és előkerül majd 

néhány érdekes dolog a jég alatt lévő földről. A jég alatt lévő föld domborzata nem egyezik a rajta 

lévő jég domborzatával. Néhány meglepő kontúr kerül napvilágra, amikor majd feltérképezitek a 

tényleges földet a jég alatt. Hegycsúcsokat fedeztek majd fel, egészen más értelmet adva annak, 

hogy mi is lehet az Antarktisz és mi a rendeltetése valójában. A kontinens, ami lakhatatlan az emberi 

lények számára, nagyon könnyen az élet motorja lehet számukra.  

Ti többek vagytok, mint Emberek, akik azért vannak a földön, hogy bizonyos leckéket 

tanuljanak meg. Ti az energia katalizátorai vagytok. Akárhol érintitek is meg a földet egy 

megvilágosodott állapotban, az megváltozik, és úgy marad. Egy kvantum folyamat történik még a 

molekuláid szintjén is a DNS-ed mezejében. És ez kölcsönös kapcsolatban van a bolygó 

Kristályrácsával. Amint ez az energia eljut a rácsra és a Gaiának nevezett élő földbe, megváltoztatja 

a szerkezetét annak, hogy mi lehetséges annak, amit az Ember "valóságnak" hívhat és kollektíven 

meg tud valósítani. A te jelenléted ebben az életben átalakítja Gaiát. Ennek a folyamatnak az 

élvonalában az öreg lelkek vannak és az Emberi fajnak kevesebb, mint fél százaléka kell, hogy 

megtegye azt, amit ti megtettetek, ahhoz, hogy egy állandó változást eredményezzen ezen a bolygón, 

egy tudatváltást, ami 2012-re lett jövendölve. Még 18 évetek van arra, hogy megváltoztassátok a 

bolygót, a megnyilvánulásnak ebben a különleges energiájában, hogy elpalántáljátok a magokat. A 

terv már majdnem befejeződött. A tervezett menetrend a végéhez közeledik, és ami jelenleg történik, 

az olyan csoda, amelyet ti vittetek végbe. Ezért jöttetek vissza újra meg újra, és ezért vagytok itt 
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ismét. Az emberi tudatosság és a világ eseményei nem olyanok, mint amire számítottatok. Azok a 

jóslatok, amelyek az eónok óta állandó energiapotenciálra alapozva születtek, már nem teljesülnek 

be, és ez annak köszönhető, amit 1962-től máig elvégeztetek. A régi jóslatok és régi spirituális 

történetek energiája a realitás egy ma már nem használatos pályáján található, egy emberektől 

elhagyatott sivár pusztaságban. A vonat, mely a ma élő emberiséget szállítja, már soha nem fut újra 

ezen a pályán, bár a rajta ülők közül sokan még mindig várják a jóslatok beteljesedését. Ám azok, 

akiknek tudatossága még mindig a régi próféciákkal teli korábbi pályán mozog, hiába látják a bolygó 

történéseit, elképzelni se tudják mi is történik valójában. Ugyanazt látják ők is, amit ti, de ők a 

tényeket arra használják, hogy félelemmel tölthessék meg kelyheiket. Nem hisznek az emberi 

valóság megváltoztathatóságában. Ez már egy új Föld, új gondviseléssel, új adományokkal és egy új 

Emberiséggel. De van egy ellentétes erő, mely nem akarja ezt. Azt szeretné, ha ősrégi szövegeket 

tanulmányoznátok és elfogadnátok érvényességüket. Nos, akkor, ki tart szolgasorban kit? Azok, akik 

azt állítják, hogy a jövő nem megváltoztatható, nem hagyják meg nektek a lehetőséget, hogy 

szétnézve magatok körül ti dönthessetek. Nem biztatnak saját ítélőképességetek használatára, sőt 

még csak nem is feltételezik, hogy rendelkeznétek vele. Ősi szövegeikre hivatkoznak majd és 

megpróbálnak meggyőzni arról, hogy azok „valóban azok, aminek látjátok őket”. Vegyétek észre a 

különbséget. Mi teret adunk nektek és azt mondjuk: „Csináljátok magatok.” Mások félelemre 

biztatnak, és azt mondják, nem tehettek mást, mint hogy rájuk hallgattok. Sok spirituális rendszer 

világvégét kiáltott. Sok rendszer szerette volna elérni, hogy higgyetek ebben vagy abban, hogy fel 

kell készülnötök erre vagy arra és ezek közül semmi nem történt meg.  Az emberiség történelmi 

múltjában néhány, az ilyen nehéz részek közül valóban az emberiség megszűnéséhez vezetett. 

Néhány az emberiség újrakezdését eredményezte. Az energia, amelyben most vagytok, potenciálisan 

egy kettősséggel bír. Azzal, hogy újrakezdhetitek, vagy elkezdhettek valamit, amit a bolygó soha 

nem látott ezelőtt. Megmondtuk nektek, hogy eljön majd a nap, amikor választanotok kell. Már 

eljött. Ezt teremtette a tudatosságotok! Átkapcsoltatok egy új valóságra. Ez tanításaink sarkalatos 

eleme, hogy bolygótokon nem következnek be a korábbi jóslatok és nektek mindössze annyit kell 

tennetek, hogy szétnéztek a világban és magatok győződtök meg róla.  

A kialakított energia, amely a teremtés alatt álló új Világegyetembe való áthelyezés 

lehetőségét hordozza, nagyon magas szintű szeretetforma – nagyon magas szintű. A család, 

amelyhez tartoztok, a fátyolnak a felém eső oldalán a szeretet felé „részrehajló”. Ezért a családotok 

ünnepel benneteket. A 2012-es év egy régi világszemléleti periódus végét jelentette – egy új emberi 

tudatosság kezdetét, ami hatalmas változásokat hoz. A változás abban rejlik, hogy mostanra a Föld 

népességének jelentős hányada olyan tudatszintre lépett, ami az egész bolygó vibrációjának 

megemelkedését eredményezte. A tudatváltozás révén az emberiség előtt egy Új korszak kapuja 

tárul fel, s önnön erőtök birtoklásának lehetősége, ami ezután már pusztán rajtatok áll vagy bukik. 

Jelenleg szerte ezen a bolygón egy ébredés történik. Nem jár nagy zajjal, mert nincsenek reklám-

hadjáratok vagy tv-műsorok, amelyek beharangoznák. Lassan történik. 1987 óta növekszik és ti 

érzitek. Az emberiség most jobban tudatában van ennek a váltásnak, mint bármikor ezelőtt.  

Bár jól el lett rejtve a Föld, az esetleg mégis ideérkező másféle entitások nem avatkozhattak 

be a kísérletbe. Észlelték az Ember spirituális jellemzőinek hatalmas erejét, amire az Emberek 

különös módon (a dualitás eredményeként) nem voltak képesek. A látogatók csak „megközelíteni” 

tudták valamennyire az egyes Embert, rajta keresztül tanulmányozva az Emberiséget – ám ez soha 

nem következhetett be az egyes Ember engedélye nélkül. A félelmet használták fel az emberi 

hozzájárulás megszerzéséhez, ezáltal csalva ki tudatalatti szinten a beleegyezést. A félelem nélküli 

Ember egyszerűen nemet mondott, és az entitásoknak távozniuk kellett. A spirituális erő, a választás, 

a megváltozás képessége érdekelte őket – mindaz, amivel ők nem rendelkeznek. Még az emberi 

szaporodásba is megpróbáltak bekapcsolódni, hogy rájöjjenek ezek nyitjára. Szurkapiszkálódásaik 

célja az volt, hogy felfedjék az Ember „Belső Angyalának” lényegét. Az Emberiség rejtett hatalma 

azonban megakadályozta, hogy nagy tömegben leszállhassanak a Földre.  
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Léteznek a világegyetemben olyanok, akik olyan ösvényen járnak, ami egészen más, mint a 

tiétek. Készségeik a fizikai univerzum megértése terén fejlettek, értik annak működését, de ők nem 

képesek, mint bolygó, spirituálisan fejlődni. Még nem találkoztatok azokkal, akikre vártok. Amikor 

bolygótok eléri azt a rezgésszintben megnyilvánuló szándékot, amely illeszkedik az övékéhez, az 

olyan lesz számukra, mint egy jelzőtűz, mutatva, hogy jöhetnek. Nagyszerű híreket és csodálatos 

segítséget hoznak majd nektek. De a jelzőtüzet még nem rakták meg. Akikkel mostanában 

találkoztok, nem a későbbiek előfutárai. Kívülálló, perifériális entitások ők, akik egyáltalán nem 

képviselik azok rezgésszintjét, akikre vártok. Ezúton figyelmeztetjük a bolygó kormányait, mielőtt 

még túl késő lenne, hogy hozzátok nyilvánosságra, amit tudtok! Osszátok meg a híreket az 

emberekkel, ne félelemkeltően, hanem a valóságnak megfelelően. Adjátok közre a kapott 

információkat, hogy az emberiség tudomást szerezzen róluk. Elérkezett az ideje!  

Ezen a bolygón az emberek a hatalmon alapuló hierarchikus rendet igyekeznek felállítani, 

tekintet nélkül az egyes kultúrákra vagy civilizációkra-nem számít, hogy mennyire demokratikus, s 

mindegy, hogy az embereknek mennyi beleszólásuk van az irányításba a társadalom szerkezet 

mindig a piramis csúcsán álló legmagasabbtól a nincstelen tömegekig vezet. Ilyenné formálja az 

ember a társadalmi rendet a Földön. Ti választottátok, ti alakítottátok ki ezt a rendet, s korlátozó 

lenyomataitok birtokában nincs is semmi csodálkozni való azon, amikor így cselekedtek. Az emberi 

társadalmi rendszerben a piramis csúcsán álló ember rendszerint gazdagságban, jólétben részesül, az 

ő kezében összpontosul az irányítás és a hatalom, a legalsó rétegek pedig ennek épp az ellenkezőjét 

képviselik. A Földön létrehozott rendszer azonban a legkevésbé sem mondható az egyetemes rend 

leképzésének, minthogy a világegyetemben a hatalomra épülő rendszer egyáltalán nem kap szerepet. 

Az univerzum egészen másképpen működik, beleértve az egész világegyetemet, annak látható és 

számotokra láthatatlan részét.  

Amikor egy nagyon sötét helyen vagytok, bármi megtörténhet. Minden sötétben van. Senkit 

nem láthatsz, bármit is csinál. Az energia, amely a sötétben virágzik, természetesen a korrupció, a 

dráma és a mohóság. Valami rejtőzködik a sötétben, amiről csak néhányan tudnak. Itt vagytok ti, 

akik a „felemelkedés" nevű folyamaton mentek át, de itt van a bolygón azok energiája is, akik 

szeretnének visszatartani titeket. A félelemkeltés az eszközük. A saját hatalmuk és fontosságuk 

növelése érdekében keltenek bennetek félelmet. Mindig lesznek visszahúzók és bajkeverők. Nagyon 

hosszú ideig, és itt az egész civilizált világról beszélünk, sok titok létezett arról, hogy is működnek a 

dolgok. Ami a Föld közönséges polgárai számára hozzáférhető információkat illeti, nagyon sok el 

volt rejtve, rejtett zugokban, résekben, repedésekben. Az ellenség ott lehetett egy szikla mögött, az 

utadon, amerre jártál, és soha nem láthattad. Összegyűlhetett a sötétben és konspirálhatott, akár az 

életed ellen is. Az összeesküvés állhatott abból, hogy a gazdaság hogy működjön, milyen legyen a 
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választások kimenetele, és ez mellett még te fizess mindenért. Az összeesküvés része lehetett, hogy a 

föld bizonyos módon működjön. Nagy hatalommal rendelkeznek, és befolyásosak. Emberek ők is, 

csakhogy az irányító, mohó tudatosságot képviselik. A fő tulajdonságuk, hogy ők mindig a 

sötétségben vannak. Létezésükről annyi rémhír szivárgott ki, hogy még nevük is van. Ők az 

Illuminátusok. Ők egy titkos csoport. Ők a kód készítők, és azok, akik a szociális helyzetedért 

felelősek. Ők "csinálják meg" a választásokat. Megszerzik a pénzpiacot, és ellenőrzik azt. Ők 

ellenőrzik a dolgok többségét. Mint egy nagy hajó, amelyik ritkán változtatja az irányt, ők 

kormányozzák a puszta létedet a saját zsebükre. A bolygó tudatosságának vibráció növekedése, 

amelyet az elmozdult rács rendszer okozott, kinyitotta a tisztesség "dobozát", és ez már túlságosan is 

sokkoló volt számukra. Aztán kifejlesztettétek a technológiát, amely lehetővé teszi mindenkinek, 

hogy beszéljen mindenkivel, majdhogynem ingyen (Az Internet)! Nem rejtőzködhetnek tovább a 

sötétben, és elkezdődött az összeomlásuk. Ezen a bolygón nem lehet többé ilyen fokú összeesküvés, 

ennek az oka pedig a következő: Olyan világítótornyok léteznek mindenfelé a világon, mint te is, 

akik elkötelezték magukat, hogy kiállnak és hagyják kiáradni a fényt. 

Az összeesküvéshez titkolózásra és szétválasztásra van szükség. A történelem arról számol 

be, hogy az emberek megosztanak, szétválasztanak. Ha valamelyik Embercsoport nem kedveli a 

másikat, rögtön elkerítik magukat egymástól és száz meg száz éveken keresztül egyedi nyelvet 

fejlesztenek ki és soha nem akarnak egységessé válni a többiekkel. Háborúznak egymással, 

leigázzák egymást. Ezt teszik az Emberek. Elkülönül és hódít. Inkább szétválasztja a dolgokat, 

minthogy egyesítené őket. Még az emberiség számára legszentebb dolgokból is kategorizált és 

szervezett spiritualitás lett. 

 

Az Istenről való felfogás nagyon különbözik világszerte. Istennel kapcsolatban komoly 

félreértések vannak. Ezek pedig mind az embereknek és kulturális tapasztalataiknak köszönhetően 

alakultak ki. Néhány közülük tisztességes körülmények közt, míg néhány nem. Némelyik 

egyszerűen a multidimenziós Isten 4D-s félreértelmezése, némelyek viszont a hatalom által, 

rosszindulatúan létrehozott magyarázatok, hogy félelmet keltsenek és még több hatalmat 

szerezzenek maguknak. Istent beskatulyáztátok, és ha valakinek újabb ötlete támad, létrehoztok egy 

újabb skatulyát. Mint spirituális hitrendszer, több mint 700 verzió található ezen a bolygón, sok-sok 
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szerkezeti formában és a szabályok sok variációjával. Ti választottátok el magatokat Istentől. Ebben 

a folyamatban, ujjal mutogattatok a többi skatulyára, „gonosznak” nevezve azokat. Sőt, ezután még 

leigázni is elkezditek őket. Az egyház történelme nem volt mindig csodálatos. Voltak olyan idők, 

amikor a korai keresztények felégették és kifosztották azokat a falvakat, amelyek nem akartak hinni 

a megmentőben. Főleg a spanyol inkvizíció ideje alatt. A zsidók is tették és a muzulmánok is egy 

korai időszakban. Ábrahám radikális fundamentalista gyermekei évszázadokon keresztül háborúztak 

egymással. Hát ezt teszik az Emberek. Az emberiség ezt teszi. Szétválaszt. Háborúzik Isten miatt. 

Még saját magát is szétválasztja, különböző skatulyákba, miközben a teremtő energia egyetlen 

energia! Az emberiség minden része hibáztatható azért, függetlenül attól milyen a spirituális 

hitrendszere, hogy beleesett a történelemnek abba a csapdájába, hogy szétválasztotta a dolgokat, 

ahelyett, hogy egyesítette volna. 

Képzelj el egy entitásokkal teli termet, akiket emberiségnek hívnak, és akik sötétségben élik 

az életüket. A metafora itt spirituális sötétség. Az Emberek nem tudják, hogy kik ők, vagy miért 

vannak. Fogalmuk sincs róla, hogy ők részei Isten teremtő energiájának. Bármi is legyen az, azt 

követik, amit még fiatal korukban kaptak, bármilyen dogmát is tanítottak meg velük. Abban a 

sarokban találják meg Istent, amelyikben tudják. Néhányan megtalálják mélyrehatóan, mások nem. 

Sokakban támadnak indulatok és soha nem fognak megérteni semmi többet, csak magát az indulatot. 

Látszólag sötétségben, gyakran egymásba ütköznek. Van, aki az ütközések miatt mérges lesz, háború 

kezdődik. Hát, ez történik a sötétségben, amikor nem igazán látod, mi történik, eltekintve attól, amit 

magadról tudsz. Ezért, ami folytonosan történik, rajtad kívül van és állandóan rejtély. Ezért 

születnek a drámák. Ezért léteznek az összeesküvések és a bizalmatlanság. Ha sötétben vagy, az 

háborút teremt. Ha sötétben vagy, az elkülönülést és gyűlöletet teremt. Ha sötétben vagy, az félelmet 

és szorongást teremt. Azért vagyok itt, hogy elmondjam, a történelemnek ez a fajta kommunikációja 

a végéhez közeledik, mert az Emberi természetnek ez a paramétere kezd váltani. Az emberek kezdik 

látni ezeket a dolgokat és kezdik összerakni a képet. Ezen a bolygón egy váltás történik, ami véget 

vet a történelemnek. Véget vet majd a régi Emberi természetnek, mert ez a fejlődés tárgya. „A 

történelem vége” metafora nem a pusztulásról szól, hanem azt jelenti, hogy vége a dolgok 

megszokott működési módjának. Ha kvantum formában értelmezed, azt mondjuk, hogy ez a 

történelmi energiák vége. 

Most pedig a bolygó potenciáljairól. Soha nem kaptok olyan információt, ami már ne volna 

jelen potenciálként az emberi tudatosságban. Nagyon gyakran a jövendölés elhangzik, majd be is 

következik. Amikor ez megtörténik, jövendőmondásnak tekinted. Nem az. Ez egy energia, azon a 

véletlenszerű, kaotikus helyen, amit ti kvantumnak hívtok és mérlegeli annak a lehetőségeit, hogy mi 

történhet meg, a ti életetekkel és a Földdel kapcsolatban. Tehát a jövőt azok a potenciálok 

határozzák meg, amelyeket ti hoztok létre saját tudatosságotokkal, mint civilizáció ezen a bolygón, - 

nem a jövendőmondás, hanem annak a mérlegelése, amit ti létrehoztok. 

Talán két generációra is szükség lesz, mielőtt valóban meglátjátok, hogy miről beszélünk a 

Közel-keleti problémák megoldásával kapcsolatban, mert ez tisztítja meg az utat egy tartós békéhez 

a bolygón. Manapság sokakat, akik Izraelben születtek, születésüktől fogva arra tanítottak, hogy 

utálják a körülöttük lévőket és ne bízzanak senkiben. A történelemnek ezen a pontján, ezen a 

bolygón, azokat körülöttük születésüktől fogva arra tanították, hogy gyűlöljék a zsidókat. Gondosan 

tanították őket. Bármilyen furcsa is, ők büszkék erre az elszigetelődésre, mert az elődeik vérvonala 

forog kockán és ők követni akarják a történelmi protokollt. Ők szétválasztva akarnak maradni. 

Mégis ez változik. Változik olyan helyeken, ahol nem is feltételezed. Változik Jeruzsálemben. 

Változik Iránban. A gyermekek felébrednek, és azt kérdezik: "Mondd csak el, miért kell őket 

gyűlölnöm? Mit tettek és mikor? Azok nem ők voltak. Az elődeik voltak. Azok, akik most itt vannak, 

ők nem vettek részt a történelemben. " A szülők csak rázzák a fejüket és azt mondják: "Tedd azt, 

amit mondunk, mert a tradíció és a történelem világosan azt mondja, hogy ők az ellenségeink és 

mindig is azok lesznek." És a gyerekek majd azt válaszolják: "Nem. Nem fogom azt tenni és ők sem 
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fogják, a másik táborban." És ez lassan meghozza a változást ezen a bolygón. A számotokra 

elefántméretűnek tűnő probléma, amit ti terrorizmusnak hívtok, ami akadályozza, hogy 

bekövetkezzen a béke, és ami a legnagyobb probléma a Közel-Keleten, egy olyan fordulatot vesz, 

amit senki, de senki nem láthat előre. Vajon elcsodálkoztatok, amikor a Szovjetunió összeomlott? 

Hát nem őmiattuk volt felhalmozva az a komoly mennyiségű fegyver? Vajon nem emiatt olyan 

hatalmas a Pentagon? És mindez összeomlott, egyik napról a másikra. Vajon számított erre valaki? 

Ilyen döbbenetes lesz ez is. Egy olyan probléma előtt álltok, amire ma még nincs megoldás, holnap 

történelem lesz és elkezdődhet az összhang. 

Ötven évvel ezelőtt kezdett érkezni ez az új energia. A behangolódás lassan megy, de az 

energia itt volt. Elindult, elkezdődött. Ötven évvel ezelőtt valami történt Európában és ti nemigen 

hallottatok akkor róla. Néhány nagyon tisztán-gondolkodó összejött a II Világháború után és azt 

mondta: "Ha nem teszünk valami egészen mást és nem lépünk ki a mai gondolkodás skatulyájából, 

minden meg fog történni újra, mert mi ezt tesszük. Az emberek háborúznak." Nyilvánvaló volt 

ezeknek a bölcs férfiaknak, hogy meg kell próbálniuk valamit, valamit, ami esetleg működhet - 

egyesíteni, felosztás helyett. És így, kialakítottak egy eszmét. Hadd mondjam el, mi volt az. Azt 

mondták maguknak: "Mi volna, ha meg tudnánk szerezni minél több ország beleegyezését, hogy 

legyenek egy ’állam-szövetség’ tagjai? Ha most elkezdjük és folyamatosan dolgozunk rajta, végül 

lehet egy olyan közös kereskedelmi rendszerünk, ahol egy ponton eltűnnének a határok, nem lenne 

ellenőrzés, nem lenne útlevél. Mindezek a kultúrák, még a régen ellenséges országok is, 

mindannyian egyenlően kereskednének egymással, és hogy ez megtörténhessen, talán még közös 

pénznemünk is lehetne. Nézzétek csak meg az Egyesült Államokat, ott a minta, ahogy ez működne. 

Európa soha többé nem háborúzna egymással. Lehetetlen lenne, mert pénzügyi szövetségben 

lennének egymással." Természetesen, mindenki csak nevetett rajta! Aki csak hallotta, az volt a 

véleménye, hogy ezt nem lehet megvalósítani, mert túl sok megoldani való probléma van. Ez két 

generációval ezelőtt volt, 50 éve. Ma létezik az Európai Államok Uniója. És egyre többen vannak, 

már rég meghaladták az eredeti létszámot. Vannak olyanok, amelyek "sorban állnak", hogy felvételt 

nyerjenek! A határok eltűntek, az ellenőrzés megszűnt, a pénznemet Eurónak hívják és a legerősebb 

pénznem a Földön. Hadd mondjam el, mi tette ezt. Egy tudatváltás, ami már 50 éve kifejlődött. Két 

generáció alatt, a szabad-gondolkodóknak lassan lehetővé tette, hogy egyesítsék azokat a dolgokat, 

amelyek azelőtt soha nem voltak egyesítve. És az eredmény? Ezek az országok soha nem fogják 

megint leigázni egymást, mert a "történelem" abban a pillanatban véget ért. Egy új világszemléletet 

indítottak el Európa számára, egy olyat, amire nincs ember-emlékezet óta ismert történelmi példa. 

Ennek a területnek a régi történelme eltűnt és soha nem fog újra megismétlődni. 

Dél Amerika ugyanezt a dolgot kezdte fontolgatni. Szeretném nektek lefesteni a 

történelemnek azt a részét, ami Dél Amerikára vonatkozik. Volt olyan időszak, amikor ott minden 

egyes országban diktátor uralkodott. Nincs 15 éve, hogy tönkretették a gazdaságot és értéktelenné a 

fizetőeszközt. A viselkedési normák a zavargások a viszályok és a gyilkosságok voltak. A portyázó 

drog-bárók a nyílt utcán gyilkoltak és korrupció volt minden felé. Még a politikusok is a félelmet 

táplálták és sokan tűntek el egyik napról a másikra, hogy soha többé ne kerüljenek elő. Ma már ez 

nem így van. Ma már folyamatos a stabilitás, ahogy egyik ország a másik után biztosít egy új, 

pozitív, stabil energiát a lakosságának. Hogy történhetett meg mindez, bármiféle nemzetközi vezetés 

vagy irányítás intenzív erőfeszítése nélkül, hogy tudott volna mindez megváltozni mindössze 15 év 

alatt? Az egész kontinensen egyetlen diktátor maradt. Még az egy diktátor eltűnik és kezdődhet az 

egyesítés. És ez működni fog, talán 50 év sem telik bele. 

Végül ez az egységesedési hullám átterjed Afrikára is, ami egy gyógyult földrészt fog 

jelenteni, ahol már soha többé nem lesz jelen az AIDS. Egy egészséges és gyógyult ország lesz, ahol 

nem pusztítanak betegségek, nem tűri meg majd a diktátorokat, akik a beteg népességet kihasználták. 

Afrika szó szerint „Új Világ” lesz 75 éven belül. Ez a gyógyult kontinens lesz az egyik legerősebb 

gazdaság a bolygón, még Kínát is meg fogja verni a gazdasági versenyben. Hogy miért? Mert 
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Afrikának nincs egységes gazdasági illetve doktrinákon alapuló történelme. Tiszta lappal indulnak 

az új energiában. Miközben Kína még mindig küzd a régi rendszer képviselőivel és nem tud leszokni 

az ezeréves korlátozó szabályzatokról. Nem lesz képes felvenni a versenyt egy olyan társadalommal, 

ahol nincs miről leszokni, vagy mit elfelejteni. 

 

Egy váltás történik ezen a bolygón. Az emberi tudatosság változik és a különbségek többé 

már nem választanak szét benneteket. Az Emberi Lények tudnak együtt élni, akár azok az országok, 

amelyek határok nélkül léteznek egymás mellett. Kultúrájuk attól még egyedi és még mindig 

megvan az integritásuk. De most már együtt élnek, egy nagyobb elgondolás részeként, ahol már soha 

többé nem fognak háborúzni egymás ellen. Egyszerűen nem tudnak. A megélhetésük köti őket 

egymáshoz. Az egyesítés teszi ezt. Anélkül, hogy észrevennétek, szép lassan szelídebb lesz a bolygó, 

az energiák a férfi jelleg irányából egyre inkább a női jellegű energiák felé mozdulnak. Hogy úgy 

mondjam, egyensúlyba kerül, ami nem volt egyensúlyban. 

A nagy pénzek terén is változások lesznek a bolygón. Már elkezdtétek egy olyan tisztességen 

alapuló rendszernek a kiépítését, melyben a világ együtt tud működni pénzügyileg. Mivel a 

kontinensek úgy döntenek, hogy egyesítik országaikat, nem pedig szétválasztják eljön majd az idő, 

amikor csak ötfajta valuta létezik majd a bolygón. Ennek az új, versenyképes gondolkodásnak a 

mozgatórugója vagy katalizátora a tisztesség. Szerinted a nagy üzlet és a tisztesség nem férnek össze 

egymással? Úgy szokott lenni! De figyeld, a Földön történő változást. Elérkezhet a nap, amikor a 

nyereséget a vállalat szerkezetének tisztességtényezője alapján osztják szét a részvényesek között. 

Ez annyira új, hogy legtöbben még nem is hallottatok ilyen dologról. Higgyétek el, ez mind ott 

található a "most" buborékjában, mint a lehetséges szerkezetek egyike.  

A nagy gyógyszeriparnak (Amerika gyógyszeripari cégeinek) nagyon sürgősen változtatniuk 

kell, vagy összeomlanak. Ha egy olyan ipart működtetsz, amelyik pénzért betegen tartja az 

embereket, az nem maradhat életben az új tudatosságban. A nagy pénz, ami részt vett ebben a zárt 

körben az a roppant mennyiség és a tisztesség hiánya lassan napvilágra kerül. Számítani fognak a 
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„profitért elveszett” életek és lesznek majd kényelmetlen helyzetek. Ha elképzelsz egy olyan ipart, 

amitől azt várod, hogy gyógyítsa az embereket, közben szándékosan betegen tarja őket, az csak egy 

métely abban a szerkezetben, hogy mi a helyes és mi van az emberiség javára. Tehát elbuknak és 

tudni fogjátok a nevét mindnek, s küzdeniük kell majd, hogy felzárkózhassanak a világ többi 

részéhez, azokhoz, akik esetleg nem annyira hajlamosak a kapzsiságra. 

A politika az a mód, ahogy a földi rendszerek próbálják szervezni és irányítani a változást. 

Ha tanácsot akarnék adni nektek, kedves emberek, arra vonatkozóan, hogy kit keressetek, kihez 

vonzódjatok, akkor csak egyet mondanék: Mindig az integritást, az őszinteséget keresd. Az 

integritás, őszinteség és összhang nélküli dolgok nem állhatnak meg az új energia fényében. Mindig 

óvakodjatok azoktól a rendszerektől, amelyek elvárják tőletek, hogy csatlakozzatok és aktívan 

cselekedjetek. Inkább olyan új gondolatokat keressetek, amelyek köré nem épült ki szervezet, vagy 

csak nagyon kis mértékben. Ezek az új energia képviselői - ezek valós, megfogható rendszer nélkül 

képesek biztosítani az egyéni fejlődést - és ezek rendelkeznek leginkább a falak, szabályok és tagság 

nélküli szervezet tulajdonságaival.  A távoli jövőben az a fajta politizálás, ami most működik, véget 

fog érni. Amikor majd kezditek megérteni a bolygón működő új energiák jellemzőit, többé már nem 

igazán lesz megfelelő az ellenzéki pártok létezése. Ehelyett azokat fogjátok előnyben részesítni, akik 

párttól függetlenül, a saját üzenetüket fogják hirdetni. És amikor szavazni kell majd, az üzenetre 

szavaztok, nem pedig a politikai hovatartozásukra. Ahelyett, hogy hovatartozásukkal 

elhatárolódnának, egységesek lesznek célkitűzésükben. Egyedülálló és gyönyörű ötleteik lesznek, 

eltérően azoktól, akik bármelyik skatulyába tartoznak. Egy napon a kétpártrendszer olyan elavultnak 

tűnik majd számotokra, mint manapság a diktátorok a földön, ahogy ott páváskodnak saját 

személyzetük előtt. Lejár az idejük. Ne lepődjetek meg, ha az a rengeteg skatulya, amibe a 

spiritualitást szerveztétek, elkezd egységessé válni, mert sokkal erősebbek lesznek, ha ezt teszik. 

Sokkal több emberhez jutnak el a tanítások, ha ezt teszik. Végül majd azt fogjátok látni, hogy a 

személyes skatulyák eltűnnek. 

A régi energia haldoklik, miközben rúgkapál és kiabál. Lesznek még mentsvárai sokáig. 

Lesznek még olyanok, akik meg vannak győződve arról, hogy csak úgy érhetik el, amit akarnak, ha 

drámát, háborút és félelmet teremtenek. Továbbra is fel akarnak majd bukkanni olyan helyeken, 

amelyekről te már úgy érezted biztonságos és megpróbálnak visszahúzni. Gyűlölik a tényt, hogy a 

Föld egyre szelídebb és továbbra is csörgetik a kardjukat, fenyegetőznek és híreket kreálnak, hogy 

ezt elérjék. Nem ők vannak többségben kedves emberi lény, de gyakran ők a leghangosabbak. 

Amikor teljesen egészséges vagy és nagy ritkán megfájdul a fogad, mire gondolsz ilyenkor? A fájó 

fogadra! És ilyenkor a médiában is csak a fájós fogakról hallasz állandóan, ez elkeserítő. Tudom, 

hogy érted a metaforát. A régi energia lassan távozik, de eljön az a nap, amikor már nyoma sem lesz. 

És ez lassan meghozza a változást ezen a bolygón, persze ez nem lesz lejegyezve. Mert a médiának 

világszerte, fogalma sincs róla, mit kezdjen ezzel az új energiával és egyáltalán nem is tűnik 

hírértékűnek számukra. Ők át vannak itatva a régi Emberi természettel, ahol az a hír, ami szétválaszt, 

és ami egyesít az nem. Mégis ez az egyik legnagyobb energia, amit ez a bolygó tapasztal manapság. 

Én azért vagyok itt, hogy elmondjam, hogy ez valós, de mindez csak úgy a fű alatt történik, 

mondhatjátok. 

Van, aki elkeserítően egyedül érzi magát ebben a folyamatban és senki sem érti meg. 

Képzeld el, mit érezne a számítógép, ha lenne tudata, amikor kikapcsolod és újraindítod. Elveszítené 

az emlékeit mindannak, ami megtörtént. Hasonló a helyzet most az emberi tudatossággal, ahogy 

újraindul egy másik paradigmában, ahol a történelem már nem fogja diktálni, hogy mi történjen. És 

ez az, amit éreztek - az egyedüllétet az újraindítás lehetőségével, egy olyan paradigmában, ami 

egyáltalán nem hasonlít semmiben az Emberi természet történelmére. Az új tudatosság új 

találmányokat hoz létre – magasabb szintű tudományt, magasabb szintű gondolkodást és 

megoldásokat azokhoz a dolgokhoz, amelyeket ti alapvető emberi problémáknak hívtok. A 

népességrobbanás, élelmiszer, víz, energiatermelés – mindezek a dolgok változni fognak. Új 
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gondolkodás lesz, új gondolatok és új felismerések a következő két generáció folyamán, de némelyik 

akár 18 éven belül is. 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. Minden dolog, ami a 

bolygón történik, lassan történik. Ennek a folyamatnak a beteljesülése során a régi energia egyes 

területeken uralkodóvá válhat, és bizonyos helyek visszasüllyedhetnek a sötétségbe. A sötétség is 

harcol. De a fény fog győzni. Ez lassú folyamat és a mérce generációs. A magok lassan nőnek, de az 

idő a kertész-mester oldalán áll. El kell kezdenetek generációs csoportokban gondolkodni és észlelni 

és nem egyszerűen évről évre. Értsd meg, hogy el kell telni az időnek, ha semmi más okból nem, 

csak azért, hogy leszülessenek azok a gyerekek, akiknek már nem ugyanolyan tudatosságuk lesz, 

mint a szüleiknek. Éppen ezt látjátok, ami generációs és itt történik előttetek. Nézd a potenciálokat, 

ne a napi híreket, és ha a dolgok nem történnek meg holnap, legyél türelmes. 

Hadd beszéljek nektek azokról az Emberekről, akik most a Földön élnek, és akik ezután 

jönnek ide. Ez segít majd megértenetek, hogy mi is áll előttetek. Jelenleg majdnem minden olvasó 

azon emberek közül való, akiknek biológiai születése a régi energia keretén belül történt. Ezért van 

az, hogy az önbecsülésetek zászlója félárbocra van eresztve. Eónokon keresztülhaladva értetek el 

idáig, s most itt ültök azzal a DNS-sel és azokkal a spirituális alaptulajdonságokkal, amelyek 

végigkísértek benneteket ezen a hosszú időn át. Ám most egy változás lehetősége is itt van veletek. 

Annak köszönhetően, amit elvégeztetek, ajándékokat kaptok a 11:11-es engedélyt követően. Régi 

energiájú emberekként kiérdemeltétek a lehetőséget, hogy túllépjetek lenyomatotokon, és 

sejtrendszeretek új rezgésszintre válthasson. „Régimódiak” lévén meg kell változtatnotok biológiai 

szervezeteteket, hogy illeszkedjen az új energiához. El kell végeznetek olyan dolgokat saját 

magatokért, melyek az új gyermekek esetében már szükségtelenek. Az eszközök már itt vannak, és a 

kulcs hozzájuk a tiszta szándék. Néhányan már rájöttetek a következő lépésre is, mégpedig a 

„Kozmikus Szövedéknek” nevezett energiához - ami tulajdonképpen a körülöttetek lévő energia 

mintázata - való kapcsolódásra, mert ez a módja annak, hogy megnöveljétek azt az energiát, 

amellyel a Földre érkeztetek. Hatalmas lehetőség ez, és most itt az ideje, hogy éljetek vele. Az új 

energiában átadott tudomány segíteni fog a sejtek újra ébresztésében. Biológiai rendszeretek az 

engedélyeteknek megfelelően lesz felébresztve. Más szóval a hallgatók és olvasók szándékuk révén 

és tanulás által képesek arra, hogy megtalálják a módját a hosszabb életnek, a felemelkedett 

állapotba jutásnak, a félelem elhagyásának és olyan életfeladatoknak, melyek létezéséről korábban 

még fogalmuk sem volt. Elhagyhatjátok életetekből a régi megállapodás szerinti leckéket, 

békességgel eltelve haladhattok át olyan helyzeteken, melyekről ezt elképzelhetetlennek tartottátok, 

és olyan életet élhettek, amely minden képzeleteteket felülmúlja. 

Az 1987 után született gyermekek már olyan embertípust képviselnek, akik teljesen 

„Indigónak” minősülnek. Olyan eszközökkel érkeznek, amilyenekkel ti soha nem rendelkeztetek, és 

bár most még úgy tűnik, képtelenek a beilleszkedésre, ahogy halad majd az idő, tisztába jöttök vele, 

hogy valójában kik azok, akik nem tudnak alkalmazkodni. Ugyanis amikor már ők lesznek 

többségben, nyilvánvalóvá válik, hogy hacsak meg nem változtok, ti fogtok furcsának számítani. Az 

Indigók olyan tisztasággal, olyan spirituális réteggel érkeznek a Földre, amilyennel ti eddig még 

soha, mert ők engedélyt kaptak saját maguk magasabb szintre emelésére. Az Indigó Gyerekek 

szervezetében fejlődőben van már néhány szerv, amelyek sokkal kifinomultabbak a ti mostani 

szerveiteknél. De a spirituális fejlődés nem áll le, már úton van az újabb típusú Ember is. 2012-ben 

már láthatjátok az új nemzedék első képviselőit, vagyis az Indigók gyermekeit, és ez az, amikor az 

igazi változás a kezdetét veszi, amikor az Ember spirituális evolúciója tisztán érzékelhető lesz. A 

gyermekek gyermekei saját szüleiktől is jelentősen különböznek majd. A spirituális evolúciónak azt 

a nemzedékét jelentik ők, akiknek lehetőségük lesz és képesek is lesznek rá, hogy teljesen 

megváltoztassák a Földet. És most néven nevezzük őket: ők a béketeremtők, akiknek a DNS-

változása látványos lesz! Nem válik mindegyikükből spirituális óriás. Ez a szabad választás 
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bolygója, és az is marad, ahol a korlátozó dualitás keretei között élnek az Emberek. Ezek a 

gyermekek azonban azzal a késztetéssel érkeznek, hogy békés bolygót alakítsanak ki, és meglesz a 

hozzá való bölcsességük meg önbecsülésük. És ahogy látod, a fiatalok egyre feljebb kerülnek a 

ranglétrán és odaérnek, hogy belőlük lesznek majd a vezetőitek, olyan megoldásokat fogtok látni, 

amilyeneket mindig is kerestetek, amelyek logikusak, és amelyeknek van értelmük. Csak idő kérdése 

és egy kicsit több konceptuális tudatossággal, az Emberek meg fognak oldani olyan dimenziójú 

problémákat, amelyekre azelőtt sohasem létezett megoldás. Azon fogtok majd csodálkozni, miért 

tartott ilyen sokáig. 

 

Az érintkezés új módja van kialakulóban. Ez a Harmadik Nyelv. A harmadik nyelvet úgy 

definiálhatjuk, mint a nyelvet az Emberi Lény és a Felsőbb Énje között. A szellemi dimenziók 

spirituális nyelve ez, amit némelyek új intuíciónak hívnak. Olyan nyelv, amely isteni minőségű. A 

másik Emberi Lénnyel való beszélgetésben mindketten használhatjátok ugyanazon nyelvet, ám a 

Harmadik Nyelv a három energiája a katalizátora annak, hogy a teljes megértés a megszokottnál 

jóval magasabb szinten létrejöjjön. Amikor két Emberi Lény ezt használja, akkor megismerik 

egymás valódi érzéseit. Megismerik egymás energiáját. A Harmadik Nyelv tulajdonságai közé 

tartozik az, hogy olyan módon kapcsolja össze az emberiséget, ahogy korábban soha semmi. 

Tanulmányozni és gyakorolni kell, a szándékotok révén tudtok kapcsolatba kerülni vele. A 

Harmadik Nyelv sajátossága az is, hogy ezen a nyelven nem lehet senkit becsapni, nem szökhettek 

meg a valódi érzéseitektől. Ennélfogva a Harmadik Nyelv a bölcsességet és a spirituális célt 

hordozza. Keressétek az Indigó Gyerekekben, mert ők most fejlesztik ki magukban. Amikor az 

indigó kifejezést halljátok egy emberre vonatkozóan, akkor fontos tudnotok, hogy mit jelent ez. 

Eljön majd az idő, amikor már nem csak gyerekekre értitek. Akkor majd egy új életszínként 

emlegetitek, mely a háló megváltoztatásával egyidejűleg érkezett. Ez az átállítás révén keletkezett 

egyetlen új életszín és arra a változásra utal, melyen az emberi tudatosság a születéskor átmegy. Egy 

tökéletesítésről van szó, az Emberi Lény térbeli gondolkodásának fejlesztéséről. Minderre a háló 

átállítása révén nyílik lehetőség és realitásotokban a gyerekek változásán keresztül szembesülhettek 

vele.  

Ebben az időszakban fogtok találkozni „hivatalosan” is más életformákkal. Hasonlóan a 

fizikai Világegyetemben létező milliónyi életformához, bolygótok végül társulni fog sok más 

életformával.             

            

 Beszéltünk az időjárás változásáról. Elmondtuk, hogy lesznek olyan termőföldek, ahol a 
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továbbiakban nem lehet majd mezőgazdasági tevékenységet folytatni. Mondtuk, hogy lesz néhány 

területet, amelyeket eddig sohasem műveltek meg, de most termőföldként fognak hasznosulni. Egy 

hatalmas változás megy végbe a bolygó vízciklusában és már meg is kezdődött. Az emberiség 

hatalmas energiával rendelkezik, csak nem ismeri ezt fel. Ti gyorsítottátok fel a bolygó rezgését, a 

geológiai mag számára felgyorsult az idő. De számotokra az idő relatív és változatlan marad. Vajon 

éreztétek az idő fokozódását? Gyorsulóban van! Habár a ti háromdimenziós óráitok ugyanannyi 

másodpercet számolnak, a multidimenziós óra ami ott van bennetek, sokkal gyorsabban jár. A most 

tapasztalt időjárásnak még vagy száz évig nem kellett volna bekövetkeznie. Már többször kifejtettük, 

hogy mindez mit jelent. Beszéltünk a globális felmelegedés kifejezésről, amivel ezt a jelenséget 

illetitek, és hogy valójában hogyan történik, nem tudva, hogy ez előfutára egy lehűlési ciklusnak. Az 

időjárás, amiben most vagytok, végül egy nagy lehűlést eredményez a bolygón. Történt már ilyen 

ezelőtt is. Ez egy vízciklus, de a tudományotok ezt nem ilyen módon látja, mert ez új számukra. 

Most rendelkezésetekre állnak az eszközök, hogy lejegyezzétek ezt a ciklust és két generáción belül 

látni fogjátok a szépségét. Ez egy "frissítő" ciklus és befolyásolja az életet a Földön. 

Ezek a bolygó potenciáljai. Ez nem egy adott és nem is beállított jövő. Hanem ez a 

legerősebb potenciál, amit mi ebben a kvantum levesben látunk, a sok lehetőség kvantum levesében. 

Az előrejelzésre vonatkozó időkeretet nem tudom megadni, mert a Szellemnek nincs órája. Mi nem 

tudjuk, mennyi az idő. Az idő egy 4D-s konstrukció, a kvantum állapotban nem létezik. Istennek 

nincs órája. Ezért van az, hogy amikor üzenetet kapsz a Szellemtől, hogy csinálj valamit az 

életedben, várnod kell a szinkronicitásra. A spirituális megnyilatkozások nem hordoznak magukban 

olyan célzást, hogy menj és tedd meg most. Ellenkezőleg, ezek üzenetek, a lehetőségek 

megnyilvánulásának üzenetei, amelyeket te majd a saját idődben fogsz megélni, azok által, akikkel 

majd találkozol és a szinkronicitásban, amelyet magad teremtesz. 

Jelenleg a Földön egy nagytakarítás zajlik és ez a takarítás az őszinteségről és bölcsességről 

szól: mi az, ami jó és mi az, ami nem jó a bolygó számára. Nem a nemzetek számára, hanem az 

egyének az egész civilizáció számára. Ti döntitek most el, mennyit ér az emberiség - ti döntötök az 

ennek mérésére szolgáló szabályokról. Most hozzátok meg azokat a nehéz döntéseket, amelyekről 

azt mondtuk nektek, hogy csak akkor kell majd döntenetek róluk, ha már átkapcsoltatok az új 

realitásba és az átkapcsolás megtörtént. Már másik vágányon haladtok, végleg. Újra meg kell 

határoznotok, mit jelent a szó: civilizáció. Miért jó, ha egyik ember segíti a másikat? Meddig kell 

ebben elmenni? Mi az, amit politikai, gazdasági és vallási vezetőitektől joggal elvárhattok? 

Közelednek azok az idők, amikor szükség lesz arra, hogy különbséget tégy Isten és az Istenről szóló, 

ember által alkotott történetek között. Évekkel ezelőtt elmondtuk, hogy ez egy olyan időszak 

kezdete, amikor sokan megmutatják valódi énjüket. Elmondtuk, hogy nem lehet tovább elrejteni, 

hogy valójában ki mit érez, és mit gondol. Új szövetségek jönnek létre, más szövetségek pedig 

széthullanak. És ez mind rendjén való, mivel az energia szétválik, és a polaritás kezd 

megmutatkozni. Elmondtuk, hogy ez megtörténik majd az üzleti életben, a politikában, a 

kormányokban, a vallásokban és személyesen is, minden emberben. 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 4D-s dogmához, ami korlátozza, 

hogy miként imádd Istent, miként higgyél benne és hogyan szeresd őt. Inkább ki akartad tágítani azt 

a skatulyát, amibe beleraktak. Ennek nagy része az integritásnak köszönhető, az integritás, vagyis az 

önmagaddal való azonosság egyre inkább megmutatkozik az emberi tudatosság új valóság-

egyenletében. Egy harc előtt álltok és ma már benne is vagytok ebben a harcban. De ez nem Ember 

és Ember között, hanem a régi és az új tudatosság között zajlik. Elmondom, miről is szólt mindig: a 

fény és a sötétség közötti alapvető harcról. De ne értsétek félre, ne tekintsétek ezt a jó és a rossz 

harcának, mert nem az. A harc állása libikókaként billeg hol az egyik, hol a másik fél javára, attól 

függően, hogy milyen mértékben vagytok képesek bevonzani a fényt a Földnek nevezett bolygóra. 

Ezért nem ítélkezünk a felett sem, hogy melyik árnyalat kerül fölénybe, mert ezért van, hogy 

egyáltalán létezhettek! Emiatt vagytok itt ebben az alapvetően más földi energiában. El lehet 
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mondani, hogy egy felfogásbeli csata folyik a 4D-s értelem, amely mindent be akar skatulyázni egy 

meglévő elkülönült barázdába és a kvantum értelem között, amely képes lebontani az emberi, 

egyenes-vonalú gondolkodás elfogultságát és egybeolvasztani azt valami mással. Létezik egy szó 

arra, ami most történik és ez a metszés. Néha ez nem kellemes, mégis szükséges. Amikor 

megmetszed a gyümölcsöst, egy darabig sebzettnek néz ki és csúnyának. Aztán, egy idő múlva 

kivirágzik és szebb lesz, mint valaha. Úgy tűnik, hogy sötétség borul a földekre, de ez egy változás 

és az alapok kitisztításának az ideje, mielőtt az emberiség új épületét meg tudjuk építeni, melyet 

„földi béké”-nek neveznek. Ehhez Fényküldöttekre van szükség, hogy megtegyék! A Fényküldött 

az, aki elvégzi ezt a tisztítást! A hét milliárd embernek kevesebb, mint fél százaléka kell, hogy 

felébredjen, hogy fénybe borítsátok a bolygót. 

 

 Sokak számára megpróbáltatást jelentenek a mai idők. Mondtuk, hogy sokaknak el kell 

hagyni a bolygót ebben az új elrendezésben. Lehet, hogy gyászoljátok azokat, akik távoznak, ez 

normális és természetes, kedves emberiség. De itt vannak azok, akik úgy határoztak, hogy olyan 

módon vesznek részt ebben, ami mindannyiótoknak segít. És ez az, ami történik. 

Amit a bolygón láttok magatok körül - a fény és a sötétség számtalan árnyalatát -, azt mind ti, 

férfiak és nők teremtettétek. A Föld mindig is a szabad akarat, a szabad választás bolygója volt, és ez 

a jövőben sem lesz másként! A sötétség és a fény magvai ott lakoznak minden egyes Emberi 

Lényben. Isten egy darabkájával benned érkezel erre a bolygóra. A benned lévő sötét dolog viszont 

arra szolgál, hogy mérsékelje a kezdő energiát, amely létrehozza a karmát. A szabad választás az 

Ember számára az, hogy a legfényesebb fénnyé, vagy a legsötétebb sötétséggé változhat. Ő a 

Szellem teremtménye és a valóság végső megteremtője itt a Földön. Ez azt jelenti, hogy te 

hatalommal rendelkezel ezen a bolygón. Ez magyarázza meg a fekete mágiát is - ez mind az emberi 

lényeken belül van, emberi lények használják isteni hatalmukat arra, hogy gonoszat teremtsenek (ez 

azt is jelenti, hogy az Univerzum mindenképp reagál, függetlenül a szándéktól). Vagyis a gonosz az 

ember szabad választása és ez mindig is így volt. De nézzük meg a kérdés másik oldalát is. A 

bolygón elképzelhető legszentebb dolog, a legfényesebb fény, az emberiség történetének legnagyobb 

szeretete mind-mind az Emberi Lényen belül lakozik. Vagyis, a sötét és a világos, az angyali és az 
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ördögi minden egyes, ezen a bolygón élő emberi lény hatalmi szerkezetében jelen van, megtalálható. 

A sötétség és a fény közötti arány mindig is az emberi tudat mérőszáma volt, nem pedig démonok és 

angyalok egymással küzdő hadseregének létszámát jelentette. Ez azt jelenti, hogy az emberiségnek 

minden gonosz és minden szent fölött hatalma van. Amikor megtaláljátok magatokon belül Istent, 

követhettek bármilyen vallást, mehettek bármilyen templomba vagy szent helyre, ezek mind téged 

fognak szolgálni. Akár váltogathatod is a vallásokat, a szervezeteket, nevezheted magad hol ilyen, 

hol olyan hitűnek, mert amíg békében vagy a benned élő Istennel, addig ez átsugárzik rajtad. Amit 

teszel, megváltoztatja a dolgok összességét, hogy mi történik a Földön, a saját kultúrádban, a saját 

országodban. Isten egyedül azon az Emberi Lényen keresztül tud működni, aki kinyitja az ajtót és 

hagyja, hogy ez az energia ragyogjon rajta keresztül.  

Isten nem tehet semmit ezen a bolygón, hacsak nem az Emberi Lény által. Talán ez most 

megmagyarázza, miért olyan fontos Fénymunkássá válni. Minden valóság a spirituális tudatosság 

körül forog. Az emberek ezt fordítva érzékelik, mintha az életük egy hordóba lenne bezárva, ami 

csak forog és hánykolódik, és amelyet ők nem tudnak irányítani. Éppen ellenkezőleg, ők irányítják 

az egészet, de nincsenek vele tisztában. Ebből kifolyólag, abban forognak és hánykolódnak, amit 

saját maguk alkottak. A félelem és ezeknek a nem-tudása hozza létre azt az Embert, aki azt hiszi, 

hogy ezen nem tud változtatni. 

Az új energiaközegben a félelmen alapuló döntések ugyancsak gyenge eredményeket hoznak 

újra meg újra. A szeretetben gyökerező elhatározások ezzel szemben a felfedezés új dimenzióiba 

emelik az embert. Következésképpen a kibontakozó személyiség (aki felelősséget vállal minden vele 

történő eseményért) mindkettővel megpróbálkozhat, s az eredmények majd magukért beszélnek. Az 

Emberi Lény, aki sötétségre összpontosít, a sötétséget fogja kapni! Ha az Emberi Lény, a 

világosságra összpontosít, az világosságot hoz neki. A fény aktív a sötétség pedig passzív. Ha 

sötétben vagy és a fényt választod, a fénynek kitett sötét terület megvilágosodik. A sötétség pedig 

eltűnik. Nem szó szerint való elmozdulás, a sötétségből a világosságba, hanem ez a "lámpagyújtás" 

alkímiája. Ez hirtelen történik, nem egy lassú folyamat. És mikor a lámpát meggyújtod, mindazok a 

dolgok, amelyeket a sötétség rejtett, láthatóvá válnak. Az Emberi Lény, aki elindul a fénybe, egy 

energia-keretet mozgat. Ez a keret egy elhatárolt terület, melyet Emberi tudatosságnak neveznek. És 

ahogy a fény felé mozdulsz, úgy hagysz el valamennyi sötétséget. Mert csak egy bizonyos 

mennyiségű energiát képes ez az Emberi keret tartalmazni! Ezért, ha fényesebb energiát választasz a 

szervezetednek, a sötétség egy darabja és vele a régi dualitás egy darabja is elmarad mögötted. Ilyen 

módon képzeld ezt el: Személyes energiakorsód mindig teli van. A sötétség és a világosság 

kombinációjával van töltve. Ha úgy döntesz, hogy több fényt adsz hozzá, a régi sötét darabok 

kicsorognak a szélein és eltűnnek. A Szellem próbákon vezet keresztül – olyan próbákon, melyet te 

terveztél és készítettél elő. A feladatok végzése közben azonban öröm és béke tölthet el, és mi éppen 

azért vagyunk itt, hogy az ehhez szükséges eszközökről beszéljünk. Életélményetek a Földön sokkal 

fontosabb, mint gondoljátok. A szabályok, amelyeket jelen pillanatban is tapasztaltok - a kihívások, 

a döntések, amelyeket meg fogtok hozni a legfontosabb dolgok az Univerzumban számunkra, éppen 

annyira, amennyire nektek is azok.  

Jelenleg ébredezés zajlik. Többen tartják kezükben a fényt, mint ahányan nem. Ezrek akarják 

a fényt, csak nem tudják, hogyan, de belül ébredeznek ők is. Ez az ébredezés még nem sajátja a Föld 

vezetőinek, illetve a kormányoknak. A Földön élő emberekről beszélek, de nem arról, amit a 

híradásokban látsz, az egy teljesen más generációról szól. Idővel a vezetés is változni fog és 

ugyanezt az ébredezést fogja tükrözni. Ez a felvilágosodásról szól. Tehát az emberiségnek egy része 

kezdi megérteni az új realitást. Képességei révén tudásra tehet szert, bölccsé és interdimenzionálissá 

válhat. Ehhez a négydimenziós lénynek a négy dimenzió fölé, a linearitás fölé kell emelkednie. 

Meghívásunk mindig is nyitott volt mindenki számára, hogy megértsétek a megérthetetlent, 

megragadjátok a megragadhatatlant és felfogjátok a felfoghatatlant. Olyan dimenzióba 

kerülhessetek, mely más, mint amiben megszülettetek. Olyan dimenzióba, melyet már kezdetek 



www.kryon.hu   45/346 oldal 

megérteni, melynek elérésére engedélyt kaptatok. Egyesek azt állítják, hogy a Föld az ötödik 

dimenzióba tart. Nem szeretjük megszámozni a dimenziókat, mert nem olyanok, mint a borsószemek 

az asztalon, amelyeket megszámolhattok. Mivel azonban jelenleg négydimenziós valóságban 

léteztek, logikusan az ötös a következő szám, amely a dimenziókkal kapcsolatban felmerül bennetek. 

Az egyszerűség kedvéért most mi is ötödik dimenziónak fogjuk nevezni azt a dimenzióegyüttest, 

amely felé haladtok, s amely hatalmas változást jelent majd a valóságotokban. Az interdimenzionális 

váltás mindent megváltoztat körülötted, de neked úgy tűnik, minden ugyanolyan marad. De azért 

érzed, ugye? Vajon érezted, hogy gyorsul az idő? Sokan érezték. Amikor egy ablak nélküli vonatban 

ülsz és az gyorsul, érzed a sebesség növekedését még akkor is, ha nem látsz ki. Azonban a kocsi, 

amelyben ülsz, ugyanaz marad - az ülések, az utasok, a légkör ugyanaz, csak hogy te már 

gyorsabban haladsz és minden, ami azon a vasúti kocsin kívül van, tudja ezt. Tehát, a kocsi valósága 

megváltozott, de számodra ugyanaz, kivéve, hogy egy kicsit jobban ringatózik. Nehéz megértetni az 

Emberrel, hogy minden, amit maga körül lát, az csak egy kis részét jelzi a valójában ott lévő 

dolgoknak. Ez több mint összezavaró, mert olyan területekre visz, amely már közel van ahhoz, hogy 

elmeállapototokat megkérdőjelezzék. Sokan megkérdőjelezik, amit mondasz, mert az általuk 

teljesnek tartott valóságon túl „látsz” meg valamit. Tudományotok elismeri, hogy a normál 

atomszerkezet 11 dimenziót képvisel (valójában ennél sokkal több dimenziót), mégis úgy definiálja 

a valóságot, mint „amit az emberek többsége látni és érzékelni képes”. Ezért elmondhatjuk, hogy bár 

ma 11 dimenzió létét ismerik el, nektek ebből csak négyet szabad érzékelnetek. 

Valóságotokban most gyorsabban haladtok. Ezt az idő felgyorsulásaként érzékelitek. De 

valójában nem az. Csak térbeli helyetek rezgésének növekedése miatt érzitek úgy, hogy az idő 

felgyorsult. Ti gyorsultatok fel. Amikor Einstein megalkotta az idő interdimenzionális működéséről 

szóló posztulátumait, azt mondta: „Minél nagyobb a sebesség, annál jobban kitágul és lelassul az 

idő.” Nem hangzik ez ellentmondásosan? Itt igazából a fizikai valóság és a spiritualitás 

interdimenzionális jellegéről van szó. Ezért most megint emlékeztetünk a spirituális fizikára: Most 

sokkal gyorsabban utaztok (magasabban rezegtek), mint amikor az első tudatosság a bolygón 

kifejlődött. A rezgésszint növekedésével együtt jár időtök változásának érzete. Minél gyorsabban 

haladtok, annál inkább érezhetitek magatokon nyilvánvaló felgyorsulásotok energiáját. Ám minél 

gyorsabban haladtok, annál inkább kitágul az idő! Ez nem metafizika, ez fizika! Úgy gondoljatok az 

időre, mint valami hatalmas gumiszőnyegre. Minél gyorsabban haladtok rajta, az annál inkább 

megnyúlik minden irányban. Most pedig képzeljétek azt, hogy a szőnyeg életetek egy évét jelképezi. 

Minél gyorsabban mentek, annál inkább megnyúlik, hogy alkalmazkodjon hozzátok, bármilyen 

gyorsan mentek is. Ezért függetlenül attól, hogy milyen gyorsan futtok ezen az „egy évnyi 

szőnyegen”, az méretben úgy fog változni, hogy az „év” kitartson addig, amit ti egy évnek 

gondoltok. Ebben nincs ellentmondás. Ez a két jelenség szorosan együtt létezik a fizikában és a 

metafizikában is. És épp ez az alapja annak is, aminek megtételére már kértünk benneteket. Azt 

kértük tőletek, lassítsátok le testetek óráját. Helyénvaló az idő megnyújtása, hiszen elég gyorsan 

haladtok ahhoz, hogy ezt megtehessétek. Talán mindezek segítségével most megértettetek valamit, 

amit logikátok eddig nem tudott elfogadni. Az idő a sebesség függvényében változik. 

Minél többet szemléli a tudomány az atom szerkezetét kicsiben és aztán az Univerzumra 

tekint nagyban, közös vonásokat kezd látni. A tudományotok kezdi látni, hogy nincs 

véletlenszerűség abban, ami a 4D-ben úgy tűnik véletlen. Helyette, az intelligens tervezés az, amit 

látnak. Ez azt jelenti, hogy azokban a sajátosságokban, amit ti teremtésnek hívtok, annak a módja, 

ahogy a dolgok összejönnek, nagyon is elfogult az élet irányában, elfogult a könyörület iránt. Amit 

látsz, az Isten keze munkája. Többé nem lehet tagadni, hogy létezik egy Teremtő. Ha befelé fordulsz, 

és egy kicsit megvizsgálod magad, kérlek, lásd meg ugyanezt, ott magadban. Csak idő kérdése, hogy 

megértsd, te sem véletlenszerűen működsz. Az életed nem véletlen. A dolgok nem véletlenszerűen 

történnek veled. Úgy történnek, ahogy te megteremted őket. Létezik ott egy rendszer, ami 

irányítható, programozható és újraprogramozható. A dolgok manifesztálódnak, megnyilvánulnak. 

Végső fokon, az egész emberiségnek ezt a leckét kell megtanulni ahhoz, hogy egy meggyógyult 
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Földet teremtsen, egy békés Földet. Az emberi történelem legnagyobb hatású, legnagyobb változást 

hozó spirituális energiája áll rendelkezésetekre. 

A körülötted lévő energia változik és elengedhetetlen, hogy te is megváltoztasd a felfogásod 

a körülötted lévő dolgokról. 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. Lehetőségetek van megváltoztatni létetek 

alapjait, hogy hosszabb ideig élhessetek, békésebb és örömtelibb kiteljesedésben lehessen részetek 

és megváltoztathassátok magát a talpatok alatt lévő földet. De magasabb szinten kell rezegned, hogy 

lásd őket és használni tudd. Ebben a folyamatban tanultok, és megint tanultok és szakadatlanul 

tanultok és elkezditek érzékelni a család mérhetetlen szeretetét, mert spirituális értelemben egy 

lépéssel közelebb kerülünk hozzátok, mint ahogy ez valaha is lehetséges volt. Vannak olyan új 

információk, melyeket nehéz megérteni, ezek esetében szükség van arra, hogy meg akard érteni. 

Ahogy tanulmányozod, rájössz, hogy igaznak cseng és táplál. Egyre gyorsabban és nagyobb 

mértékben sajátítod el a tudást arról, hogy miként működik ez az új energia, és ha mestere akarsz 

lenni, eljön az idő, amikor hozzá kell igazítani magadat. Keresd az új könyveket és az új fizikai 

felfedezéseket. Lesznek, akik megmutatják az új energia eszközeit, akik készek arra, hogy segítsenek 

az interdimenzionális látásmódban. Ők majd segítenek felhasználni az új eszközöket és olyan 

eljárásokat ajánlanak számodra, amelyek majd segítenek kifejleszteni azt a képességet, hogy 

könnyebben felismerd a saját mesterlétedet belül.  

 

A dimenzióváltás nem mindig megy pusztán intuitív módon, csak ha tényleg megérted, hogy 

mi is történik. A világ működéséről szóló tudás, illetve a világegyetemmel való együttes teremtés 

további lehetőségeket hoz létre számotokra. Egyedül ez a két adomány képes drasztikusan és 

mindörökre átformálni egy ember életét. A szándék a kulcs, s a megfelelő körülmények biztosítják a 

jóváhagyást. Az Emberi Lények szándékukkal és szabad akaratukkal választják az újrakalibrálást, 

hogy utána magasabb szinten rezegjenek. Az újrakalibrálással együtt jár egy kifinomultabb 

látóképesség, fokozott intuíció, több fény és több látomás arról, hogy kik is ők valójában. Most 

először kérünk arra, hogy csoportként gondolkodj és ne egy személyként és arra, hogy cseréld le a 
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múlt végképp leegyszerűsített tanításait a jövő bölcsesség-alapú megértésével. Sok ember áll már 

készen arra, hogy egészen másfajta életet éljen, mint azelőtt, egy félelemtől és aggodalomtól mentes, 

felszabadult életet. Mi csupán arra várunk, hogy felpillantsatok a benneteket övező negatív dolgok 

tengeréből, melyek a múlthoz láncolnak benneteket, s fontolóra vegyétek a felétek áradó új 

információt. Vessétek alá intuíciótok mérlegelésének. Az intuíció egy sejt-intelligencia, ami ott van 

benned, ami ott rejtőzik a DNS mezejében, ami intelligens. Az intuíció az, amiben bízol, amikor 

eldöntöd, hogy megtegyél bizonyos dolgokat. Tegyétek próbára, hogy vajon visszhangozza-e 

lelketek. Azután döntsetek felőle. 

Amikor meghalsz, azt gondolod, hogy vége az életnek, közben te egy örökkévaló lény vagy. 

A valódi dimenzionalitásban, (nem a 4D) nem létezik lineáris idő és nincs távolság. Az élet 

örökkévaló. Nincs üresség közted és azok közt, akiket szerettél és elveszítettél. Egyáltalán nincs. De 

a 4D-ben te azt mondod, van és gyászolod azokat, akik (a 4D-ben) eltávoztak azáltal, amit ti Emberi 

halálnak neveztek. De ha felveszed azt az interdimenzionális szemüveget, ők itt vannak! A te életed 

egyszerűen egy utazás a sok közül. A születés és halál múltbéli forgatókönyvében, egy régi 

energiában, az Ember leszületik a bolygóra, megtanul valamit, amit úgy érez, hogy meg kell 

tanulnia, azután eltávozik. Amit halálnak neveztek, az csupán az energiának egy átalakulása, egy 

inkarnáció érkezése és távozása, mi úgy hívjuk: kifejeződés. Ebben a forgatókönyvben két látogatás 

történik a Teremtés Barlangjában, egyszer, amikor érkezel és egyszer, amikor távozol. A Teremtés 

Barlangja sokkal több, mint egy ezoterikus hely, egy fizikai hely, és ahogy mondtuk 

interdimenzionális. Ezért láthatatlan és soha nem fogjátok megtalálni. De itt van a Földön és itt kell 

neki lenni, a Gaiával való kapcsolat miatt. Az Emberi Lény lelkének alapvető jegyzéke, az, ami a 

teremtő egy darabjának a te személyes bejegyzésed, az van elraktározva a Teremtés Barlangjában. 

Minden alkalommal, amikor érkezel, és amikor távozol, újraéleszted annak a kifejeződésnek az 

energiáját. Úgy képzelhetnétek el talán, mint egy kristálystruktúrát, amelyre minden leélt életről egy 

újabb szalag kerül, mint a fák évgyűrűi. De ez az Akasha spirituális elszámolása a föld számára. És 

ez különbözik attól az Akasha Krónikától, ami a te DNS-edben tárolódik. Egy különálló rendszer ez, 

ami a bolygó elszámolási rendszerét jelenti. És, hogy a múltban ez hogy működött? Bármit is 

elvégeztél itt a bolygón, amikor eltávoztál a lényege a barlangban maradt. Minden, amit tudtál, amit 

megtettél és megtanultál, Gaia részévé vált. A bolygó rezgés-állapota, ezért annak megfelelően 

változik, amit teszel, és ami leszel. Így emelkedik tehát vagy csökken a bolygó vibrációja, attól 

függően mit tesznek az Emberek kollektíven, amíg itt vannak. A következő inkarnációban, amikor 

lejöttél a bolygóra, először a Teremtés Barlangját látogattad meg és aktiváltad a lélek-kristályod 

esszenciáját. Leéltél még egy életet, aztán eltávoztál, újra elmentél a Teremtés Barlangjába, egy 

újabb szalagot raktál a kristályra. Mindaz, amit megtanultál, újra letétbe helyezted oda, amit mi 

Kristály-rácsnak neveztünk. Ez Gaiának az a része, amelyik ezoterikusan rezeg. A múltban ezen a 

módon volt hatással az emberi tudatosság Gaiára. 1987-ben jóváhagytátok, hogy változzon ez a 

rendszer. Ez volt az az idő, amikor megváltoztattátok a szabályokat. 

A földi létezésnek vannak paradigmái (szabályszerűségei), amelyek most változnak. Ez 

ellenállásra talált a metafizikusok részéről, hogyan történhet egy olyan dolog, hogy a meglévő 

ezoterikus rendszer fejlődjön. Mert az ezoterikus gondolkodás elfogultsága ugyanolyan, mint a 

tudományban – hogy létezik egy statikus rendszer, amelyik sosem változik, és csak annyit kell 

tenned, hogy kitalálod egy olyan dolog energiájának a tulajdonságait, amelyik sohasem változik és 

már képes is vagy azt irányítani. A mai napig gyerekcipőben jár annak a megértése, hogy a fizika 

szabályai is alakulnak. Ahogy a bolygó rezgésszintje emelkedik, a szabályok változnak, a képletek 

változnak. Ez többnyire a fizika kvantum jellemzője és az ezoterikának leginkább ez a tulajdonsága. 

A galaxisok fejlődnek, a naprendszerek formálódnak, a bolygók fejlődnek és a tudatosságotok 

fejlődik. Mindez azért, mert nem létezik olyan dolog, mint a törvények statikus gyűjteménye, ami 

mindenre vonatkozik. Éppen most változtatjátok őket. 1987 óta itt az új forgatókönyv: az Ember 

megérkezik a bolygóra, meglátogatja a Teremtés Barlangját és elhelyezi esszenciáját a kristályba. 

Aztán elkezdi élni az életét. De most miközben éli az életét, felismerései vannak, hordozza a fényt, 
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megtanulja, amit öreg lélekként meg kell tanulnia és ez egyenesen a Kristályrácsra kerül, valós 

időben. Nincs szükség többé a halálra, az információ átvitelre a bolygó számára. És ez az új rendszer 

mindaddig egyenletesen változik, ameddig csak az Ember marad. A tudomány meg fogja erősíteni 

ezt, az emberi életnek és halálnak rövid szakaszokban történő váltakozását meghatározó paradigma 

érvényessége a végéhez közeledik. Hozzáférhető már az új energia, amely másfajta testi életet tesz 

lehetővé. Ha kívánjátok, lassanként a saját testetekben is észrevehetitek. Azok, akik fölmutatják a 

szándékot, akik a bensőjükben lévő isteni minőséget szólítják, hamarosan választ kapnak. A régi 

rendszerben meg kellett halnod, mielőtt a Kristályrács befogadhatta volna, amit megtanultál, 

szükséges volt meghalnod, hogy lehetővé tedd az információnak, hogy átjusson a barlangon 

keresztül Gaiához. Most már nem kell. Itt az ideje, hogy elkezdd megérteni, az életed hossza most a 

te kezedben van. Nem tartozik többé ahhoz az ősi energia-rendszerhez, amelynek szüksége volt a 

halálra, mint szállítóeszközre. A karma nem számít többé és itt vagy te, aki irányítja a 

sejtszerkezetét, a Kristályrácsot, mindent amit megtanultál, magát a bolygó időkeretét, a vulkáni 

tevékenységet, a földrengéseket, még azt is, hogy mikor távozol! Erre azt mondhatod: „Nos, Kryon, 

ezt igazán csak egy mester tudná megtenni!”. Mi meg azt mondjuk, úgy van! A mesterlétet 

tanuljátok. Az energia-rendszerek, amelyeket ma kaptok, újak és az elmúlt húsz évben jöttek létre, a 

mesterlét rendszerei. Mind arról szól, hogy változtatjátok a felfogásotokat saját magatokról. 

Elmondhatjuk hát, hogy lassan visszatértek a Gaiával való erőteljes kapcsolat ősi rendszeréhez. 

 

A Föld nem holt anyag; nem terméketlen szikla és homok. Gaia él. Gaia egy energia, a Föld 

bolygó energiája. Gaia érző lény, (tudatos) természetes intelligenciával. Gaiának következésképpen 

intelligens tudatossága van, ami "tud" rólad. Gaia tulajdonképpen entitások kombinációja, mely csak 

egy energiaként érződik, hasonlóan ahhoz, amit ti Kryonnak neveztek. Gaia képes társalogni és 

beszélni, hasonlóképpen, mint ahogy azt Kryon teszi. Ha megkérdezed Gaiát, hogy mi az, úgy 

határozná meg, mint a "bolygó életerejét". Ez tekintetbe vesz mindent, ami él, beleértve azokat a 
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dolgokat is, amelyekről még csak nem is gondolnád, hogy élők- mint például a levegő melyet 

belélegzel, minden a földi életre szabott és isteni megnyilvánulás, melyet a tiszta szándék hozott 

létre. A levegő melyet belélegzel, interdimenzionális, élet van benne és ezt is Istennek hívjuk. A 

bennszülöttek tudták ezt és át akarták adni az új kultúrátoknak, de egyszerűen nem hittek benne. 

Eljön a napja, amikor még a tudomány is be fogja ezt bizonyítani. Gaia azokért a szent Emberi 

Lényekért létezik, akik tanulni jöttek erre a bolygóra. Tudd, hogy a Szellem is és Gaia is fogják a 

kezed, ha te is úgy akarod. Gaia egyetlen célja az emberiség támogatása.  

A mai Emberek annyira igyekeznek modernnek érezni magukat gondolkodásukban. A régi 

idők vénjei csak csóválnák a fejüket rátok nézve. Kitaláltátok miképp készítsetek gépeket, 

mesterséges agyat, még életet is! De a valódi hatalmat a porba dobtátok. Mi pedig azt mondjuk, 

hogy ébreszd fel újra a kapcsolatodat az Anyatermészettel, a Gaia forrással. Ha egyszer ezt meg 

tudod tenni, meg fogod érteni, hogy te irányítod az egészet. Nem fontos milyenek az utasítás-

készletek, ami a vízciklusokat és az évszakokat illeti, amelyekről te azt hiszed, hogy nem 

irányíthatók, te sokkal nagyobb hatalommal rendelkezel, mint azt el tudod képzelni. A vulkánok 

intenzitása és a kitörések helye, de még a földrengések helye is módosítható ezzel a Gaiához fűződő 

kapcsolattal és a bennszülöttek tudták ezt! Esőt tudtak csinálni ott, és amikor semmilyen előrejelzés 

azt nem jelezte. Ti ezt tudatlanságnak hívjátok! Gabonát tudtak termelni olyan helyeken, ahol annak 

nem kéne teremni. Ti ezt szerencsének neveznétek. Tisztelték a földjüket és ajándékokat adtak neki 

és ők is kaptak tőle. Ez teljes mértékben valóságos és ott van a történelmetekben minden felé.  

A levegő minden molekulája tudja, hogy ki vagy. A bolygón lévő minden porszem tudja, 

hogy ki vagy. Mert ez mind része annak a rendszernek, amelyik teremtett és egyetlen élet-erőről van 

szó. Az egész földet, minden dolgot rajta, egy olyan teremtő tervezett, aki ott van benned, a DNS-

edben. A váltás, amelyik a bolygón történik, az ébreszt rá erre és ebben a folyamatban te egyre 

inkább kvantum természetűvé válsz. Próbáld meglátni a roppant nagy csapatot, amit képviseltek az 

Univerzumban, a teremtő egy darabját, ami ti vagytok és talán még a tréfát is, hogy te ezt nem 

láthatod. Az a kvantum-gondolkodó, aki szeretettel néz az Emberre, függetlenül attól, hogy az mit 

tett, vagy az, aki már az első találkozáskor tudja, hogy az egy öreg lélek. Arra veszi rá a kvantum-

gondolkodót, hogy általánosságban szemlélje az emberiséget és ne ítélkezzen fölötte, hanem 

szeresse – hogy a megoldásokat keresse, ne a problémákat. Ez egy kvantum-gondolkodó. Mert ez az 

Ember látni fogja a történelmet, látni fogja az élet ciklusait és a kapcsolatot a természettel. Látni 

fogja azt a részt is, hogy az állatok minden dologban szerepet játszanak és azt a részt is, hogy a 

levegő, a sziklák, az energia része a rendszernek. Mindezek a dolgok nem arra lettek tervezve, hogy 

elkülönülten létezzenek. Az élet célja felfedezni az életet az életen belül, a négydimenziós létezésben 

megbújó istenit. Lehet, hogy ezért születtél? Érzel egy hívást, hogy ezt felkutasd? Néhányan igen. 

Néhányan nem. Ez a szabad akarat kérdése a munka során. Mivel a Föld része az egésznek, és ti 

magatok is ugyanúgy az egész részei vagytok, következésképpen mindkettőtöknek át kell 

formálódnia ahhoz, hogy magasabb tudatszintre léphessetek. A Földnek is van esszenciája, melynek 

veletek együtt kell változnia. Ti sokkal nagyobb mértékben vagytok kapcsolatban, mint várnátok. 

Hamarosan valami nagyon-nagyon érdekes fog történni. Fennáll a lehetősége a bolygó ezen 

életerejének, a Gaia-erőnek, hogy olyan nagymértékben elmozduljon, hogy megváltoztassa a 

betegségeket, melyekkel az emberiség bajlódik. A bolygód életereje megváltozik, és szó szerint 

berekesztenek néhány olyan energiát, melyek nem voltak szabályozhatók. Ennek az oka, hogy úgy 

döntöttél, megváltoztatod ezt a bolygót és ezzel megváltoztatod „a bolygó egészségtudatát”. Szokj 

ehhez hozzá. Létezik egy tudatosság a bolygón, mely megengedi bizonyos fajta betegségek létezését. 

Emlékezz, hogy a biológiai rendszered részét képezi a Föld porának. Nem tudod elválasztani a 

kettőt. Ezért a bolygó fontos szereplője annak, hogy milyen betegségek támadják az emberiséget és 

most ezt fogod megváltoztatni. Az idő meg fogja mutatni bizonyos vírusok terjedésének lelassulását 

és eljött az ideje az AIDS legyőzésének is.        

             

 Nem kell tartanotok a változásoktól. Mert mindaddig, amíg a saját ösvényetek által kiszabott 
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utat járjátok, mindig a megfelelő helyen lesztek, a megfelelő időben. Minél nagyobb békességgel 

tudjátok szemlélni az eseményeket, annál nagyobb biztonságban érezhetitek magatokat. 

Világítótoronyként álltok majd az események viharában, utat mutatva mindazoknak, akikben 

félelmet keltenek a változások; tudásotok és felvilágosult szellemiségetek révén vigaszt nyújthattok 

nekik, bátorságot önthettek a lelkükbe.  Ha önzőnek érzed magad, mert a Szellem azt kívánja tőled, 

hogy egyedül önmagaddal foglalkozz, gondold át még egyszer, s próbáld megérteni, belső fejlődésed 

milyen befolyással lehet az egészre. Személyes hozzájárulásod nem csupán egy a sok közül; minden 

egyes ember olyan, mint egy pillér a hatalmas épületben. Minél többen valósítják meg önmagukban 

az átalakulásokat, az épület annál erősebb támasztékra lel. Ha felismered saját szerepedet az egész 

folyamatban, cselekedeteid, munkád, teljesítményed éppen azokat a változásokat fogja magával 

hozni, amelyeket a világban akarsz megfigyelni! A tétlenkedő munkások közül egynek először 

mindig fel kell állnia és dologhoz látnia, hogy a többiek is kövessék; máskülönben mindannyian 

ellustálkodnák az egész napot. Ilyen az emberi természet. Így tehát éppen te vagy a katalizátora 

annak az átalakulásnak, amit a világban óhajtasz felfedezni. Semmi sem történik mindaddig, míg te 

magad nem változol először. Ne várj arra, hogy előbb mások lássanak neki a munkának. 

 

 Jóllehet számítunk rád feladatod teljesítésében, de megadjuk a megoldáshoz szükséges 

eszközöket is. Lényegében az emberi önfelismerés és belső fejlődés alkotja a planetáris változások 

mozgatórugóját, hiszen, a Föld ti magatok vagytok. Éppen ezért úgy felel a bennetek zajló benső, 

tudati változásokra, miként egy testrész, vagy egy szerv reagál az egész szervezet közérzetére, 

egészségi állapotára. Az energia, amelyben legtöbben éltek elfogult a 4D-ben. Így gondolkodsz, mert 

így gondolkodik minden Ember. Nincs ebben semmi rossz és ez a létezésed módja, születésedtől 

fogva. Ez a túlélési ösztönöd, hogy így gondolkozz, mert ez felel meg a környezetednek. De most 

gondolkodásodat tudatosan efölé kell emelned. Nem tudsz belépni a váltás következő fokozatába, 

abban az energiában, amelyben most élsz. Nem tudod megtenni.  Ki kell lépned a túlélésből és 

kifejezni a tiszta szándékot. Kezdj hinni a folyamatban, amit nem ismersz. Amikor elkezded ezt a 

tiszta szándékot, a folyamat átveszi az irányítást és magától működik. Működni fog, mert a Szellem 

csak erre várt. Működni fog, de neked kell a kezdő lépést megtenni. Tehát azt kérjük tőled, hogy 

vedd fel a kesztyűt, fogadd el a kihívást és gondolkozz másképp. A kvantum-Ember az, aki képes 
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lesz aktiválni DNS-ének kvantum részeit, hogy nagyobb hatásfokon működjenek. Ebben az új, 

megnövekedett energiában, a tudatosság szabad választása egy Emberi Lény számára most azt a 

szabad választást jelenti, hogy a mesterlétig fejlessze azt, miközben ezen a bolygón él. A mesterlétre 

való felhívást sosem kaptátok még meg ilyen formában. A régi korok összes mesterének visszatérése 

már megtörtént. Elfoglalták helyüket a bolygó rácsaiban, mind együtt, csoportonként, mind itt 

vannak, hogy ők szolgáltassák az emberiség számára a "felemelkedés motorját". 

A mesterlét mindig is a tiéd volt. Ennek magjai már a teremtés óta veled vannak. Mondták is 

ezt neked, újra meg újra azok a mesterek, akik a földön éltek. Vajon hányszor kell még hallanod 

évszázadokon keresztül, hogy rendelkezel ezzel a hatalommal? Amikor azok az Emberek, akiket ti 

mestereknek és prófétáknak hívtatok, akik itt éltek a földön és csodákat tettek, mindig elmondták 

"Elérhető a számodra is és te is meg tudod tenni." Meg tudod gyógyítani a betegeket, meg tudod 

változtatni a fizikát, tudsz a vízen járni, még a biológiát is meg tudod változtatni. Azért voltak itt, 

hogy példát mutassanak, hogy megmutassák, amit te is meg tudsz tenni, még egy régebbi energiában 

és mit tett az emberiség ezzel a nagy tudással? A földre borult és imádta őket! Az üzenet nem jutott 

át. Még a szent iratok ősi fordításai is elfogultak, hogy mi hangzott el és ki mit gondolt. Ez azért 

történt, mert a fordító nem rendelkezett azzal a tudatossággal, ami lehetővé tette volna a 

gondolatnak, hogy felfogja: a mesterek valójában azt akarták mondani, hogy még az átlagember is 

birtokolhatja ezt a hatalmat. Itt az ideje, hogy ne adjatok tovább hitelt egy külső mindenhatónak, 

helyette adjatok hitelt a belső mindenhatónak, ahogy azt a mesterek tették. Mi van akkor, ha a 

bolygón az igazi istenség és hatalom az emberi lényekben van elrejtve és nem angyalokban, akik az 

égben laknak, vagy hatalmas templom épületekben, amelyeknek lenyűgöző a homlokzatuk? Az 

emberek imádják odaadni a hatalmukat másoknak, legyen az ember, vagy más dolog, mert a legtöbb 

ember nem bízik önmagában. De mi van akkor, ha az egészséged egyensúlyba hozhatod és 

megállíthatod az öregedés folyamatát? Minimum 200 évig élhetnétek! Ti így terveztétek, de ez a terv 

nem működik teljes hatékonysággal, a sötétség/fény egyensúlynak köszönhetően, ami korszakokon 

keresztül jelen van a bolygón. Most ez is változik. Megfiatalodtok! A következő generációban és az 

utána következőben majd észrevesztek valamit: hosszabb életkort, tudomány nélkül. Automatikusan 

kezd majd megtörténni és ez egy rejtély lesz a biológusok számára. Miért kezdenének az emberek 

sokkal tovább élni? Azt mondják majd: „Talán a táplálék. Talán ez, talán az. Talán, hogy nincs többé 

betegség, mert mindent meggyógyítottunk." Mindenféle magyarázatuk lesz majd, de egyik sem lesz 

helyes, mert nem tudnak arról az energiáról, amit létrehoztatok, és hogy ez miként hat a DNS-re. 

Ellenkezik a józanésszel, hogy minden szennyezés ellenére, amit a környezetbe pumpáltok, az 

emberek kezdenek egyre hosszabb életet élni. A mestertudásod a saját belsődben van, ez a csodák 

katalizátora, melyeket kérsz, de ha nem hiszel bennük, nem fognak megtörténni. Önmagad szeretése. 

Ez az, amivel a mesterek rendelkeztek, amit nem tudsz megtanulni lépésekben vagy folyamatokban. 

Azzá kell válnod. Itt az ideje, hogy kezdj neki a gondolkodási folyamatnak, kilépve abból a 

világszemléletből, amibe beleszülettél, ami elég nehéz dolog! Van, akinek lehetetlen. 

Persze nem mindenkinek fog tetszeni az előrehaladásod. A körülötted élők közül lesznek 

olyanok, akik rád néznek és elfutnak. Lesznek, akik gyűlölni fognak. Lesznek, akik elárulnak. 

Lesznek körülötted olyanok, akik nem kérnek abból, amivel te rendelkezel. Még nem készültek fel 

rá. Olyan energiában vannak, mely más, mint ami felé te tartasz és lehet, hogy egy kis átállításra lesz 

szükség. Ez az ő szabad választásuk lesz, de ettől még lehet, hogy ez számodra egy buktatókkal teli 

út lesz. Meg kell tapasztalnod a növekedés minden részletét, mivel ez valami olyasmi, amit neked 

kell végigjárnod. Ezt kínálja számodra a dualitás. Nincs ebben semmi új. Az orvosságos ember, az 

indián sámán is egyedül élt, társ nélkül, a falu szélén. De mégis ő gyógyított meg mindenkit, aki 

bajba került. Furcsa volt a többi ember számára, mert magasabb szinten rezgett és szokatlan 

információkkal bírt, ezért csak akkor keresték fel, ha muszáj volt. Hagyd, hogy mások maguk 

döntsék el, hogy akarnak-e részesedni ebből az "új önmagadból" vagy sem. Ez az ő dolguk. Észre 

fogod venni, a dolgok maguktól a helyükre kerülnek, anélkül, hogy egy szót is szólnál, vagy 

hittérítést végeznél. Szolgáld a saját igazságod és soha ne engedd, hogy egy másik Emberi Lény 
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erővel eltérítsen Isten szeretetétől. Ez a magadra figyelés átmenete. Nem az egód, hanem önmagad 

egyensúlyának kialakítása, a dallamra való ráhangolódás a cél. Fontos, amivel az új energiában 

tisztában kell lennetek. Ne vonulj ki a társadalomból. A régi energiában volt egy olyan tendencia, 

hogy elhagytátok a sötét dolgokat, hogy más megvilágosodott embereket találjatok és közösségeket 

alapítsatok, vagy talán kimentetek a sivatagba, a magányba. A törzsek szent emberei mindig egyedül 

éltek. Ezt így tanították, hogy növelje a tisztaságotokat, hogy jobban tudjátok szolgálni a Szellemet. 

Most azonban, azt kérjük, maradj a kultúrádban és egyszerűen csak áraszd a fényed. Hallottad már 

azt a kifejezést, hogy valaki „túl spirituális” ahhoz, hogy bármi hasznosat is tehessen a Földön - a 

„fellegekben jár” és nincs benne egy csepp gyakorlatiasság sem. Ez az a fajta ember, aki minden 

spirituális információját arra próbálja felhasználni, hogy kiléphessen. Ez elfogadható számodra? 

Nem lesz az, ha visszaemlékszel arra, hogy miért vagy itt valójában - azért, hogy hidat építs, melyet 

földi békének neveznek. Nem szállsz el, nem „repülsz ki” az éjszakába és válsz „elszállt” lénnyé. 

Azért vagy itt, hogy példa legyél, és hogy egyedül állj, gyakran a bolygó legveszélyesebb 

partszakaszain. Azért vagy itt, mert ti gondoskodtok a fényről a sötétségben. A nagyobb fénnyel 

nagyobb felelősség és nagyobb képességek járnak együtt. 

Még egyszer elmondjuk, a bolygó lakosságának kevesebb, mint fél százaléka fénybe tudja 

borítani az egész bolygót! Lehet 6 milliárd ember a sötétben és néhány millió közülük meggyújt egy 

gyufát és mindenki látni tudja. Akkor, amikor majd mindenki képes lesz látni, akkor ők nem fogják 

hagyni, hogy a dolgok úgy folytatódjanak, ahogy azok eddig működtek. 1987 és a Harmonikus 

Konvergencia ezt hozta létre bennetek. Ezt ti tettétek. Ti mindannyian.  

Amikor a világítótorony kigyújtja a fényét, nem mérlegeli, mekkora a vihar. Nem bírálja a 

vihart. Nem mondja azt magában: „Meg kell értenem, mindez hová fejlődik”, mielőtt fényt kezd 

árasztani. Mindaz, amit tud: arra építették, hogy kibírja a sötétet, a hatalmas szelet és a hullámokat, 

melyek állandóan a szerkezetének verődnek. Nem fél. Nem tudja, hogy mikor lesz vége a viharnak, 

mennyire erőssé fog válni, vagy a teremtése mögötti okokat. Mindaz, amit a világítótorony tud, az, 

hogy biztonságban van, és fényt kell árasztania a sötétségben, hogy segítse a többieket, hogy 

rátaláljanak a kikötő biztonságára. Légy olyan, mint a parti sziklán álló világítótorony, segítsd a 

hajókat  biztos kikötőkbe kormányozni. Ne foglalj semmiben állást! Ne ítélkezz a hajók hite felett! 

Csak őrizd a fényt és szilárdan tartsd magad! Hagyd, hogy a többit megtegye a Szellem maga. Azért 

vagy itt, hogy példa legyél, és hogy egyedül állj, gyakran a bolygó legveszélyesebb partszakaszain.  
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Ezekben az időkben lesznek néhányan, akiket majd visszahúznak a kultúrájuk szokásai, mert 

meg akarják majd nekik mondani, hogy mit is kellene tenniük, vagy éppen az aktuális politika teszi 

majd ezt. De hányan fognak közületek ennek ellenére felmászni azon a létrán, ami ott van a 

világítótoronyban, magukra ölteni a "Szellem köpenyét" és bekapcsolni a fény éltető elemét? Ne 

lepődj meg, ha egyedül leszel, miközben ezt teszed. Az őr, aki ma egyedül van abban a toronyban, 

vagy ezt az üzenetet olvassa, sok más világítótorony őrzőjével van körülvéve. Ez a megvilágosodás. 

Az emberek látják a fényedet és nem kell ezt romantikus színekben lefestened, nem kell prédikálnod 

róla senkinek, vagy Kryon-könyveket adnod másoknak. Annak érdekében, hogy helyesen tudjam ezt 

elmagyarázni nektek, el kell mondanom a szabályt. Ez egy olyan alapigazság, amelyet intuitívan 

mindig is ismertetek, de most szavakkal fogom leírni nektek. A megvilágosodásról szól és így 

hangzik: Nincs az a megvilágosodás-energia mennyiség, amivel kívülről megváltoztathatnánk bárkit 

is, ha ő erre nem adott engedélyt. Te a magad megvilágosodott voltával, nem tudsz valaki mást a 

spirituálisra rávenni, aki nincs megvilágosodva. Ez ellene lenne a szabálynak és nem is lehet 

megcsinálni. Nem azért vagy itt, hogy megpróbáld megtéríteni, vagy megváltoztatni bármelyik 

Emberi Lényt a saját hited irányába, mert nem a hit a kérdés. A kérdés a bolygó rezgésszáma. És ez 

csak tiszta tudatossággal változtatható meg. Minél távolabbra lát egy Emberi Lény, túl önmagán és a 

közvetlen családján, annál több a megértés és annál több a béke. Csak annyit kell tenned, hogy erős 

fényt árassz. Ezt a fényt magaddal viszed egyik helyről a másikra. Nincs hatalmasabb fényharcos 

ezen a bolygón, mint egy felemelkedett, aki magára ölti a Szellem köpenyét. Ez az Ember, a 

bölcsességgel, amivel rendelkezik és azzal, hogy mentes a félelemtől, fényével világosságot teremt 

azokon a helyeken ahol még sötétség van. És ezt mind megteheti a kulturális, a politikai és a vallási 

elfogultság keretein kívül. Ez az új Ember az elevenjébe tud vágni ott, ahol a problémák vannak 

azért, hogy elősegítse a megoldást és összegyűjtse a körülötte lévőket, hogy segítsenek neki a fényt 

eljuttatni azokra a helyekre, ahol a leginkább szükség van rá. A fény, amit hordozol, toleranciát 

teremt, megbecsülést és szeretetet. Megteremti a közlés és a türelmes meghallgatás képességét. 

Megváltoztatja a bolygót. 

Az új korszak embere békés és nyugodt. Nyugodt, mert a Szellem távlatából szemléli a 

dolgokat, és tisztában van a körülötte zajló történések miértjével. Következésképpen az intellektuális 

természet, az értelmi képességek és a spirituális én szoros együttműködése biztosítja az új korszak 

emberének szellemi harmóniáját. Az új korszak rendszere a szeretetben gyökerezik. A szeretetnek 

hatalmában áll a dualitás átalakítása. Ez nagyon fontos vonása a szeretetnek. A tiszta szeretet 

csendes. A szeretet nem fog a hegytetőről kiabálni: "Nézz csak ide, itt vagyok!" Isten szeretete és a 

Felsőbb Én szeretete csendes, együttérző, erős és mélységes. A szeretetnek nincs szüksége 

szertartásra. Saját maga miatt létezik és csak a Szeretet szellemét táplálja. Nincs körülötte hittérítés. 

Nem szándékozik senkit hatalmába keríteni. Ez az igazi szeretet. Nem fog feltételeket szabni: "ha te 

ezt megteszed nekem, akkor én is megteszek valamit neked." Nem. Csak azért létezik, hogy "legyen". 

Meg van elégedve azzal, hogy csak létezik. A szeretet soha nem felfuvalkodott. Soha nem veri a 

mellét. Soha nem gőgös. Nincs erre szüksége, mert a teremtő forrásból származik. És végezetül, a 

szeretet rendelkezik a bölcsességgel, hogy használja a másik hármat. A bölcsesség csendes, 

szertartás vagy fontosság nélkül. Tudja, mit kell mondani és azt is, mit nem kell. Bölcsen cselekszik. 

A tiszta szeretet soha nem teremt félelmet az életedben, az ego igen. Ha engeditek, hogy a szeretet 

hullámai magukkal sodorjanak, meglátjátok, a változások életetek egészével összhangban alakulnak 

majd. Azok, akik ezt az ösvényt választják, végül tovább fognak élni, örömtelibb életet fognak élni, 

frusztráció nélkül, kevesebb drámával vagy akár anélkül az életükben. Lassanként meg fogják oldani 

a kihívásokat, lépésről lépésre, és elégedettség tölti el őket, mivel valójában ők a Szellem energiáját 

hordozzák a testükben. A személyiségük elkezd finoman változni. Miért ne lennél kiegyensúlyozott 

és élnél jelentőségteljes életet? Miért ne segítenéd a bolygót, amivel egyúttal önmagadat és a 

körülötted élőket támogatod? Ezek az igazi kérdések. Miért ne tennéd meg azt, amiért érkeztél? Ez 

nem a bíráskodásról szól és olyan dolgokról, melyek az élet után is folytatódnak vagy sem. Ez arról 
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szól, hogy teljes mértékben élj, amíg itt vagy, azáltal, hogy egy teljes kíséret támogatása áll az ajtó 

mögött, akik segédkeznek neked ebben. Ám épp az ellenkezője fog történni, ha semmit sem tesztek, 

és a spiritualitás ösvényén egy lépést sem haladtok előre. Azzal is tisztában kell lennetek, hogy 

semmiféle büntetést nem von maga után, ha így cselekedtek, egyszerűen a növekedés hiánya lesz az, 

ami adott esetben rövidebb, félelemben és nyugtalanságban eltöltött életet eredményezhet. Ami 

szintén távozik, az elveszett lehetőség. 

 

Drága barátaim, a legnemesebb dolog, amit a bolygóért tehettek, nem más, mint vigaszt 

nyújtani másoknak az átmenet idején. A szív fájdalma a legkínzóbb fájdalom, s a félelem az új 

korszak létrejöttének legnagyobb ellensége. Ha képesek vagytok megvalósítani magatokban a 

békességet a zűrzavar közepette, akkor érezzétek magatokat bátorítva arra, hogy e tudást másoknak 

is átadjátok. Osszátok meg másokkal is a szeretet üzenetét! Osszátok meg velük mindazt, amit 

ezekről a nehéz időkről tudtok. Adjatok nekik reményt, reményt a jövőben, miként a Kryon teszi. 

Sokan épp ezáltal kerülnek majd megállapodásuk, vállalt élettervük középpontjába, s első ízben 

ismerik majd fel, hogy feladatuk lényegében nem más, mint a szeretetet másokkal megosztani. 

Jelenleg ez az információ most az egész emberiség rendelkezésére áll, még azok számára is és 

elérhető, akik egyáltalán nem hisznek benne! Születéseteknél fogva megillet benneteket ez a jog. 

Megküzdöttetek érte, és kiérdemeltétek a lehetőséget, hogy az új információ a rendelkezésetekre 

bocsáttassák, s a kezetekben nyugszik a lehetőség, hogy a körülöttetek zajló események fényében 

fontolóra vegyétek mondanivalóját. Néhányan félredobják, néhányan megragadják. Ám az ismeretek 

birtoklása nem pusztán néhány kiválasztott előjoga. A Szellem azt kívánja, minden ember értesüljön 

róla, és hogy magukba tekintve, saját belső hangjuk súgja meg, az üzenetet igaznak tekintsék-e vagy 

sem. Lesz, aki ezt csak egy kedves történetnek tekinti. Mások viszont átélik majd és magukévá 

teszik, eggyé válnak vele és emiatt megváltoztatják a bolygót. 

Mindazok, akik jelen pillanatban Kryon szavait olvassák, valóban különleges, ám 

semmiképpen sem karmikus csoportot alkotnak. Tagjai közé azok tartoznak, akik az évszázadok 

során már végighaladtak karmájuk nagy részén, hogy elérkezzenek ehhez a pillanathoz, melyben a 

legbiztosabban megragadhatják önnön lényük valóságát. Tehát nem véletlen, hogy közületek igen 

sokan felismerték fontosságukat a bolygó, valamint a körülöttük élők számára, s e felismerés 
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nyomán egyszeriben önzetlen és segítőkész emberekké lettek. Mély lelkiséggel rendelkeztek anélkül, 

hogy az imádathoz egy prófétára, egy könyvre, vagy épületekre lenne szükségetek. Ti létrehoztátok a 

szeretet gyönyörű energiáját és a teremtő társaságát magatokban és mielőtt végeznétek a Földön, 

milliók fognak ráébredni körülöttetek ugyanerre a felismerésre. Nem egyetlen gondolat az, amit te 

megtanultál. Ez inkább az igazság egy új spirituális szemléletmódja -, hogy nagyszerűnek lettél 

teremtve, hogy hatalmad van a saját fizikai tested felett és még maga a természet is fejet hajt a 

kollektív mesterlétetek előtt. Tudatában vagytok a Szellem létezésének, ám olyan módon, ahogyan a 

többiek közül senki sem. Következésképpen a Föld iskolájában a felsőbb tagozatokat képviselitek, 

mivel már jóval több házi feladatot oldottatok meg. A felsőbb tagozat nem azt jelenti, hogy a 

dicsőség fényében fürödtök, netán planetáris hírnévvel bírtok, sokkal inkább arra vonatkozik, hogy 

mélyebb szellemi meglátásokkal és nagyobb bölcsességgel rendelkeztek. Az elsők között fogadjátok 

magatokba az Új korszak adományait, mivel abban a helyzetben vagytok, hogy felismeritek, 

megértitek az univerzum által felkínált lehetőségeket, s képesek vagytok észrevenni a körülöttetek 

zajló változásokat. 

Ha viszont a bolygó egészét vesszük figyelembe, akkor azt látjuk, hogy az emberiség 

fokozatosan megemelte a Föld vibrációját, kaput nyitva egy olyan jövőre, melyet senki sem látott 

előre! Közületek mindenkinek más és más az élete, mindenki máshol tart tanulásának útján. 

Ahányan vagytok, annyiféle külön úton jártok, sokan egy olyan idővonalban, mely messze túlhaladja 

az emberiség egészét. Az a bátorítás, hogy tárd ki az ajtót Istennek, azt jelenti, hogy engedd be a 

fényt. Ezért metaforikusán azt mondjuk, ha az ajtók, melyeken be akartok nyitni, rögtön kinyílnak 

előttetek, ne álljatok meg!  

Mi az, ami kinyitja az ajtót? A tiszta szándék. A tiszta szándék egy összehangoló energia 

önmagad összetett részei között a fátyol mindkét oldalán! Semmi sem lehet tisztább, mint a 

spirituális szándék. A tiszta szándékot egy szertartás pompájával fejezed ki, szeretetben, 

nagyrabecsüléssel, az érettség állapotában, bölcsességben, egészséges és kiegyensúlyozott 

gondolkodással. Ez egy olyan ajtó, amit többé már nem tudsz becsukni. Nem tudod visszatartani azt 

az ajtót, hogy kitáruljon, és hogy az a kéz feléd nyúljon, mert éppen most adtál engedélyt a Felsőbb-

Énednek, hogy csatlakozzon hozzád. Amennyire csak el tudod fogadni, amennyire csak szükségét 

érzed, a magad módján, a saját ösvényeden, a te időbeosztásoddal, az a kéz majd kinyúl és megfogja 

a tiédet és soha többé nem kell elhagynod azt. De dönthetsz úgy is, hogy figyelmen kívül hagyod, 

hogy kinyitottad az ajtót, de akkor tagadásban élsz. Amikor elkezd hozzád érkezni a századok 

bölcsessége, vajon mit fogsz tenni? Kiegyensúlyozatlan leszel, ami szorongást hoz létre. Azért van, 

hogy ez a folyamat el van rejtve, mert nem minden Emberi Lény képes megérinteni a Teremtő arcát 

és közben egyensúlyban maradni. Ezért nem győzünk élni a figyelmeztetéssel: "Aki a spirituális 

felemelkedés útjára kíván lépni, feltétlenül felkészültnek kell lennie!" Hangsúlyozom: nem könnyű 

útról van szó. Hosszan kanyargó ösvény ez, melyet javarészt egyedül kell megtennetek, sok apró 

lépésben. Így hát nem is szólíthatunk mindenkit. Ám azt szeretnénk, ha tudnátok róla, mert ez a 

lehetőség csodálatos új adományt jelent a számotokra. 

Vajon most másként érzel az előtted lévő kirakóssal kapcsolatban? Remélem igen. 

Összerakható, minden egyes darabja. 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. Mindig 

ott vagyunk veled, átsegítünk annak a felfedezésnek a folyamatán, hogy hogyan kell átlépni egy más 

fajta valóságba, abba, ami lehetővé teszi számodra, hogy megmutasd Isteni mivoltodat, amit 

megérdemelsz. Emlékezzetek, kik vagytok valójában. Érezd a Szellem és a család szeretetét, amint 

lassan ledönti az elme korlátait és az elfogult értelmezését mindannak, amit fátyolnak neveztek. 

Talán ez majd fel tudja törni a kagyló héját, a kettősség kagylójának a héját - azt, ami távol tart 

benneteket attól, hogy valóban érezzétek Isten szeretetét. A Szellem családtagként szólt ma 

hozzátok. Mindenkit egyformán szeretek. Nem az számít kedveseim, amit tesztek - nem a munkáról 
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beszélek. Az utazásról! A család tagjai vagytok és miként a múltban is, úgy ezentúl is újból és újból 

eljövök hozzátok. Hogy mit fogtok tenni ezzel az információval? Ez egyszerűen információ, vagy ez 

az igazság? Döntsétek el ti. Áldott az emberi lény, aki úgy fogta fel ezt az üzenetet, mint 

személyesen róla szólót és nem a kozmoszról. Ez a belső lényről szól és a lélek utazásáról – és arról 

a belső Világegyetemről. Én vagyok Kryon, az emberiség szerelmese. Isten óvja az emberiséget és 

mindazt, amit az Univerzumban képvisel. 

És ez így van. 

Kryon 

 

 

 

Kryon közvetítés: 2009 Budapest(Magyarország) 
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Isten, Isten rendszere 

 

Elmélkedés Istenről 

 
Ti emberi lények, Istent be akarjátok dugni a saját dimenziótokba, és aztán kijelenteni: "Ez 

Isten". Úgy érzitek, hogy van egy fizikai hely, ahol Istennek léteznie kell. Egy tréfás hasonlat: A 

vérsejtjeid élő sejtek és van tudatossága. Szaporodnak, dolgoznak, céljuk van, élik az életüket, 

megszületnek, meghalnak. Vagyis úgy, mint te. Összejönnek és eldöntik, hogy biztos van egy 

magasabb cél, amiért itt vannak. Körbe rohangálva a sötétben, a test vénáiban, mit feltételezel, kit 

imádhatnak? A szívet? Talán a vesét? Lehet, hogy a tüdőt? Végül is ott állnak meg. De mit 

gondolsz, mennyien képesek közülük elképzelni a választ a testen kívüli "szomszédságról"? "Lehet, 

hogy egy olyan valamiben vagyunk, ami nagyobb, mint amit el tudunk képzelni." Mondhatják 

"Lehet, hogy létezik egy tudatosság a fölött, ahol mi vagyunk. Lehet, hogy létezik egy cél, amit mi 

nem látunk." És ahelyett, hogy imádnák a szívet, vagy a májat, vagy a tüdőt, választhatják azt az 

elképzelést, hogy létezik valami mindezen kívül, amit ők ismernek, valami, amit ők soha nem láttak, 

vagy láthattak. Így fognak tenni? Nem jellemző. Inkább egy nagy vérsejtnek képzelik el Istent, ami 

fényt áraszt. Ez nagyon hasonlít az Emberi gondolkodásra. Istenből tárgyat akartok készíteni, 

bedugni a Szellemet egy fizikai helyre a látható univerzumban. Legtöbb ember nem érti, hogy Isten 

nem az Emberi valóságban létezik. Ahogy a vérsejtek szállítják az oxigént, életet adva az Emberi 

Lénynek, az emberek szállítják Isten életét. Ez a valóság. Ti részei vagytok a mindenségnek, amit 

Istennek hívtok. A Szellem nem létezhet nélkületek 

Isten ember-bőrbe bújtatása 

Istent elválasztjátok magatoktól, hímneművé teszitek, szakállt rajzoltok neki és szerintetek 

mély hangon beszél. Egy vén szerepét osztjátok neki, beszéltek hozzá, imádat tárgyává teszitek és 

szobrokat készítetek, hogy minél emberibb legyen.  

 

Isten ott van belül! A Föld teremtőjének legmagasztosabb energiája ott van minden egyes 

Emberi Lényben. Ott van a DNS minden egyes darabjában, 100 milliárd egységben. A DNS 
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molekulákban ott a tudatosság és még kommunikáció is van a molekulák között, amiről a tudomány 

még csak nem is tud. Isten ott van benned! Akkor hát miért téped ki önmagadból és építesz 

templomokat. Az Emberi Lények raktak Emberi szabályokat Istenre. Emberi Lényt csináltak 

Istenből, biológiai nemi jelleget adtak neki, még háborúkat is raktak a mennyekbe! Olyan sok más 

dolgot is tettek, hogy emberibbé tegyék a Világegyetem Teremtőjét! 

Emberek mindent különállóvá és egyedivé akarnak tenni. Szétválasztani, azonosítani és 

megszámolni. Ez az emberi természet. Minden élő dolog, amivel kapcsolatba kerülsz, elkülönített és 

különálló: egy ember, egy állat, egy bogár, egy fa. Ez a közös mindegyikben. Mindegyik egy zárt, 

élő rendszer és EGY dolog. Így, ha Istent beleteszitek ebbe a skatulyába, mindjárt jobban érzitek 

magatokat. Mert csak így tudjátok elképzelni, hogyan kellene viszonyulni a Szellemhez. Isten 

linearizálása abban segít, hogy érezd, mit kellene tenned és mikor kellene, hogy megtedd. A túlélés 

minden velejárója, amit egész életed folyamán tanultál, beletartozik ebbe és mi ezt az Ember lineáris 

elfogultságának nevezzük. Istent könnyebb megérteni, ha az egy szakállas és mély hangú ember - 

tekintéllyel rendelkező személy. De a Szellem nem ilyen. Isten nem egy tekintély. Isten a család.  

Ha létezik a tekintélynek bármilyen energiája, akkor ebben osztozol Istennel, mert Isten 

benned van. Következésképpen, te vagy a tekintély. Semmiféle általános szertartás nincs. Több ezer 

éven keresztül a vallások több ezer „szabályt” hoztak létre arra, hogy hogyan „nyerjük el Isten 

kegyelmét”. Mit szóltok ahhoz, ha egyik sem helyes? Hadd kérdezek valamit: Ha beszélni akarsz a 

saját tested sejtszerkezetével, milyen szertartásra van szükség? Ha te beszélsz magaddal, hogy 

kezded? Felveszel valami ünneplőset, letérdelsz, felkészülsz? Vajon kitalálsz valamit, valami 

keretet, ceremóniát, mozdulatokat, hogy jobban működjön? Vagy egyszerűen csak az elméddel 

befelé fordulsz, beszélsz ahhoz, ami a sajátod és megfejted az összerakóst? Vajon érted, mire 

gondolok? Az emberek nem befelé tekintenek Istenre. Inkább el szeretnék különíteni Istent. 

Magasztalni akarják Istent, oltárra helyezni a Szellemet, hogy fel tudjanak nézni rá és esetleg még 

szobrot is készítenek, hogy lássák, hogy kihez beszélnek. Ez Isten emberiesítése, emberbőrbe 

bujtatása. Isten nem egy Emberi Lény elméjével rendelkezik, vagy egy Emberi Lény tudatosságával. 

Se nem sok különálló tudatosságrész gyűjteménye és ezt nektek nehéz megérteni. Isten tud beszélni 

minden egyes Emberhez - mind a 6,7 milliárdhoz - ugyanabban az időben. Isten képes a szeretettel 

és gyógyítással teli társalgásra mindenkivel egyszerre. Ő nem valaki. Ő az Univerzum Teremtője. Ő 

az - egy Isteni, intelligens és szerető energia. Miért húztok emberbőrt Istenre és miért csökkentitek 

ennek a Teremtő energiának a ragyogását egy közönséges dualitássá? Ne bújtasd emberi testbe ezt a 

Forrást! Ő nem olyan, mint Te. 

Elérkezett az idő, számodra is, hogy megváltoztasd az énképedet! Amikor megteszed, 

kinyitod majd a szemed, belenézel a tükörbe és azt mondod: „Vagyok, aki vagyok! Isten ott van 

bennem!” Nagyon nehéz ezt megtenni, mint Emberi Lény. Megköveteli, hogy kilépj a régi 

valóságodból, az áldozat szerepéből. Mit mond neked a kultúrád az Isteni mivoltodról? Minden, amit 

a médiában látsz, azt mondja gyámoltalan vagy. Erre van szükséged, meg arra van szükséged, 

mondják. Vajon láttál már valaha is olyan hirdetést, amiben azt mondták: ”Semmi másra nincs 

szükséged, csak magadra! Csak így tovább.” Hát nem.  

Hogyan tudsz a Szellemmel a legjobban kommunikálni? Elmondom. Szeretned kell 

önmagad! Ez a kulcs! Ez a kapu. Teljesen rendben van az, hogy Isten benned van. Nem mocskosan 

születtél, ragyogónak születtél - ragyogónak! És azokon, akik felfedezték ezt a ragyogást, már nem 

az egójuk uralkodik! A szeretet vezéreli őket és ez nagy különbség! Úgy szeretik önmagukat, ahogy 

Istent szeretnék. Tisztában vannak az egyensúllyal, amikor a fény részeként kiállnak azért, amiben 

hisznek és elutasítják azokat a dolgokat, amelyek a régi energiát képviselik és a sötétséget. 

Ugyanakkor féken tartják az egójukat, úgyhogy az soha nem irányítja őket. Ezt tették a mesterek és 

ezt tanították. Az Istennel való kommunikáció automatikussá válik, amikor megérinted a 

Teremtőnek azt a részét, ami ott van önmagadban. Ez kinyitja a kaput.  
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Isten a Világegyetemet az élet számára teremtette, bőségre és fényre. A Teremtő nemcsak 

egy gyönyörű kertet adott az Embernek, hanem beleplántált egy darabot ebből a kreatív energiából 

minden egyes lélekbe. Isten világosság és ez ott van benned. Ez az új energia titka és te most ezt újra 

felfedezed. Ez nem teszi a többi hitrendszert pontatlanná, hanem inkább erősíti a mély ismereteket 

annak érdekében, hogy fejlődjenek és még erősebb kapcsolat jöjjön létre a kreatív energiával és a 

mesterekkel, akik azt képviselik. Kedveseim, ne számítsatok arra, hogy a „templomok” eltűnnek. 

Inkább arra számítsatok, hogy átalakulnak valamivé, ami jobban egyezik az imádat igaz 

energiájával, azzal, ami a „benned lévő teremtő” tisztelete. Az emberiség változik és így változik a 

bennük lakozó Isten megértése is. 

Isten Rendszere 

A bolygó 85 százaléka olyan vallási rendszerhez tartozik, amely keresi Istent. Attól 

függetlenül, hogy a bolygó mely pontján élnek, hisznek Istenben. Ez különböző módon történik, 

sokféle, számos szervezetben. Elsöprő többség. Az egész bolygó vagy a legnagyobb része, a maga 

módján részt vesz Isten keresésében. 

 

Az Emberek nem félelemből keresik Istent. Az Emberi Lény meg akarja tudni, hogy miről is 

van szó. Ez intuitív Emberi viselkedés. Egy Ember mihelyst képes rá, hogy megtegye, elindul 

kutatni. Áldott az Emberi Lény, aki keresi Istent a maga módján. Még akkor is, ha ez az imádat egy 

épületben történik énekelve, vagy ember készítette dogma szerint. Valójában az ő művészetük és 

könyörgésük is Isten keresése. A linearitásban, az Emberi Lények Istent nagyon különös módon 

keresik: Nem tudják felfogni, hogy ők részei a rendszernek. Minden, amit tenni szeretnének, hogy 

megérintsék a Teremtő kezét. Azt gondolják, hogy Isten mérhetetlen nagy, ők pedig nem és ez a 

félresikerült elmeszülemény gyakran létrehozza azt a skatulyát, amelyet aztán imádatuk tárgyának 

választanak. Néha úgy érzik, alázatosnak kell lenniük. Néha, hogy még egy kicsit szenvedniük is 

kell, csak azért, mert Isten nagy, ők pedig nem, ez a felfogás pedig azért van, mert az Emberek 

lineárisak. Sokszor még korbácsolják is magukat, mert azt mondták nekik, hogy mocskosak és 

értéktelenek. Nem tudják felfogni, hogy a Teremtő esetleg bennük van. Nem úgy tekintik magukat, 

mint család. Áldott az Emberi Lény, aki keresi Istent, mert a Teremtő azt várja, hogy megtalálják. 

Nem számít, hogy milyen vallási skatulyában vagytok. 
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A linearitásban létrehozzátok az istentiszteletnek a skatulyáit; kialakítjátok a tagságot; 

csoportokat hoztok létre és akkor olyan utasításokat adtok nekik, hogy ne látogassák a többi 

skatulyát! Tudjátok miért? Mert nem akarjátok, hogy megtudják, hogy Isten szeretete ott is jelen 

van! Egy kis kozmikus tréfa: a bolygó vallási vezetői, akik állítják, hogy ismerik Istent, sokszor 

valóban ismerik Őt! Hiszen csodás gyógyulások történnek, még az egyes skatulyákon belül is. 

Csodás gyógyulások történnek, mivel Isten szeretete ott is jelen van, még azokon a korlátolt és 

egymással szembenálló rendszerecskéken belül is. Lehet, hogy máshogy öltöznek, és máshogy 

beszélnek, és máshogy viselik a kalapjukat – de Isten ott van. A család ott van. Mélyreható 

gyógyulások történtek már mecsetekben, zsinagógákban, az evangélisták fűrészporos padlóján és 

más vallási skatulyákban. Ezáltal azt állítják, hogy csak náluk van az egyetlen igazság. A különböző 

vallások sosem hasonlítják össze jegyzeteiket, de mindegyik skatulyában ott van Isten. 

Hadd beszéljek rólatok és a módszereitekről, ti, akik metafizikusnak vagy ezoterikusnak 

hívjátok magatokat. Egy új energia jelent meg ezen a bolygón, amely felébreszti a szíveket és az 

elméket, a Szellem megértésének egy új módjára, hogy te tulajdonképpen a Teremtő egy darabkája 

vagy. Ezt nehéz felfogni! A fő oka annak, hogy ez ilyen nehéz, mert nem lineáris. Hirtelen egy 

nemlineáris, interdimenziós területen találod magad, ahol a dolgok, amiket mondasz, nem 

elfogadhatóak azok számára, akik előnyben részesítik az Istenről alkotott, lineáris elképzelést. 

Olyanokat mondasz, mint: „Nincsenek véletlenek. Létezik egy nagyobb terv. Felelős vagyok azért, 

ami velem történik.” Erre azok, akik lineárisak, rád néznek és arrébb vonulnak. Az nem logikus. Ez 

családokat, barátokat választ szét, mert ti nem a lineáris utat választottátok. Hogy mi az oka? Mert a 

DNS-edben, öreg lélek, érzed a korok bölcsességét. Ez az, ami változik. A váltás, amiről a hosszú 

évek folyamán beszéltünk, a DNS-t a gyökerénél befolyásolja. Egy felébredés történik. Ez kemény 

dió! Nehéz dolog interdimenzionálissá válni, mert ez furcsa a körülöttetek levők számára. Amikor 

kezded nyitni azt az ajtót, ott egy portál a Felsőbb-Énedhez mindegyikőtökben. Úgy képzeld el, mint 

egy ajtót, amin képes vagy benyitni és egy ragyogó fény van mögötte. Ez a fény az, amit látni 

szeretnél. Ez egy közvetlen összeköttetés az otthonnal és néhányan ezzel dolgoznak naponta, a 

gyógyításaik során és a meditációikban. Amikor elkezditek nyomni az ajtót, a másik oldalon ott a 

Teremtő, aki azt várja, hogy megtaláljátok. A folyamat azért van elrejtve, mert nem minden Emberi 

Lény képes megérinteni a Teremtő arcát és közben egyensúlyban maradni. 
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Spirituális rendszerek 

Sok spirituális rendszer van a bolygón, de az az egy, amelyről most beszélni szeretnénk, az, 

amelynek jelenleg körülbelül egymilliárd követője van. Mert ez az, amely a leginkább meg fog 

változni. Régi rendszer és a vezetőjét jelenleg pápának hívják. 

Most ha szeretnétek némi információt kapni arról, hogy mi is megy végbe ebben az 

egyházban, találjátok ki, hogy mennyien jelentkeznek papnak és apácának. A világ legnagyobb 

részében nagyon kevesen. Bizonyos országok fenntartották a számokat, de a legtöbbjük úgy látja, a 

számok jelentősen csökkentek. A fiatalok érdeklődésének hiányában ez az egész spirituális csoport 

kihalófélben van. A szervezet elveszíti fiatalabb vezetői csoportját, ezt pedig észrevette az egyház. 

Nos, amit mondani szeretnék nektek kedveseim, a következő: a lehetőségek szerint az egyház fenn 

fog maradni, mint ahogy fenn is kellene maradnia. Tudnotok kell, hogy semmi olyasmi nem történik 

most, ami szerint az egész Föld metafizikai, ezoterikus gondolkodású vagy New Age-es lesz. Ez 

nem fog megtörténni. Nem kell és nem is szabad megtörténnie, mert nem tisztelné azokat az 

idősebbeket, akiknek más rendszereik vannak, mely rendszerek szintén tartalmazzák a gyógyítást és 

Isten szeretetét. Ehelyett ezek a rendszerek láthatják majd önmaguk átkalibrálódását - vagyis 

alkalmazkodását és kiigazítását.  

Áldottak azok az emberi lények, akik megtalálják Istent a maguk módján. A régi lelkek rá 

fognak ébredni egy olyan igazságra, amelyen az új lelkek még mindig dolgoznak. Ez 

megmagyarázza az imádat különböző szintjeit ezen a bolygón és a különböző spirituális rendszerek 

mögött meghúzódó okokat. Sok emberi lény, akiknek nincs meg a régi lelkeitek bölcsessége, olyan 

rendszerek felé fog ösztönözni benneteket, amelyek túl egyszerűek, talán még mitologikusak is. De 

ezek a rendszerek gyakran az Isten megértésének kezdetei. Mindegyiknek megvan a helye. Tehát 

beszéljünk a Katolikus Egyházról.  

II. János Pál pápa szerette Máriát, az anyát. Ha János Pál élt volna még 10 évet, megtette 

volna azt, amit a következő pápa (a jelenlegi után következő, XVI. Benedek) fog megtenni, hogy 

nőket vigyen be az Egyházba. Ez a mostani pápa (XVI. Benedek) nem lesz itt sokáig. A következő 

pápa lesz az, akinek meg kell változtatnia a szabályokat, ha megéri. Ha ő nem teszi, akkor a 

következő lesz az.  

Nagy küzdelem folyik az Egyházon belül, éppen most is és nagy nézeteltérések, mert tudják, 

hogy nem azt adják, amit az emberiség akar. A doktrína nem időszerű az élet kirakósaihoz. A válasz 

az lesz, hogy jobb egyensúlyt teremtsenek a nőies és a férfias között és az új pápa vagy az utána 

következő, meg fog próbálni nőket is beengedni az Egyházi ranglétra magasabb fokozataiba, hogy 

asszisztáljanak a papoknak.  

Javaslat lesz arra, hogy a nők részt vehessenek a szolgálatokban és olyan dolgokat 

tehessenek, amelyeket a nők azelőtt nem tehettek. Ez egyenrangúvá teszi majd őket a papokkal, de 

még nem teszi lehetővé, hogy papok legyenek. De ne lepődjetek meg, ha ez másként kezdődik majd 

és ehelyett lehetőséget kapnak a papok a nősülésre. Ez más módokon juttatja be a női energiát az 

egyházba. Lehetséges, hogy ez meg fog történni és meg is kell történnie. Ha nem történik meg, az a 

katolikus egyház végét jelentené, mert az emberiség nem fog támogatni egy olyan spirituális 

hitrendszert, amely Isten szeretetével és az intuitív emberi tudatossággal nincs egyensúlyban.  

Kicsoda Isten? 

Első: Isten az Univerzum, teremtő, kozmikus intelligenciája. Isten minden dolgok lényegi 

szeretete. Tudod kezelni a ragyogását? Képes vagy hallani a zenéjét, vagy látni a színeit? Képes 

vagy látni arany fényét? Amikor a fátyol másik oldalán vagytok, minden frekvencia a 
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rendelkezésetekre áll. Egy végtelen tárháza ez a frekvenciáknak, ahol a hang a fénybe fordul, és 

együtt létezik tovább, nincs szétválasztva a ti Emberi érzékelésetek által. Soha nem láttál vagy 

hallottál bármi ehhez hasonlót a Földön. Amikor a fény és a hang együtt olyan magas frekvencián 

rezeg, hogy így együtt létrehozzák az összhangot.  

 

Isten végtelen. Isten végtelen sok darabból áll, mégis különleges az azonosságában. Ha Isten 

egy darabja is hiányozna, akkor Isten nem létezne és nagyon sok darabja van. Túlságosan grandiózus 

lenne, ha azt mondanám, ha te megszűnnél létezni, Isten is megszűnne? Isten az Univerzum 

intelligens, teremtő forrása, te is itt voltál, amikor a föld a helyére került (meg lett teremtve), mert te 

Isten egy darabja vagy, ahogy én is. Éppen olyanok vagytok, mint Kryon, mert én a nővéretek 

vagyok és a fivéretek. Ez volt az első pont, hogy az Univerzum teremtő erejének egy darabja vagy és 

része a minden létezőnek. Nektek ez nem érzékelhető, de ez azért van, mert ez el van rejtve az 

Embertől.  

Második: Isten egy társas kapcsolat és nem egy elkülönült entitás. Imádkozhattok Istenhez 

vagy lehetnek festményeitek róla. Mint bármely Ember, te is azt gondolhatod, hogy Isten elkülönült, 

pedig nem így van. Isten a te társad. Te csak egy rövid ideig vagy itt és egy kirakós rejtvényen 

dolgozol, amibe beleegyeztél. A kirakós lényege a következő: Vajon rájössz-e amíg itt vagy, hogy ki 

vagy? Mert ha rájössz, az megváltoztatja a bolygó valóságát. Ami a földdel történik, az része egy 

olyan megoldásnak, amelyre az Univerzumnak szüksége van. Ez egy olyan megoldás, ami csak 

annak az Embernek a szabad akaratával jöhet létre, aki nem tud isteni eredetéről. Ezek vagytok ti. 

Társai vagytok a világmindenségnek, a dualitásban, a sötétségben. 

A harmadik: Isten egyetemes entitások óriási gyülekezete, akiknek az energiája éppen olyan, 

mint te. DNS-edben ott a mesterlét. Ugyanazokkal az eszközökkel rendelkezel, mint amelyekkel a 

bolygó legnagyobb mesterei rendelkeztek. Ők is mind emberek voltak! Néhányan persze azt 

mondják: „Nem, ők emberfelettiek voltak. Egyikük méghozzá Isten fia volt.” Valóban és nem azt 
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mondták-e, hogy te is az vagy? Nem próbálták-e elmondani nektek, hogy milyen hatalommal bírtok? 

Mindannyian csak Emberek voltak, akik spirituális szerszámkészletük minden eszközét aktiválták, 

ugyanazokat az eszközöket, amelyekkel most ti is rendelkeztek. Ezek voltak ők. De mi újság 

veletek? Mondhatjátok: „Én erre nem vagyok képes, sosem leszek mester, ez nekem magas.” Most 

ez a te szabad döntésed. Az Ember saját maga dönti el, hogy kicsoda és hogy milyen nagyszerű 

kíván lenni. Ez a rejtvény ott van előtted és megvan rá a lehetőséged, hogy felfedezd a részed a 

világegyetemben, de arra is, hogy ne. 

Ahogyan Isten működik 

A negyedik: Mindazon csodákat ezen a bolygón, amelyekről tudtok, amelyek az emberiséget 

érintik, Emberi Lények hozták létre. Mindegyiket! De ti erre azt mondhatjátok: „Igen, de amikor a 

kultúránkban lejegyzett csodákról olvasunk, azok nem Emberi Lények voltak. Az a Messiás volt.” A 

legnagyszerűbb mesterek, akiket csak el tudtok képzelni, akik a legnagyobb csodadolgokat hozták 

létre a földön, mind Emberek voltak. Emberek, akik az Emberekért dolgoztak, megváltoztatva ezzel 

a bolygó rezgésszámát. Isten soha nem küldött le egy angyalt, hogy befolyásoljon egy csodát. Nem 

számít, mit mond a mitológiátok, az Emberek hajtottak végre minden isteni dolgot. Vajon eszedbe 

jutott valaha is, hogy te vagy a csoda valaki más számára? Valójában nem tudsz valaki más helyett 

dönteni. Nem tudsz senkit rávenni, hogy elhiggyen bármit. Tulajdonképpen meggyógyítani sem 

tudod a saját erőddel. Csak annyit tehetsz, hogy lehetővé teszed neki, hogy lássa a saját gyógyulását. 

De mi van akkor, ha te olyan mennyiségű fényt hordozol, hogy végül is meglátja benned Istent? 

Akkor talán át tud látni azon az ajtón, amelyet te nyitottál ki, amikor elkezdted spirituális utazásodat. 

Úgy érezheti, hogy a te fényedet használta, hogy elindítsa az ő saját folyamatát. És mi lesz, ha az ő 

életében bekövetkezik a csoda? A háttérben maradsz és dicséred Istent. Azt mondod: „Ez csodálatos, 

köszönöm Istenem.” Közben neked fogalmad sincs arról, hogy te voltál az, akinek ez az egész 

köszönhető, aki kinyitotta neki az ajtót. Nincs nagyobb szeretet, mint az, hogy kinyisd a gyógyulás 

ajtaját egy embertársadnak, aztán hátrébb húzódni és gyönyörködni a ragyogásukban. Így működik 

Isten, rajtatok keresztül. Isten a földön élő Emberi Lények isteni valója által működik. Nincs más 

mód. Ti Isten darabkái vagytok, akik a bolygó rezgésszintjét növelitek az által, hogy dolgoztok a 

kirakós játékon. Isten nem jön le, hogy lökdösse az Emberi Lényt. Az Emberek nyitják meg a 

kapukat saját magukban, szabad döntésük alapján és teszik lehetővé Isten fényének, hogy 

keresztüláramoljon rajtuk. Így működik Isten a bolygón élő Emberi Lények által, akik 

Fénymunkásoknak hívják magukat.    

 

Az ötödik: Nincs ítélet Isten részéről a tetteitek miatt, amíg a Földön vagytok. Nincs ítélet, 

mert az Emberi Lény teljes mértékben felelős azért, amit tesz. Azért kerültetek ide, hogy ti döntsétek 

el, hogy melyik oldalra álltok, a fény vagy a sötétség oldalára, és ha úgy határozol, hogy a sötétséget 

választod, az a te döntésed. Te képviselheted a legragyogóbb fényt és a legsötétebb sötétséget a 

bolygón. Ezért jöttetek ide és ez része a szabad döntés rendszerének. Isten nem fog elítélni a szabad 

döntésed miatt. Ez része a próbának, a kirakós játéknak. Ez hozza létre a válaszokat, amelyekre a 

kozmosznak szüksége van. Vannak olyanok, akiknek nehéz a szívük és így beszélnek magukhoz: 

„Isten soha nem fogja nekem megbocsájtani, amit tettem.” Az Univerzum tudja, hogy mit tettél, de 

csak a szeretet létezik, ami számodra kiárad. Felejtsd el ezeket a gondolatokat, amelyeket te saját 

magad találtál ki. Aki vét az emberi törvények ellen, felette majd az Emberek ítélkeznek. Az 

Emberek hozták létre a büntetésnek és a jutalmazásnak ezt a rendszerét. Ez nem isteni rendszer. A 

Menny és a Pokol annak a 4D-s megnyilvánulása, amit az Ember gondol, nem annak, amit Isten 

teremtett. Ezek olyan kifejezések a mitológiából, amelyek arról árulkodnak, mit gondol az ember, 

milyen kell, hogy Isten legyen. Amikor egy gyilkosságot látsz egy előadásban és lemegy a függöny, 

vajon azt gondolod, hogy jön a rendőrség, hogy elfogja a színészt, aki elkövette a gyilkosságot? 

Nem! Ellenkezőleg, mindannyian elmennek egy közös fogadásra és várják, hogy játszhassanak a 

következő darabban. Így van ez a „Föld színdarabjával is”.  
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A hatodik: Az Istennel való kommunikáció közvetlen – Ember és Isten között. Nincs rá 

szükség, hogy összeüljön egy csoport ahhoz, hogy kommunikálhass. Nincs rá szükség, hogy leírd és 

átadd valakinek, aki majd elolvassa és elmondja Istennek. Istenhez nincs sorban állás. Isten számára 

nincs alkalmas vagy alkalmatlan idő a kommunikációra, mindig „most” van. Lesz, aki majd azt 

mondja: „Elmentem erre a találkozóra, ahol egy ember tolmácsolt egy Kryon nevű entitást. El kell 

gondolkodnom azokról a dolgokról, amiket mondott, mert néhány dolog nagyon érdekes volt, de úgy 

gondolom, hogy van még erre idő.” Az igazság pedig az, hogy talán soha nem fogod megtenni. 

Amennyiben a döntésed az, hogy benyiss azon az ajtón, a kommunikáció ajtaján és azt mondod: 

„Édes Istenem, mutasd meg, hogy ez valóságos” ez elindít egy folyamatot. Olyan lassú vagy olyan 

gyors lesz ez a folyamat, ahogy az neked megfelel, fokozatosan leplezve le az igazságot. Áldott az 

Ember, aki kér, mert ha őszintén meg akarja találni, hogy mi van, akkor már a folyamat belülről 

elkezdődik. Azok a gyönyörű entitások, akik vezetnek, kezdik majd nyomni azt az ajtót. Akkor 

pedig kezded majd érezni és tudni fogod, hogy amit mondtam tényleg valós. 

 

 

Félreértések Istennel kapcsolatban 

Istennel kapcsolatban komoly félreértések vannak. Ezek pedig mind az embereknek és 

kulturális tapasztalataiknak köszönhetően alakultak ki. Néhány közülük tisztességes körülmények 

közt, míg néhány pedig nem. Némelyik egyszerűen a multidimenziós Isten 4D-s félreértelmezése, 

némelyek viszont a hatalom által, rosszindulatúan létrehozott magyarázatok, hogy félelmet keltsenek 

és még több hatalmat szerezzenek maguknak.  
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A hetedik: Nincs senki a Földön, akinek szenvednie kell Istenért. Ez nem Isten módszere. 

Nem gondoljátok, hogy épp elég szenvedés van anélkül is, hogy Isten szabályokat hozna létre még 

erre is? Most azokhoz szólok, akik sokáig sötétségben éltek, akik talán boldogtalanok és 

lehangoltak. Talán az egészségeddel nincs minden rendben vagy talán megoldhatatlan kapcsolatod 

van. Meg kell értenetek, hogy a szenvedés olyan valami, amit nagyon jól csináltok magatok is! Isten 

nem ezt akarja nektek. Isten soha nem fogja azt kérni egy embertől, hogy szenvedjen. Nem kell 

szenvedned, hogy része legyél ennek a családnak. Vesd el azt az elképzelést, hogy találkoznod kell 

egy kis bajjal, vagy el kell viselned némi szenvedést annak érdekében, hogy spirituálisan fejlődj. 

Nem! Kívánnád te ezt a családodnak? Vajon kívánnád? Mondanád-e a nővérednek, hogy 

„Szeretném, ha átjönnél hozzánk, de szeretném, ha út közben szenvednél egy kicsit, sétálj végig egy 

szöges dróton, mássz fel a tizedikre… stb.”? Nem, nem mondanád, mert szereted. Inkább 

imádkoznál érte, hogy út közben baja ne essék. Talán még el is mennél érte, hogy biztonságban 

legyen. Egy család nem teszi ezt egy családtaggal. Nincs szenvedés, kivéve, amit az Emberi Lény 

teremt a többiekkel való kapcsolataiban, vagy amit a környezete tesz vele. „Várj csak egy kicsit 

Kryon! És mi a helyzet azokkal, akik rokkantan vagy betegen születnek? Azt nem az Ember hozza 

létre?” De igen. Ez mind része a kirakós játéknak, amelyet ti írtatok magatoknak. Ezek a dolgok 

mind az előzetes jóváhagyásotokkal történnek. Áldott az Emberi Lény, aki azért érkezik erre a 

bolygóra, hogy keresztülmenjen ezeken a nehézségeken, általában azért, hogy megkönnyítse a 

többiek életét, vagy, hogy együttérzést teremtsen, ami olaj a rezgésváltás motorjában. 

 

A nyolcadik: Isten semmiféle imádatot nem igényel, vagy követel meg. Arra kérlek, hogy 

játsszunk el egy szerepet. Mondjuk, meghaltál és átjutsz a fátyol másik oldalára. Képzeljük el, hogy 

lehetőséged van rá, hogy visszajöjj a Földre és ott legyél a gyermekeiddel, akik még élnek, de téged 

nem látnak. Ott lebegsz körülöttük, még meg is érintheted őket energiáiddal és szereteteddel. Egy 

bizonyos formában talán még meg is érzik az érintésed energiáját! Itt vagy és segíted őket láthatatlan 

módon a szereteteddel és megérinted őket az energiáiddal, ők pedig azt mondják: „Félek! Valami 

megérintett, valami sokkal nagyobb, mint én, lehet, hogy ez a valami árthat is nekem. Úgy gondolom 

jobb lesz, ha elkezdem imádni, mert olyan nagy és hatalmas. Biztos, hogy nem szeretném, ha ártana 

nekem. Talán ha térdre ereszkednék és imádni kezdeném, megszabadulnék tőle. És ha elég alázatos 

leszek, esetleg még meg is jutalmazna!” Milyen érzés lenne? Már azzal megváltoztattad a 

gyermekeid életét, hogy a fátyol másik oldalán voltál, de te szeretted volna megérinteni őket és 

megfogni a kezüket. Isten is ezt szeretné tenni a legtöbb emberrel. Akik érzik nagyszerűséget és az 

érintést, ezért térdre borulnak, óriási épületeket emelnek és szobrokat állítanak. Miközben térden 

állva nővéreiket és fivéreiket imádják. Mit érzel ezzel kapcsolatban? Vajon ezt várod tőlük? Mi sem 

ezt várjuk! Nem ezt kérjük tőletek. Áldott az Ember, aki keresi Istent és megtalálja a szeretetet! 

Áldott az Ember, aki megfogja Isten kezét és úgy áll ott, mint egyenlő társa! Ő az, aki hosszú életű 

lesz és egyensúlyban fog élni. Ő az, akiben ott a mesterlét és ő az, akivel mindenki együtt szeretne 

lenni. 

 

A kilencedik: Ha megkérdeznéd, hogy mennyi oktatásra van még szükségetek, hogy ezt 

megtegyétek? Mennyit kell még gyakorolni ahhoz, hogy kinyissátok az interdimenzionalitás kapuját 

a DNS-etekben? Erre válaszként megkérdezem, vajon mennyit gyakoroltak a régi mesterek? Milyen 

iskolákat végeztek? Az iskola bennetek van. Nem kell azért iskolába járnod, hogy felismerd a saját 

arcod, vagy, hogy megérintsd Isten kezét. Ebben az új energiában vannak olyanok, akik olyan 

eljárásokat ajánlanak számodra, amelyek majd segítenek kifejleszteni azt a képességet, hogy 

könnyebben felismerd a saját mesterlétedet belül. Ők majd segítenek felhasználni az új eszközöket a 

DNS-edben, segítenek, hogy meglásd saját tudatosságod új eszközeit. Nem kérik tőletek, hogy a 

történelem haszontalan szövegkönyveit megtanuljátok, azért hogy előbbre jussatok az ő 

ranglétrájukon, hogy eljussatok egy bizonyos helyre. Nem bizonygatják, hogy szükségetek van 

rájuk, hogy megtaláljátok Istent. Nem. Isten nem törődik azzal, hogy egyáltalán tudsz-e olvasni vagy 

nem. Csak azt akarja, hogy megérintsen és kifejlődjön a kapcsolat saját mesterléteden belül. De 

amikor kinyitottad azt az ajtót és szeretnél többet megtudni arról, hogy mi van ott a számodra, 
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lesznek, akik megmutatják az új energia eszközeit, akik készek arra, hogy segítsenek az 

interdimenzionális látásmódban. 

 

A tizedik: Istennek nincs köze a politikához! Ha megkérdeznéd: „Hogyan lehetek az 

országom legjobb állampolgára?” A válasz minden országban ugyanaz. A legjobb állampolgár az, 

aki megtalálja az együttérzést az életében. A legjobb állampolgár az, aki megtalálja a könyörületet az 

életében. Mert a saját társadalmatokban és a kultúrátokban az együttérző ember lesz az, aki 

számítani fog a vezetésben és az országban. Ők lesznek majd a lehető legjobb állampolgárok. El 

tudsz képzelni egy olyan Földet, ahol minden vezetés együttérző? El tudsz képzelni egy olyan 

Földet, ahol az Emberek aggódnak egymásért, nem számít hol élnek? Ezek a tervek! Nem Isten 

tervei, hanem a tiéitek! Azt határoztátok el a Harmonikus Összetartás alkalmával, hogy végül ezen a 

földön együttérzőek lesznek egymással az emberek, együttérzés és megértés lesz országról országra. 

Együttérzés Gaiával, a Földanyával és együttérzés a környezettel. Ez nem egy-világkormányzat 

kezdete, mert az soha nem fog bekövetkezni. Nem is az egy-világvallás kezdete, mert az sem fog 

bekövetkezni. Ez annak a kezdete, amikor az Emberi Lények úgy élik mindennapjaikat a saját 

kultúrájukban, hogy együttérzést tanúsítanak egymással szemben. Igaz, ez a te életedben talán még 

nem fog bekövetkezni, de te része vagy ennek, ti indítottátok be a hajtómotorját, ami majd kiteljesíti. 

Egyensúlyban vagytok a helyeteken, amihez nem volt hasonló a történelemben. Az öreg lelkek 

világmozgalmát képviselitek, akik felébrednek és létrehozzák a rezgésváltást a Földön, aminek az 

eredménye egy nagyon nagy változás lesz. Ez egy megvilágosult korszak kezdete, ahol lassan a Föld 

a béke irányába mozdul. Ez nem csak potenciál, ez már működik. „Kedves Kryon, ahogy hallgatom 

a híreket, az borzasztó. Sértegetjük egymást, gyilkoljuk egymást. Ezek nem civilizált módszerek, ez 

borzalom.” Így néz ki az, amikor egy óriási fényszóróval belevilágítasz a sötétbe. Szörnyű dolgokat 

teszel láthatóvá, amelyek mindig is ott voltak, a sötétben rejtőzködve. Nem tudod legyőzni az 

ellenséget, ha nem ismered fel az ellenséget és ez történik most. Az ellenség pedig a félelem, a 

gonosz, az ego, a gyűlölet és a közöny. Sok csodálatos dolog történik most a bolygón. Persze ezekről 

a médiák nem számolnak be, mert a jó hírekről nem számolnak be. Ezek a dolgok az emberiség 

együttérzéséről szólnak, de az nem érdekli azokat, akiknek a dráma az éltető elemük. Egy ütközet 

zajlik a fény és a sötétség között, most itt vagytok a közepében és van, akinek ez igen félelmetes. 

Miféle harcos vagy te, félsz az ütközettől? Legyetek türelmesek és vészeljétek át ezt a csatát. Kezdd 

el azt az utazást, amiről beszélünk és legyél része a Fénymunkások seregének, akik mind öreg lelkek 

és megvan a bölcsességük, hogy különbséget tegyenek. 

Mit akar Isten? 

 A tizenegyedik: Isten azt akarja, hogy te a magad módján meglásd, hogy valójában ki vagy. 

Merészségre, bátorságra van szükséged, mert ez a különleges hit örökre megváltoztat. Lesznek 

olyanok, akik figyelik a változásodat. Lesznek olyanok, akiknek majd nem tetszik. Ezek azok, akik 

nem szeretnek semmi változást, mert ők tőled függnek, hiányozni fog nekik a te erőd. És talán ők 

azok, akikre nincs szükséged az életedben? Ez a szabad döntés. Minden ekörül forog. Minden. 

Hogyan? 

"Kryon, hogyan csináljuk?" 

Az első: az első dolog, amit meg kell tenned, hogy interdimenzionálissá válsz. Azért nem 

olyan nehéz, mert annak az ajtónak a túloldaláról származó segítséggel felfüggesztheted a hitet. Az a 

gyönyörű kéz, amely megjelenik és szeretne megérinteni, segíteni fog felfüggeszteni a hitet és 

elkezdeni körben gondolkodni. 

A második: meg kell értened, hogy Isten családjának része vagy. Még elkezdeni sem tudod 

ennek a hitrendszernek a megközelítését anélkül, hogy éreznéd a család kapcsolatát a Szellem 
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részéről. Nem lehet az, hogy „Isten és te.” Ezt nem választhatod szét ilyen módon. Ki kell állnod és 

kijelenteni: „Az egésznek egy darabkája vagyok. Ott voltam, amikor a földet teremtették.” Így volt. 

Velem voltatok. Együtt szemléltük. Úgy kell kezdened gondolkodni, mint a család és amikor ez 

sikerül, látomásban lesz részed, ami lassan valósággá válik. 

A harmadik: Legyetek könyörületesek. Minden dologban legyetek könyörületesek. Most meg 

kaptátok a három szabályt Isten arcának megérintéséhez – interdimenzionális felfogóképesség, 

ráeszmélés a családra és könyörületes szellem. Mondhatod: „De Kryon, ezek magatartásformák. 

Melyek azok a lépések, amelyeket meg kell tennünk?” Ne kérjetek négydimenziós szabályokat egy 

interdimenzionális folyamathoz. A lépések a szavak és a szabályok nem működnek, amikor kvantum 

állapotban vagytok. Amikor magadévá teszed ezt a három tulajdonságot és összekombinálod őket, 

nem tudod visszatartani, hogy kitáruljon az ajtó, hogy az a kéz feléd nyúljon, mert éppen most adtál 

engedélyt a Felsőbb-Énednek, hogy csatlakozzon hozzád. Amennyire csak el tudod fogadni, 

amennyire csak szükségét érzed, a magad módján, a saját ösvényeden, a te időbeosztásoddal, az a 

kéz majd kinyúl és megfogja a tiédet és soha többé nem kell elhagynod azt. Azért olyan nehéz ez az 

egész, mert egy olyan utazásra indulsz, amely kívül esik a ti dimenziótokon – kívül a ti 

valóságotokon – értelmi képességeteken és azon a komfort-zónán, ami nektek a 4D. Az első 

kérdések, amit majd felteszel, hogy: "Ki vagyok én? Ki vagyok én az Univerzum sémájában? Mit 

kéne tennem? És hogyan kéne tennem? Hol kezdjem?" Ezek jogos kérdések, de mindegyik nagyon 

nehéz. Mert a válasz bármelyikre is, nem olyan válasz, amelyet logikával fel tudsz fogni, pedig ezt 

akarjátok. Mert négy-dimenziós lények vagytok, és azt feltételezitek, hogy a ti valóságotok, Isten 

valósága is. Ám az igazság az, hogy önmagad egy interdimenzionális darabjának a keresését 

folytatod. Ezért ezen kérdések közül, valójában egyik sem válaszolható meg úgy, hogy az kielégítő 

legyen számodra. Itt rejtőzik a csalódás sok ember számára, Isten keresése, négy-dimenziós 

felfogásban.  

 

Most pedig hasonlatként egy kis teremtményt fogunk bemutatni. Legyen ez egy hangya és ez 

a hangya kapott egy feladatot. Az összes többi hangya azt akarja, hogy menjen és találja meg Isten 

arcát. Intuitíven tudják, hogy Isten arca egy adott helyen van. Így a hangya elindul és elkezdi az 

utazást. Egy hatalmas festményen találja magát, amely olyan hatalmas, mint egy fal. 
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Tulajdonképpen, a festmény Isten arca és gyönyörű. A színek vibrálnak, az arc örömteli, de a 

hangyának erről az egészről fogalma sincs. Csak azt tudja, ahogy megy lépésről lépésre, hogy 

nagyon sok festék van a lábai előtt. Nem számít, hogy mennyit utazik a hangya a képen, fogalma 

sincs arról, hogy Isten arca mire hasonlít. A hangya túl kicsi ahhoz, hogy lássa az egészet és 

továbbra is csak a darabjait érzékeli a kirakós játéknak. Így hát visszamegy és jelenti a többi 

hangyának: "Csak mentem és mentem. Megérintettem Isten arcát, de az csak festék volt. De amikor 

már elég sokáig mentem, a festék színe megváltozott és más színű lett." Ezért Isten arcának valósága 

ezeknek a hangyáknak egy állandóan változó színű festék. A hangya számára nincs mód, hogy lássa 

az átfogó képet. Az emberiség hasonló, mert úgy fogja fel Istent, mint az emberiség négy-dimenziós 

díszletének részét és ebből gyárt feltételezéseket. A probléma a következő: amikor eljutsz egy 

dimenziók közötti állapotba, ott nincs semmi olyan megfigyelni való, amit te látni akarsz, vagy 

aminek a látásához az életedben hozzászoktál. Ott nincs logika vagy tiszta érzékelés. Ezért 

négydimenziós döntéseket hozol, annak alapján amilyen az élettapasztalatod, de ezek közül egyik 

döntés sem helyes, mert ezek csak a te valóságodat tükrözik, nem Istenét. Olyan sokszor hallottátok 

már a kifejezést: "Isten útjai kifürkészhetetlenek." Ez csak a 4D-s teremtmény számára titokzatos! 

Valójában viszont kiemelkedő logika és értelem van benne. Egyáltalán nem titokzatos. 

 Első pont: Semmivel kapcsolatban ne gyárts feltevéseket. Ez azt jelenti, hogy el kell vetned 

a négy-dimenziós elképzelésedet azzal kapcsolatban, hogy hogyan működnek a dolgok, amikor 

veled és a Szellemmel kerülnek kapcsolatba. Amikor a rendszer működésére kerül sor, ne gyárts 

feltételezéseket semmiről. Ez a legnehezebb dolog egy Emberi Lény számára! Még egy mély 

meditációban is, az Emberek feltevéseket gyártanak. Ott ülnek, kinyitják azt az ajtót és megpróbálják 

elképzelni, hogy honnan érkeznek a hangok. "Ne próbáld megérteni." Inkább csak "Egyszerűen, 

használd." Amikor azért imádkozol, hogy mutassuk meg az ösvényed, ne feltételezd, hogy tudod mi 

lesz az. Ne feltételezd, hogy tudod, hogy hogyan fogják majd megmutatni! Semmit ne feltételezz, 

haladj előre és érjen meglepetés. 

Kettes pont: Úgy lásd magad, mint a káosz részét. Nem állsz egyedül, mint négydimenziós 

teremtmény, amelyet hirtelen beleraktak a lehetőségeknek ezen levesébe. Inkább te vagy az egyik 

lehetőség a levesben. Arra kérünk, jelentsd ki, hogy része vagy a rendszernek. Néha azt mondjuk, 

birtokoljátok és tegyétek magatok részévé. Néhányan azt mondják: "Nos, ez elég könnyűnek hangzik. 

Ezt fogom tenni". De nem könnyű, mert Istentől elkülönülve látjátok magatokat állandóan. Azt 

mondod: "Én itt vagyok, Isten ott van. Megpróbálok eljutni Istenhez." Mi inkább azt mondjuk, hogy 

úgy kell látnod magad, mint Isten része és következésképpen, a rendszer része.  

Hármas pont: Ne féljetek belépni. Nagyon sokféleképp teszitek. A legjobb dolog, amit egy 

Ember valaha is kérhet a következő: "Istenem mondd meg, mi az, amit tudnom kell?" Így lépsz be a 

rendszerbe. Ez a látszólagos káoszba való belépés aktiválása. Nyugtázása annak, hogy kész vagy 

megtenni valamit, még anélkül is, hogy értenéd, hogy mi is az. Az első három alapelv tehát rólad 

szól. Nem gyártani feltevéseket, magadévá tenni a rendszert és belépni. Úgy hangzik, mintha könnyű 

lenne. De meg kell értened, hogy a legtöbb Emberi Lény nem így csinálja és gondjai vannak 

mindegyikkel. Az elképzelés, hogy Isten különáll tőled, szétválasztja a lényeket és nem egyesíti 

Istennel. Ott vagy a Földön, hiszel a tanításoknak, hogy a Szellem energiája különálló és el van 

választva az Embertől. Azonban ha használni fogod a rendszert életed mindennapjaiban, bele kell 

helyezned magad. Ez nincs összhangban semmivel, amit eddig tanítottak neked, de most már ez kell, 

hogy legyen a valóságod. Az önértékelésed is bekapcsolódik a játékba. Mert az Ember, aki úgy érzi 

értéktelen, soha nem lesz képes megküzdeni a ténnyel, hogy része Istennek.  

Négyes pont: Bízz az első megérzésben és kövesd azt. Milyen sokszor voltál már olyan 

helyzetben, amikor azt mondtad: "Ó, bárcsak azt tettem volna, amit először gondoltam?" Ez valóban 

része a rendszernek, a legelső ösztönös megérzés az adott helyzetről. Néhányan intuíciónak hívják, 

de ez ennél sokkal több. Lesz, akinek ezt tanulni kell, mert sokan közületek nincsenek hozzászokva, 
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hogy milyen is az első ösztönös megérzés. A rendszer része, hogy kezded megérteni mire hasonlít és 

milyen érzés az intuíció és milyen az ösztön. " Kryon, hogy kellene ezt csinálni?" Kérd: "Kedves 

Szellem, add, hogy felismerjem a jeleket, amikor érzem és hallom őket és felfogjam, hogy miről is 

van szó." Ígérjük, hogy mindig megkapjátok, amit kértek, de hogy az milyen tisztán jelenik meg az 

elmétekben, az rajtatok múlik. Vannak olyan Emberi Lények, akik tulajdonképpen elnyomják az 

ösztöneiket. Nem szeretik az ösztöneiket és inkább logikájuk szerint haladnak. Sokan egyáltalán nem 

gondolkodnak a szívükkel, csak az agyukkal. Közben gyakran az első megérzés a "szív-kapcsolat" 

folyamata. 

Ötös pont: Szükség van a cselekvésre, a te részedről. Az ötös pont, amit annyira 

félreértettetek. Elmúltak azok a napok, amikor az Emberi Lény csak ül és vár Istenre, hogy az tegyen 

érte valamit. A rendszer ott van mindenhol körülötted. Készen arra, hogy kielégítse az igényeidet, 

ám ha soha nem nyitod ki az ajtót, soha semmi nem fog történni. Az Emberek mégis tovább 

imádkoznak. "Annyira vágyom a gyógyulásra," mondják. "Annyira akarom ezeket a dolgokat! 

Szeretnék egy társat az életemben. Szeretném tudni, mit kezdjek az életemmel." Így, minden nap, 

minden idejüket imádsággal és meditációval töltik, könyörögve, soha nem hagyják el a házat, 

állandó imádságban. Ki kell lépned és kitárni az ajtókat. Ez sokféle formában és tiszteletadással 

történhet, amit csak a kultúrátok támogat. Többnyire azt jelenti, hogy el kell hagynod a házat és 

elmenni olyan helyekre, ahol együttműködhetsz a szinkronicítás lehetőségeivel. Nem számít, hogy 

mit keresel, a rendszer, az emberiség rendszere és részt vesz benne. Ezért nem ülhetsz egy szobában 

egyedül, várva a válaszokra. Sokan mondják: "Kedves Szellem, mutasd meg nekem, amit tudnom 

kell." Aztán csak ülnek és semmi sem történik és semmi sem történik. Így kétségbeesve felkelnek és 

elmennek egy ezoterikus könyvesboltba. Végigsétálnak a polcok között és egy könyv a fejükre esik! 

Isten jelet adott! Akkor gyakran azt mondják: "Ez az a könyv, amit kerestem. Micsoda 

megvilágosodás számomra. Köszönöm, Istenem." Ez így működik. Fel kell kelned és "mászkálnod" 

és amikor így mászkálsz, akkor jön a hatos pont. 

Hatos pont: Várd a szinkronicítást. A szinkronicítást úgy határozzuk meg, mint olyan 

energiák, amelyek összehangolnak a céllal. Ezek a helyzetek úgy néznek ki, mint véletlenek, de nem 

azok. Ez a kulcs. Nincsenek véletlenek. Vannak azonban olyanok, a hitrendszereteken kívül, akik azt 

mondják:” Ez nem igaz." A szinkronicítás úgy néz ki és úgy jelenik meg, mint véletlen egybeesés. 

Gyakran úgy tűnik, mint egy véletlen, de nem az. Te vagy a megfelelő időben, a megfelelő helyen, 

együtt a lehetőségekkel, amelyek megfelelnek annak, amiért imádkoztál. De ha szinkronicítást 

akarsz és behangolt lehetőségeket, akkor ott kell lenned, hogy megtapasztald őket. Tehát valamit 

csinálnod kell, legyen az egy telefonhívás vagy egy elektronikus kommunikáció, vagy akár te magad 

a testeddel, de oda kell helyezkedned ahol a szinkronicítás és a rendszer el tud érni. Vannak köztetek 

olyanok, akik még most sem akarnak így tenni, mert azt hiszik, van valamiféle szent dolog abban, ha 

rendíthetetlenek maradnak és csak imádkoznak. Inkább próbáld megérteni a dolgok egyensúlyát. 

Megvan az ideje a könyörgésnek és megvan az ideje a befogadásnak. Mindkettő más helyen 

történik! Ha minden idődet a könyörgés helyén töltöd, nem fog megtörténni a befogadás. Ezek az 

alapelvek.  

Most pedig néhány praktikus tanács, ezen alapelvek használatához. Az első a legnehezebb 

dolog az Emberi Lények számára, az időzítés. A ti órátok nem Isten órája. Lehetetlen egy 4D-s 

időkeretet alkalmazni egy interdimenzionális potenciálra. Sok csalódást okoz az Emberiség számára, 

hogy Isten nem akkor szállítja a dolgokat, amikor kérik, hanem amikor szükség van rá. Találkoznia 

kell a szinkronicitás elrendezésével és a pillanat energiájával. Ne gyártsatok feltevéseket az 

időzítésről. Amikor az Emberi Lények kérnek valamit, úgy érzik, hogy egy vonatjegyet vásároltak. 

Aztán ott toporognak, feltételezve, hogy jön a vonat és benne Isten. Nem így működik. Egyáltalán 

nem jegyről van szó. Ez egy kérelem a szinkronicitáshoz, az időzítésre való mindenféle feltevés 

nélkül. Ugyanezt mondhatjuk el a másik dologról, a válasz kézbesítéséről is. Imádkoznak valamiért 

és egy komplett választ feltételeznek. A 4D-ben ez történik. Amikor elmész a kereskedésbe és veszel 
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egy autót, a teljes autót megkapod. Hát nem ezt kéne feltételezni? Valószínűleg tiltakoznál, ha csak a 

kerekeket kapnád meg ma, a járművet pedig csak holnap, vagy fordítva. De a szinkronicítás így 

működik– darabonként. Csak azt akarjuk mondani, hogy sokszor a válaszok darabokban jönnek. És 

neked kell őket összeillesztened, hogy megkapd az egészet. Ne gyárts feltevéseket arról, hogyan 

fogod a választ megkapni, vagy, hogy teljes vagy hiányos lesz-e, vagy, hogy egyáltalán honnan fog 

jönni. 

Isten az emberi mester szemszögéből 

A felemelkedett energia szemszögéből, mire gondolhat egy emberi mester, ha kiejtik előtte 

az Isten szót?  Az emberi mester megérti a különbséget a régi emberi gondolat és az igazság 

energiája között. Isten lényege a létezés minden atomjában, minden molekulájában benne van. Isten 

egyszerűen egy szó, amelyet az Univerzum mindenütt jelenlévő, kvantumi, kezdet és vég nélküli 

teremtő energiájára alkalmazol. Isten szeretete az emberi test biológiájának minden egyes sejtjében 

megtalálható. Isten benned is jelen van, ám nem ott lakozik. Isten lehasította egy részét, amely 

benned él, és kettős állapotú(része Istennek és neked is)- ez tesz téged a teremtés részévé. A „benned 

lévő Isten” kifejezés szó szerint értendő. Minden emberben, aki valaha élt a bolygón, benne él a 

teremtő tudatosság egy része. 

 

Isten nem szűkíthető le arra, amiről az emberek úgy vélik: NA IGEN, EZ AZ ISTEN. Isten 

nem meghatározható. Istent nem lehet szabálycsoportokkal megmagyarázni. Istent nem lehet lineáris 

vonalban ábrázolni. Isten középpontja az Emberi lény. Isten nem történelem. Nem eszme. Nem lehet 

beskatulyázni. Ha egy mester Istenre gondol, a mester szerelembe esik az egész emberiséggel. Isten 

egyenlő minden létezővel, ezért csakis ítélkezés nélkül lehet rá tekinteni, lehet megérezni. Ez nagyon 

más, mint ahogy az ember évszázadokon át próbálta istent magyarázni. Az ember megmagyarázni, 

beskatulyázni, rendszerezni, megnevezni, megszervezni és imádni akarta Istent. Egyik se működött. 

Minden egyes csoport úgy véli, nála az igazi definíció, a többieké nem ér semmit. Vannak, akik 
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ölnek is Isten nevében. A mester azonban csak széles mosollyal üldögél, és minden dologban Istent 

látja. Már maga a gondolat, az istenre gondolás békét teremt a mester elméjében. Az ember által 

alkotott eddigi definíciók, elméletek nem állják meg a helyüket azzal a csodálatos képpel szemben, 

amit a mester lát. Isten mindenben ott van, bármi legyen is a szervezet vagy vallás neve. Ha az 

ember Istent szólítja valójában egy olyan isteni valósághoz fordul, amely minden egyes sejtben 

megtalálható. Itt van Isten ahol az emberek találhatók, nem pedig ott, ahol az épületek (templomok). 

A mester boldogan kacag, hiszen tudja, hogy Isten benne van az Emberi Lényben. Hiszen ez azt is 

jelenti, hogy az ember soha nincs egyedül. 

A hazatérés metaforája 

A szülőkhöz szeretnék szólni, mert legtöbben azok vagytok, de különösen az anyákhoz. 

Anyák, mamák, egy utazásra szeretnélek elvinni benneteket. Vajon emlékszel rá, amikor az első 

gyermeked megszületett? Emlékszel-e, amikor a gyermek először nézett rád és te először néztél a 

gyerekre? Vajon visszaemlékszel a kapcsolatra, amit akkor éreztél? Ugye, ez egy kicsit 

megdobogtatja a szíveteket, ahogy visszaemlékszel ezekre a dolgokra? Nincs semmi, ehhez fogható, 

semmi sem hasonlítható ahhoz a szeretethez, ami anya és gyermeke között van. Amikor eljöttök a 

fátyol másik oldaláról és elkezditek ezt az utazást, az olyan, mint amikor a gyerek elmegy otthonról. 

Ugyanezt érezzük irántatok. Nem úgy, mint ti a gyerekek iránt, de a szeretet-kötelék ugyanaz. Amit 

attól fogva csináltok, az olyan, mintha elvesztettünk volna benneteket, hacsak azt nem választjátok, 

hogy újra megtaláltok minket. Tegyük fel, hogy még a nyomát is elvesztetted a gyermekeidnek. Itt 

vannak, ezen a bolygón, de tegyünk úgy, mintha semmi információval nem rendelkeznél róluk. 

Tudod, hogy hol lehetnek, talán még az országot is, de az is roppant kiterjedésű és nem tudsz 

kapcsolatba kerülni velük. Azt reméled, hogy egyszer majd ők találnak meg téged. Ez lenne az 

egyetlen esély, hogy újra láthasd őket. Ott állsz megtört szívvel. Arra az egyetlen hívásra vársz, 

amely talán sosem érkezik meg a gyermekedtől. Hol lehetnek? Mi történik velük? Vajon hiányzol 

nekik? Aztán, egy napon, megjön a hívás és felveszed a kagylót. Ott az a kis hang, de milyen drága 

kis hang! "Mami, te vagy az? Megtaláltalak! Mami, hazajöhetek?" Micsoda örvendetes nap! Az 

ünneplés napja! És akkor jön a kérdés: Mit fogsz mondani? Ugyanazt fogod mondani, mint a 

Szellem, amikor benyitod azt az ajtót. „Jaj, hát persze! Gyere haza, minél előbb.” Olyan izgatott 

vagy! A gyerekek hazajönnek. Valóban jönnek. Aztán csak vársz és vársz, és akkor meglátod őket: 

Lenn az úton két autó jön és mindegyikben egy gyerek. Már nagyon várod, hogy újra lásd őket, hisz 

olyan régóta hiányoltad már őket! Már nagyon várod, hogy újból belenézz a szemükbe, és hogy a 

szívetek együtt örvendezzen. Ez egy olyan pillanat, amiről nem tudtad, hogy valaha is még be fog-e 

következni. A szíved kiugrik a helyéről és a könnyeid csorognak. Ezeket az utolsó pillanatokat már 

alig tudod elviselni. Az egyik gyerek egy zöld autóban tűnik fel, a másik egy pirosban. Törődsz-e 

most ezzel? NEM! Csak azt akarod, hogy a karjaidban tartsd őket! 

Lesz, aki majd azt hiszi, hogy Isten azt mondja: „Állj csak meg! Az autó színe nem megfelelő. 

Menj csak vissza! Ilyen módon nem jöhetsz.” Ez butaság, ugye? Nem, mi nem törődünk azzal, hogy 

milyen színű az autó. Csak a találkozással törődünk, a szívvel, a csatlakozással, a tisztességes 

kutatással és azzal, hogy megfogjuk a kezed és elkezdjük a visszaemlékezés egy új periódusát, azzal 

a szeretettel, amelyben osztoztunk. Ezzel törődünk. Lesznek olyanok, akik még olyat is mondanak 

majd, hogy ha nem megfelelő autóban jöttök, Isten örökre a szenvedés vermébe dob benneteket! Ez 

értelmesen hangzik számotokra? Vajon ez úgy hangzik, mint a szeretet? A Teremtő azt akarja, hogy 

megtaláljátok és a Teremtő nem törődik azzal, hogyan juttok el az újraegyesülés helyére. Ez olyan 

valami, amit ritkán mondanak nektek a templomban. Ez az üzenet. Értsétek meg a tanítását a maga 

teljességében. Ha soha nem hallottál volna semmilyen más üzenetet ebből a forrásból, ez akkor is 

teljes lenne. A hazatérés metaforája a kapcsolat a Felsőbb-Énnel, amely által visszanyered az 

emlékezeted, visszanyered az újraegyesülést Isten szeretetével. Hogy van ez veled? Készen állsz 

benyitni azt az ajtót vagy nem? Azt akarjuk, hogy megtaláljatok minket! Ez nem is olyan nehéz. 

Nem kell arra a sok lépcsőre felkapaszkodni. Nincs szükség arra, hogy szenvedj. Nincs szükség 
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szalagokra, dogmára, öltözékre, vagy kalapra. Nincs szükség különleges könyvre, vagy különleges 

prófétára. Ezt szerettük volna veletek közölni. 

 

Kryon közvetítés: 2010 Melbourne(Ausztrália) 
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A társteremtő sok „te”  

 

Mit mondanak az Emberek arról, hogy miért vannak itt 

Sok embertől hallod, hogy Isten a következő képen teremtette az emberiséget (Isten szavai): 

„A Földre helyezem az Emberi Lényeket és kínokat, szenvedést hozok rájuk. Hogy valóban nehéz 

legyen nekik, azt fogják érezni, hogy piszkosnak születtek. Aztán rögtön bűntudatot ültetek beléjük, 

úgyhogy szenvedni fognak és áldozatnak fogják érezni magukat egész életükben, olyan valami miatt, 

ami korszakokkal azelőtt történt. Arra fogom őket kényszeríteni, hogy csússzanak-másszanak annak 

érdekében, hogy engem megtaláljanak. Olyanná teszem őket, hogy nagyon kicsinek érezzék 

magukat.” Vajon elhiszed, hogy ez az Isteni értelem? Abban a gyönyörű kertben? Szerinted van 

ennek értelme? Vajon te is így tennél? És te azt mondod: „Nem, nem! Én nem így tennék.” Akkor 

vajon hogy? Isten könyörületességében, hogy készítenéd el az Embert? 

 

Mutatnék egy másik látásmódot, hogy gondolkodhatnál esetleg, ha te lennél Isten: „Teremtek 

egy gyönyörű kertet, az Embereknek szent DNS-t adok, amiből majd visszanyerik az ősi emlékezést 

és megvalósul az egészség gyönyörű rendszerének terve. Lerakom őket a Földre, mint fenséges 

lényeket. Mindegyikükben ott lesz belőlem egy darab. Fogom akkor a teremtő szent képmását és 
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beültetem a DNS-ükbe. Így aztán azt is mondhatom: 'Isten képére teremtett'. Akkor leküldök sok-sok 

olyan mestert, akinek a szent DNS-e már aktiválva lett, hogy megmutassák nekik, mi mindent 

tehetnek, így nem fogják elfelejteni. Századokon keresztül jönnek majd a nagy tanítók és segítők, így 

mindig lesz előttük példa.” „Hatalmat adok nekik maga a természet felett. Ha szabad akaratukból 

megtalálják ezt a felséges tulajdonságot, a saját testüket is meg tudják változtatni. Meg tudják 

változtatni a kultúrájukat, meg tudják változtatni a Földet. Olyan erőssé teszem őket, hogy ha elegen 

összegyűlnek, még a földrengéseket is meg tudják akadályozni. Szövetségesei lesznek Gaiának.” 

Nos, ez hogy hangzik? Amit éppen most olvastál, az igaz és vajon tudod ki volt az első, aki ezt 

tudta? Azok az ősök voltak. Ha megnézed, hogy mi mindent mutattak és tanítottak neked, látni 

fogod, hogy a bennszülöttek itt dicsőítették Gaiát, a bolygó anya-energiáját. Szent rituálé volt az. 

Össze volt fonódva az életükkel és így van ez még ma is. Mit tesznek a bennszülöttek minden 

szertartás kezdetén? Az ősöket ünneplik! Létezik még egy intuitív tudás közöttük, hogy talán ők 

éltek már korábban és hogy az ősök bölcsessége az ő maguk bölcsessége. Vajon lehetséges, hogy a 

korok bölcsessége spirituálisan öröklődik? Valóban így van és a DNS-ben lévő kvantum-származás 

egészen más, mint a lineáris, kémiai származási vonal. 

Ki vagy Te? 

 Ti Emberi Lények meg vagytok róla győződve, hogy egyedül (egyes számúak) vagytok, 

pedig nem így van. Amikor tükörbe néztek, úgy tűnik, hogy egy van belőletek. Úgy látjátok 

magatokat, mint egy Emberi Lényt, aki megszületett ebben a világban és mindig is csak ennyit láttok 

belőle. Hatalmas kozmikus tréfa ez! Isten részei vagytok. Ez azt jelenti, hogy mindig is azok 

voltatok, tegnap, ma és azok fogtok lenni örökké! Angyal vagy. Mindig is az voltál és mindig is az 

leszel. Most épp átmenetileg itt vagy a bolygón egy 4D-s formában és lényednek ez a darabja 

emberi. Amikor Emberi Lények vagytok hatalmas polaritásban éltek, annak hol az egyik hol a másik 

pólusán. Biológiailag ezért vagy az egyik nemhez tartoztok, vagy a másikhoz. És bár lehet, hogy 

nagyon elégedettek vagytok nemetekkel, alkotóelemeitek mindkettőt képviselik.   

 

 A teljes intellektusod csak egy része van veled. A többi rejtve marad, mégis kapcsolatban van 

veled és hozzáférhető a számodra. Kvantum állapotban vagy magaddal, a lényed többi része valahol 

máshol van. Mindannyian egyszerre több helyen is vagytok. Személyes kíséretetek van, mely 

„magán viseli neveteket” és mindig ott van körülöttetek. Dönthettek akár úgy is, hogy egész 

életetekben nem vesztek róluk tudomást, mégse ítélnek el érte sem ők, sem Isten. Soha nem fognak 

„vállon veregetve noszogatni” soha nem avatkoznak be. Olyan, mintha örökösen egy 

szerszámosládát cipelnétek, melyet soha nem kívántok kinyitni. Szabadon dönthettek róla, hogy 

használjátok-e a szerszámokat vagy sem.  

 

 Mindnyájan egy-egy csoport vagytok. Sokan vannak veled és ők mind „te” vagytok. Bár te 

irányítod az életedet és az agyadat, gondolj egy pillanatra azokra az életidőkre, amelyek még mindig 

folyamatban vannak, amelyek felett a kontroll a te kezedben van. Mindezt annak a részednek a 

tudatossága irányítja, amelyik itt van most emberi formában. Nem az agyad többszörös, hanem te 

magad állsz többszörös interdimenzionális darabokból. Bárhová is mész, tudnod kell és hívhatod, 

ahogy akarod, de egy kíséret van ott körülötted. Olyan nehéz megmagyaráznom a lélek-töredékeket, 

mert úgy hangzik, mint egy negatív dolog, közben olyan gyönyörű. Bárhová is mész három 

aspektusod ott van veled állandóan.  Persze, tulajdonképpen sokkal több, de ez a három jelenti a fő 

csoportot. Egy ezek közül a Felsőbb-Én, ami a lényeged.  

 

 A metafora, amit szeretünk használni, hogy az egyik lábad a fátyol túloldalán van egész idő 

alatt, a másik pedig a 4D-ben. Hogy magyarázhatnám meg a Felsőbb-Énedet? Lényegében, ez vagy 

te. Ez a te saját, személyes, angyali formád energiája. Ez az a részed, amelyik magasabb 

rezgésszámon rezeg. Nem feletted van, inkább benned és ez a magasabban rezgő „te” nyitja ki a 

portált, ami szó szerint egy kapcsolat a Szellemmel, kezet ráz veled. A Felsőbb-Éned ugyanaz volt 
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minden egyes alkalommal, amikor itt voltál a Földön. Ugyanaz a Felsőbb-Én foglalja el a különböző 

Emberi testeket, a sok-sok inkarnációban. Ez egy közös vonás a századokon keresztül. Nem számít, 

hány elmúlt életed volt, nem számít mi mindent tettél, nem számít hol és merre voltál, ugyanaz a 

Felsőbb-Én volt veled. Ez a lényeged. Kezded már érteni, miért akarsz összekapcsolódni vele? Ott 

ül, egyáltalán nem ítélkezik, és egyáltalán nem kontrollál téged. Ott ül és készen áll rá, hogy felvedd 

vele a kapcsolatot és összekapcsolódjon veled és ha összekapcsolod vele a gondolataidat, akkor azok 

a magasabb minőségű gondolataid, a Felsőbb Éned bölcsességétől válnak magasabb minőségűvé. Ez 

az a részetek, amelyik az emberi énetekhez a legközelebb áll. Ez tehát az egyes számú. 

 

Aztán, ott a tudatos elme, ami a biológiai énedet jelenti. Az emberi éneteket egyesek 

"alacsonyabb éneteknek" neveznek, de persze nem az. Ezt a fizikai részeteket nevezem a Humán 

Isteni Éneteknek. Ez a kettes számú. Ez az a részetek, amelyik annyira vágyik rá, hogy felvehesse a 

kapcsolatot a Felsőbb Énetekkel. Ez az életetek célja. A teljes dualitás dolog és az életed nagy 

próbája az, hogy kinyisd az ajtót és ezt meglásd, és hogy megfogd a kezét annak, amit a Felsőbb-

Énednek nevezel. Azzal töltöd az életedet, hogy megpróbálsz kapcsolódni a Felsőbb Énedhez, és 

amikor ez sikerül, akkor világítótoronnyá válsz. Betöltötted a küldetésed, amiért ide jöttél. Ez a 

célotok, amiért itt vagy a Földön. Vedd fel a kapcsolatot!  A többi jelentős részed az a rész, amelyik 

a fátyolnak ezen az oldalán marad, amelyet teljes mértékben tagadsz. Úgy tekintesz rá, mint 

vezetőre, vagy segítőre, amelyhez nagyon ragaszkodsz. Közben, ez az állandó, amely összekapcsol 

Istennel, bármerre is vagy. Még mielőtt a bolygóra érkeztetek volna, megállapodást kötöttetek a 

körülöttetek élőkkel. Az emberi energiáknak ebben a „levesében”, amit úgy hívtok: „én”, családotok 

egyes részei és darabkái is benne vannak, ők is részeiteket képezik. Támogató csoportként vannak itt 

és miután a négydimenziós földi tapasztalásokat elhagyják, egyes részeik továbbra is veletek 

maradnak. Ez messze meghaladja a genetika, a biológia és a DNS általatok érzékelt rétegének 

lehetőségeit. Valóban lehetséges egyszerre több helyen is lennetek? Igen, lehetséges. Jobb, ha ehhez 

a gondolathoz mielőbb hozzászoktok. Ez is mind része a felfoghatatlannak - a láthatatlannak. 

Interdimenzionális lény vagy, képes vagy rá, hogy sok helyen legyél ugyanabban az időben egy 

másik időkeretben, de az életnek eme körforgása közben mindvégig egy forrással vagy 

összekapcsolódva.  
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Mit jelent mindez az előző életek fogalmával kapcsolatban? Nincs olyan, hogy "előző élet". 

Mert amikor elhagyod ezt a bolygót, kikerülsz az időből is (megszabadulsz a lineáris idő korlátaitól). 

A fátyol túloldalán nincsen idő. Az idő valami olyan, amit a 4D-ben való életetek és kényelmetek 

érdekében fabrikáltatok. Több jelen életed van, amelyek mindegyikét ugyanabban az időben éled. 

Képzeld el úgy, mintha ezek az életek egymásra lennének rétegezve, de egyszerre éled őket, most 

ebben a pillanatban, ezért mindegyik mostani élet. Ennek a rétegekből álló halomnak van egy a 

tetején, amelyik kontrollálja a többit és ez az élet, amelyiket most éled. Amelyiket a tükörben látod, 

amelyik pillanatnyilag elfoglalja a testedet, akiről azt hiszed, hogy ő az egyetlen Te. Ez az a Te, 

amelyik beszél az összes többi Te-vel, akiknek a listáját nevezed az Akasha Krónikádnak. 

 

 Ez egy interdimenzionális fogalom és a DNS-ed egyik rétege is ezt képviseli, amelyik szintén 

láthatatlan. A DNS-ednek ez az interdimenzionális rétege emlékeztet rá, hogy az összes többi életed 

még mindig ott van, épp éled őket épp ebben az időben, de kívül a linearitáson. Ott van az erőd 

raktára. Szeretném elmondani, hogy az életidők végtelen köre aktív bennetek, mégis ha azt akarom, 

hogy megértsétek ezt, meg kell elégednem azzal a képpel, miszerint ezek az életidők olyanok mintha 

egyszerű lineáris módon egymásra lennének halmozva. Mit szólnál ahhoz, hogy hasznodra válhatna 

minden abból, amit angyalként azóta tettél, hogy először megérkeztél erre a Földre? Mit szólnál 

hozzá, ha átfésülhetnéd 52 000 év összegyűjtött tapasztalatát, hogy kiválogasd belőle a legjobbakat? 

Mit szólnál hozzá, ha ez most mind a tied lehetne? Kapcsolódj össze a Felsőbb Éneddel és hirtelen 

létrejön a kvantumhatás és te egyszerre veszed fel a kapcsolatot az összes eddigi életeddel. Le tudsz 

ásni ezekbe az életekbe, amelyeket most élsz egyszerre és használhatod azt, aki az egészet vezeti 

(aki most vagy). Dönthetsz úgy, hogy kiválasztod mindegyik valódnak a legjobb részét. Behívhatod 

és használhatod most azokat a tulajdonságaidat, amelyeket már előzőleg megszereztél. 

 

Engedjétek meg, hogy adjak egy példát azzal kapcsolatosan, ahogy én látom a dolgokat! Mit 

fogtok tenni holnap? Nem tudjátok, mivel ez a jövőtök! Bármi megtörténhet, mivel ez a jövőben 

van. Nem tudhatjátok, hisz még nem történt meg. Amikor ideér a holnap, az már a jelen, és meg 

fogjátok nyilvánítani azt. Bizonyos módon éppen a jövőt nyilvánítjátok meg, ahogy tegnap láttátok. 

Miután a holnap elmúlik, már a múlthoz fog tartozni. Csupán egy holnapi napra volt szükség ahhoz, 

hogy az ismeretlen, ismertté és múlttá váljon. Egy dolog mássá válik. Melyik pillanatban alakul át, 

ismeretlen jövőből ismert múlttá? A válasz: Miközben megélitek. Az én felfogásomban, ti már 

megéltétek! Én mindezt egyszerre látom. Mivel ti szabad akarattal rendelkeztek így nem tudom, 

hogy mit fogsz tenni, azonban ismerem az összes létező potenciálodat, minden lehetséges 

cselekedetedet, itt vannak előttem, akár egy térkép. Ily módon én magam már ismerek bizonyos 

dolgokat abból, amit meg fogsz tenni. Ez a MOST.  Nagyon nehéz nektek elmagyarázni, mivel ti, 

egy lineáris időszerkezetben vagytok. Kik vagytok ti valójában? Mindannyian kezdet nélküliek 

vagytok, vannak azonban köztetek, akik ősöknek számítanak ezen a bolygón. Vannak köztetek, akik 

már 50.000 évvel ezelőtt is itt voltak. Számotokra ez nagyon hosszú idő. A valóságban nem. Arra 

gondolva, hogy mikor volt, amikor velem együtt beállítottátok a mágneses rácsokat, 50 000 év 

csupán a másodperc töredékét jelenti, a világ óráján. 50.000 éve, egyesek közületek Lemúriaiak 

voltak, mások Sumérok, mások később Egyiptomiak lettek. A hi-tech társadalmak valamelyikét 

választottátok, ami csak létezett ezen a Földön, amelyeket nem a gépek határoztak meg, hanem a 

tudatosság. Ti viszont úgy gondoljátok, hogy minél fejlettebb egy technológia, annál jobb gépekre 

van szükség. Engedjétek meg, hogy elmagyarázzam, mit jelent valójában a fejlett technológia! A 

fejlett technológia az a csúcs tudomány, amit intuitív módon minden Emberi Lény ismer, és naponta 

gyakorol, mivel ezzel uralja a dimenzionális észlelést. Ennél többre nem juthattok. Ehhez nincs 

szükség számítógépre. Hogy lehet, hogy mind a Sumérok, mind a Lemúriaiak mindent tudtak a 

Naprendszerről? Hogyan foglalkozhatsz csillagjóslással, ami a Föld legősibb tudománya, a bolygók 

ismerete nélkül? Teleszkóp nélkül hogy tudhatsz bármit a csillagászatról? Honnan tudhatsz a 

bolygók mozgásáról, mégis ez a tudás ismert volt sok idővel a teleszkóp felfedezése előtt? 

Gondolkodjatok el ezen! Sokkal több minden van, mint amit a szemetekkel érzékeltek! Ti vagytok 

az ősök! Egyesek közületek bennszülöttek ezen a területen. Ti voltatok az elsők, akik lábaitokkal a 
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Föld porába léptetek. Bebizonyítsam? Nem tudom, de ti a saját tudatosságotoknak igen. Ha azt 

gondolod, hogy egy vagy azok közül, akik elkötelezték magukat a Földdel, egy, aki szinkronban van 

a tájjal, és az ott lévő állatokkal, arra biztatlak, hogy menj el a múzeumba és nézd meg az edényeket, 

amelyeket te csináltál! Érezni fogod a rezgéseket. 

Vajon TE hogy készítenéd el az Embert? 

 Tehát, hogy építenél meg egy Emberi Lényt? Elvinnélek benneteket egy ezoterikus helyre, a 

Teremtés Barlangjába.  Nézzétek csak az életetek megtervezését, miközben megérkezünk. Ezen a 

többdimenziós helyen tartja számon Gaia az emberiséget. Mélyen a föld belsejében, ott egy 

többdimenziós barlang, amelyet soha nem fogtok megtalálni. Kvantum tulajdonságokkal 

rendelkezik, mivel egy többdimenziós kristály-szerkezet található benne a bolygón lévő minden 

léleknek. Nem azt mondom, hogy minden életnek. Azt mondom, hogy minden léleknek. Amikor egy 

bizonyos léleknek már sok élete volt, a kristály mindazoknak az életeknek a rezgésével vibrál. 

Minden, amit valaha is megtanult az Ember azon életek alatt, energetikailag és kvantum szinten ott 

lakozik ebben a kristály-szerkezetben. Ennek a kristály-szerkezetnek az a rendeltetése, hogy 

kommunikáljon a bolygó Kristályrácsával. Ezért minden tudás, amit az Emberi Lény megtanult, itt 

van a Földön letétbe helyezve és itt is marad. Minden, ami valaha is megtörtént azzal az Emberrel, 

még mindig itt van a bolygón. A föld rezgésszámát, de még az idő sebességét is, az határozza meg, 

amit az emberek spirituális és ezoterikus értelemben megtanultak. 

 

 Ha megvilágosodtál, hogy Isten ott van benned, és ha emiatt kezdesz másképp élni, a dráma 

kezd eltűnni az életedből és te képes leszel elválasztani a sötétséget és soha nem térni vissza hozzá. 

Megtanulod magadévá tenni azt az isteni hatalmat, ami ott van benned és megtanulsz örülni. 

Hatással vagy a földre és Gaia tud minden lépésedről. Terjeszted a fényt, bármerre is jársz. Egy régi 

metafora ez, de a legjobb, amit fel tudunk hozni. Isten ismer téged. Gaia is ismer. A ragyogásod és a 

mester-léted, magát a Földet kezdi egy magasabb rezgésszintre emelni. Ahogy megoldod a 

problémáidat, maga a bolygó rezgésszáma emelkedik. 
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 Micsoda rendszer! Gyönyörű. És ez nem a véletlen Emberi Lények számára lett kitalálva, 

akiket véletlenségből helyeztek ide, azért, hogy szenvedjenek! Vajon érted ennek a spirituális 

logikáját? Azt akarjuk, hogy lásd Isten arcát, ami mindig boldog, mert ott van a Teremtő egy része 

benned. Hogy tudnánk leírni valamit, amit lehetetlen megértened? Magatokat különállónak látjátok, 

pedig nem azok vagytok. Jóllehet, egy lineáris 4D-s nézőpontból, egyedül erre vagytok képesek, de 

ha Isten értelmével rendelkeznél, látnál mindent, ami te vagy. A teljes Akashád ott van. Ott van a 

lelked több száz megnyilvánulása, ott van a földre született sok-sok életed. Isten tükrében te mindaz 

vagy, de ugyanúgy a Teremtő egy darabkája is egyben. Hogy tudnánk elmagyarázni neked, hogy 

lehetsz egyszerre több helyen? Hogy tudnánk elmagyarázni neked, hogy maga a bölcsesség, amelyet 

magadban hordozol, átszáll a bolygóra, ahogy itt élsz rajta?  

 

 Kvantum állapotban nem létezik az idő. Kvantum értelemben, még mindig éled azokat az 

életeket, segítve a bolygót, miközben éled őket. Egy öreg lélek nagyon fényesen világít a Föld 

bolygón, a spiritualitás kvantum spektrumában. Most egy teli szobát látok, megtöltve azokkal, akik 

változást hoztak létre a bolygón, mintegy 30.000 évre visszamenőleg. Itt vannak a bennszülöttek és 

az ősök. Néhányan közületek a saját magatok leszármazottai vagytok! Gyönyörű, amit tettetek és 

egyre csak jöttök és teszitek újra meg újra. Mit mondtam nektek legalább 26.000 évvel ezelőtt? 

Sokan csak erre a pillanatra vártatok és nem akarjátok elszalasztani. Még ha valamelyikőtök el is 

hagyja a földet az elkövetkező években, azonnal vissza fog jönni. Mert nem akarjátok elszalasztani a 

finálét! Nem a bolygónak lesz vége, hanem egy régi energiának, és ami jön, az egy új energia 

kezdete.  

 

 Hogy írjuk le a Születés fuvallatát? Ez a ti időtökben, azt a sajátosságot jelenti, mielőtt éppen 

megszülettek. Persze ez kvantum szempontból idő nélkül történik. Tehát éppen mielőtt lejönnél, 

találkozol a születendő gyermekeid potenciáljaival. Nem tudom ezt igazán megmagyarázni, mert ti 

megragadtatok egy lineáris időkeretben, Isten viszont nem és a terv sem. Így hát, feltételes 

kérdésekkel folytatom. Mit mondanál azoknak a lelkeknek, akik esetleg majd a gyerekeid lesznek? 

Mi lenne az üzeneted? Ha neked egyáltalán igaznak hangzik, amit mondtam, akkor elmondom, hogy 

létezik egy még nagyobb terv, mint amiről tudsz, nos? Mit szólsz ahhoz, hogy ez az egész, egy 

nagyszerű módon, egy kvantum-rendszerben lett összerakva és egyáltalán nem véletlenszerű? Mi 

van, ha mindennek rendeltetése van? Azonban, mivel ti megragadtatok egy lineáris egyenes-vonalú 

rendszerben, nem láthattok semmit, csak azokat a dolgokat, amelyek két irányban történnek - a 

múltban és a jövőben. Így hát minden véletlenszerűnek és szinte kaotikusnak tűnik. A valóságban 

viszont minden az Ember szabad választásától függ. A valóságotok attól az energiától függ, ami 

létrejön a bolygón ezen szabad választás által és minél magasabb rezgésszámú ez az energia, annál 

jobban látható és érthető a terv. 

Új Lelkek érkeznek a Földre 

"Kryon, itt valami nem stimmel. Azt mondod, hogy mi vagyunk azok, akik körbe járunk, 

jövünk és megyünk, a Földön azonban ma sokkal több ember él, mint amikor megszülettem. Nem 

lehetséges, hogy ugyanazok az entitások jönnek és mennek folyamatosan. Kell, hogy legyenek újak, 

akik egész idő alatt érkeznek.” Igen, új lelkek érkeznek folyamatosan. Hogy honnan jönnek? Egy 

ugyanilyen jellegű kísérletből érkeztek más dimenziókból, más helyekről és más helyzetekből, 

melyeket nem Földnek hívnak, ám azt is nagyon kedvelitek. Ez a kísérlet állandóan zajlik. A 

többdimenziós univerzumokban egy időben több kísérlet folyik. Ebben az Univerzumban csak egy 

zajlik, de azonban vannak más kísérletek is, amelyek az alternatív univerzumokban történnek. Ezt 

teszitek, ti jöttök és mentek ezekből a kísérletekből, mint szakértők. Neve is van ennek a 

szakterületnek, azonban nem tudom megmondani nektek, mivel csupán a fátyol innenső részén 

fogható fel. Olyan név ez, amelyet igen jól ismertek, belétek ivódott, mivel ez az, amit tesztek. 

Tehát, ti egy másik kísérlet helyszínéről jöttetek, miközben az befejeződött, de az is lehet, hogy nem. 

Amikor megérkeztek, úgy döntötök, hogy beléptek a Föld nevű kísérletbe, mint újonc. Az első 
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alkalom igen nehéz számotokra. Ez egy rendszer. Létezik egy rendszer, amely sokféle kísérletet 

tartalmaz és ti örökké ezzel foglalkoztok. Ez azt jelenti, hogy a teremtésnek van egy motorja, amely 

csupán létezéseteknek köszönhetően működik ezen a bolygón. Létezik egy jóval nagyobb kép, mint 

amit ismertek, amikor nem itt vagytok. Specialitásotokat, minden angyal ismeri. Hordozzátok a 

színeit és jelvényeit, mindazoknak a helyeknek amerre jártatok, és annak, amit tettetek. Ezek minden 

egyes élettel változnak. Az életek nagyon rövidek. Nagyon gyorsan jöttök és mentek, nagyon 

gyorsan. Ezek vagytok, az egyetemes teremtés specialistái! 

Az Érkezések és Távozások típusai 

Az új-jövevény 

Új-jövevény az, aki először születik ebben a ciklusban a Földre. Más biológiákból jön, más 

univerzumokból, más földekről, (ha így kívánjátok mondani), de ez nem pont így van. Ez a kísérlet, 

amit ti Földnek hívtok, nem másolata valaminek, ami már megtörtént vagy jelenleg történik. Nem az 

alternatív önmagatokról van szó. Nem. Ez a kísérlet egyedi és minden egyes kísérleti helyszín 

egyedi. Mind a szabad akaratról szól, és különösen arról, amit az létrehoz egy-egy univerzum 

határain belül. Ismerjük lehetőségeiteket, de igazából, amit jelenleg tehettek, azt a szabad akarat 

teszi lehetővé.  

Az új-jövevények: Könnyen rájuk ismertek olyan ártatlanok – teljesen tiszták és 

túlnyomórészt máris kétségbe ejtette őket az emberiség. Az új-jövevény az, aki azonnal kimegy a 

természetbe, mivel nem tudja elviselni az Embereket. „Ez számomra nem működik” mondja. Egy 

hétköznapi társalgás során ő „A”-t mond és ”B”-t kap vissza, felfogásuk szerint a társalgás igen 

nehéz dolog. Gyakran nem néznek a szemedbe és nem olyan módon válaszolnak, ahogy várnád. 

Nem értik miért keverednek drámákba az emberek. "Miért teszik ezt az emberek?" „Nem szeretem 

ezt a helyet” mondják. „Majd az állatokkal beszélgetek.” Ilyen egy új-jövevény nagyon zavarban 

van az Ember és Ember közti kapcsolatokban. Meg kell még tanulniuk, és ezt teszik folyamatosan. 

Egy új-jövevény olyan, aki csak egy kicsit nincs szinkronban. Van, aki azt mondja rájuk, kissé 

bizarr, csak azért, mert annyira zavarba hozza őket a Föld és az emberiség. Találkoztatok már 

ilyennel. Tudjátok kiről van szó, barátságosak és értékesek, drága lelkek ők! Úgy tűnik, nem találják 

a helyüket a társadalomban; annyira őszinték, miközben tanulják, hogy miként is működnek a 

dolgok. 

Majd, itt az ellentét az öreg lelkek! Néhányan 50 000 évesek is vagytok, és semmi nem lep 

meg benneteket. Ti, itt voltatok és ti hoztátok létre mindezeket! Többször is eljátszottátok az összes 

szerepet mindkét nemben, és most is csak egy ilyet játszotok és fáradtak vagytok! Nagyon fáradtak! 

Azoknak pedig, akik meg vannak győződve arról, hogy ez az utolsó életük itt és nem fognak 

visszatérni, elmondhatom: Igenis vissza fogtok térni! Vissza bizony!  

A színlelők: A színlelő valójában egy új jövevény. De ő gyorsan és könnyedén megszerzi a 

spiritualitás bogarát. Végül is, nem ez-e valamennyitek lényege? A színlelő arra játszik, ami közös 

bennetek, olyasvalami, amit ő könnyedén megért és ebbe rejtőzik, színlelve, hogy ő egy öreg lélek. 

Nem fogjátok felismerni, egyedül egy dolog árulja el őket. Hallottátok-e már azt a kifejezést, hogy: 

"Túlságosan is spirituális, ahhoz, hogy jó földi legyen?" Ha ilyen, akkor ő valószínűleg egy színlelő. 

Ők hamisítók, a valóság meghamisítói. Semmit nem akarnak tenni a való világgal. Ők azok, akikkel 

kommunákban találkozhatsz. "Kell, hogy legyen egy jobb módszer" mondják. Spiritualitással veszik 

körül magukat és megpróbálják beleolvasztani saját valóságukat. Ezenfelül, szeretnének 

felemelkedni, „elmenekülni innen”. Szeretnének hasonlóak lenni Illés prófétához, eléggé 

spirituálissá válni, és egyszerűen eltűnni! Szeretnének elmenni, hogy semmi kapcsolatuk ne legyen 

többé az emberekkel, vagy azokkal, akik nem úgy gondolkodnak, mint ők. Ugyanolyan értékesek 

ők, mint egyéb új jövevény, de más módon, mert ők valóban látni tudják, hogy az istenség valós. Ők 
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igyekszenek visszaosonni a születés fuvallatához, hogy megtalálják azt. De soha nem tekintik 

szentnek az emberiséget, sem a próbát, amely az emberiség előtt áll.  

„Kryon, ha ez így van, akkor mi az Emberiség célja?” A cél az, hogy „addig tegyétek, amíg 

kész nincs”. Pillanatnyilag valóban fáradtak vagytok. De, kérdezzétek meg a katonát, aki minden 

nap ütközetbe megy, hogy elfáradt-e? Már tudjátok a választ. Annyira nagyszerű, amit pillanatnyilag 

tesztek! Ha láthatnátok a rendszert, ha láthatnátok az összefüggést, örökké ezt tennétek!  

Elmúlt, Nem-Humán megnyilvánulások a Földön. 

A rendszer ti vagytok, a rendszer Isten és a Természet is. Szeretitek a Gaiát! Milyen 

nagyszerű energia! Hányan vannak közületek tudatában annak, hogy volt elmúlt életeitek, amikor 

nem Emberek voltatok? Mit szólnál egy életről, Gaia belsejében? Évszázadokon át valóságos része 

lenni a földnek, majd visszatérni? Vagy a sziklák, növények vagy fák részének lenni? Egy élet része 

lenni a levegőben interdimenzionális élet a levegőben? Tudtatok arról, hogy ez is lehet létezési mód? 

Mondok egyebet. A nem-emberi életek nincsenek rögzítve az Emberi Akasha Krónikában.  

 

Vannak olyan spirituális látók, akik ilyeneket mondhatnak: "Látom az Akasha jegyzetedet és 

úgy tűnik mintha pár évszázadra eltűntél volna, hogy másvalamit csinálj, majd újra megjelenj. Nem 

tudom megmondani hol voltál vagy mit tettél ezalatt. Amikor nincs energetikai lenyomatod az 

intredimenzionális DNS-edben, akkor egyetlen látó sem láthatja, hogy „hol” vagy, illetve „hol 

lehetsz”. Ezért a feltételezés egyszerű: Ha nem jöttél vissza a Földre, mint Ember, biztos pihensz a 

fátyol túloldalán, készülve a következő inkarnációra. Aztán néhányan úgy képzelik el lélek-

önmagukat, amint valahol angyali hintaszékben angyali ételt esznek, egy hosszú, egyetemes 

vakáción a Mennyországban kószálva egész nap! " Ez nem így van. A földben voltál, energetikai 

formában! Látóitok csupán azt képesek olvasni, ami emberi formátok tartományán belül van. 

 

Ez egy messzemenően nagyobb rendszer, mint amiről tudtok. A linearitás nagyon ügyes és 

egyszerű válaszokkal lát el benneteket, nagyon komplex folyamatokról! "Hogy történhet meg egy 

ilyen dolog?" – kérdezheti valaki. Gondolatébresztőnek hadd kérdezzem meg tőletek: Miért 

rendelkezik Gaia energiája tudatossággal? A válasz pedig, azért mert része annak, ami ti vagytok. 

Különösnek tűnik, mint „otthon” számotokra? Így kell lennie. Ez egy isteni energia. Célotok, hogy 

megváltoztassátok, ennek a bolygónak a rezgésszámát a szabad akarat által, és olyan magasra 

emeljétek, amilyenre csak tudjátok. Amikor a próba véget ér, (akármikor úgy döntötök, hogy vége 

legyen), az energia megmérettetik és a mérés eredményét felhasználva az univerzum aszerint fog 

változni, amit ti teremtettetek, amit most igazán nem érthettek. Ez maga a teremtés motorja. Ez az, 

ami által működnek a dolgok. Ugyanolyan fontos ez nekünk, a többieknek, mint amilyen fontos 

nektek az élelem ezen a bolygón. Amiben részt vesztek, az interdimenzionálisan és univerzálisan is 

egyaránt mélyreható. Nagyon fontos dolog, és ti semmit sem tudtok róla, amíg itt vagytok. Nem 

tudhatjátok, hisz akkor miben állna az energia tesztje? Azonban mindennek értelme van, és ezért 

szeretünk annyira benneteket. 

A „kapcsolat" 

Az a kapcsolat, amiről ti nem tudtok, igen mélyreható. Amikor elhagyjátok ezt a bolygót egy 

dimenziókon átívelő változás történik és lényetek összes energiája visszatér ahhoz, akik vagytok és 

csatlakoztok hozzám. "Csatlakoztok hozzám"mivel én is egy részetek vagyok. Létezik egy kapcsolat 

kettőnk közt, ami több mint fivér és nővér, vagy angyal-társak kapcsolata, mivel ezek lineáris és 

egyszerű Földi fogalmak. Ehelyett, amivé váltok, az Isten egy része. Most pedig hadd adjak át egy 

metaforát, a leves analógiáját. Ez a létező legjobb metafora, valamire, ami kívül van a teljes 

megértésetek határain. Nézitek a tányért és benne a levest látjátok. De nem látjátok benne a 

molekulákat. Nem látjátok az ízesítőket, nem látjátok a sót, a borsot és a más hozzávalókat. Amikor 
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Istenről beszéltek, ti csak elképzelitek Istent egyedülálló energiaként, mely számotokra a szeretetet 

képviseli vagy talán a tekintélyt? Az igazság az, hogy ha meg tudnátok vizsgálni Istent és képesek 

lennétek „a skatulyán kívül gondolkodni”, amelyben éltek, ott találnátok saját neveteket is! Én is ott 

vagyok veletek és ugyanúgy azok a mesterek, akik valamikor a Földön jártak, ott vannak barátaitok 

és mind, az ősök. A kapcsolat abból áll, hogy ti vagytok én és én vagyok ti, amikor itt vagytok. Mi 

mindannyian egyetlen leves vagyunk, olyan módon összevegyítve, ami megmagyarázhatatlan 

számotokra. Ezért, miközben olvassátok ezeket a sorokat, talán éreztek valamit, hisz tulajdonképpen 

egyik részetek küldi az üzenetet. A ti bizonyos részeitek, melyek most nincsenek „veletek”, ők 

küldik ezt az üzenetet! Mert ők az én részeim is. Részei vagytok a családnak. Isten részei vagytok. 

Bátorítalak benneteket: Álljatok a tükör elé, nyitott szemmel szemléljétek magatokat és mondjátok: 

"Vagyok, aki vagyok", ami azt jelenti, Isten Vagyok! Aztán továbbmehettek! Ez az igazság! 

A Kozmikus Szövedék és az öröm háza 

A Kozmikus Szövedék 

A Kozmikus Szövedék olyan speciális energia, amire úgy gondolhattok, mint tárgyra, bár 

nem az – ez egy jelenség. Ez a valami közös mindabban, ami körülöttetek van, mégis misztikus, 

mivel keveset tudtok róla. A Kozmikus Szövedék, az Univerzum egyetlen energiaforrásának közös 

nevezője. A közös nevező - azt jelenti, hogy minden dolog a Kozmikus Szövedékből sugárzik ki.  A 

Kozmikus Szövedék mindenhol ott van. Áthatja a teljes Univerzumot. Minden, amit látsz, és 

minden, amit nem láthatsz, tartalmazza a szövedéket. Fizikátok legkisebb részecskéitől kezdve, az 

elekronfelhőtől felfelé, a Kozmikus Szövedék jelen van. A Kozmikus Szövedék talán az, amit Isten 

tudatosságának nevezhetnénk, vagy amit fizikának, energiának, vagy ami tartalmazza a tudatos 

szeretetet. Bárhogyan is, ez az, ami áthat mindent, körülveszi és felöleli a teljes Univerzumot, 

beleértve az összes dimenziót. Ez a hiányzó darabja annak az energiának, melyet oly régóta kerestek. 

Ez a szeretet energiája. Ez a Szellem energiája. Ez az Univerzum energiája. Most pedig fel fogunk 

építeni egy házat – Ti és Én. A kapcsolat a Kozmikus Szövedékkel az öröm kapcsolata. Ez az, 

amiről most fogunk beszélni. 
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Az alapozás 

Az öröm házának építését az alapok lefektetésével fogjuk kezdeni. Ahogy minden építő teszi, 

először az öröm házának alapjait kell létrehoznunk. Tudatjuk most veletek, hogy ez az alapzat az ön-

értékelés. Lehetséges, hogy sohasem érezted egy kicsit sem értékesnek magad, de tudnod kell 

valamit. Ezt a bolygót a szabad választás szektorának tervezték és építették, és Ti – rajta élő 

entitások – mindannyian Isten részei vagytok. Ez az egyetlen hely az univerzumban, ahol a lecke a 

szabad választással kapcsolatos. Ez a teszt, emlékeztek-e rá, kik vagytok valójában. Van sok más 

bolygó, ahol az entitások képesek kommunikálni a Kozmikus Szövedékkel, de a Föld különleges, 

mert ti képesek vagytok személyenként külön-külön használni. Az öröm házának, melyet együtt 

építünk, saját értéked tudata az alapzata. Tudnod kell, hogy egyszerűen el sem kezdheted 

megtapasztalni az örömöt, amíg meg nem érted saját értékességed fontosságát. Kiérdemeltétek, hogy 

itt legyetek! Azon entitások közül valók vagytok, akik kapcsolatba léphetnek ezzel a kozmikus 

erővel – és, mint mondtuk különlegesek vagytok. Mit jelent a “szeretet-kapcsolat”? Nem számít a 

távolság az univerzumon belül, mindenki, aki kapcsolódik a szövedékhez, ismer téged. Ők tudják, 

hogy egy nagyobb terv része vagy, és hogy minden fénypont (vagyis csillag), amit az égen látsz, 

annak az energiának a bázisaként működik, mely számodra is elérhetővé válik ön-értékelésed és 

emberi szándékod által. Erre gondolj, amikor a következő alkalommal felnézel, és képes leszel 

meglátni mindannyiukat. Sok-sok entitás van ott, és mindannyian név szerint ismernek! Létezik egy 

tudatosság, amely végső fokon áthat mindent, amit esetleg tudni akarsz és felismersz. Ez jelentősen 

növelheti önértékelésed! A benned ülő angyal, aki a Te arcodat viseli, ő is oda tartozik. Csodálatos 

Ő, és van célja – és sejtszinten mindannyian tudjátok, miért vagytok itt. Értsétek meg, hogy az öröm 

az önértékelésből fakad. 

Falak 

Metaforikusan a falak azok, amelyek minden mást támasztanak. Ezek tartják a tetőt, amely 

menedéket nyújt. Végső fokon ezek fognak védelemként szolgálni az elemekkel szemben – az öröm 

házának falai. Ezek a jelképes falak kifejezésmódotokból épülnek fel. Látni fogod, ahogy napról 

napra fejlődik kifejezésmódod, építeni fogod örömöd házát. Ahogy egyik helyről a másikra mész, 

figyeld meg önmagad, hogyan fejezed ki magad. Kérdezd meg önmagad: Van-e koncepciója a 

beszédednek? Tökéletesen, hatalmas és megszentelt szavakkal fejezed-e ki emberi szándékaidat?” 

Ha nem így van, van-e rossz megfogalmazási szokásod? Így fejezed-e ki magad időnként: “Óh, 

tudtam, hogyan kellett volna történnie.” Hogy válaszolsz a kihívásra? Mondasz-e másokról nem 

helyénvaló dolgokat? Ez az a ház, amit fel szeretnél építeni? Megfogalmazott szavaid magasabbra 

visznek-e? Pozitív dolgokat mondasz-e, melyek erőt és gyógyítást hordoznak? Esetleg semmit sem 

építenek szavaid? Ezek a Ti falaitok, kedveseim. Ezek nélkül a tiszta és óvatosan felhúzott falak 

nélkül a ház sohasem fog megállni alapjain. Gyakorold a pozitív, felemelő igazságok kimondását. 

Teremtsd meg hangoddal falaidat. Hozd létre szavaiddal valóságodat. 

Habarcs 

Jelképesen a habarcs valami ragasztószerű anyag, ami összetart mindent, és szilárddá tesz. 

Mindenhol megtalálható a házadban. Kifejezéseidet ez fogja hozzáragasztani az alapokhoz és a 

falakhoz. Ez lesz a mennyezeten is. Ez veszi körül majd az ablakokat és az ajtót. A habarcs 

mindenütt ott van, és soha nem tudhatod, melyik tulajdonsághoz rendeljük hozzá. A habarcs az öröm 

házában a nevetés. A humor! Ó, sajnos nagyon sok vallásos ember jár-kel a bolygón, aki fél 

elmosolyodni. Azt mondják: “Isten komoly”, vagy “a Szellem nem szeretné, hogy nevessünk ebben 

a megszentelt időben”. Én azonban azt mondom nektek, hogy minden nevetés, amit az emberektől 

hallunk, megszentelt és kegyes. Ez az egyetlen tulajdonság, amely sértetlenül keresztülmegy a 

fátylon a Szellemtől az emberekig”. Humor! Nevetés! Tudod, mit érzel, amikor nevetsz? Amikor a 

Szellem szeretete jegyében nevetsz, az örömöt tapasztalod! Nincs megszenteltebb érzés, ennek 
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tudása bizonyosságot kell, hogy adjon neked. Kezdd a következő meditációdat nevetéssel, annak 

tudatában, hogy mindannyian osztozunk veled a vidámságban, valahogyan csatlakozunk majd 

hozzád. Próbáld ki időnként. Figyeld meg a humor körüli energiát. A harsány nevetés szent dolog. 

Valóban! Ez a habarcs az öröm házában. 

Ablakok 

Átvitt értelemben, az ablakok azok, amiken keresztül kifelé néztek a világba. A másik 

oldalról a világ ezeken keresztül néz be belétek az ablakok nagyon fontosak. Az öröm házának 

ablakaihoz a bölcsességet, mint tulajdonságot rendelhetjük. Ez a tulajdonság a kapcsolat a Kozmikus 

Szövedékhez, melyet mi Isten Palástjának szoktunk nevezni. A Szellem bölcsessége a kapcsolódás a 

szövedékhez, amely magában foglalja a szeretetet. Ezt tapasztalod, amikor eléred és megfogod Isten 

kezét, “partnerré válsz Istennel” ezekben az új energiákban, ahogy befogadod a Szellem Palástjának 

bölcsességét. Ez teszi lehetővé számodra, hogy bölcs módon tekints a világra. Ez teszi lehetővé 

számodra, hogy lassan reagálj, ha megvádolnak, és amelyik lehetővé teszi az emberi tekintet 

türelmét és békéjét – amelyik gyengéd és csendes. Ez a bölcsesség. Ez a Szellem Palástja, és a 

kapcsolat a Kozmikus Szövedékkel az, ami ellenőrzés alatt tart, amikor könnyen megalázhatnád a 

másikat, vagy miatta fontosnak tartanád magadat. Amikor a világ benéz az ablakodon, Isten 

bölcsességét fogja látni. És ez a bölcsesség az, ami mindannyiótoknak lehetővé teszi, hogy 

létrehozzátok életetekben a békét, hogy ne látsszatok másnak, csak békésnek. Igen, ez az, ahol jelen 

van az öröm! Ez az általatok épített ház csodája. Tudd, hogy Isten felkent része vagy ezen a 

megszentelt helyen, és végtelen energiával kapcsolódsz a Kozmikus Szövedékhez. 

Ajtó 

Az ajtó, átvitt értelemben az a kérdés, hogyan jutsz be az öröm házába, miután már 

felépítetted. Felhasználod-e ön-értékelésed, humorodat, helyesen használod-e kifejezőképességedet 

és bölcsességedet? Valahogy be kell jutnod a most felépült házba, hogy megtapasztald, mi van benn. 

A legnagyobb erő ezen a bolygón és az egész univerzumban az emberi szándék, amely megnyitja 

örömöd házának kapuját. Mi lesz az első szándékod, amikor majd átléped a küszöböt, és ott állsz, 

ahol nevethetsz, és békében és örömben együtt lehetsz azzal, aki valójában vagy? Ez a szándékod az, 

hogy lépjen be a szeretet életedbe! A Kozmikus Szövedéket hívjátok! Így az erőt hívjátok, amely 

nagyobb minden erőnél! Készen van a házatok. “Hogyan?” Mondhatjátok: “Nincs tető?” Nincs. Az 

öröm korlátlan, és sosem lehet teteje. A tető hiánya az öröm házán, metaforája nyitott 

kapcsolatodnak Isten felé, az öröm energiájának túláradása, ilyen isten szeretete.  

Társként való teremtés a számos énedet felhasználva 

Az emberek egészen megszállottként vágynak rá, hogy megtudhassák: "hogy vehetnék részt 

társként a saját valóságom megteremtésében?" A társként való teremtés első módja, hogy ha 

megszabadulsz a 4D-s időérzékedtől. Értsd meg és érts egyet vele, hogy nagyobb energia vagy, mint 

amennyit a 4D-ben láthatsz. Ha két ember ül egymás mellett és elhiszik, hogy tényleg csak ketten 

vannak ott, akkor nincs fogalmuk a köztük zajló folyamatos energiacseréről. Akkor persze nagyon is 

érzik, ha konfliktus, rivalizálás van közöttük, vagy szerelem szövődik! Néhányan közületek 

pontosan érzékelik az ilyen helyzetekben keletkező energiát. Az energiát gyakran sűrűnek nevezitek, 

ilyenkor azt mondjátok: „szinte vágni lehet”! Mit gondoltok, miről van itt szó? Milyen energia 

keletkezik, ha valami olyasmit mondotok a nevetekkel jelölt kísérő csoportnak, amit eddig még nem 

mondtatok soha: „szeretlek”. Hallottátok már, hogy szeretnetek kell önmagatokat? Most talán 

megértitek, hogy itt nem egy ego-vezérelt dologról van szó, hanem azon részeitek szeretetéről, 

melyek valóságotokat alkotják és ezzel szeretettel tápláló energiát teremtetek önmagatok számára. 

Hogyan képes az Emberi Lény a társteremtés révén megteremteni realitását, megváltoztatni azt, 

amelyben él? Hosszan tudjátok sorolni, mi kell ahhoz, hogy spirituális életet éljetek. Hol ezt, hol azt 
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kértek Istentől. De a Szellem válasz helyett mindig visszakérdez: „Miért nem használod társteremtő 

képességedet, miért nem teremted meg magadnak?” A társteremtésetek annál hatékonyabb lesz, 

minél inkább megértitek működését. 

A társteremtés definíciója: olyan teremtés, melynek során belső Szellemi magotok révén 

megváltoztatjátok realitásotokat, helyzeteket és szinkron eseményeket teremtve, melyek által 

eljuthattok olyan területekre, ahová egyébként nem juthattatok volna el. Az emberek Felsőbb Énje 

más emberi lénynek felsőbb énjével kapcsolódik. Hogyan is működhetne másképpen a társteremtés? 

Az ember nem képes vákuumhelyzetben társteremteni. Ha te megváltoztatod a körülötted lévő 

valóságot és létrehozol egy új helyzetet, mindjárt belemész valaki másnak a valóságába. 

Valahányszor változtatsz saját helyzeteden, hatással vagy a környezeted helyzetére is. Hogyan 

működhetne a szabad akarat az egész emberiségnél, ha csak néhány tagja lenne képes az energiát 

mozgatni a többi tehetetlen báb körül? Minden alkalommal, amikor társ-teremtést végeztek, 

megfeleltek valaki más társ-teremtésének! Valahányszor sikeres a társ-teremtésed, az mindig egy 

végtelenül komplex tervezés eredménye. Egy rendszerről van szó.  

 

Felsőbb Énetek egy részetek a fátyol túlsó oldalán – olyan munkát végez, amit ti elképzelni 

sem vagytok képesek. Nevezzétek intenzív tervezési rendszernek, mely egész idő alatt zajlik, 

miközben ti imádkoztok, sétáltok, fényt küldötök! Ám a folyamat sok mindenki mást is érint. Érinti 

azok Felsőbb Énjét is, akikkel együtt cselekedtek, ők is együtt dolgoznak, társ-alkotóiként annak, 

amit ti a bolygón kíséreltek megtenni, közben ez őket is erősíti. Szóval rengeteg minden történik a 

hétköznapi, tudatos állapotodban felfoghatón kívül. Ez nagyon bonyolult! Amikor a szándékod, a 

teremtés végül megnyilvánul, egy mindannyiótoknak kedvező megoldásról van szó, jóváhagyással 

és megfelelően végrehajtva. Amit mondhatok, hogy eltávozott szeretteitek mind egy-egy vezető, egy 

a sok közül. Lehetséges, hogy ti magatok is valaki más vezetője vagytok, a jelen pillanatban is? 

Amikor az elmúlt életetek végén távoztatok, lehetséges, hogy énetek egy része itt maradt, hogy 

együtt legyen a többiekkel? A válasz: IGEN. Talán ők még mindig itt vannak és élnek? Mit szóltok 
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ehhez a puzzle-hoz! Gondolkodjatok el ezen! Reinkarnálódtál, és íme, itt vagy, azonban ugyanakkor 

lehetséges, hogy egy másik ember vezetőjeként is itt vagy! Ez azt jelenti, hogy egyszerre, több 

helyen létezel. Ez az igazság. Ha eltűnődtök rajta, akkor ez sok mindent megmagyaráz. 

Valahányszor, amikor a bolygóra jöttök, újra és újra elcsodálkoztok azon, hogy miért 

jelentkeznek megmagyarázhatatlan pszichikai tulajdonságok. Félelmek, visszaemlékezések, dolgok, 

amiket meg akartok, vagy éppen nem akartok megtenni. Helyek ahova el akartok, vagy nem akartok 

menni mind úgy, jelentkeznek mintha már megéltétek volna. Létezik egy kapcsolat Gaiával és a 

többi Emberrel! Egy valóságos kapcsolat létezik mindenek között, jól elrejtve. Jelen vagy a bolygón, 

mint valaki másnak a vezetője! Nem mindegyikőtök, mivel ez egy nagyon különleges információ. 

Ez attól is függ milyen öreg vagy! Minél fiatalabb vagy, annál nagyobb az esély. 

Hogyan működik ez? Megmagyarázhatatlan és nehezen felfogható.  Mondjuk, benne ülsz az 

autódban és körözöl a háztömb körül. Magadban imádkozol: "Kedves Parkoló Angyal, nem tudom, 

hogy fogod elintézni, de mindenképpen szükségem van egy parkolóhelyre, mégpedig itt." 

Mindannyian voltatok már ilyen helyzetben. Hirtelen egy autó épp kiáll és te beállsz a helyére. Te 

ekkor azt mondod, hogy "Köszönöm, Parkoló Angyal". Most hadd mondjam el, hogy mi történt. 

Vannak, akik úgy érzik, hogy a jelenet a következőképpen zajlik le: azzal, hogy megérkezel oda, 

ahová menni akartál és elkezdesz parkolóhelyre vadászni, az megváltoztatja a háztömb energiáját és 

valahogy a Parkoló Angyal elragad egy szegény lelket vásárlás közben a boltból, belekergeti az 

autójába és kényszeríti, hogy tegye a sebváltót hátramenetbe és hagyja el a parkolóhelyét. Közben 

pedig hirtelen ráeszmél, hogy esze ágában sem volt még elmenni, de mégis elment. Te pedig beállsz 

a helyére! Ez, amit most írtam le, egész egyszerűen nem történik meg. Ami valójában történik, az 

egy szinkronizált tánc, amit az időn és a téren kívül táncolnak. Ez egy nagyon összetett dolog. A 

korrekt forgatókönyv így néz ki: Az érkezésed ideje körülbelül megfelel valaki más távozásának az 

idejével. A Parkoló Angyalnak csak annyi a dolga, hogy összehangolja a tánc szinkronicitását. Te 

épp a megfelelő pillanatban érkezel, a vásárló épp megy el és te beállsz a helyére. A vásárló boldog. 

Te is boldog vagy. Mindenki nyert. Viszont ez magában foglalja énednek számos olyan részét, akik 

ugyanabban az időben sok más helyen vannak és magában foglalja annak az embernek a részeit is, 

aki épp vásárolt és most megy el. A Parkoló Angyal tulajdonképpen nem más, mint egy 

forgalomirányító ebben az óriási tervező értekezletben, amiben számos részed vesz részt 

folyamatosan. Gondold át egy pillanatra, milyen összetett mindez és micsoda tervezést igényel! 

Van egy Felsőbb Éned és vannak még más énjeid is és mindegyik tudja, hogy mikor jössz, 

mikor mész, mikor fogsz imádkozni és ugyanígy tudja mindezt a másikról is, akinek beállsz a 

helyére. A többi angyalnak is bele kell egyeznie ebbe az egészbe. Eszedbe jutott-e már valaha, hogy 

a jó szerencséd valaki más társ-teremtése? Mert gyakran az, amit így sokkal könnyebb 

szinkronizálni. Az a vásárló ott ül a kocsijában és imádkozik: "Istenem, olyan nehéz parkolóhelyet 

kapni. Hadd kapja ezt meg most egy olyan valaki, aki igazán megérdemli, és aki ugyanúgy szeret, 

mint én." És akkor hirtelen megjelensz te! Ki társ-teremtett kinek? Összetett dolog ez. És akkor most 

nagyítsd fel ezt az összetettséget több tízmilliószorosára, mert a folyamat a szinkronicitás táncáról 

szól. Kérsz mindenfélét a kapcsolataiddal, a munkáddal, az utazásaiddal és mindenféle dologgal 

kapcsolatban, amelyekben megpróbálsz társ-teremtő lenni az életed során. A tánc szinkronicitását 

kéred és ugyanakkor olyan sokan nem értitek, hogy hogyan működik ez. Szabályok közé próbálod 

szorítani a folyamatot: "Ó, Szellem, add meg nekem pontosan azt, amire szükségem van, és akkor 

erre van szükségem, meg erre is szükségem van és akkor majd én ezt meg társ-teremtem veled. 

Viszont nem vagyok hajlandó elköltözni és nem vagyok hajlandó ezt megtenni, vagy azt megtenni." 

"Hogy csinálhatnék bármit is" – mondja az angyalod – "ha ennyi korlát közé szorítasz?" Ha 

korlátozod a folyamatot, semmilyen társ-teremtő képességed nem lesz. A korlátozások leállítják a 

zenét. Ha valóban alkotótársam akarsz lenni, akkor kezdj el táncolni. Nincsenek korlátozások. 

             

 Ne féljetek Isten szeretetétől. Azt hiszitek, hogy nektek kell kitalálnotok, hogy hol kellene 
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lennetek és mit kellene csinálnotok? De mindannyiótok életében vannak dolgok, amikkel 

kapcsolatban nem akarjátok, hogy Isten belezavarjon. "Istenem, ne nyúlj a családomhoz!" – mondják 

egyesek. Mindig félsz, hogy Isten valami olyat tesz, ami megzavarja a családodat vagy a barátaidat, 

vagy valamit, ami jó az életedben. Mi lenne, ha ehelyett megérintenénk a családodat és elintéznénk, 

hogy újra beléd szeressenek? Mi lenne, ha megfürdetnénk őket a szeretetünkben? Mi lenne, ha ez a 

család, akihez nem akartad, hogy hozzányúljunk, hirtelen elkezdene érdeklődni az iránt, amit 

találtál? Megvan a bátorságod hozzá, hogy mindegyiküknek elmond? A dolgok nem olyanok, mint 

amilyennek látszanak. Van egy szabály egy alapigazság, amelyet intuitív módon ismertek, a 

megvilágosodásról szól és így hangzik: Nincs az a megvilágosodás-energia mennyiség, amivel 

kívülről megváltoztathatnánk bárkit is, ha ő erre nem adott engedélyt. Te a magad megvilágosodott 

voltával, nem tudsz valaki mást a spirituálisra rávenni, aki nincs megvilágosodva. Ez ellene lenne a 

szabálynak és nem is lehet megcsinálni.  

A 4D-s értelemben való társ-teremtés olyasvalaminek tűnhet a számodra, mint amit a saját 

energiáddal végzel, és ami hat rád és hoz neked valamit. Nem így működik a dolog. Bármilyen 

integrált ember is vagy, nem tudod más ember életét befolyásolni a saját társ-teremtéseddel. 

Mondhatod: " Hát akkor milyen módon működhet a dolog? Nem kell, hogy legyen egy nyertes és egy 

vesztes? Legalább kell lennie valakinek, akire hat az, amit én teremtek. Nem az elhagyatott szigeten 

élek. Minden, amit teszek, az hatni fog valaki másra.". A válasz az, hogy nem, itt nincs nyertes és 

vesztes. Nyertes és nyertes van helyette. Van egy nagyon fontos elméleti kérdés, amit nem értetek. 

Ahogy társ-teremtesz a magad számára, olyan energiát hozol mozgásba magad körül, ami eddig még 

sohasem volt mozgásban. Amikor ezt teszed, azzal azt éred el, hogy segítesz valakinek egy olyan 

helyre belépni, ahol olyan fényt lát, amit azelőtt még nem látott. Ez a fény lehetővé teszi a számára, 

hogy jobb döntéseket hozzon a saját szabad akaratára hagyatkozva. Ugyanakkor pedig, a te 

életedben létrehozza azt a helyzetet, amin eddig dolgoztál. Összetett dolog ez, de próbáld meg így 

végiggondolni – amikor épp tiszta szándékkal társ-teremtesz, a te energiád épp tökéletes az összes 

körülötted élő számára. Soha nem szegi meg a szabályt.  

Amikor fényt küldötök, az ugyanez a koncepció. Nem azt kérjük tőletek, hogy egy bizonyos 

céllal küldjetek fényt. Ha tudjátok, hogy valami történik és szeretnétek fényt küldeni oda, hogy 

segítsetek, ne a megoldást küldjétek! Ne azt küldjétek, amivel kapcsolatban ti akarjátok, hogy 

megtörténjen. Egyszerűen csak a fényt. Kezdjetek hozzászokni, hogy a fényen kívül semmi másotok 

nincs. A fénynek megvan a "kozmikus intelligenciája", ami tudja, hogy mit kell tennie. Ugyanúgy, 

ahogy a világítótoronynak is megvan. Nincs semmilyen programja, csak fénye van. Semmilyen 

üzenetet nem közvetít a fényével. Csak fénye van. Azon múlik a dolog, hogy valaki más "látja"-e, 

mit csinál ez a fény. Ti elkülditek a fényt arra a helyre, ahol sötét van és akárki is van ott, az elkezd 

jobban látni. Ha az ott lévők a szabad akaratukkal jobban látnak, akkor olyan dolgokat is 

választhatnak, amelyeket ti segítettetek nekik megvilágítani a saját fényetekkel. Ez a fényküldés 

integritása és ugyanez érvényes a társ-teremtésre is.  

Amikor imádkoztok valakiért, ne csatoljatok hozzá semmilyen programot. Ez nehéz! "Kryon, 

ha nem tehetünk hozzá semmilyen kérést, programot, akkor hogy imádkozzunk valakiért?" Pedig 

könnyű. Képzeld el az ima végeredményét. Ha valakinek az egészségéért imádkozol és az illető 

beteg, akkor lásd az elmédben, ahogy betegség nélkül boldog. Ne azt képzeld el, hogy milyen 

módon gyógyuljon meg és ne mondd meg Istennek, hogy mit tegyen. Az eredményt lásd. 

Tulajdonképpen a potenciális jövőd "most"-jából merítesz, amikor imádkozol. Ha a békéért 

imádkozol, akkor egy olyan Földet láss, ahol a családok nem félnek vagy aggódnak. Egy olyan 

földet, ahol nincs háború. Vizualizáld a biztonságban élő gyerekek mosolyát. A vizualizációd és az 

imádságod olyan, mintha fényt küldenél. Küldd el az Isteni Éned együttérzését azokra a helyekre, 

ahol szükség van rá. Ezt csinálják az igazi világítótornyok is, csak azzal a különbséggel, hogy nekik 

fizikai fényük van, neked pedig spirituális fényed. Ezt nem nehéz megérteni, viszont ez a 

legnehezebb dolog a társ-teremtéssel kapcsolatban.  
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A társteremtés megértéséhez egy a zenekar metaforát fogunk alkalmazni. A Kozmikus 

Szövedék formája meghatározóan fontos: energia kapcsolódik energiához, mindenki mindenkihez, 

minden mindenhez, minden bolygó minden bolygóhoz, a Naprendszer minden tagja a többihez. Mint 

egy gigantikus méretű kirakós játék, mely meghatározott célt követve örökösen mozog. Ha úgy 

tekintünk a Szövedékre, mint egy hatalmas, húros zeneszerszámra a Szellem lantjára -, akkor 

észrevehetitek, hogy e lant húrjai több irányba is megpendíthetők. Amikor pedig egy-egy húr 

megpendül, harmonikus spirituális zene csendül fel, a harmónia gyönyörű felhangokat képez és ez 

további húrokat rezonáltat meg. A húrok neve pedig: munka, bőség, feloldás, béke. Megkérdezheted: 

„Nekem melyik húrt kell megpendítenem? Melyik az enyém? Szeretném megtalálni saját energiámat 

és azt, miben vagyok különleges, hogy ezzel megteremthessem életemben a bőséget, megtalálhassam 

az ideális munkát, teljesíthessem életcélomat. Előre szeretnék lépni. Melyik az én húrom?” Az egyik 

dolog, amit tehettek, hogy megkeresitek azt a húrt, melyen a nevetek áll. Nagyon is ésszerűnek 

tűnik. Ha az univerzum különleges lényei vagytok, akkor a nevetekkel ellátott húrnak is ott kell 

lennie. Ám lehet, hogy még sincs ott. Most elárulok egy titkot, amit eddig még nem tudhattatok: 

nem személyekhez rendelt húrokat kell keresnetek. Mert mi történne, ha megtalálnátok és 

megpendítenétek? Lenne bármi haszna egy olyan hangszernek, amelyen csak egyetlen húrra kell 

figyelni, amikor az energia pedig csak akkor keletkezik, amikor az egyik húr hangja megrezegtet egy 

másikat? Nem lenne. Egyszerre kell látnotok az összes húrt és elgondolkodni a következőn: „Egy 

dallamot játszanak. Milyen dallam ez? És vajon melyik húrt kell megpendítenem, vagy melyik hangot 

kell énekelnem, hogy a dallamot szépen visszhangozza? Ha rátalálok, akkor minden egy csodás 

harmóniában rezeg és visszhangzik majd és a társteremtés energiája megszületik. Ha együtt tudok 

rezegni velük, az azt jelenti, hogy megtaláltam különleges társteremtő hatalmamat.” Ez egy összetett 

folyamat, mely a spirituális rezonanciáról szól. 

 

A társteremtés maga a spirituális rezonancia. Ennek definíciója: olyan energia, ami a hozzá 

harmonikusan csatlakozó energiáktól felerősödik és ezzel újabb különleges energiákat teremt, 

melyek bár az eredetiekkel szinkronban működnek, mégis egyediek. A zenében ezeket az új 

energiákat gyakran „felhangoknak” nevezik. Úgy keletkeznek, hogy két különböző frekvenciájú 

hang szólal meg egymás mellett. Néha a két hang frekvenciáinak összege felerősíti a hangzás 

amplitúdóját, ezért az ilyenkor születő hangok erőteljesek, de máskor az amplitúdó csökken, így a 

hangzás is gyengül. Bár még a zenében is felfedezhetjük, hogy nem minden húr vagy skála 

egyforma. Amikor a dallam egyedi, akkor különösen nagy figyelmet igényel a harmonikusan 

illeszkedő hang kiválasztása. Nem ugorhatsz fel csak úgy a hatalmas kozmikus lantra, hogy 
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találomra megpendíts rajta egy húrt! Észre kell venned, meg kell találnod azt a bizonyos húrt, 

melynek hangja harmonikusan illeszkedik és rezonál a többivel. Tudjuk, hogy a legtöbben közületek 

nem muzikálisak, ám mindannyian rendelkeztek a szükséges eszközökkel, hogy a „szövedék 

kórusában” énekelhessetek. Ezek a csodás eszközök intuíciótokhoz kapcsolódnak. Hogy az 

információt egy mélyebb szinten tudjam átadni, egy parabolát mesélek el nektek. Egy parabola 

következik Wo-ról. Wo személyét használjuk mindig, amikor spirituális példázattal szeretnék nektek 

szolgálni. Wo egy átlagos Emberi Lény, mint ti magatok. De akárcsak ti, Wo is rendkívüli erővel bír. 

Bár férfiként utalunk rá, nem az. Wo olyan, mint ti vagytok nem nélküli. Amikor nem a Földön 

tartózkodtok, akkor nincs nemetek, Isten csodálatos teremtményei vagytok, a fényenergia képére 

formált lények, akiket a sejtműködés nem befolyásol. De amikor Emberi Lények vagytok hatalmas 

polaritásban éltek, annak hol az egyik hol a másik pólusán. Biológiailag ezért vagy az egyik, vagy a 

másik nemhez tartoztok. Bár lehet, hogy nagyon elégedettek vagytok nemetekkel, alkotóelemeitek 

mindkettőt képviselik. Wo nem férfi, neve a woman szóból ered, mely egyszerre utal férfira és nőre 

is. Így hát Wo mindkét nemet képviseli. De a könnyebb érthetőség kedvéért férfiként utalunk rá. 

Wo és a varázs-üvegek 

Ha megkérnétek Wo-t, hogy meséljen életéről, akkor három kihívást említene, mellyel 

folyamatosan szembesülnie kell. Ezek pedig a következők, a megadott sorrendben:  

 

(1) Az életcél: Wo itt elmondaná, tudja magáról, hogy született gyógyító. Bölcsességgel és 

tudással rendelkezik és képes a tudás átadására is. Bár talán nem a klasszikus értelemben vett 

gyógyító, hanem inkább olyan, aki bölcsessége és szavai által tanít. Igen sok bölcs és hasznos dolgot 

tudna mondani az embereknek, ha egyáltalán hajlandók lennének meghallgatni.  

 

(2) A bőség: Wo úgy érzi, ez hiányzik az életéből. Olyan helyzetet szeretne teremteni, ahol 

rendelkezésére áll a Kryon által emlegetett raktár. Szeretné megtalálni, igényét kifejezni rá és 

használni is. 

 

(3) A munka: Wo abba is beavatna, hogy a munkahelyén se mennek rendben a dolgok. 

Munkatársainak fogalmuk sincs róla, ki is ő. Reggelente bemegy dolgozni, munka után pedig 

hazamegy, és úgy érzi, olyan emberek mellett kell leélnie fél életét, akikkel önszántából soha nem 

töltené együtt az idejét. Senki se tudja, hogy Wo született vezető. Remekül betölthetne különböző 

vezetői pozíciókat, de érdekes módon még csak segítséget se kér tőle senki. Mondhatni, figyelemre 

se méltatják. Nem mondanak fel neki, nem is léptetik elő. Egyszerűen csak „van”. Nap-nap után 

reggel bemegy, munka után pedig hazatér. Soha semmi változás. Ez egy metafora. 

 

A metaforákat és allegóriákat, mint „tényleges jelentésükön túli jelentéssel bíró” történeteket 

meséljük el. Minél mélyebbre néztek, annál többet láthattok bennük. A parabolák csak azoknak fedik 

fel igazán magukat, akik közelebbről is megvizsgálják és tanulmányozzák őket. Az előbbi 

parabolában az igazság három szintje rejlik. 

Wo elindított valamit az életében. Ahogy szokta, leült a Szellem elé és így szólt: 

 Édes Istenem! Mutasd meg nekem, amit tudnom kell. Életem három területén is szeretném 

megteremteni a csodát, de nem tudom, hogy kezdjem el.  

A következő napokban egy angyal jelent meg Wo előtt. Azokban a furcsa percekben történt, amikor 

rendszerint nem igazán csinált semmit. Bár jelen esetben épp énekelt és játszott. Hirtelen egy angyal 

jelent meg előtte és így szólt hozzá: 

 Ne félj! Azért jöttem, mert hívtál.  
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Wo hihetetlen módon megörült. Így szólt az angyalhoz: 

 Azt hiszem, tudom, miért jöttél. Ismered életem három problémáját, melyekkel sehogy se 

boldogulok. A segítségedre van szükségem. Szeretném mind a hármat megoldani és 

megteremteni azt, amire vágyom. Szeretnék mindent jól csinálni, pont úgy, ahogy kell. 

Szeretném, ha minden spirituális fejlettségemnek és különlegességemnek megfelelően 

történne. Kész vagyok! mondta tiszta szívből és igen, valóban készen állt.  

Az angyal így felelt neki: 

 Épp ez az, amiért jöttem. Rögtön hoztam is neked néhány eszközt segítségül. Ezek a teremtés 

új szerszámai: egy kalapács, egy véső és egy fűrész. Ezekkel majd képes leszel kikalapálni, 

kivésni és lecsiszolni azokat a darabkákat, melyek életed nagy kirakós játékából eddig 

hiányoztak.  

 Új eszközök! kiáltott fel boldogan Wo. És egyszerre három is! Hálásan köszönöm neked, 

kedves angyal.  

Az angyal pedig így szólt: 

 Ez még nem minden Wo. Egy kicsit később, amikor már elkészültél a darabkákkal, 

visszajövök majd és akkor újabb ajándékot kapsz tőlem.  

 Alig várom! felelte Wo és az angyal ezzel eltűnt.  

Wo nagyon izgatott lett. Azonnal tervezgetni kezdte, milyen darabokat készítsen, mire is van 

szüksége. Három dolgot fog alkotni, különleges üvegből és mindhárom páratlanul érdekes alkotás 

lesz majd, hiszen ő maga is az univerzum páratlan teremtménye. Úgy érezte, valami egészen 

egyedülálló dolognak kell kikerülnie a keze alól. Wo ült és elgondolkodott: „Elsőként életem célját 

fogom megmintázni, azt hogyan látom önmagamat, a gyógyítót, a tanítót. Csodálatos darab lesz. 

Lássuk csak, itt szögletes lesz, ott kerekre hagyom, itt lesz pár kiugró rész. Szimmetrikusra formázom 

majd, hogy szépen illeszkedjen a többi darab közé. Istennek is tetszeni fog majd.” ezzel neki is állt. 

Wo hol vésett, hol kalapált, és amikor végzett, elégedetten nézte milyen szép darab került ki a 

keze alól. Tudta, most valami olyan dolgot sikerült alkotnia, ami csak az övé. Ebben a darabban 

benne volt bölcsessége, fantáziája és minden más is, amit önmagában különlegesnek tartott. 

Óvatosan lecsiszolta majd olajjal lekente, hogy az olajos fény kiemelje különleges formáját és 

mindenki szeme megakadjon rajta. Majd úgy érezte, még egy dolgot meg kell tennie. A kis szobrot 

egy zsineggel a nyakára akasztotta, mintegy a következőt hirdetve: „Én vagyok Wo, a tanító, a 

bölcs. Ez a mű, az én nagy szeretettel készített alkotásom. Ez vagyok én." Wo ezt követően 

szórólapokat küldött szét, tudván, hogy a rengeteg energiának, amit a bölcsesség megszerzésére és a 

gyógyítói képességek elsajátítására fordított, most meg kell térülnie, hiszen immár magán hordja 

alkotását. Majd várt, csak várt, ám semmi sem történt. Nem jött senki, nem változott semmi. Wo 

ekkor azt gondolta magában: „Lehet, hogy valamit rosszul csinálok? Mit tehetnék, várok. Lehet, 

hogy az energia most nem a legmegfelelőbb se nekem, se a művemnek. De addig is, nekilátok a 

másodiknak. Talán a kettő együtt majd megteszi a hatását.”  

Így hát Wo nekilátott a bőséget jelképező műnek. „No, lássuk csak! Mi jelképezné számomra 

igazán a bőséget? Tette fel magának a kérdést. Tudom, mire van szükségem, azt is, hogy hol a 

raktár. Igen már tudom, itt ilyennek kell lennie, ott meg olyannak. Így majd pontosan illeni fog az 

első darabhoz. Igen, ez a lényeg! A két dolognak egymással összhangban kell lennie úgy érezte, 

megfogta a lényeget. Úgy készítem el a három darabot, hogy mind összhangban legyenek egymással, 

olyanok legyenek, mint egy hármas egység különálló részei. Ez lesz majd az alap, melyen életem 

többi fontos dolgát is megteremtem.” Wo ezután elkészítette második művét. Mennyire illett az 
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elsőhöz! Méltán jelképezte a bőséget, mert ez is gyönyörű és különleges lett. Miután elkészült vele, 

lecsiszolta ezt is, majd bekente olajjal és a nyakába akasztotta az első mellé. Most már kezdte érezni 

a súlyukat. Üzenetük a következő volt: „Wo vagyok, a bölcs, a tanító. Aki még bőségben is él. 

Nézzétek csak!” 

Ám a pénz csak nem akart ezután se áramolni felé. Wo-nak, mint már annyiszor, megint hitelt 

kellett fölvennie bankjától, megalázkodva állnia a banki ügyintéző előtt, miközben spirituális 

jelentéstartalmú két szép alkotása ott díszlett a nyakában. Wo sértve érezte magát. Majd eszébe jutott 

valami. „Ha már gyógyítóként dolgozom, akkor biztos megjön a bőség is. És akkor többé már nem 

kell olyan munkát vállalnom, mely nem nekem való.” Szinte már látta maga előtt a három alkotást és 

úgy érezte, ha a harmadikkal is elkészül, az majd aktiválni fogja az első kettőt. Wo szinte biztos volt 

benne, hogy így lesz. „A három együtt lesz majd igazán különleges! Teremtő energiáimat méltán 

jelképezik majd.” így hát elkészítette a harmadikat is. És ez lett csak igazán pompás darab! 

Tökéletesen illett az első kettőhöz. Ezt is gondosan lecsiszolta, majd beolajozta. Gyönyörűen 

fénylett, egyszerűen képzelni se tudott volna szebbet. Így már az egész univerzum láthatja, kicsoda 

ő. Íme, itt van Wo, a teremtő. A bölcs, a tanító, a bőségben élő, és akiből akár remek vezető is 

lehetne. Wo így ment munkába. Tudta, hogy mindenki látni fogja majd alkotásait. Így is volt. 

Azonnal kirúgták. „Vajon mit csináltam rosszul?” töprengett. Hiszen a Szellem utasításait követte. 

Kapott szerszámokat, isteni szerszámokat, hogy megteremthesse a saját isteni énje szerinti 

darabokat. Eszerint is cselekedett. Életének három területén ahol a kihívások érték, ahol változásokat 

szeretett volna, megpróbálta a hiányzó dolgokat megfelelő módon és szeretettel megteremteni. 

Senkit nem sértett meg vele, senkinek nem ártott vele. Mindenkit szeretett, most mégis sokkal 

rosszabb helyzetben volt, mint valaha! 

Wo egy csendes pillanatban megint beszélni kezdett a Szellemhez: 

 Drága angyal! Azt hiszem, megint szükségem lenne a segítségedre. Mondd el, mi az, amit 

tudnom kellene mondta és az rögtön meg is jelent.  

 Nos Wo jegyezte meg az angyal -, látom hasznát vetted a szerszámoknak. De hisz ezek 

gyönyörű darabok mind! Mégis azt gondolom, hogy amit adok neked, az sokkal inkább 

segítségedre lesz majd. Ezúttal egy interdimenzionális szemüveget kapsz tőlem, mellyel 

bepillanthatsz a Szövedékbe. Csak rövid ideig nézhetsz vele, de amikor felteszed, akkor képes 

leszel egyszerre látni magad és a Szövedéket. Ez az első alkalom, hogy ezzel a lehetőséggel 

egy ember élhet. Ajándékom az, hogy a szemüveget négy alkalommal használhatod.  

Wo nagyon örült a segítségnek. Fogta a szemüveget, megköszönte, majd így szólt: 

 Kérlek, mutasd meg nekem az életcélomnak megfelelő helyet a Szövedékben. 

Tudni  szeretném,  mit csináltam rosszul. Tudni szeretném, hogy vajon rosszul formáztam-e 

meg valamelyik darabot. Talán túl kicsire sikerültek? Vagy talán épp az volt a baj, hogy 

nagyok lettek? Mindent látni szeretnék miután ezzel a kis szertartással felkészült az élményre, 

Wo feltette a szemüveget.  

 

Az életcél 

Azonnal az univerzum egy különleges helyére szállították, a Szövedékhez, amely a létező 

legcsodálatosabb dallamot énekelte, amit Wo életében valaha hallott! És akkor ott, meglátta a 

kirakós játék darabkáit. Látta a Szövedék húrjait. Látta a képet, közben hallgatta a zenét, a kórus 

hangját. Rájött arra, mi hiányzik, hol hiányos a dallam. Hallotta, majd látta a Szövedék zenéjében a 

lyukat, mely arra utalt: „ez Wo helye”. Ekkor a vízió szertefoszlott. Wo hamar eszébe véste a 
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rezonáns darab energiaformáját. Egyáltalán nem úgy nézett ki, mint az általa készített darabok: Ez 

egy olyan darab volt, amely a körülötte lévő energiákra rezonált. Most már rájött ő is, hogy ez az 

igazi kulcs. Helyét a „realitás teljességében” kell elfoglalnia. Úgy kell játszania saját hangszerén, 

hogy közben ott állnak mellette mások is, akik mind saját hangszereiken játszanak. A sok hangzás 

együtt újabb, nagyobb energiát jelentett. Együtt teremtették meg azt, amit Wo új realitásának tartott. 

Hogy mi volt a titok? Wo alkotásának egyáltalán nem Wo-hoz kellett illeszkednie! Ahhoz kellett 

igazodnia, amit a többiek alkottak, a többiek alkotásainak pedig az övéhez!  

Wo rögtön munkának is látott. A hiányzó darab pont olyanra sikerült, amilyennek 

látomásában látta. Úgy rezonált, azt a hangot énekelte, amit a többiek hallani szerettek volna ez a 

hang volt a hiányzó hang. Wo lecsiszolta és ez is gyönyörű lett. Majd a nyakába akasztotta ezt is. 

Ekkor megcsörrent a telefon. „Wo, átmehetünk hozzád? Van egy dolog, amit szeretnénk megbeszélni 

veled. A te bölcs véleményedre lenne szükségünk.” Wo pedig azt mondta: „Hogyne, gyertek 

nyugodtan.” Kezdett valódi életcélját követve élni. Lassan indult meg a változás és rengeteget kellett 

tanulnia, de végül sok embernek segíthetett. Valóban bölcs ember volt. A többiekre rezonált és ezt a 

többiek is érezték, mivel Wo a kórus szerves tagjaként énekelt. Az angyali dal végre kiteljesedett és 

hangja sokakhoz eljutott.  

Lehettek annyira egyediek, amennyire csak akartok. Tarthatjátok különlegesnek magatokat, 

mert valóban azok is vagytok. De különlegességetek és egyediségetek ellenére a többiekére rezonáns 

hangot kell énekelnetek. Meg kell értenetek a körülöttetek lévők csoportját! TE valaki teremtése 

vagy! A kórus együtt énekel! Együtt rezonál, teljes harmóniában. Amit te kérsz, az egy olyan dolog, 

amit valaki más is kér. Együtt alkottok egy teljes energiát, még akkor is, ha nem látjátok a teljes 

képet. Egyedül akarsz nekiindulni a dolgoknak, hátrahagyva a többieket? Jobban teszed, ha ezt újra 

átgondolod, mert csalódás és drámai események sorozata lesz az eredmény. Ehelyett becsülj meg 

mindent, ami körülvesz téged. Nézd úgy, mint a nagy egész részét és hallgass. Légy csendben és 

hallgasd az égi kórust. A kórus a szeretet hangján szól. 

     

A bőség 

Wo már alig várta, hogy a raktárt jelképező darabot is megláthassa. Mielőtt feltette volna a 

szemüveget, fennhangon a következőket mondta: „Most megpillanthatom, milyen a bőség 

interdimenzionálisan. Mindig is erre vágytam. Biztosan nagyszerű lesz!” Ezzel feltette a szemüveget 

és érezte, hogy egy szempillantás alatt az univerzum egy különleges helyére viszik megint.  
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Csodás zene szólt és a rezgések finom harmóniáját érezte. Ámulva pillantotta meg 

gazdagságát, Isten hatalmas raktárát, mely mindenkinek rendelkezésére állt, és amelyben ott volt az 

ő része is. Majd a jelenség hirtelen eltűnt. De még mielőtt eltűnt volna, Wo valami nagyon zavaró 

dolgot vett észre. Épp mielőtt a látomás szertefoszlott volna, pont akkor, amikor a formát igyekezett 

jól emlékezetébe vésni, az egyszer csak megváltozott! Hogyan tudom elkészíteni majd, ha folyton 

változik? Wo azonban igazából nem egy változó formát, hanem egy változó dallamot érzékelt. A 

téma örök mozgásban volt és minden alkalommal, amikor megváltozott, egy újabb elemre volt 

szükség a harmóniához. Wo azt gondolta magában, hogy ez túlságosan is nehéz feladat. Alig hogy 

eggyel végre elkészülök, már kezdhetek is azon gondolkodni, vajon milyen lesz a következő, 

ráadásul már a szemüveget se használhatom! Ekkor a bölcs Wo, a tanító Wo, akinek sikerült az első 

hangot eltalálnia, most is megtalálta a választ.  

A következő résznek nem négydimenziósnak kell lennie. Nem lehet az. Ez sokdimenziós 

lesz, hogy lépést tudjon tartani a változó kórussal. Wo saját elképzelése szerint alkotta meg 

változtathatónak. Különböző irányokba lehetett forgatni. Páratlan alkotás volt, és amikor elkészült 

vele, az első darab mellé rakta. De nem akasztotta a nyakába, hanem egy oltárra helyezte, önmaga 

tiszteletének és szeretetének oltárára. Látta benne a bőségnek azt a dinamikáját, amit megjeleníteni 

szándékozott vele. Wo azonban soha nem kapott saját raktárt. Amit kapott, az ennél sokkal nagyobb 

volt: azt a tudást kapta, hogy folyamatosan ellátják, az aggódások és szorongások nélküli biztos 

tudást arról, hogy életének minden napjáról gondoskodni fognak valahogyan. Ez a raktár hatalmas 

volt, mert az egész zenekar és az egész kórus raktára volt. Mintha minden egyes napra jutott volna 

egy megszentelt dallam. Oly bőséges volt az ellátás, hogy Wo már nem aggódott többé a pénz miatt. 

Ugyan még mindig voltak idők, amikor úgy tűnt, nem tudja összeszedni a lakbérre valót. A 

múltban ilyenkor mindig aggódás fogta el, kétségbeesett imádkozásba kezdett, térdre vetette magát 

és jó nagy zajt csapott, egészen addig, amíg azt nem érezte, hogy kérését már biztosan meghallották. 

A különbség most az volt, hogy mikor a lakbér esedékessé vált, mosolyogva állt Isten elé és együtt 

énekelt a kórussal. Gondolatai pozitívak voltak. „Elő fogom teremteni ezt a bizonyos összeget. Bár 

nincs túl nagy tartalékom, de bármikor rendelkezésemre áll a zenekar hatalmas raktára, és amikor 

kell, az én részem is a helyére fog kerülni. Bár elképzelni se tudom, hogy ez mikor következhet be, de 

ünnepelni fogom a pillanatot.” És az összeg meg is érkezett, néha fillérre pontosan. Tudom, hogy ez 

a folyamat nem egyezik azzal, amihez linearitásotokban hozzászoktatok. De interdimenzionálisan ez 

mindig is adott és páratlanul csodálatos dolog. Függetlenül attól, hogy hol, milyen helyzetben 

vagytok, a „most” dallamát az általatok teremtett energia adja.  

A társadalomba való beilleszkedés 

Wo végül harmadszorra is felvette a szemüveget. Ugyancsak meglepődött, amikor 

megpillantotta maga előtt azt a hiányzó darabot, melynek magában a „négydimenziós állás” nevet 

adta és meghallotta dalát. Egyáltalán nem hasonlított arra, amit magában elképzelt. Majd ezt a 

darabot is elkészítette és akárcsak az előzőek, ez is különlegesen szépre sikeredett. Lecsiszolta és 

leolajozta. Pontosan illett a helyére és hangja gyönyörűen együtt rezgett a kórussal. De ezt a darabot 

se kötötte a nyakába, hanem a zsebébe tette, hogy mindig ott legyen keze ügyében, mások által nem 

láthatón. 

Kapott egy olyan új állást, mely az ő környezetében nem számított különösebben fontosnak 

vagy jónak. Egy rövid ideig ez kicsit bántotta, de a helyzet kezdett lassan megváltozni. A „nem 

fontos” állásból hirtelen fontos állás lett, mert akik látták Wo-t az épületben jövet-menet, egyszer 

csak faggatni kezdték: „Milyen beosztásban is vagy nálunk? Annyira gondtalannak és 

kiegyensúlyozottnak látszol, ez a cég számára is nagyon jól jönne. Épp ez a bölcsesség és hozzáállás 

az, amire szükségünk van. Neked a cégvezetésben a helyed!” Így hát oda is került. Ezzel Wo 

elkezdett szépen beilleszkedni életének arra a területére is, ahol korábban olyan rosszul érezte magát. 
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A hangok egyre nagyobb harmóniába kerültek egymással és a dal, ahogy a kórus énekelte, 

megnyugtatta Wo-t.  

Lehet, hogy ti is épphogy elviselitek a munkahelyet, ahová „be kell járnotok”? 

Elgondolkodtatok-e már azon, vajon lehet-e ennek más oka is, mint a kényszer, hogy 

megélhetéseteket biztosítsátok? Mi van akkor, ha ti képviselitek azt a szinkronicitást, amire mások 

épp ott várnak? Mi van akkor, ha naponta imádkoznak segítségért és a kérdéseikre adható válasz 

bennetek van? Gondoltatok erre valaha is? És arra, hogy vajon mit sugároztok a többi ember felé? 

Vajon béke és nyugalom árad belőletek? Vajon tudtok örülni a „nem fontos” munkának is? Legyetek 

tudatában: a dolgok nem mindig olyanok, amilyennek látszanak. Lehet, hogy ti vagytok a megoldás, 

ti vagytok a szinkronicitás angyalai? Álltatok már meg valaha is napi munkátok során, hogy 

meghallgassátok a kórus dalát? Az üzenet egyértelmű: lehetsz bármily különleges és páratlan, a 

Földön minden egyes Embernek illeszkednie kell a többihez. A Szövedékben olyanok darabja van a 

tied mellett, akikre legkevésbé se gondoltál volna és bár mind páratlanul egyediek vagytok, 

rezgéseitek együttese egy olyan harmadik energiát hoz létre, mely képes életedben beindítani a 

társteremtés folyamatát. Ha négydimenziósan nézed, úgy látod, mindent egyedül csinálsz, de 

interdimenzionális szemüveggel nézve megláthatnád, hogy valójában mindent a többiekkel együtt 

teszel. De van még egy kis dolgunk Wo-val. Történetének szálát még nem varrtuk el. 

A teljes kép 

Az angyal azzal adta át a szemüveget Wo-nak, hogy csak négyszer használhatja. Ez elég 

érdekes. Hiszen Wo életében csak három nagy kihívás volt, imái mindig csak e háromról szóltak. Ez 

az a pillanat, amikor a linearitásban élő Ember talán el is dobná a szemüveget, azt gondolván, hogy 

élt a benne rejlő összes lehetőséggel. Wo azonban negyedszerre is használni kívánta. Így szólt hozzá: 

„Lássuk, mi az, amit az angyal szerint még látnom kellene!„ Majd feltette és ekkor meglátta azt a 

megrendítően csodálatos képet, melyhez foghatót még soha nem látott: látta, hogyan működnek 

együtt az egyes részek. Látta az őt jelző darabkákat, mindet, akiből ő, Wo állt: felettes énjét és 

énjének többi részeit. Egyszerre látta mindegyiket. Ezúttal utaznia se kellett, nem került az 

univerzum távoli pontjára. Azon a helyen, ahol ő maga állt, megláthatta az őt alkotó csoport egymás 

mellett álló összes tagját. Olyan képet látott, melyet Ember soha tisztán még nem láthatott. Öt 

hatalmas, kékszínű alakzat tűnt fel szeme előtt. Wo észrevett azonban még valamit és ez erősen 

megérintette a szívét: metaforikusán vagy sem, azt látta, hogy családja ott van és körbeállja őt! Ott 

voltak fiú és lánytestvérei, szülei, sőt még gyermekei is! De jól értsétek, e családtagok többsége még 

nem halt meg. Nem, itt éltek a bolygón. Mégis, Wo most interdimenzionálisan egy olyan képet 

látott, mely szerint mind az ő részei voltak! Vajon mit jelenthet ez?  

Hogyan írhatnánk le kíváncsi fületek és szemetek számára érzékletesen a választ egy olyan 

dologra, mely kívül esik az általatok felfogható valóságon? Hogyan mutathatunk meg nektek 

valamit, amit nem vagytok képesek meglátni? Még mielőtt a bolygóra érkeztetek volna, 

megállapodást kötöttetek a körülöttetek élőkkel. Az emberi energiáknak ebben a „levesében”, amit 

úgy hívtok: „én”, családotok egyes részei és darabkái is benne vannak, ők is részeiteket képezik. 

Támogató csoportként vannak itt és miután a négydimenziós földi tapasztalásokat elhagyják, egyes 

részeik továbbra is veletek maradnak. Ez messze meghaladja a genetika, a biológia és a DNS 

általatok érzékelt rétegének lehetőségeit. Wo tehát megpillanthatta a Wo-t alkotó csoportot. A mai 

napig sem érti, hogy élhetnek itt a Földön és hogy képezhetik ezzel egyidejűleg az ő részeit is? És mi 

a helyzet a szüleivel? Azt hitte, hogy eltávoztak és talán azóta újra megszületve a bolygó valamelyik 

részén élik életüket, akárcsak ő. Akkor viszont hogy lehetnek mégis vele? Hogy létezik ez? Valóban 

lehetséges egyszerre kettő vagy három helyen is lennetek? Igen, lehetséges. Jobb, ha ehhez a 

gondolathoz mielőbb hozzászoktok. Ez is mind része a felfoghatatlannak a láthatatlannak. Lehet, 

hogy az, akit a tükörbe nézve láttok, maga is része valaki más energiájának? Ha ezt képesek vagytok 

felfogni, akkor már jó úton vagytok annak megértéséhez is, hogy miként zenélhettek a Kozmikus 
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Szövedék zenekarában, bár mindannyian Isten egyedülálló teremtményei vagytok. A Szövedék egy 

gyönyörűséges dallamot játszik, a harmónia dallamát, a szeretet dallamát. E dallam örök és 

elválaszthatatlan voltotok üzenetét dalolja nektek. Társteremtésetek annál hatékonyabb lesz, minél 

inkább megértitek működését. Vegyük szemügyre az egymással kapcsolódó szálak e hatalmas 

együttesét. A Szövedék formája meghatározóan fontos: energia kapcsolódik energiához, mindenki 

mindenkihez, minden mindenhez, minden bolygó minden bolygóhoz, a Naprendszer minden tagja a 

többihez. Mint egy gigantikus méretű kirakós játék, mely meghatározott célt követve örökösen 

mozog. Ha úgy tekintünk a Szövedékre, mint egy hatalmas, húros zeneszerszámra - a Szellem 

lantjára -, akkor észrevehetitek, hogy e lant húrjai több irányba is megpendíthetők. Amikor pedig 

egy-egy húr megpendül, harmonikus spirituális zene csendül fel, a harmónia gyönyörű felhangokat 

képez és ez további húrokat rezonáltat meg. A húrok neve pedig: munka, bőség, feloldás, béke.   

 

Ha megérted eme metaforát, megkérdezheted: „És nekem melyik húrt kell megpendítenem? 

Melyik az enyém? Szeretném megtalálni saját energiámat és azt, miben vagyok különleges, hogy 

ezzel megteremthessem életemben a bőséget, megtalálhassam az ideális munkát, teljesíthessem 

életcélomat. Előre szeretnék lépni. Melyik az én húrom?” Az egyik dolog, amit tehettek, hogy 

megkeresitek azt a húrt, melyen a nevetek áll. Nagyon is ésszerűnek tűnik. Ha az univerzum 

különleges lényei vagytok, akkor a nevetekkel ellátott húrnak is ott kell lennie. Ám lehet, hogy még 

sincs ott. Most elárulok egy titkot: nem személyekhez rendelt húrokat kell keresnetek. Mert mi is 

történne, ha végül megtalálnátok és megpendítenétek? Lenne bármi haszna egy olyan hangszernek, 

melyen csak egyetlen húrra kellene figyelni, amikor pedig jól tudjátok, hogy az energia akkor 

keletkezik, amikor az egyik húr hangja megrezegtet egy másikat? Nem lenne. Egyszerre kell 

látnotok az összes húrt és elgondolkodni a következőn: „Egy dallamot játszanak. Milyen dallam ez? 

És vajon melyik húrt kell megpendítenem, vagy melyik hangot kell énekelnem, hogy a dallamot 

szépen visszhangozza? Ha rátalálok, akkor minden egy csodás harmóniában rezeg és visszhangzik 

majd és a társteremtés energiája megszületik. Ha együtt tudok rezegni velük, az azt jelenti, hogy 

megtaláltam különleges társteremtő hatalmamat.” Ez egy összetett folyamat, mely a spirituális 

rezonanciáról szól. 

A most használt metafora alkalmas volt a jelenség bemutatására és egy metaforától vagy 

hasonlattól nem is várhatunk többet. Bár még a zenében is felfedezhetjük, hogy nem minden húr 
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vagy skála egyforma. Amikor a dallam egyedi, akkor különösen nagy figyelmet igényel a 

harmonikusan illeszkedő hang kiválasztása. Jegyezzétek meg, hogy most nem az energiák méréséről 

beszéltünk, csak arról, hogy harmóniába kerüljetek vele. Ez lényeges különbség. Nem ugorhatsz fel 

csak úgy a hatalmas kozmikus lantra, hogy találomra megpendíts rajta egy húrt! Észre kell venned, 

meg kell találnod azt a bizonyos húrt, melynek hangja harmonikusan illeszkedik és rezonál a 

többivel. Tudjuk, hogy a legtöbben közületek nem muzikálisak. Ám mindannyian rendelkeztek a 

szükséges eszközökkel, hogy a „szövedék kórusában” énekelhessetek. És ezek a csodás eszközök 

intuíciótokhoz kapcsolódnak.  Légy oly különleges, amilyen csak lenni akarsz, de csendesedj le és 

hallgasd a körötted hangzó zenét, mert ebben a hangnemben kell neked is énekelned. Így aztán 

bármennyire is tudatában vagytok annak, hogy rendelkeztek a társteremtéshez szükséges szellemi 

szerszámokkal, bármennyire is hiszitek, hogy kezetekben vannak már a kirakós játék különleges 

darabkái, melyek segítségével életutatok felépíthető, ne csapjatok túl nagy zajt a kalapálással és a 

véséssel, mert különben még azt se ismeritek fel, melyik hangnemben kellene énekelnetek. A dal 

hangneme jelképezi a mellettetek élők életét, az ő mellettük élőkét és így tovább. 

És akkor, amikor már elegendő számban énekeltek a megfelelő hangnemben, akkor már nem 

lesz többé háború se a Földön! Nem csak egy pár emberről van szó. Az ébredés mindenütt 

tapasztalható. Ott van az indigó színben és az Új Emberben (gyerekekben), akik térben látnak, akik 

már azelőtt látják a nagy egészet, mielőtt még bárki is a részletekről kezdené tanítani őket. Ez a 

különbség köztetek. A tudatosság megváltozásáról van szó, melynek révén úgy járhatnak-kelhetnek 

közöttetek, hogy közben tudnak a zenekarról. Ez a hangnem és dallam eddig ismeretlen volt a 

bolygó számára. Ennek a dalnak neve van, és nagy lehetőségek rejlenek benne. A dal neve: Új 

Jeruzsálem (metafora). Béke a bolygó számára. Béke a gyerekek számára. Dualitásban éltek és 

mindig is abban fogtok. Egy régi energia vesz körül benneteket, melynek képviselői foggal-

körömmel küzdenek majd a régi próféciák életben tartásáért. Vannak, akik valóban szeretnék, ha 

bekövetkezne az Armageddon. És mit tesztek ti ebben a helyzetben? Hogyan bántok azokkal, akik a 

bolygó végnapjait várják, akiknek szent meggyőződésük, hogy üres komédia, amit csináltok? 

Szeressétek őket és énekeljetek együtt a kórussal, mert a kórusban ők is ott vannak, csak még nem 

ismerték fel a dallamot. Csendüljön fel hát az ének, ünnepeljétek kórusotok új tagjait és éljetek 

békében e csodás bolygón. 

Az új tudatosságú gyerekek 

Képzeljetek el egy gyermeket, aki lejön erre a bolygóra és fogalma van róla, hogy volt már itt 

korábban is. Ösztönösen érzi, nem részletekben, hogy „volt már itt, tette már ezt”. Miféle gyereket 

eredményezne ez? Először is, olyan gyerek lenne belőle, aki nem akar lineáris módon tanulni, mert 

látja a végeredményt és a teljes koncepciót. Addig ti, akik lineárisak vagytok, megpróbáljátok 

megtanítani neki a részleteket. Ez történik mostanában. Így olyan gyerekekhez jutnátok, akik nem 

akarnak csendben ülni, míg a tanár a „linearitás táplálékát” adja nekik, miközben ők már a teljes 

képpel rendelkeznek a kvantum-kérdésről. Amikor a gyerekek elkezdenek unatkozni és 

kikapcsolnak, akkor ti ezt betegségnek hívjátok (figyelemhiányos rendellenesség). Külön 

csoportokba dugjátok és gyógyszerezitek őket! Ezt teszik az Emberek. Nem akarjátok látni az 

evolúció következő hullámát. 

A bolygón az oktatás jelenleg meg van győződve arról, hogy az Emberi természet statikus és 

soha nem fog változni. Ezért jól megvannak az olyan oktatási rendszerek fejlesztésével, amelyek 

már több mint 100 évesek. Folyamatosan faragják ezeket az eljárásokat, hogy azok egyre jobbak és 

jobbak legyenek, azon normák szerint, amelyekről ők úgy érzik, hogy megfelelnek egy 100 éves 

tudatosságnak. Azt hiszik, hogy a gyerekek, akik ma születnek, majd ugyanolyan tudatossággal 

rendelkeznek, mint ők és az ő szüleik és az ő szüleik szülei. Úgy tűnik, hogy a gyerekek 

kiegyensúlyozatlanok, amikor egyszerűen nem akarnak részt venni a régi lineáris oktatásban! Ezt 

látjátok mindenhol a földön.  
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Az új gyerekek felnőnek. Fiatal felnőttek lesznek, elmennek egy munkahelyre és a 

munkaadójuk lineáris hozzáállást vár el tőlük. Ezek az ifjú emberek azonban konceptuális 

szempontból látják ezt a lineáris megközelítést és elutasítják. Nem akarnak többé kapaszkodni a 

tapasztalat létráján, mert a DNS-ük azt kiáltja, hogy ők már voltak ott. Ezek az új Emberek elemi 

erővel érzik a bennük lévő Akashát. Tudják magukról, hogy ők öreg lelkek. Csak még nem ismerik a 

szavakat, hogy ezt ki tudnák fejezni. Ott van az agyukban és az a koncepciójuk, hogy biztosan 

tudnak annyit, mint bárki a létra tetején. Természetesen ez így nem igaz, mert valójában nekik is az 

alján kell kezdeniük és onnan felküzdeni magukat. De a munkaadónak elő kell állnia valami nagyon 

kreatív nemlineáris ösztönzéssel, hogy ott tartsa őket. Különben felmondanak, és máshol próbálják 

ki magukat. Mindezt Emberi evolúciónak hívjuk. Az emberiség a szemetek láttára fejlődik. És mégis 

olyan sokan azok közül, akik képzettek és jobban kellene tudniuk, lefelé kényszerítik ezeket a 

fiatalokat, még több frusztrációt okozva nekik. Belekényszeríthetitek őket a linearitás dobozába, ha 

akarjátok, de el fogjátok veszíteni a tiszteletüket és a figyelmüket. Ez evolúció, nem 

kiegyensúlyozatlanság és nem betegség! Ez a bölcsesség növekedése. 

 

Kryon közvetítés: 2013 Lisszabon(Portugália) 
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A dualitás megértése 

 

A dualitás meghatározása 

Sötét energiában érkeztek erre a bolygóra, egy olyan energiában, ami tulajdonképpen elfogult 

veletek szemben. Születésedkor veled együtt érkezik, és nem távozik az utolsó leheletedig.  Nem fog 

segíteni abban, hogy megtaláld Istent vagy, hogy felfedezd saját isteni mivoltodat. Nem fog segíteni 

abban, hogy dimenziókon átívelően szemléld mindezt. Egyesek az Árnyék Önmagadnak nevezték. 

Mások a Sötét Énednek, megint mások a gonosznak és nevezték már a sötét oldalnak is. Ennek a 

sajátosságodnak más neve van, ez a dualitás. A dualitás teljes mértékben helyénvaló, mert egy 

megtervezett részed. Születésedkor van hozzád rendelve nem a fátyol másik oldaláról hozod 

magaddal, mert a dualitás katlanja ez a bolygó, ahol egy kísérlet folyik.  

 

Ez a kísérlet arról szól, hogy az angyalok, akik Embernek álcázzák magukat lejönnek, hogy 

elsimítsák a játékteret és hogy ebben a dualitásban (fény és sötétség) megpróbálják megtalálni az 

egyensúlyt a kettő között. Ennek a kísérletnek az alaptétele a következő: Isten az emberiségnek csak 

azzal a részével képes dolgozni, akik a fényt szabad akaratukból beengedik az életükbe. Az ajtó, 

amelyen keresztül Isten bejut, ott van az Emberi Lény Felsőbb Énjében, az nyitja ki. Ez az, ami 

megváltoztatja a sötétség és a fény egyensúlyát a bolygón. A Szellem a fénnyel egyedül azokon az 

Emberi Lényeken keresztül képes dolgozni, akiknek magasabb a rezgésszámuk. A szabad akarat 

ezért szent. Ezek a szabályok, és amennyiben a bolygó úgy dönt, elzárkózik a fénytől és sötétségbe 

vonul, Isten is visszavonul. A dolog így működik, számotokra ez ismert, lelkednek intuitív szintjén. 

Ez a kettősségetek. Ezért, az a bátorítás, hogy tárd ki az ajtót Istennek, azt jelenti, hogy engedd be a 

fényt. Isten csak azzal a fénnyel tud dolgozni, amivel te rendelkezel, de az utóbbi húsz évben valami 

említésre méltó dolog történt, ez pedig az, hogy maga a fény megváltozott. Sokkal intenzívebb most, 

és sokkal fényesebben ragyog, mint azelőtt. Messzebbre elér, és nagyobb hatással van a dolgokra, 

ennek az új kornak a meghatározója. Ez az energia próbája, nem az Emberé, de olyan nehéznek 
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tűnik, mintha a lelked próbája lenne. Minden egyes Emberi Lénynek saját maga kell, hogy eldöntse, 

hogy mi a valós és mi nem. Személyesen kell eldöntened, bármilyen szervezet hittérítése nélkül, 

anélkül, hogy ők mondanák meg neked, hogy mit higgy, és mit ne higgy.  

Egy nagyon téves felfogás él bennetek azzal kapcsolatban, hogy kicsoda Isten és hogyan 

dolgozik a Szellem az emberiséggel. A mitológia elhitette veletek, hogy Isten egy pódiumon ülve 

szemlél benneteket, és ide-oda tologatja a dolgokat körülöttetek. Azt a felfogást, hogy Isten olyan 

hatalmas, bármit képes tenni a földdel, és gyakran meg is teszi. Végül is, nem ezt tanították veletek? 

Ezért vannak olyanok, akik így kiáltanak fel: „Istenem, miért nem gyógyítod meg ezt a bolygót? 

Nézd a küzdelmet, a bánatot, a halált, a boldogtalanságot, a végtelen szomorúságot, anyákat, 

apákat, gyermekeket, miért nem jössz le és rakod rendbe a dolgokat?” Aztán, vannak, akik így 

beszélnek: „Ez a bizonyítéka annak, hogy nincs Isten, hogy a dolgok ilyen zűrzavarosak. Isten nem 

hagyná, hogy ezek megtörténjenek, ha valóban létezne.” De nem tudod, hogyan dolgozik Isten az 

emberiséggel, ha tudnád, az megváltoztatná az életed. Ha valóban tudnád, megértenéd, hogyan 

illeszkedsz a képbe, Isten képébe. A napok egyre fogynak, amikor egyszerűen a szögre akaszthatod 

lelked hiedelmeit a történelem szekerén és a mitológiát, amit az képvisel. Mert ez az új energia kezdi 

körvonalazni a spirituális dolgok személyes vizsgálatát, a vágyat, hogy valóban megismerd az 

igazságot.  

Nézzétek meg, hogy mit tett a dualitás energiája a történelmetekkel, mert ez az alapja és a 

magja minden vallásos mitológiának. Ez az alapja és a magja még a Görög isteneknek is. Az 

emberiség dualitása volt a mozgató rugója minden történetnek a mágiával kapcsolatban, a jóval és a 

rosszal, a fénnyel és a sötétséggel kapcsolatban – ezek az erők voltak. Az Emberi Lény még a ti 

modern kultúrátokban is azt hiszi, hogy a mennyben, valamikor régen volt egy háború. Ilyen 

azonban nem volt. Nincs háború a fátyol másik oldalán. A harc és a konfliktus a dualitásra jellemző 

fogalmak. Az angyalok nem verekednek, itt nincs a hatalomért való harc és a ti tudatosságotok 

szemléletmódja nem ruházható át a Szellem működésére. Ebben a mítoszban egy angyal mégis 

lehullott a mennyből, a neve Lucifer volt. Persze nehéz lett volna, mert nincs olyan „hely”, hogy 

mennyország! Megint csak arról van szó, hogy ti létrehoztatok „helyeket” egy dimenziókon 

keresztülhatoló állapotra, ez pedig lehetetlen. Egyedül az otthon létezik, amikor nem a földön vagy. 

Az nem hely, hanem a dimenziókon áthatoló energiának egy állapota, amely az időn kívül létezik. 

Mégis, ahogy a mitológia mondja, ez a bukott angyal volt a felelős azért a helyért, amelyet rá 

jellemző módon kifejlesztette a gonosz helyét, amelyet Pokolnak neveztétek el, és ha nem jól 

viselkedtek, oda kerültök. Nem létezik Lucifer. Minden jóra, ami veled történik, azt mondjátok: 

„Isten jó. Isten tette ezt velem. Nagyon örülök, mert közel vagyok Istenhez, mert ezt Isten tette.” És 

amikor valami rossz történik, az Emberi Lények gyakran mondják, „Hát ez szörnyű, ez a gonosz. Az 

ördög tart hatalmában. Én nem tudom mi történt.” Ez a magatartás természetesen azt jelenti, hogy az 

Emberek nem felelősek semmiért, sem a jóért, sem a rosszért! Csak lebegnek, abban reménykedve, 

hogy nem rántja be őket valami rossz energia, miközben ők a saját dolgukat végzik! És ha 

szerencséjük van, Isten és a Sátán közt dúló harc nem érinti őket. Az Ember végül is nyerni fog és a 

mennyországba jut, majd ha meghal, ha jól viselkedett, és ha az erejét a történelmi mitológiák 

szolgálatába állította, amelyekből, mint spirituális hitrendszer, több mint 700 verzió található ezen a 

bolygón, sok-sok szerkezeti formában és a szabályok sok variációjával. Isteni hangzása van ennek? 

Ez az Ember mitológiája, gyakran nagy teljességgel felszolgálva spirituális vezetők által, akik 

biztosak abban, hogy az ő ösvényük a helyes. Ezt nem azért mondtuk el nektek, hogy ítélkezzetek 

bárki felett is. Ez egyszerűen történelmi igazság. 

Becsülünk minden egyes kutatást Isten után. Aki azonban ebben az új energiában végzi a 

keresést, annak el kell kezdenie felismerni a saját igazságát, mi pedig segítünk ebben, egy más 

perspektívát mutatva nektek. Mert ez fogja megváltoztatni a jövőt és elindítani a Föld egyre 

emelkedő vibrációját. Ez nem olyan üzenet, amely majd egy újabb spirituális skatulyába kényszerít! 

Mert Kryon munkássága körül nem létezik szervezet. Nincs szervezet, amihez csatlakozz, nincs 
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székhely, ahova bejárj, nincs történelmi Emberi próféta, akit imádhatnál, de központi szabálykönyv 

sem. Ez egy új spirituális szemléletmód, ahol milliók fogják megtapasztalni az igazságot, amelyik 

ott rejtőzik saját magukban – de ott rejtőzik minden szabály, minden tan és minden szeretet is, ami 

idehozta őket. Ez a dolgok új rendje, amikor inkább az igaz és valós, amit felfedezel belsődben, mint 

amit azoktól hallottál, akik a történelem mítoszait visszhangozzák, akik közül legtöbben még nem is 

értenek egyet azzal.  Mi segíti ennek a vonzás és taszítás energián alapuló mitológiának a 

működését a Földön? Az, hogy nem akarod elhinni, hogy egy ilyen sötét valami tényleg benned 

lakozhat, vagy, hogy benned lakozik valami olyan grandiózus, mint Isten. Mindig azt gondoltad, 

hogy te jelentéktelen vagy, bűnben születtél, következésképpen elvesztetted a jó hatalmát, de nem 

rendelkezel a rossz hatalmával sem. Legyél tisztában azzal, hogy mindkét mélyreható erő ott székel 

lelkedben. Az értéktelenségnek ebben az állapotában, bárki számára megfelelő vagy, hogy 

megragadja érdeklődésedet saját Isten-rendszere számára. A bolygó lakosságának 85%-a kialakította 

magának a skatulyákat, ahol mindezt meg tudja magyarázni a 4D-nek megfelelően. Amikor az 

Ember érettebb korba lép, az első dolga, hogy ezen válaszok után kutat. Az Isteni rész a DNS-edben 

az, ami arra ösztökél, hogy kutass a teremtő után. Ez egy kvantum energia. (Dimenziókon áthatoló, 

nem a 4D-ben). Ez fény.  

 

A felemelkedéshez egy döntő lépés kell. Az, amikor leülsz, tiszta szándékkal, és egyedül 

Felsőbb Énedhez szólva így szólsz: „Istenem, mondd meg nekem, mi az, amit tudnom kell. Készen 

állok, hogy elkezdjem a folyamatot.” Még azt sem kell tudnod, hogy miből áll ez a folyamat. A 

puszta szándék jelenti valami összetett dolog kezdetét, anélkül hogy bármit is tudnod kellene a 

hogyanról. Ne akard túlanalizálni, mit kell tenned a következő lépésben. Megvan-e benned a 

bátorság, hogy elhidd, talán mennyei teremtmény vagy? Mindig is az voltál, és mindig is az leszel. 

Túlságosan is hihetetlen, hogy elképzeld, hogy örökkévaló vagy? Ez egy rejtett dolog. Meg kell 

értened, hogy teljes bizalomra van szükség, hogy a hitnek egy olyan energiáját hozzátok létre, egy 

olyan erős energiát, amelyen majd egy napon csak csodálkoztok, hogyan is voltatok rá képesek. 

Csak annyit kell tennetek, hogy belökitek az ajtót, és a DNS összes rétege aktiválódik, olyan 

sorrendben és elrendezésben, ahogy az számodra legjobban megfelel. Az utazás talán nem lesz 

egyszerű, de az ajtóval könnyű dolgod lesz. 

 



www.kryon.hu   100/346 oldal 

A Sötétség és a Fény áttekintése 

Ezen a bolygón az emberek a hatalmon alapuló hierarchikus rendet igyekeznek felállítani, 

tekintet nélkül az egyes kultúrákra vagy civilizációkra-nem számít, hogy mennyire demokratikus, s 

mindegy, hogy az embereknek mennyi beleszólásuk van az irányításba-a társadalom szerkezet 

mindig a piramis csúcsán álló legmagasabbtól a nincstelen tömegekig vezet. Ilyenné formálja az 

ember a társadalmi rendet a Földön. Ti választottátok, ti alakítottátok ki ezt a rendet, s korlátozó 

lenyomataitok birtokában nincs is semmi csodálkozni való azon, amikor így cselekedtek. Az emberi 

társadalmi rendszerben a piramis csúcsán álló ember rendszerint gazdagságban, jólétben részesül, az 

ő kezében összpontosul az irányítás és a hatalom, a legalsó rétegek pedig ennek épp az ellenkezőjét 

képviselik. A Földön létrehozott rendszer azonban a legkevésbé sem mondható az egyetemes rend 

leképzésének, minthogy a világegyetemben a hatalomra épülő rendszer egyáltalán nem kap szerepet. 

Az univerzum egészen másképpen működik, beleértve az egész világegyetemet, annak látható és 

számotokra láthatatlan részét.  

A bolygón nem létezik nagyobb sötétség és nagyobb gonoszság annál, mint amit az emberi 

elme teremteni képes. A bolygón nincs olyan gonosz hatalom, ami csak önmagában létezne. Minden 

gonosz az emberek tudatában van jelen. Nem létezik olyan sötét lény, vagy entitások egy csoportja, 

akik arra várnának, hogy megtévedj és elbukj, hogy így megkaparinthassák a lelkedet. Ezek a 

történetek a félelmen alapulnak, és semmit nem mutatnak meg a tényleges nagyszerűségetekből, 

hatalmatokból illetve felelősségetekből. A sötétség azonban létezik. Ám ezt azon Emberek teremtik 

meg szabad akaratukkal, akik úgy döntenek, hogy tudatukkal a sötét oldalra koncentrálnak. A 

bolygón található legsötétebb hely nem más, mint amit az emberek teremtettek szabad akaratukból. 

Ti teremtitek az energiát. Az emberiségnek hatalmában áll sötétséget teremteni, ugyanúgy, ahogy 

hatalmában áll fényt teremteni. Senki nem ítélkezik felettetek emiatt, így a bolygó elemei erre az 

energiára is válaszolnak, és megteremtik a sötét mágiát, ami oly sokatokban félelmet ébreszt. Azt 

hiszitek, hogy ez egy sötét helyről származik, a gonosznak egyfajta bázisáról. Nem így van. Az 

emberek teremtik meg.  

Háromféle ember létezik, akik a sötétségben rekedtek. Az első csoportba tartoznak azok, akik 

szinte remegnek félelmükben, mert nem látnak semmit. A második csoport kedvezőbb helyzetben 

van, mint az első, mert ők tisztában vannak vele, hogy egy Ember, aki fél, könnyen manipulálható. 

A harmadik csapatba tartozók birtokolják a fényt, de nem biztosak benne, hogy működik-e, félnek 

használni, hiszen az elárulná, hogy hol vannak, és többé már nem lehetnének névtelenek. 

Nagyon hosszú ideig, és itt az egész civilizált világról beszélünk, sok titok létezett arról, hogy 

is működnek a dolgok. Ami a Föld közönséges polgárai számára hozzáférhető információkat illeti, 

nagyon sok el volt rejtve, rejtett zugokban, résekben, repedésekben. Az ellenség ott lehetett egy 

szikla mögött, az utadon, amerre jártál, és soha nem láthattad. Összegyűlhetett a sötétben és 

konspirálhatott, akár az életed ellen is. Az összeesküvés állhatott abból, hogy a gazdaság hogy 

működjön, milyen legyen a választások kimenetele, és ez mellett még te fizess mindenért. Az 

összeesküvés része lehetett, hogy a föld bizonyos módon működjön. Nagy hatalommal 

rendelkeznek, és befolyásosak. Emberek ők is, csakhogy az irányító, mohó tudatosságot képviselik. 

A fő tulajdonságuk, hogy ők mindig a sötétségben vannak. Létezésükről annyi rémhír szivárgott ki, 

hogy még nevük is van. Ők az Illuminátusok. Székhelyük Görögországban volt, de átköltöztek 

Afrikába. Ők egy titkos csoport. Ők a kódkészítők, és azok, akik a szociális helyzetedért felelősek. 

Ők "csinálják meg" a választásokat. Megszerzik a pénzpiacot, és ellenőrzik azt. Sokan kérdezhetitek, 

"Ez valóban így van? Ez igaz lehet?" A válasz igen. Ők ellenőrzik a dolgok többségét. Mint egy 

nagy hajó, amelyik ritkán változtatja az irányt, ők kormányozzák a puszta létedet a saját zsebükre.  

A bolygó tudatosságának vibráció növekedése, amelyet az elmozdult rács rendszer okozott, 

kinyitotta a tisztesség "dobozát", és ez már túlságosan is sokkoló volt számukra. Aztán 
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kifejlesztettétek a technológiát, amely lehetővé teszi mindenkinek, hogy beszéljen mindenkivel, 

majdhogynem ingyen (Az Internet)! Nem rejtőzködhetnek tovább a sötétben, és elkezdődött az 

összeomlásuk. Ezen a bolygón nem lehet többé ilyen fokú összeesküvés, ennek az oka pedig a 

következő: Olyan világítótornyok léteznek, mint te is, mindenfelé a világon, akik elkötelezték 

magukat, hogy kiállnak és hagyják kiáradni a fényt. Minden felé be lettek kapcsolva a fények! Egy 

új energiában, ahol kigyulladt a fény és mindenki beszélhet mindenkivel, ezt nagyon nehéz tovább 

fenntartani. Az egyik legrosszabb dolog, ami valaha is történt az Illuminátusokkal, az Európai Unió 

megalakulása volt, mert ez eltüntette a pénzváltókat! Készen állnak viszont, hogy a következő 

generációban Dél-Amerikában folytassák. Mivel foglalkoznak az Illuminátusok manapság? Azon 

vannak, hogy mindent megváltoztassanak, és a Föld „jótékony nagybácsijává” váljanak. 

Természetesen még mindig a pénzszerzés és a hatalom motiválja őket, mert ez az, amivel 

foglalkoznak. De elkezdtek ráébredni, hogy a régi módszerekkel az irányítás egyre nehezebbé válik. 

Egyáltalán nem titkos módon, több milliárd dollárt utaltak át Európából az Afrika kontinens 

meggyógyításának segélyezésére. Az Illuminátusok azok, akik támogatni fogják Afrika 

kigyógyítását az AIDS-től. Az anyagi eszközök már ott vannak. Az elmúlt évtizedek egyik 

legnagyobb problémája a megoldás határán áll – egy egész kontinens meggyógyítása. Miért 

tennének ők ilyesmit? Mert ha részesei lehetnek egy újonnan hatalomra kerülő kormánynak, az 

alapjaitól fogva benne lesznek mindenben, ami azután történik. Minden beszedett adóból 

részesülnek. Ha meggyógyítasz egy harmadik világhoz tartozó kontinenst, az kezd megtelni 

egészséges Emberi Lényekkel, akik házat tudnak venni maguknak, kapcsolatokat építenek ki, 

kereskednek egymással és más környező országokkal. Egy darab mindenből az övéké lesz. Az 

Emberi Lények tízmilliói gyógyulnak meg az elkövetkező évtizedek során. Ezek a dolgok már 

történnek, és az eredmény milliók életének megmentése lesz.  

Ha megkérdezném, mondj egy másik dolgot, ami soha nem fog változni? "Nos" mondhatnád, 

"a nagy vallások, a másik. Ezek hatalmas és régi szervezetek, ezek is nagyon nehezen mozdulnak." A 

nagy vallás átértékeli önmagát. Kezd megmutatkozni a becsületesség, mint tényező. Kezdenek 

felbukkanni olyanok, ezekben a hitrendszerekben, akiknek más a véleménye. "Várj csak egy percet" 

mondják, " Ez nem becsületes. Az Istent, akit én imádok, nem képviselhetik olyanok, akik így 

viselkednek. Az én Istenem egy szerető Isten, és ezek a személyek nem azt képviselik." A szervezet, 

amit ti egyháznak neveztek, átértékelődik, és meg lesz nyesve. Nem korlátozódik csak a Nyugati 

világra, hanem világszerte történik. Több lesz a tisztesség azoknak a sorában, akik a bolygót 

spirituális szinten vezetik. Ezt teszi a vibráció növekedése. Kevesebb lesz a sötét hely. 

Mi történik, ha az összeesküvőknek kevesebb hely marad elrejtőzni? Előbukkannak. Nem 

ítélünk, de el szeretnénk mondani, hogy ilyenkor az Emberi drámai reakció, elmenni, megkeresni 

őket, és megsemmisíteni! De hát vannak más utak is. Ez az, amiért majdnem háborúban álltok. Más 

energiák vannak már jelen. Sokan teljes mértékben tagadják mindezt. Az időjárás változásait, a 

mágnesség és a kristályenergia változásainak bizonyítékát, ők mind a régi energiába erőszakolnák. A 

szakadék egyre szélesebb lesz, még a saját metafizikai hitrendszeretekben is. Már elkezdődött.  

A Földön található legszentebb hely, ahol a legtöbb fény van a bolygón, az emberi 

energiában, az emberi elmében létezik. Ez az emberiség angyali részén belül található, aki meg 

akarja magát mutatni, aki felvállalja saját hatalmát, aki kifejezi igényét az isteni részére. Nem létezik 

egy fényes, fehér angyalokból álló csoport, akik a kezeteket fogják, és a mennybe kísérnek 

benneteket, ha azt választjátok, hogy odamentek. Nem így van. Helyette teljes díszben állnak 

mellettetek, készen arra, hogy ünnepeljenek benneteket, hogy szeressenek titeket, hogy energiáikkal 

megérintsenek titeket, jelezve, hogy itt vannak. Ilyen a szabad választás bolygója. Az Ember az, 

akinek lehetősége van a változtatásra, az Ember az, aki a bolygó történelmén változtatni fog. Az 

emberiség felelős a fényért és a sötétségért, nem valamiféle rajta kívül álló hatalmak, akik 

versengenek a lelkéért. Felelős vagy a saját sorsodért, a saját drámáidért vagy nem-drámáidért, a 

gyászodért vagy gyógyulásodért. A kinyilatkoztatás egyértelmű és így szól: Isten nem tehet semmit 
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anélkül, hogy az Ember kinyitná az ajtót és láthatóvá válna a fény. Több ez, mint csak szabad akarat, 

ahogy belököd azt az ajtót, amivel segítesz magadon, itt, ezen a bolygón, az történik, hogy a fátyol 

másik oldalán létrejön egy visszahatás. És a fény keresztülhatol a fátyolnak azon a résén, és a föld 

fénye lesz belőle, amelyen keresztül Isten megnyilvánulhat és munkálkodhat. Ha tudni akarod, 

kicsoda Isten ezen a Föld nevű bolygón, hát a Fénymunkások gyülekezete, akik lehetővé teszik a 

fénynek, hogy áradjon ezen az ajtón keresztül erre a bolygóra. Istennek ez az egyedüli eszköze, hogy 

megváltoztassa ezt a bolygót. A Szellem Ereje teljes mértékben az Emberektől függ. Vagyis, Isten 

nem egy trónuson ül, és játszogat az Emberi Lényekkel, kevergetve a fényt és a sötétséget. Isten 

inkább a Föld Fénymunkás fénypontjainak szabad akaratára vár, hogy kinyissák szabad akaratuk 

kapuját. Amikor kinyitod a tiszta szándéknak ezt a kapuját, a fény kiárad és ez a fény, a föld bolygó 

fénye, az egyetlen fény, amit Isten használni tud. A föld lakosságából kevesebb, mint fél százaléknak 

kell meghoznia ezt a döntést, hogy a béke a földön valósággá váljon.  

 

Újra és újra elmondom nektek, hogy a fény, amelyet magatokban hordoztok, erősebb, mint 

bármilyen sötétség a bolygón. Ez a fény aktív. Olyan, hogy sötétség, nem létezik többé, ha bármi 

fény is jelen van. Maga a sötétség fogalma is elszáll, ha csak egy szál gyufa meggyullad. Megvan ez 

a képességetek, hogy beengedjétek Istent a Földre. Amíg a kapu nyitva, a fény nagyszerűen ragyog. 

És ha nyitva akarod tartani ezt a kaput, az se nehéz. Csak ne zárd be a szíved. Ne hagyd, hogy a 

félelem irányítsa tetteidet, ne félj Isten szeretetétől. Olyan önbecsüléssel érkeztetek a bolygóra, 

amely egy félárbocra eresztett zászlóhoz hasonlítható. Az önértékelésetek nincs egyensúlyban. Ez 

azért van így, mert az önbecsülésetekre hatással van a bolygó energiahányadosa. Ez annak a 

fokmérője, amit az emberiség teremtett a tettei által – a múltbeli cselekedetei által, valamint jelen 

tettei által. A személyes önbecsülés a bolygótok energia-egyensúlyát tükrözi vissza. Isten nem 

avatkozik bele az emberiség fény/sötétség egyensúly harcába. Az emberiség maga hozza létre a 

fény/sötétség egyensúlyát, majd meghívja Istent a fényes részekhez. Ha több van a fény 

részecskékből, mint a sötét részecskékből, felismerésekre és megvilágosodásra kerül sor. Most ez 

történik. A mérés kvantum szinten történik.   

Jelenleg ütközet folyik a földön a régi és az új energia között, az új energia áll nyerésre, de a 

régi energia még veletek lesz egy darabig. Továbbra is teremt majd olyan dolgokat, amelyeket ti 
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problémának észleltek, ám valójában ez csak egy „kvantum-takarítás”. Ahogy takarítjátok a 

gazdaságotokat, látni fogjátok a létezés új paradigmájának módszereit, az újfajta struktúrákat. Meg 

van a lehetőség, egy új világszemlélet kialakulására, aminek értelme lesz egy új korszak számára. A 

múlt sötétebb energiájában a dolgok alacsonyabb rezgésszinten álltak, könnyen fenntarthatóak 

voltak. Most, hogy a fény elkezd fokozódni az igazság erejével égeti meg őket. Kevesebb lehetőség 

áll fenn dolgok fenntartására és gyarapítására, és sokkal több a lehetőség a mesterek számára, hogy 

megjelenjenek, illetve a fénynek, hogy felerősödjön. Milyen irányban akarod, hogy a rezgés 

irányuljon benned? Milyen fajta energiát kívánsz a családod és a munkahelyed köré? Ezt teljes 

mértékben te szabályozod, hogy mennyire sötét, vagy világos legyen a lelked energiája. Ez részét 

képezi a próbának. Ez része a szabad akaratnak. Sokan, vizsgálva az új energiát, úgy érzik, hogy ez 

hamis. Valahogy úgy érzik, hogy fényetek el akarja takarni az igazságot. Honnan tudhatod, kinek 

van igaza? Nagyon egyszerű. Nézd csak az életüket. Kellemesek, békések és Isten szeretetét 

sugározzák? Türelmesek a saját életük, és a körülöttük lévők iránt? Szeretnéd, ha ilyen szomszédaid 

lennének? Mi a témája a "drámáiknak"? Áldott legyen az Ember, aki a Szellem igazságában marad. 

Vérének teljes sejtszerkezete mutatni fogja ezt. Békét fog hozni neki a háború ellenére, és türelmet, 

amikor senki más körülötte nem lesz türelmes. Olyan ötleteket produkál, amire soha nem is gondolt. 

Létrehozza a vibrációs váltást. A sötétség és a fény nem egyenlő nagyságú energiák. Ha egy sötét 

helyiségbe beárad a fény, akkor a sötétség nem fog arrébb kúszni egy másik sötét helyre. Helyette 

átalakul! A két energia közül csak a fény tartalmaz aktív összetevőt, a fény bír fizikai jelenléttel. 

Nem tudtok „sötétséget árasztani” egy világos helyen. Ez csak fordítva lehetséges. Mindez azért van, 

mert a két energia nem egyenlő. Az egyik a másik hiánya.  

Önbecsülés – a dualitás magja 

Sokan azt is mondhatnám, hogy szinte mindannyian egy alapvető terhet cipeltek magatokkal. 

Olyan energiában születtetek e bolygóra, mely az önértékelés kérdését tekintve nem volt 

kiegyensúlyozott. Adjátok ehhez hozzá vallási vezetőitek állításait, miszerint értéktelenekként 

születtetek! Ez a probléma úgy tornyosul előttetek, akár egy hegy, amit meg kellene másznotok és ez 

sokatokat nagyon is erősen érint. Nem találjátok érdekesnek, hogy a bolygótok legtöbb vallása 

szerint eredendő bűnnel születtetek? Nem furcsa ez a kijelentés annak tudatában, hogy Isten 

teremtményei vagytok? Logikusnak tűnik számodra, hogy beleszüless egy olyan spirituális 

rendszerbe, ahol már születésedkor sincs esélyed arra, hogy tiszta lappal indulhass, valami olyasmi 

miatt, ami eónokkal ezelőtt történt? Tényleg úgy hangzik ez számodra, mintha „Isten képmására 

lettél volna teremtve”? Ha körülnézel a Földön, nem találkozol talán mindenfelé nem spirituális 

iparágakkal – hatalmasakkal -, amik segíteni szeretnének az embereknek az alacsony önbecsülés 

verméből kikászálódni? Nevet is adtatok neki: önsegélyező ipar. Miért lenne egyáltalán szükségetek 

ilyesmire, ha magas, kiegyensúlyozott önbecsüléssel érkeznétek a bolygóra? Mi az oka ennek? A 

válasz az, hogy az önbecsülésed a születésedkori Föld sötétség és világosság egyensúlyának felel 

meg, azt tükrözi vissza. Most, hogy magasabb lett a bolygó rezgésszintje, megváltozott a sötétség-

világosság egyensúly. 

Újonnan teremtett energia van jelen a bolygón, de ti még a régi energiában születtetek. Ezért 

van az, hogy az önbecsülésetek zászlója félárbocra van eresztve. A jelenleg Földre születő Emberi 

Lényeké azonban már egyáltalán nem. Indigóknak neveztük őket. Néhányan Kristálygyermekeknek 

hívják őket. Néhányan úgy hívják őket, hogy az Új Föld Gyermekei, az Új Millennium Gyermekei, 

az Új Gyermekek – mindegy, hogy nevezed őket. Az új gyermekek mások, mint ti! Önbecsüléssel 

telve érkeznek a Földre. Az önbizalmuk zászlója büszkén és magasan lobog! Mi történik akkor, ha 

egy magas, kiegyensúlyozott önbecsüléssel rendelkező gyermek és egy alacsony önbecsülésű felnőtt 

találkozik? A gyerekek talán önfejűnek tűnnek a felnőtt számára. Ez azért van így, mert ők tudják, 

hogy kicsodák valójában! Előfordult már veled, hogy egy gyermek kíváncsian figyelt téged, és azt 

olvashattad ki a szeméből, hogy megkérdezi: „Miért vagy ilyen?” Olyan ez, mintha az egyik 

tudatosság figyelne egy másikat. A kiegyensúlyozott, képességei tudatában levő tudatosság figyeli a 
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bizonytalansággal, kétségekkel küszködő tudatosságot, aki a régi energiában érkezett. Jelenleg ők a 

gyermekeitek, és ez nem könnyű nektek. Ezek a gyerekek nem kezelhetetlenek és nem bonyolultak. 

Ám számotokra, akik soha nem rendelkeztetek kiegyensúlyozott önbecsüléssel, sokszor 

hatalmaskodónak tűnhetnek. Az önszeretet és az önnön értékesség tudatának megteremtése olyan 

dolgok, melyeken dolgoznia kell az embereknek. Részei annak az akadálynak, amivel szembesülsz, 

ha meg akarod találni "benned lakozó Istent". 

A kiegyensúlyozott önbecsülés megteremtése 

Az egyensúlyhiány kijavításához átadunk hét jellemzőt. Biztosítunk titeket arról, hogy ha 

rendszeresen gyakoroljátok őket, akkor angyali tudatosságotok növekedésnek indul, önbecsülésetek 

pedig egyensúlyi helyzetbe kerül.  

Legyél kreatív 

 

Talán ezt feleled: „Nincs bennem semmi kreatív!” De, van. Mindegyikőtökben. Hányan 

próbálkoztatok már meg a közvetítéssel? Erre talán ezt válaszolod: „Na jó, de én nem is akarok 

ilyesmit csinálni.” Miért nem próbálod ki valamikor, amikor egyedül vagy? Miért nem próbálod 

meg leírni? Miért nem akarod megtudni, hogy a sejtjeid és a Felsőbb Éned mit akarnak közölni 

veled, ha egyszer hagyod előjönni a gondolatokat? Lehet, hogy megdöbbentenek és meglepnek majd 

a leírtak. Senkinek sem kell megmutatnod, amit írtál. Ha kreatív dolgokat teszel, akkor az isteni 

részed beáramlik a dualitásbeli részedbe. Megfigyelheted, ahogy a fény fejlődik. Tegyél valami 

kreatívat. Talán nem tekinted magad jó énekesnek; írj inkább egy dallamot. Add ezt oda másnak, 

hogy énekelje el. Nem vagy festő? Nem baj, fessél valamit. Engedd szabadjára a benned lakozó 

gyermeket, hogy fessen valamit, ahogy ezt akkor tette, amikor még gyerek voltál. Tegyél valami 

kreatívat. Ez az első. Ez igen egyszerűnek hangzik. Figyeljétek meg, hogy ezek a dogok hogyan 

olvadnak össze, amikor az egyes számú lesz a hetedik. Ezeknek a jellemzőknek a köre sokkal 

mélyebb jelentőséggel bír, mint amilyennek látszik. A kreativitás olyan dolgot indít el benned, amire 

semmi más nem képes. Az isteni éned ajtaján kopogtat, és segít abban, hogy használd azokat a 

részeidet, amiket fel kell ébresztened. 

Segíts másoknak 

 

Ez egyszerűnek tűnik mindaddig, amíg meg nem magyarázom, mit értek ezalatt. Arra kérünk 

titeket, végezzetek önkéntes munkát olyan helyeken, ahol mások haldokolnak. Keresd meg a kórház 

legsötétebb helyét, Fénymunkás. Keress egy olyan helyet, ahol gyermekek haldokolnak, és segíts ott. 

Keresd meg azokat, akik rákban vagy vírusok okozta halálos betegségben szenvednek és foglalj 

helyet mellettük. Olvass nekik, fogd meg a kezüket, mesélj nekik. Végezz önkéntes munkát. „Kryon, 

most valami szörnyű dolgot kérsz tőlünk. Nem tudjuk megtenni. Soha nem tudnék odamenni.” –

mondod. „Csak állnék az ajtóban és zokognék, senki nem venné hasznomat.” Egy gyakori félreértés, 

hogy a humanitárius emberek nem tudnak segíteni, mert túlságosan érzékenyek. Most megosztok 

veled egy axiómát, és javaslom, próbáld ki: ha odaállsz a szoba elé, ahol gyermekek haldokolnak, és 

benyitsz ezen az ajtón, akkor a fényed elönti a termet, a gyermekek szeretete pedig elönt téged. 

Felemelő és áldott érzés lesz. Ha ott ülsz egy gyermek mellett, a kezét fogva, amikor haldoklik, talán 

megsiratod, mégis erősnek fogod magad érezni és emelkedett állapotba kerülsz, mert a benned élő 

isteni megérinti a benne élő istenit. Semmi sem fogható ehhez az érzéshez. Egy isteni folyamat 

részévé válsz! Ha szeretnétek megérinteni a családot, tegyétek itt. Végezzetek önkéntes munkát az 

öregek között, akik közel állnak a távozáshoz. Meséljetek nekik. Kérdezzétek őket az életükről. 

Ünnepeljétek az ifjúságukat, és legyetek ott, amikor távoznak. Az istenségetek ünnepli a bennük élő 

istenséget és mindketten megerősödtök. Ha segítesz átkelni másoknak, függetlenül az életkoruktól, 

akkor ezzel megteremtesz és serkentesz olyan részeket magadban, amik létezésükkel meg fognak 



www.kryon.hu   105/346 oldal 

lepni. Alig fogod várni, hogy újra és újra segíthess az átmenetnél, mivel megérted, hogy ez valóban 

szent munka. Még csak a második pontnál tartunk, ám ezek gyakorlásától máris elkezded magad 

másképp érezni. „Talán tényleg vagyok valaki!” –mondjátok. „Talán tényleg van valami ebben a 

dologban!" A sötét részeitek gyengülni kezdenek, ahogy észreveszik, hogy fény gyúl azokon a 

helyeken is, melyek eddig borúsak voltak. 

 

 

Mozogj és meditálj 

 

Ez a legnehezebb. Tornázzatok! Az aktivitás hiányát edzéssel kell kiegyensúlyoznotok. A 

mozgás biológiai hatásaképp egy megváltozott kémiai egyensúly jön létre. Ehhez jön még, hogy a 

szervezeteteket pótlólagos oxigénnel látjátok el. Ez a szükséges üzemanyag azon Emberi Lények 

teste számára, akik gondolkodásuk új dimenzióit szeretnék erősíteni. A múltban erre nem 

fordítottatok elég figyelmet. Ez azonban igen fontos! Tornázz, majd utána meditálj. Figyeld meg, mi 

történik. Az oxigénnel telített agy a meditáció új dimenzióit tárja fel előtted. 

Személyes szóbeli megerősítések 

 

Figyeljetek arra, hogy mit mondtok! Az ajkatokat elhagyó szavak isteni energiát alkotnak. A 

levegőbe kerülnek, és testetek energiái, valamint a titeket körülvevő entitások (akik láthatatlanok 

számotokra) minden tőlük telhetőt meg fognak tenni azért, hogy beteljesítsék őket, hogy 

beteljesítsék azt, amit társteremteni szeretnétek. Talán ezt mondod egy negatív szituációban: 

„Nagyszerű! Tudtam, hogy ez fog történni." A sejtszerkezeted így szól: „Hallottad a főnököt? 

Tetszik neki.” A körülötted álló entitások szintén hallják szavaidat. „Hallottad a főnököt? Azt 

mondta, nagyszerű. Akkor tegyük megint ezt!” A sejtjeid hallják szavaidat, és minden tőlük telhetőt 

megtesznek azért, hogy biztosítsák, hogy a dolog újra megtörténjen! A beszéd által energiát 

teremtesz. Az elemek mind „hallják” ezt egy univerzális szinten. Negatív megfogalmazás helyett 

pozitív megerősítéseket használj.          

              

Hívd ki párbajra a legsötétebb részedet 

 

Hívd ki a legsötétebb részedet egy küzdelemre! Vesd a lábai elé a kesztyűt. Mondd meg, 

hogy hol akarsz vele találkozni és mikor, majd várj rá. Hívd ki ezt a részedet egy szemtől szembe 
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találkozóra. Van olyan részed, amit nem szeretsz? Természetesen van, hiszen dualitásban élsz. Tűzz 

ki egy időpontot. Mondd neki azt, hogy küzdjetek meg a sötétben, a saját terepén! Ami miatt ezt 

mondjuk nektek, az, hogy ezek a sötét és szörnyű részek meg se fognak jelenni! Félnek a világos 

részeidtől, különösen azoktól a részeidtől, amik egyre erősödnek. Már azzal megnyered a harcot, ha 

csak ott állsz a sötétben, és felszólítod őket, hogy mutatkozzanak meg. Hamarosan énekelve fogsz 

állni ott a sötétben! Félelem nélkül, nevetve az egész szituáción. Ez azért van, mert az energia, amit 

annyira vadnak és kegyetlennek tartasz, fél az isteni szándéktól! A szándékod, hogy egyensúlyba 

kerülj, mindig legyőzi ezt a sötét részt. Erősítsd magadat, erősítsd tudatosságodat, és a sötét részeid 

lassanként elhagynak. Nem mernek megmutatkozni, és nem is fognak. 

Fejezd ki igényedet a Belső Angyalodra 

 

Miután felismerted, hogy a sötét részed voltaképpen gyáva, itt az ideje, hogy kifejezd 

igényedet az angyalra, aki mindig is benned volt. Ez annak a megértéséről szól, hogy ki vagy 

valójában. Bár talán sosem leszel képes arra, hogy meglásd magadban ezt az angyali részt, ám ez az 

igazi éned, és készen áll arra, hogy elfogadd. Használd a beszéd erejét arra, hogy erősítsd szándékod 

hatalmát. Tarts egy ceremóniát, ha ez segít abban, hogy valóságosnak tűnjön előtted ez a folyamat. 

Mit szólnál hozzá, ha eltűnnének a drámák az életedből? Mit szólnál hozzá, ha képes lennél arra, 

hogy szembenézz bármilyen helyzettel, tudva, hogy tökéletesen biztos lehetsz igazságodban? Senki 

sem lesz képes arra, hogy bármilyen irányba is elmozdítson, ha az angyalod gondjaira bízod magad. 

Ha előjön az angyal, a DNS-ed harmadik fonala aktiválódni kezd. Az önbecsüléssel nem lesz többé 

gondod. Tudni fogod, ki vagy. Lelkesítő érzés tisztában lenni saját isteni mivoltoddal. Örömmel tölti 

el életedet. 

Összeolvadás 

 

Az utolsó pont, az ellentétek összeolvadásáról szól. A bolygótokon egy összeolvadási 

tevékenység zajlik, aminek ti is részesei lehettek. A férfi és a női energiák elkezdenek összeolvadni. 

Az egyes nemekre jellemző tulajdonságok, melyeket eddig természetesnek tartottatok – az egyik 

nem ilyen, a másik olyan, a másik gondolkodásmódját soha nem leszünk képesek megérteni – 

változni kezdenek. Mindegyikőtök valamelyik nemhez tartozik, ám megkérünk benneteket, hogy 

kezdjétek elfogadni a másik nem jellemzőit is. Azt szeretnénk, ha észrevennéd a másik nem 

jellemzőit ÖNMAGADBAN. Megvan a képességetek arra, hogy egy egészséges belső egyensúlyt 

teremtsetek magatokon belül a két nem között, ami hozzájárul ahhoz, hogy megértsétek a másik 

nemet, és békésen tudjatok egymás mellett élni a bolygón. Sokkal jobb Emberi Lénnyé válhattok, ha 

szellemetekben kiegyensúlyozzátok a két polaritást, bár biológiailag nyilvánvalóan továbbra is csak 

az egyik nemhez fogtok tartozni. Az egyensúly közelebb hozza egymáshoz az emberiséget! A Jin és 

a Jang (ellentétek) összeolvadnak, valami olyasmit hoznak létre, amit még sohasem láttatok ezelőtt, 

egy újfajta emberi egyensúlyt. Néhányan érezni fogjátok – a nők erősebbé válnak – a férfiak sokkal 

érzékenyebbé – mindketten máshogy tekintenek majd egymásra, és a bolygót ezáltal sokkal jobban 

osztják majd meg egymás között. Ne ellentéteknek és ellenfeleknek tekintsétek egymást, hanem 

spirituális családtagoknak. A másik nem jellemzőit ne tekintsd gyengeségnek magadban! Kezdd el 

végre megérteni, hogy mindkét nemnek szüksége van a másik tudatosságára. Mi lesz az eredmény? 

A kiegyensúlyozott Emberi Lény képes lesz arra, hogy felismerje az egyensúlyt, mivel más szemmel 

fog nézni a dolgokra, annak a szemével, aki „a másik cipőjébe bújt”, és aki teli van önbizalommal! 

A dualitás igazságának leleplezése 

Különböző módon fedi fel magát a dualitás. A dráma az egyik ezek közül. Van olyan Emberi 

Lény, aki egyedül csak úgy tudja élni életét, ha folyamatosan drámába keveredik. Az irónia az, hogy 

ő az, aki állandóan telefonközelben akar maradni veled, a Fénymunkással, mert te kiegyensúlyozott 

vagy és fényt hordozol, ami vonzza azokat, akik ezzel nem rendelkeznek. Így panaszkodik: „Több 
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dráma van az életemben, mint amit el tudok viselni. Itt az egyik, ott a másik. Már azt hittem 

megoldottam, de akkor újra csak ott van.” És akkor te türelmesen adsz neki a bölcsességedből, már 

vagy századik alkalommal és minden rendben lesz, ahogy mindig történni szokott. De mihelyt 

leteszed a telefont, tisztában vagy vele mi fog történni. Egyáltalán nem fogadja meg a tanácsaidat. 

Csak azt akarja, hogy egy hang a vonal másik végén elmondja neki, amit már úgyis tud! Aztán 

másnap megint jelentkezik, hogy elmondja, hogy „Ez történt, meg ez történt, meg ez. Úgy látszik, 

hogy ez tovább folytatódik.” Végül, akár még az igazat is elmondhatod neki, kérdezz rá: „Tisztában 

vagy-e vele, hogy mindezt te rajzolod magadnak? Hogy szükséged van rájuk a túlélésedhez?” Persze 

tiltakozni fog, „Soha! Soha nem keresném magamnak a bajt!”, mondja. Mégis keresi! Miért? Mert 

így kényelmesebb neki. Ha nem létezne dráma az életükben, azon sámán után kellene kutatniuk, 

akik ők maguk! Áldott az Emberi Lény, aki megszabadul a drámától és a spirituális oldal után néz, 

mert nagyon gyakran a dráma egy nagyon fontos dolgot takar el, a fényt, amely beáramlana az 

életükbe. De ettől ők nagyon félnek! Tehát, a dráma segít nekik, hogy ne kelljen szembenézni a 

valósággal, a dráma kényelmessé válik.  

A következő az aggódás. Aggódás mindenért! Vannak köztetek olyanok, akik fölébrednek 

hajnali háromkor, azért aggódva, hogy nincs miért aggódniuk! Amikor elkezded kiegyensúlyozni 

magadban ezt a sötét dolgot, amit dualitásnak hívtok, az egyik dolog, ami eltűnik, az aggódás, mivel 

ráérzel, hogy a rendszer elkezd működni és hogy tényleg nem vagy egyedül. Létezik egy terv és az 

aggódás kezd eltűnni. Ám itt ez a sötét dolog, ami fel akar ébreszteni, ilyenekkel: „Nos, nézz csak 

ide! Emiatt most már aggódni kellene!” Aztán kapsz tőle egy „listát” a dolgokról, amikért aggódni 

kell. Ez az, amikor nem tudsz visszaaludni. Ilyenkor fölkelsz. Ez teljes mértékben Emberi. A dráma 

és az aggódás vezetnek az önértékelés hiányához és a félelemhez.  

 

A sötét oldalad könnyű előhozni. Az Isteni oldalad nem. Az irónia az, hogy a sötét oldalt 

olyan könnyű előhozni, hogy letagadtad és létrehoztál egy lényt, aki felelős ezért, az ördögöt. Úgy 

tűnik ezért, hogy az ördög ott van mindenütt! Az Isten pedig sehol. A valóság az, hogy ez a dualitás 

egyensúlya. Isten után kutatnod kell, a sötét oldalad pedig állandóan ott van és nyomkodja a 

gombokat. Ez így lett megteremtve és egyensúlyában helyes. Mindennek igen mélyreható oka van, 

ám a 4D-ben ezt nehéz megmagyarázni. Egyensúlynak kell lennie, YIN és YANG egyensúlynak a 
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természetben, mindenütt. Mindig az egyensúlyról van szó. Az energiakísérletet a Földön Istennek 

azon darabkái végzik, amelyek Ember álruhát öltöttek. Ők jönnek és elmennek, cserélgetve a 

részeket ebben az energia játékban. A kísérlet nem őket vizsgálja, inkább ők maguk végzik a 

kísérletet. Merre fog billenni az egyensúly, ha beleadjátok mindkettőt, a fényt és a sötétséget? Mi fog 

történni a Földdel?  

Amikor fény vetül a sötét területekre, azok, akik inkább ott maradnának, vadul reagálnak, 

majd csapkodnak maguk körül, és mindent megtesznek, amit csak lehet, hogy a sötétség 

megmaradjon. Ilyen az emberi dualitás. Akik átadják magukat dualitásuk sötét energiáinak, még 

tovább fognak süllyedni a sötétség következő rétegébe, ez pedig a harag, a gyűlölet, az erőszak, a 

halál, a könyörtelen gyilkolás. A sötét oldal az Emberi Lényben készen áll, hogy kifejlődjön és 

megérjen. Ha arra akarsz haladni, hogy gonosz ember legyél – minden erő rendelkezésedre áll, amit 

csak akarsz. Használhatod, mert ez a szabad választás. Isten nem fog utadba állni. Sok Ember 

elmegy ebbe az irányba, mert itt találja meg a saját erejét. Itt tud hatalmat gyakorolni a többi Ember 

fölött, hogy aggódást, drámát teremtsen, és ellenőrzése alatt tartsa a többieket. A bolygó diktátorai, a 

régiek és a mostaniak, ebben találják meg a hatalmukat. Kényszerítik a népet, hogy rájuk figyeljen. 

Ha elég Emberi Lényt megölnek, az olyan fokú félelmet teremt, ami szükséges a hatalmukhoz. Ezt 

teszik, habár gonosz az Emberi Lény, aki a gonosz hatalmát gyakorolja. Az Emberi Lény erőteljes 

mindkét irányban. Benne gyökereznek az angyali, de az ördögi energiák is.  

Ha te hiszel a csodákban, akkor tudnod kell, hogy az nem mindig a fény segítségével 

történik. A fekete mágia egyszerűen egy Ember sötét erejéből létrehozott csoda. Nézzetek bele a 

történelmetekbe. Nézzétek a diktátorokat, akik csupán beszédeikkel olyan sok embert eltérítettek, 

annyira, hogy azok halomra ölték egymást. Ez Emberi képesség és igen erőteljes. De létezik ennek 

másik oldala is. A sötét részed tudja, hogy ha tovább kutatsz, mindennek vége. Mert meg fogsz látni 

valamit, amit ő nem szeretne, hogy megláss, hogy szabad döntéssel rendelkezel, hogy meglásd az 

egyensúlyozó erőt. Ha látni tudnátok az angyalok csapatát, amint ott sürgölődnek körülöttetek 

vödrökkel ezekben a pillanatokban és begyűjtik azt a figyelemre méltó energiát, amelyet ti 

fejlesztetek, elképednétek. Mert ők készen állnak arra, hogy együtt vívják meg veletek csatáitokat. 

Isten egy darabkájával benned érkezel erre a bolygóra. A benned lévő sötét dolog viszont arra 

szolgál, hogy mérsékelje a kezdő energiát, amely létrehozza a karmát. Nem ok nélkül van itt és 

születésedtől fogva veled van. Az emberiség nagy része csak áll és nem is próbál változtatni ezen. 

Az érzékelés az, amivel szinkronban vagy és ez majdnem olyan erős, mint a fátyol túlsó 

oldala. Naponta megfigyelheted ezt a kultúrátokban. Úgy tanítottak, hogy el kell menned abba a 

bizonyos épületbe (a templom), hogy beszámolj és meggyónj minden szörnyű dolgot, ami az 

elmédben van. Ez megment Isten haragjától egy kis időre. Aztán visszajönnek a sötét dolgok és 

megint el kell menned abba az épületbe és gyónhatsz újra. Micsoda kiszolgáltatottság! Ez egy 

állandó Yin/Yang körforgás. A beszennyeződés és a megtisztulás között. Micsoda mitológia! Úgy 

gondolod ezt a rendszert Isten teremtette? Nem, amit Isten teremtett az így néz ki: Benned egy isteni 

rendszer van, ennek a dualitásnak az egyensúlyozására, olyan módon, hogy az ne találjon 

kapaszkodót. Tiszta szándékkal mondd ki a következőket: „Édes Istenem, fáradt vagyok ezektől a 

dolgoktól, mutasd meg mit kell tudnom, hogy kitűzzem azt magamnak.” Ez a kezdet, mert ez 

képviseli a szándékodat, hogy belökd a fátyol túlsó oldalára nyíló ajtót, azért folyamodva, hogy 

felfedezd magadban az isteni tulajdonságot. Egyesek már készen állnak, mások most ébredeznek. 

Másoknak időre van szüksége, hogy elgondolkodhassanak rajta. Az egyensúly a szándékkal 

kezdődik. Ezáltal olyan helyre teszi félre ezt a sötét oldaladat, hogy még megtalálni sem leszel 

képes.              

             

 A fény és a sötétség kettőssége a Föld bolygó rendszerének lett teremtve. Ám ez a két energia 

nagyon, nagyon különböző. A benned lévő sötétségnek fogalma sincs a te spirituális 

tevékenységedről. Közületek, akik spirituális döntést hoznak és követik az intuíció és az 



www.kryon.hu   109/346 oldal 

ítélőképesség térképét, akik felemelik Isten darabkáját önmagukban, egy olyan energiát teremtenek, 

amely láthatatlan dualitásotok másik oldalának! A sötét oldaladnak fogalma sincs róla, hogy mit 

teszel, vagy mit tettél. Csak mérges, hogy már nem tud elérni soha többé. Egyszer, amikor belépsz a 

fénybe és elkezded ezt az utazást, az a dolog, ami annyi problémát okozott neked egész életedben, 

lényegtelenné válik. Hasonló lesz, mint egy gyerek a hátsó ülésen, fészkelődik és idegesít és tudni 

akarja, hogy „ott vagyunk-e már?” Mindezt megteheti, fészkelődhet a hátsó ülésen, de csak ennyi. 

Persze, mindig ott van és néha hangosabb, néha csendesebb mindig készen áll, hogy lecsapjon. 

Vannak gyenge pillanataid, végül is egyensúlyról van szó. Ne ostorozd magad érzelmileg amiatt, 

hogy ilyen periódusokon mész keresztül. Néha ez nagyon nehéz, néha meg nem annyira. Vannak 

hullámhegyek és vannak hullámvölgyek. Ez természetes, mert állandóan a kép összeillesztésén 

dolgozol a fény és a sötétség energiái között. Ez egy folyamatos harc, aminek soha nem lesz vége, az 

utolsó leheletedig. Akik beléptek a fénybe viszont, előnyben vannak.  

Tízezer ember van egy sötétségbe borult stadionban és erre az is hatással van, ha csak 

egyetlen egy fényforrást is bekapcsolsz. Mert ha csak egy fényforrást is bekapcsolsz, nem fontos 

milyen nagy a sötétség tovább nem létezhet. Amikor rátalálsz a fényre, börtön állapotba taszítja a 

dualitást, ahol a sötétség fogva van. Az erő a fény oldalán van. A fény aktív, a sötétség nem. A 

sötétség nem tud megjelenésével megváltoztatni egy fényes helyiséget! A fény viszont teljesen 

megváltoztat egy sötét szobát. Talán ideje volna kipróbálni? Tiszta szándékkal mondd ki: „Édes 

Istenem, mondd mi az, amit tudnom kell?” Ez elindítja a folyamatot. Ne mondd meg Istennek, mit 

tegyen az életedben. Inkább csak annyit: „kész vagyok tudni.” Ez egy bölcs kijelentés és így kezdesz 

rájönni, hogy ki vagy. Ne legyél meglepődve, ha szeretet áramlik a szívedbe. Ne legyél meglepődve, 

ha azt veszed észre, hogy az angyalok kézen fognak és nem tudod megmagyarázni az érzést. Ne 

legyél meglepődve, ha megmagyarázhatatlan békére lelsz.  

És a félelem? Figyeld csak meg, honnan indul a félelem. A hasadból indul. Ez az 

emberiségnek egy alsóbb energia jellemzője. Semmi köze sincs a megvilágosodásodhoz, vagy a 

harmadik szemedhez. Onnan indul, ahol parancsolni tudsz neki. Ám, ha nem teszed, gyorsan eléri az 

elmédet. Ne hagyd a sötétségnek és a félelemnek, hogy a szívedig hatoljon. Engedd, hogy a 

bölcsesség és a szeretet és annak a tudása, hogy Isten benned van, felülkerekedjen. Akkor úgy fogod 

találni, hogy a félelem elszáll. Szertefoszlik. Meg fogja próbálni néha, hogy elkapjon az éjszaka 

közepén, de még akkor is teljes mértékben ellenőrzésed alatt tarthatod. Gondolj Isten szeretetére, 

amely ott van melletted, egy védelmező ragyogás állapotában. Mondd ezt: „Távozz tőlem. Távozz a 

hátsó ülésre. Tudom, hogy ki vagy. Te az én sötét részem vagy, de már soha többé nem hagylak 

vezetni.” Mindez túl egyszerűnek tűnik? Nem olyan egyszerű. De ez a hitnek egy alapvető kérdése, 

amely kezd szétválasztani belülről attól a részedtől, amiről azt gondoltad, hogy valahol másutt van. 

Sokan szorongást éreznek a szétválasztás miatt! Ezt „Sugallatnak” hívjuk. A jóváhagyás 

sugalmazása a dualitás megváltoztatására! 

Nem kértünk arra, hogy csatlakozz bárhová, hogy kövess bármilyen protokollt, amely 

különböző könyveket és füzeteket kínál megvételre. Ehelyett arra biztatunk, hogy olvasd az 

utasításokat a DNS-ben, amellyel ide érkeztél. Hadd mutatkozzon meg a mesterlét, sámánok, mert 

azok vagytok! A Föld jelenleg a szabad választás Egyedüli Bolygója. Ez azt jelenti-e, hogy egyetlen 

másik, élettel rendelkező bolygónak sincs választási lehetősége? Természetesen nem. Azt jelenti, 

hogy ez az egyetlen (pillanatnyilag), amelyik megváltoztathatja rezgésszintjét. Ez az egyetlen 

bolygó, amelyik rendelkezik hatalommal és képességgel, hogy (1) Felismerje saját spirituális 

forrását és (2) Használja azt, hogy megváltoztassa a Föld valóságát. Pillanatnyilag a Föld az egyedüli 

bolygó, amely isteni tulajdonságokkal rendelkező teremtményekkel van benépesítve. Ez azt is 

megmagyarázza, hogy miért jönnek-mennek a földönkívüliek, ám sok mást nem tesznek ezen kívül 

(mint leszállnak, megmutatkoznak). Azt is megmagyarázza, miért akarnak a földönkívüliek 

párosodni veletek (megtehetik biológiailag, de nem spirituálisan). Megkísérelték "klónozni" Felsőbb 

Éneteket! (Nem ment nekik.) Érzik hihetetlen hatalmatokat, ti viszont nem! Dualitásotokat kozmikus 



www.kryon.hu   110/346 oldal 

humor veszi körül. Ez a magyarázata annak is, miért egyedül nektek van egy nap az égen. (legtöbb 

élettel rendelkező bolygónak bináris naprendszere van.) Sokkal nagyobb az esély az élet 

kifejlődésére, ha két nap van a rendszerben és nagyobb az "életre alkalmas zónában" lévő bolygók 

lehetősége. Nektek csak egy van, és ez teszi jelenléteteket sokkal kevésbé nyilvánvalóvá és 

behatárolhatóvá minden más élet számára.  

Ami a Földön történik, nevezd kísérletnek, ha akarod, de ez a kísérlet nem rólad szól. Ez egy 

olyan teszt, ami csak az energiával és a vibrációval foglalkozik. Ebből kifolyólag, ha nevet akarsz 

neki adni, mondd, hogy ez egy "tapasztalat", amiben részt veszel, nem kísérlet. Sokkal jobban 

megfelel az igazságnak. Ti vagytok az önkéntes kísérletezők, Földi tapasztalatokat gyűjtve. Persze 

ez teljes mértékben rejtve van előled, ahogy jössz és mész és újra csak jössz és mész. Ez az 

"egyenlőnek teremtve" kifejezés alapvető jelentése is. Azt jelenti ez, hogy isteni tulajdonságokkal 

rendelkező teremtmények vagytok mindannyian, akiknek a spirituális képességei azonosak. Attól 

függően, hogy mit teszel vele, megváltoztatja valóságodat és a bolygó valóságát is.  

Miért van az, hogy egy életen át való próbálkozás, szenvedés és szomorúság után az Ember 

mégis vissza akar jönni? Amikor nem itt vagytok, látjátok a nagyobb képet. Amikor nem itt vagytok, 

nagyon nehezen tudjátok kivárni, hogy visszajöjjetek, hogy még többet tegyetek – hogy folytassátok 

a tapasztalást és hogy segítsetek az energiakísérletben. Létezik egy "nagy titok" ami mindenki 

számára ismert, de a tudatosság szintjén még rejtve van. Egy új Univerzumról van szó és annak 

kezdő energiájáról. Arról, hogy a Föld szolgáltat egy elfogulatlan választ a Világegyetem nagy 

kérdésére. Hol állapodik meg az energia? Amikor a végső mérés is megtörténik, mi lesz az 

eredmény? Ami a Földön történik végső fokon hatással lesz az életre egy új Univerzum egészében. 

Amit jelen pillanatban cselekedtek, mindenki számára ismert a "fátyol" túloldalán. Ez volt az oka 

minden tanításnak és annak, hogy miért épp most jut el olyan sokakhoz ugyanaz az üzenet, egy 

felemelő üzenet, ami arra buzdít, hogy vedd észre a változásokat, találd meg a megoldásokat arra, 

ami régebben megoldhatatlannak tűnt és, hogy végül is fedezd fel isteni mivoltodat. Ne félj hordozni 

a fényt, tarts ki! Vállaljatok felelősséget azért, amit teremtettetek, egyensúlyozzátok ki, 

küszöböljétek ki, ami nem megfelelő! Ahogy mi látjuk, ez már jó úton van. Nagyon sok jó hírünk 

van, de erről a média nem fog beszámolni. Nagyszerűen változtatjátok a dolgokat. Tudnotok kell, 

hogy generációkat is igénybe vehet, amíg ez megvalósul, de ti vagytok az előfutárok és már 

létrehoztátok a különbséget. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

A világítótorony metafora 
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Képzeld el a világítótornyot. Keményen áll a parton, sugározza a fényt, hogy segítsen a 

tengeren lévő hajóknak, hogy azok biztonságosan a kikötőbe érjenek. Figyelmeztet a veszélyes 

hullámokra, a rejtett zátonyokra, és ott várakozik, sugározva a fényt. Alapjában véve háromféle 

ember létezik, attól függően, hogy látják ezt a fényt, vagy nem. 

Az egyik, ezek közül az Emberi Lények közül, a hajóján ül, de a kormányosfülkéjén 

nincsenek ablakok. Tulajdonképpen, be vannak deszkázva. Ez az ember nem látja a világítótornyot. 

Nem is gondolja, hogy szüksége lenne rá, hiszen mindent tud a fényről. Vannak könyvei, amelyek 

erről beszélnek. Vannak térképei is. Minden eszköze megvan. Nincs szüksége erre az új fényre, 

amely olyan eltérően világít. Tehát bedeszkázta az ablakokat, a mitológiára és a történelmi tudására 

hagyatkozva kormányoz, mint mindig is tette ezelőtt. Ez minden, amire szüksége van. 

A második fajta Ember azt mondja: „Igen, ismerem a mitológiát, megvannak a térképeim, 

megvan az iránytűm, és követem mindenben az előttem járó hajót, de ha esetleg bajba kerülök, csak 

felhúzom a redőnyöket, ha úgy érzem, hogy szükség van rá. Akkor majd megpillantom az új fényt. 

Így aztán biztonságban leszek.” 

A harmadik fajta, aki azt mondja: „Szükségem van erre fényre! Még az ablaküveget is 

leveszem a fülkéről. Érezni akarom ezt a fényt. Be akarom lélegezni. Követni fogom ezt a fényt.” 

Nézzük meg egy kicsit, és elemezzük, hogy mit is jelentenek ezek a kijelentések. Néhányan 

észrevettétek már, hogy a dolgok működése változik. Másmilyennek tűnik, mintha árral szemben 

kellene úszni, a meditáció is másmilyen. Bőséget, jólétet hozni az életetekbe olyan, mintha 

elröppenő tündérek után kapkodnátok. Nehéz békét lelni. Nem olyan, mint szokott lenni, mert 1987-

ben megváltoztattátok a bolygó valóságát. A mostani valóságnak nem felelnek meg a megszokott 

térképek. Az Emberi Lény, aki bedeszkázza a fülkéje ablakait és azt mondja: „Vannak térképeim, 

ismerem a hagyományokat, ismerem a mitológiát”, nem is gondolja, hogy bármi is megváltozott. És 

ez így lesz mindaddig, amíg végül egy zátonyon nem végzi, és nem is hajlandó erről beszélni. Meg 

vannak rémülve, amikor már a térképeik nem használhatók többé. Meg vannak rémülve azok is, akik 

csak akkor használnák a fényt, amikor bajba kerülnek, mert mikorra felismerik, hogy bajban vannak, 

már ők is zátonyra futottak. Nem értik ők sem, mit is jelent egy spirituális vihar valójában. A 

tengerjárás egészen másmilyen, a sziklák sincsenek a helyükön, a fény is megváltozott, sőt a kikötő 

is máshol van! Amit el szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, az a következő: Mindezeket az 

Embereket, bármelyik tulajdonsággal próbálják is navigálni hajójukat, egyenlő mértékben szeretjük. 

Ők a család, Isten nagyrabecsülését élvezik. A többségük mégis vergődni fog. Ez nem azt jelenti, 

hogy a zátonyokon végzik, csak azt, hogy az élet súlyos sziklái alatt görnyednek majd, nekik 

nehezebb lesz kinyitni a fülke ablakát és meglátni a fényt. Az emberiség kilencven százaléka az első 

két kategóriába tartozik. Figyeld meg őket és láthatod a nehézségeiket, és láthatod a gyászt és a 

fájdalmat és életük drámáját.  

Melyik vagy te a három hajó közül? Saját életedben felfedezted-e már, hogy milyen az, 

amikor kinyitod az ajtót és beengeded Istent? Vagy meghúztad a határokat, és saját kifejezéseiddel 

beszélsz Istenhez a régi energia kifejezéseivel? És ha ez terád is vonatkozik, akkor számodra is 

nehéz az élet, ugye? Feltetted már a kérdést magadnak, miért ilyen nehéz? Nem lenne jó ledobni 

azokat a terheket? Ez egy alaptanítás, amit már hosszú idő alatt nagyon sokszor megismételtem 

üzeneteimben. De most mégis újra elmondom, hogy az egyik dolog, ami az életedben megtörténik, 

ha követni kezded a fényt, hogy a dolgok összhangba kerülnek a lelkeddel. Békét lelsz ott, ahol 

azelőtt nem volt. Részvétet fogsz érezni olyanok iránt, akiket régebben észre sem vettél. Még azok a 

politikai dolgok is, amelyekben nem hittél eddig, vagy nem is hallgattad meg őket, hirtelen 

mérlegelés alá esnek az elmédben, mert kiegyensúlyozottabbá válsz, és meghallod mindkét oldalt. 

Nem állsz többé az egyik oldalon. Most már, végre meghallgatod és megérted azokat is, akiket 

kritizálni szoktál. Ennek a bolygónak a fényét azok teremtik, akik leszedik a redőnyöket. Mi van a te 
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életeddel? Isteni tulajdonsággal rendelkezel. Ez egy korsóhoz hasonlít, amely arra vár, hogy szabad 

akaratoddal kinyisd, ám ha nem nyitod ki, a megoldások elmaradnak. Semmi rossz nem történik 

akkor sem. Csupán annyi, hogy ezt a korsót továbbra is a hullámok fogják táncoltatni, mint azelőtt. 

Ha viszont kinyitod a korsót, isteni mivoltod kiszabadul, amely te vagy, és elkezded az igazi 

kommunikációt a Szellemmel, bölcsességet szerzel, hogy hatalmad legyen a hullámok felett. Hadd 

mondjam el még egyszer: ti vagytok a felelősek ennek az új energiának a hullámaiért, és ez nagy 

különbség ahhoz képest, ahogyan eddig volt. 

 
Kryon közvetítés: Riga(Lettország) 
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Egy Élet- Mária Története 

Mária története 

Hadd mutassam be nektek Máriát. Nektek ő Mária, de nekem ő se nem nő, se nem férfi, 

hanem egy szépséges angyali lény. A fátyol felém eső oldalán ő egy tökéletes energia, sokféle 

jellegzetesség 'csoportja'. Az én oldalamon Mária a jellemvonások együttese és nem egy test, ahogy 

ti magatokat látjátok. Itt nincs idő, így Mária számára sem létezik. Az interdimenzionális térben 

nincs egyediség és nincs linearitás. Mária Isten egy darabkája, aki készen áll a Föld bolygón nővé 

válni.  

 

Ez lesz Mária 343-ik itteni ideje és készen áll az indulásra. Kiválasztotta a szüleit, akik pedig 

őt választották és ez nem eonokkal ezelőtt történt. Egy időtlen helyen tették, ami a korok 

bölcsességét képviseli. Ez egy ősi döntés, ami mégis a pillanatnyi szükségleteket reprezentálja. 

Minden Ember több részre oszlott, s ezért a szellemi tervezés állandó kísérete követ mindvégig 

titeket. Egymást választjátok leckéitekhez, a tesztekhez és a tapasztalataitokhoz. A Mária nevű 

szépséges teremtés – Isten egy része – készül több apró, szakrális energetikai részre szétválni és 

egyik része Emberi Lénnyé válva a szülőcsatorna felé veszi az irányt. A többi részei itt maradnak. Ez 

nem része szent tanításaitoknak, pedig így van: Hatalmas mennyiségű energia, ami 'Ti' vagytok, az 

energia felfüggesztett formájában itt marad és a bolygó magnetikus és Kristály Rácsában nyilvánul 

meg. Ti pont olyanok vagytok, mint Mária, úgy gondoljátok, hogy egyes számban léteztek, pedig 

egy csoport részei vagytok. A többi részetek valahol máshol létezik. Olyan 'helyen', ami a Magasabb 

Énné válik. Ez az énetek része, de valahogy még mindig magatoktól elkülönülve gondoltok rá. Ti 

vagytok az, a többi részetek, amitől elkülönítettétek magatokat. Értsétek meg, hogy a Magasabb 

Énhez fűződő kapcsolat miért fontos. Titeket kapcsol magatokhoz. Tudjátok milyen az, szétszakítani 

magatokat – lemondani a tudásról, hogy Isten részei vagytok, hogy a Földre jöhessetek teljes 

feledésbe merülve? Miért tesz ilyet egy angyali lény? Mert szereti a bolygót, mert szereti az 

emberiséget. Van valami elvégezni való a Földön. Célotok van azzal, hogy itt vagytok. Van egy 

energia, a Születés Szele, ami egy örvényen árad át a fátyol ezen oldalán, ami egy négy dimenziós 

összeütközést jelképez az interdimenzionális valósággal. A Születés Szele, annak az időnek és 



www.kryon.hu   114/346 oldal 

helynek a leírása a 4D-ben, amelyben erre a bolygóra érkeztetek. Egy portál és én mindig ott 

vagyok. Most is ott vagyok. Nézem, ahogy emberekké alakulnak az angyalok újra és újra egy olyan 

folyamatban, ami az emberiség szeretetéről szól. Ezrekkel vagyok együtt mindennap, akik 

elhatározták, hogy megkezdik a Földre való visszatérésük folyamatát. Ők Isten részei. Átvizsgálják, 

hogy mire is vállalkoztak, mindenkivel egyeztetnek a szereplők közül, lényük sokszoros részeivel, 

mielőtt leválasztanák lényük legnagyobb darabját, és lejönnek a Földre. Ott voltam akkor is, amikor 

te lejöttél. Most, ebben a pillanatban is ott vagyok, mindegyikükkel beszélgetek. Ott vagyok a 

Tiszteletadás Csarnokában és mindenkit köszöntök, akitől az előbb búcsút vettem, a születés 

fuvallatánál! Számomra ők, egy szempillantás alatt visszatérnek! És minden dolgot ünneplünk, ami 

megtörténik! Ez egy rendszer. Nagyobb annál, mint amit el tudtok képzelni. Nekem nincs órám és 

nektek sincs, amikor itt vagytok.  

Képzeljetek el, egy stadion méretű valamit! Azért jövök ezzel a metaforával, mivel ez 

egyrészt a 4D-ben és egyrészt a több-D-ben van. Ti nem hallhatjátok a fényt, úgy ahogy én hallom, 

csupán részleteit láthatjátok. Úgy gondoljatok erre a stadion méretű objektumra, mint egy hatalmas 

szakadékra! Egy másik dimenzióban vagytok és készen álltok lejönni a 4D-be. Úgy tűnik, 

belezuhantok ebbe a mélységbe. Ott ez a fuvallat, amely kifelé áramlik ebből a mélységből, mint egy 

tornádó tölcsére. Ám egészen csendes és felfelé mozog. Sokszínű és gyönyörű; szikrázik; fénye 

minden irányban terjed, azonban lentről felfelé fúj. Ha bele jutnátok ebbe a fuvallatba, elbírná és 

megtartaná energiátok súlyát, amíg ti elmozdulnátok a peremről. Készen állsz arra, hogy megszüless, 

azokhoz a szülőkhöz, akiket választottál, abba a fajba, országba és nemi jelleggel, amit választottál. 

 Az Emberi Élet a teremtés jóváhagyásával kezdődik, mindkét szülő és a gyermek által. Ez 

spirituális esemény és nem fizikai. Ez akkor kezdődött, amikor Mária szülei és Mária egy javaslatot 

terjesztettek elő egy időtlen helyen, amikor megállapodtak a születés lehetőségéről. Ez a pontos ideje 

az élet kezdetének és jelen voltam, s bár a Föld kialakulását megelőzően jelenlévő lehetőséget 

jelképez, akár a 'tegnap délután' energiáját is hordozza. Én Kryon a „mágnesesség mestere" vagyok, 

de egyben az is, aki búcsút vett tőled a fátyol másik oldalán, mielőtt beléptél volna a születés 

fuvallatába, és ide jöttél volna erre a bolygóra. Az én energiám érezted utoljára, miközben áthaladtál 

a fátyolon, hogy ide kerülj és itt legyél, ahol most vagy. Az első leszek majd, akit meg fogsz látni 

akkor is, amikor elhagyod ezt a bolygót és visszatérsz ide, áthaladva a Dicsőség Csarnokán és a 

Teremtés Barlangján. 

 A tested az anyaméhben lesz előkészítve. A lelked részei és darabkái, vagyis amit ti léleknek 

neveztek, ez idő alatt lesznek átköltöztetve. A lélek abban a pillanatban lép be a testbe, amikor a róla 

való megegyezés megfogalmazódik, még azelőtt, hogy a biológia beavatkozna. Ez nem azt jelenti, 

hogy eleve el van rendelve (predesztináció), hanem elő van látva (prediszpozíció). Te elő vagy látva 

arra, hogy megszüless, attól az ösvénytől függően, amit a szüleid szabad akaratukkal választanak. 

Ezt nehéz leírni, mivel ez a döntés gyakran azelőtt megtörténik, mielőtt a szüleid egyáltalán 

megismerkednének a Földön, sőt, még a születésük előtt! Tehát az "élet" jóval azelőtt elkezdődik, 

mint ahogy azt gondolnád és útközben nagyon sok változás történhet, mielőtt ideérsz, de mindebben 

részt veszel te is és a többiek is. Egyedül a megnyilvánuláshoz szükséges a mindkét nem biológiája. 

A léleknek a méhen belül töltött időszak nem annyira fontos, mint azt ti elképzelitek, mivel az 

Emberi Lény jelen angyali utazása, a jelenlegi megszületésével kezdődik. Ám az élet folyamata Isten 

szemében ugyanolyan értékes, a kezdetektől a végéig, a spirituális jóváhagyástól, a halálos ágyig. Az 

embereknek mintegy igényük van rá, hogy szakaszokra bontsák mindezt, és minden egyes 

szakaszhoz spirituális aspektust ragasztani, ahelyett, hogy a spirituális folyamatot egészében 

szemlélnék. 

Képzeld el, ahogy előrehajolsz és készen állsz, hogy leugorj a Földre. Csak a "születés 

fuvallata" tart vissza, ami szembe fúj, ahogy előrehajolsz. Ez egy kellemes ártatlan fuvallat, amit 

már sokszor megtapasztaltál ezelőtt. Az eshetőségek, lehetőségek és esélyek illatát árasztja. Te 
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készen állsz arra, hogy beteljesítsd a folyamatot, hogy megszüless. A vezetőid melletted állnak, 

készen arra, hogy lejöjjenek veled. A fény nyelvén megkérdezik tőled, hogy biztos vagy-e benne és, 

hogy minden készen áll-e. Te rájuk mosolyogsz és mondod, hogy minden rendben van. Aztán a 

megfelelő pillanatban, belecsöppensz abba, amit mi szülőcsatornának nevezünk. A következő dolog, 

ami a tudatodig hatol, az a szülőorvos keze, és először a saját hangod fogod hallani, a Földnek 

nevezett új életben. Vannak angyali lények, akik a születési tapasztalat minden szépségén, örömén, 

szeretetén és teljességén csak azért mennek keresztül, hogy halvaszületett magzatként jöhessenek át. 

Vannak, akik átjönnek, és három évesen meghalnak. És akik ezt megtapasztaljátok, tudjatok róla: 

Mindennek a lehetősége előre tudott volt és céllal történt. Áldottak az angyalok, akik mindezen 

átmennek – megérkeznek valóságotokba és meghalnak fiatalon, talán még beszélni vagy 

gondolkozni, vagy érvelni sem tudnak, s teszik mindezt annak érdekében, hogy elültessék a 

szenvedély magvait bizonyos egyedekben, bizonyos körülmények közt, ami életük megváltozását 

eredményezi. 

Máriának viszont nem volt ilyen szerződése. Ez nem az ő megállapodása. Neki hosszan tartó, 

teljes életre szóló szerződése van. Istenveledet mondunk Máriának, ő pedig a születés átjárójába 

esik. Az első dolog, ami vele történik, hogy felkeresi a Teremtés Barlangját.  

A Teremtés Barlangja 

Mélyen a föld belsejében, van egy interdimenzionális barlang, amit soha nem fogtok 

megtalálni, vagy felfedezni. A Teremtés Barlangja egy fizikai objektum a bolygón, ami egy 

"dimenzionális hibrid". Vannak négy-dimenziós tulajdonságai, amelyek a Föld valóságához 

kapcsolják, de ugyanakkor többdimenziós is. Ez a hely házasítja össze a spirituális és a fizikai 

jellemzőket, a földi dimenziót és az interdimenzióst. 

  

Ezen a helyen található a feljegyzés arról, hogy ki is vagy te valójában. Amikor a bolygóra 

érkezel, ez az első hely, amit meglátogatsz. Amikor pedig elhagyod a bolygót, ide látogatsz el 

utoljára mielőtt hazatérsz. Ez a hely az emberiségről készített feljegyzések tárháza minden egyes 

életről, amit az emberek leéltek és a legbelső lélekesszenciája annak, hogy kik vagytok ti egyenként. 

Ez az Akasha Krónika.  
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A Teremtés Barlangjában minden lélek egyedi. Vegyünk például téged. Mi a te spirituális 

neved? Nem egy olyan név, amit ki tudnál ejteni, inkább egy energia. Ez az energetikai név részben 

Isten neve és le van jegyezve a Teremtés Barlangjában, metaforikusan, mint egy szalag egy 

kristálystruktúrán. A kristálystruktúra, az a rész, amelyik emlékszik arra a rezgésre, hogy ki voltál. 

Tehát, amikor a bolygóra érkezel, ott egy kristálystruktúra, ami rád vár (mivel az érkezésed 

potenciálja ismert). Ez az egyedi kristály-egység tartalmazza és tudatja, hogy (1) a Földön vagy, (2) 

a Föld ismer téged, (3) milyen induló energiát választottál magadnak erre az életedre (lehetséges 

megállapodások), (4) mi történt veled eddig (múlt életekbeli megoldások), (5) milyen lehetőségek 

várnak rád, ha megváltoztatod a kezdeti energiát. Mindezt az információt a DNS is tartalmazza! A 

barlangban levő kristály passzív feljegyzés, de kapcsolatban van az élővel (vagyis veled). Ám 

mindkettő megváltozik, ha az élőt megváltoztatod. Miközben éled az életedet a Földbolygón, Gaia és 

az egész rendszer "tudja", hogy itt vagy.  

Aztán átlépsz a fátyol másik oldalára. Amikor távozol, ismét meglátogatod a barlangot és 

megemeled a kristálystruktúra energiáját mindazzal, amit tettél. Akkor elhagyod a földet, de a 

kristálystruktúra a te információddal itt marad. Amikor visszajössz a Földre és elkezdesz egy új 

életet lesz egy másik földi neved. Mielőtt a szülőcsatornába érkezel, egy új szalag kerül a 

kristálystruktúrára. Ez ugyanaz a lélek, de most már van rajta egy második szalag is. Ahogy 

fejlődnek a dolgok a bolygón, a barlang tudja, hogy majd visszajössz és aktiválod, vagy felébreszted 

minden egyes alkalommal a szalagokat. Ezért hát, kristálystruktúrája minden léleknek van, nem 

pedig minden életnek. Az így ábrázolt lelkek közül néhánynak már ezer szalagja is van! Egy 

feljegyzés minden lélekről, nem minden életről. A Teremtés Barlangja megfelel a Gaia 

feljegyzéseknek, arról, hogy ki van itt és, hogy kik voltak itt. Ez lenne a fizikai rész. A következő 

pedig az interdimenzionális rész, ami összezavarja az Emberi Lényt. A barlang változatlan a 4D-ben, 

de több dimenzióban már dinamikus és ez azt jelenti, hogy a 4D-ben sohasem lett sem hozzáadva, 

sem eltávolítva egyetlen kristály sem. Ez azt jelenti, hogy van ott egy kristálystruktúra minden egyes 

lehetséges Emberi Lény számára, aki valaha is élni fog a Földbolygón. Most azt mondhatod: "Ó 

nem, ez így értelmetlen. Ez úgy hangzik, mint az eleve elrendelés (predesztináció). Vajon a Szellem 

tud mindenkiről, aki érkezni fog?" Nem, nem tudunk, de ez mégsem predesztináció. Inkább azt 

mondanám, hogy a barlang kvantum módon úgy van előlátva (prediszponálva), hogy minden 

pillanatban teljes legyen. Egy kvantum-energia a lehetőségeket kezeli és nem az empirikus 

(tapasztalati) sajátosságokat. Ezért, ahogy a dolgok változnak a bolygón, a barlang kvantum módon 

változik, de fizikailag nem. A kristálystruktúrák száma nem változik. A barlang mindig teljes. Az 

össz emberiség mindig ott van benne. Össze van kapcsolva a múlttal, a jelennel és a jövővel. 

Voltaképpen kapcsolatban állsz azokkal is, akik már nincsenek itt. Ez egy kvantum jelenség. 

Amit tudnod kell:  

 A barlang mindig teljes. 

 A barlang szent. 

 Mindörökre le van pecsételve. 

 A lélek-kristályok emlékeznek az életeidre és az életeid energiájára. 

 A lélekenergiák a kristályokban aktív kapcsolatban állnak egymással. 

 Az életeid, amelyeket leélsz, módosítják a barlang energiáját, következésképp Gaiát. 

Gaia is ott van, mivel a barlang interdimenzionálisan ott van elrejtve benne. 

Összefoglalva, ez a barlang a lelkek krónikája lesz, az általuk leélt megannyi életnek és az 

energiának a feljegyzése, amit létrehoznak. Bármit teszel a bolygón, bármilyen rezgésű energiát 

hozol is létre ezen a bolygón, beivódik ezekbe a kristály-szubsztanciákba. Ennek az életednek az 

energiájáról szóló feljegyzése a hozzátartozó rezgésekkel örökre itt marad a kristályban a bolygón. 

Miért van szükség egy ilyen helyre? Nem lehetne ezeket a dolgokat a fátyol túloldalán megtenni? A 

válasz: nem. Ne feledjétek: a Föld részei vagytok. A bolygó tud a létezésedről és az első dolog, amit 
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érkezésedkor tesz, hogy magába fogadja az emberi lényeged, akár az anya az új életet az anyaméhbe. 

Így szól hozzátok: „Milyen csodálatos, hogy újra itt vagy és mi befogadunk. Most pedig térj vissza a 

felszínre és kezdődjék a játék!” 

Akasha 

Létezik egy energia, amellyel együtt születsz le és ez az Akasha. Az Akasha Krónika az 

Akasha lejegyzett változata. Az Akasha definíciója: egy olyan energia, amely képvisel mindent, ami 

van. Az Akasha Krónika, tehát egy jegyzete mindennek, ami létezett, sőt több attól. Az Akasha mint 

fogalom, megmutat mindent, ami van és mindennek a lehetőségét, ami megtörténhet. A 4D-ben az 

Akasha Krónika egy archívuma a megtörtént dolgoknak.  

 

Kétféle Akasha Jegyzet létezik: Az egyik globális, a másik személyes. A globális, a Teremtés 

Barlangjában található. Minden egyes Emberi Lény rendelkezik egy kristállyal ebben a barlangban. 

Interdimenzionálisan ez nem teljesen pontos, de ez a legjobb megközelítés, amit kaphattok a 4D-ben. 

Így egyszerűvé válik számotokra, hogy elképzeljétek. Mindannyian rendelkeztek egy megszentelt 

fizikai objektummal ezen a megszentelt helyen, ez egy kristály és ez a bolygón marad akkor is, 

miután te elmentél. Ez a kristály időtlen. Hordozza a Felsőbb Éned lényegi energiáját, amikor itt 

vagy a bolygón. Amikor nem vagy itt, ennek az objektumnak az energiája átkerül a Kristályrácsra, 

ami globális. Minden, ami valamikor is voltál ezen a bolygón, bele van itatva és szétterjed a rácsban. 

Ezért azt mondhatnád, hogy a Felsőbb Éned állandóan a Földön marad. Egy bizonyos szinten még 

igazad is van. Ez megmagyarázza azt is, hogy tud egy Ember „beszélni a halottakkal.” Mert egy 

időtlen állapotban, mindenki, aki valaha is élt, még mindig itt van, benne a kristályban. 

Az első fajta Akasha Krónika 

 Amikor lejössz a bolygóra, aktiválod ezt az egyedi, személyes kristályszerkezetet és ettől 

fogva a Felsőbb Éned a felelős ezért a kristályért – ő az, aki gondoskodik róla, amíg itt vagy. Minden 

Ember Felsőbb Énje állandóan a fátyol felőlem lévő oldalán van, de vannak olyan szálai, amelyek 
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lehetővé teszik bizonyos részeinek, hogy érintkezzen veled és a bolygóval. Ezek azok a részek, 

amelyekkel kapcsolatba kerülsz, amikor meditálsz. Ha egyszer már megérkeztél a Földre, a Felsőbb 

Én energiája kapcsolatban van a Földdel mindaddig, amíg a Föld létezik. Az élet, amelyet éppen 

most élsz, ebbe a kristály-struktúrába lesz belekarcolva. A döntések, amelyeket hozol, legyen az 

spirituális vagy egyéb, minden dolog, amit megtapasztalsz, amin keresztülmész, mint Emberi Lény, 

mind be vannak ágyazva ebbe a kristályba. Az Akasha Krónika ez a kristály-jegyzet olyan, mint egy 

interdimenzionális fa évgyűrűi. Időről időre rárakodnak az életek és minden, amit megtanultál.  

A kristály-szerkezet tulajdonságait tudományotok jól ismeri. Ez egy olyan ásvány, amelynek 

az atom-szerkezete hosszú időkig ugyanaz. Ez egy olyan tulajdonságot eredményez, amelyet már 

régen felfedeztek, ami a memóriával kapcsolatos. A mi esetünkben ez messzemenően több annál, 

amit a tudományotok valamikor is elérhet, egy olyan kristályszerkezet, amely szent életfeladatokat 

tartalmaz, tudást, emlékeket és emlékezést. De a kristály tartalmazza a jövő potenciáljait is. 

Az Akasha Krónika másik fajtája 

Van egy másik fajtája is az Akasha Jegyzetnek. Van egy mini-Akasha jegyzet, amely 

magában a DNS-edben bukkan fel születésedkor. Ez még az anyaméhben formálódik és születéskor 

kapod meg. Ez az Akasha Jegyzet arról szól, hogy ki vagy és ki mindenki voltál a Földön. Ez 

tartalmazza azokat a lehetőségeket is, hogy mi mindent tehettél volna, ott hordozva a DNS-ed 

rétegeiben. Ez úgy hangozhat, mint a kristály-jegyzet hasonló tulajdonságai a Teremtés 

Barlangjában, de nem az. A barlangban lévő jegyzet az egész emberiségre érvényes. Az össze van 

kapcsolva a föld Kristályrácsával. A te DNS-edben lévőnek a célja a személyes felfedezés, a 

tudatosság, a karma és az életfeladatok. 

 

Lesz, aki majd megkérdezi: „Nos Kryon, hát most itt van előttünk ez a rejtvény. Azt akarod 

mondani nekünk, hogy nagyon sok, a múltból származó energiával születünk le. De mi van akkor 
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azokkal, akik először jönnek a Földre? A te szavaiddal élve, az ő kristályukon még nincs évgyűrű. 

Nem rendelkezik az elmúlt megnyilvánulások energiájával, nem rendelkezik a Földön szerzett 

tapasztalattal. Hogy is van ez? Mi is történik ilyenkor?” Ez egy nagyon logikus kérdés. Egy újonc 

nagyon jól ismert energiával rendelkezik, ami a bolygó számára egyedi. Most nagyon sok az új 

jövevény is! Az Emberi Lények száma ezen a bolygón exponenciálisan növekszik. Ahogy a 

népesség szaporodik, az azt jelenti, hogy sok-sok olyan lélek van köztetek, aki először van itt. És 

habár százalékban kifejezve jó sokan vannak az öreg lelkek, még nagyobb arányban vannak azok, 

akik még sohasem voltak itt. Ez része a tervnek és a Föld energiájának. 

Benne van a DNS-ben 

Megszületik egy gyermek és a DNS szállítja az Akasha energiáját a személyiségébe. 

Közvetlenül ezek az energiák láthatóak mindenkinél. Az első dolog a karmikus üledék. A karma 

valóságos. A bolygó némely, leginkább mélyreható ezoterikus hitrendszere, beszél is erről. A 

legrégibb hitrendszerek némelyike, először a karmáról tanít benneteket. Az életfeladatok 

behangolása és egy gyermek személyiségének energiája az Akasha kristály-jegyzeten alapul és 

születésekor lesz átadva a gyermeknek. Elmondhatjátok, egy új nap kezdődik, és az Ember folytatja 

átfogó „történetét” a Földön. Nem fontos, hogy honnan jön egy gyermek, vagy kik lesznek a szülei, 

a gyermek magára veszi az Akasha Jegyzetét és a saját elmúlt életeinek energiáját. Az anyák tudják 

ezt, mert ők tapasztalják, amikor a gyermekek egyazon szülőktől származnak, mégis nagyon eltérőek 

egymástól. Az egyik tehetséges lesz, a másik nem. Az egyiknek lesznek félelmei, a másiknak nem. 

Ez a DNS-ben van. Együtt rezegnek a saját múltjuk Akasha Jegyzetével. A Teremtés Barlangjában 

DNS-üket átitatják az elmúlt életük jellemzőivel és elkezdik az utazásukat. Genetikailag nézve, 

hasonlíthatnak az anyjukra vagy az apjukra, sőt még a személyiségük jegyei is lehetnek a szülőké, de 

az életük lényegi része (az életfeladatok) a saját elmúlt életeikből származik. Most beszéljünk arról, 

hogy mi mindent kapnak, amikor lejönnek (megérkeznek a Földre).  

Félelem vagy nem-félelem: Egy Ember „félelem-hányadosa” attól függ, hogy a múltban mit 

tanult már meg és miken ment keresztül. Persze ha öreg lelkekről van szó, ők nem félnek az élettől, 

mert már keresztülmentek néhányszor a nagy félelmeken. Vannak köztük harcosok, nagy harcosok. 

Úgy lépnek be különböző helyzetekbe, mintha csak a saját valóságuk lenne. Ha csak néhányszor 

lettek volna itt, kevesebb, mint 30 vagy 40-szer, még bizony félnének. Van, aki egy félelemmel teli 

életből érkezik, ahol semmi mást nem csinált csak félt. Ott volt a félelem az életében, ott volt a 

halálakor, most is megláthatod a félelmet a szemében. Ők félnek magától az élettől is. Az anyák, 

bolygó szerte idejük nagy részét azzal töltik, hogy megkíséreljék megszabadítani gyermeküket a 

félelemtől! Szeretik a gyermekeiket és nem tudják megérteni, miért olyan óvatosak mindennel 

kapcsolatban. Persze az anyák tudják, hogy nem ők alakították ezt így. Ez máshonnan származik. 

Vágyak: Figyeljétek a gyerekeket, hogy hogyan fejlődnek személyes vágyaik. Mi a kedvenc ételük? 

Melyik a kedvenc zenéjük? Mivel szeretnek szórakozni? Mi nyugtatja meg őket, vagy mi bosszantja 

vagy mérgesíti őket? Annyira eltérőek és még csak nem is feltétlenül hasonlítanak a biológiai 

szüleikre. Mindannyian különbözőek, de mindet az Akasha DNS-e formálja, hogy kik szoktak lenni, 

mit tanultak meg és mit ad nekik a kristály-múlt.  

Akik először vannak itt, egyszerűen sodródnak az árral és élveznek minden új dolgot, mivel 

ez az első utazásuk. A többiek is ilyen módon kezdenek, de hamarosan belefáradnak és olyan dolgok 

után indulnak, amelyek „kiáltanak utánuk a DNS-ükből.” Ezek a múltbéli adottságok és érdeklődés. 

Sokan azonnal „hátramenetbe” kapcsolnak a szüleik nem kis meglepetésére. DNS-ükben le van 

jegyezve minden az elmúlt életekből, ami formálja a mostani énjüket. Tehetség: Vagy van nekik, 

vagy nincs. Vagy be tudnak hangolódni, vagy nem. Némelyek telis-tele tehetséggel jönnek le! Van, 

aki már születésekor művész, áthozva azt, amit az Akashától kapott, a közvetlen ez előtti életéből. 

Ami a DNS-ben benne van, az hosszú életek rajzolása, színek, formák és gyönyörű zene. Van, aki 

úgy születik le, hogy egy időben három vagy négy területen mester-művész és, csak idő kérdése, 
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hogy megtalálják az újaikban az érzést, hogy újra tudjanak játszani a billentyűkön, vagy pengessék 

egy gitár húrjait. Némelyik azonnal azon hangszer iránt vonzódik, amelyen játszani szokott és a 

tehetsége messze meghaladja azt, amit ez alkalommal tanítottak neki. Mi a magyarázat? Az Akasha 

formálja őket.  

 

Személyiség: Ahogy a gyermek növekszik, személyiségét látszólag a környezete formálja, ez 

néha kellemes, néha meg nem. Néha, szülőként úgy tűnik, teljesen elveszted az irányítást, habár 

mindent helyesen tettél! Csodálkozhatsz rajta: „Hogy tudott az én gyerekem ennyire kifordulni? 

Miért nem olyan, mint én, vagy a családom?” Később, mint felnőttek, olyan irányba térhetnek, amit 

soha nem feltételeztél volna, olyan irányba, amit nem is tanítottál nekik. Csodálkozni fogsz, hogy 

tud a te gyermeked olyan szörnyűséget tenni. Lesz, aki így vélekedik majd: „Hát nem csodálatos, 

hogy az én gyermekem tökéletes tudatossággal rendelkezik. Pont úgy gondolkozik, mint én. Sikeresen 

megtanítottam.” Hadd áruljam el az igazságot. Gyermekeitek gyakran a szüleitek! Azért születnek 

abba a karmikus csoportba, hogy tanítsanak téged és ti őket. A családtagok sokszor ugyanazon 

gyakorló csoportokba inkarnálódnak, különösen a megvilágosodás gyakorlására. Úgy is 

mondhatnánk, létezik egy rendszer, a megvilágosodás rendszere. A bolygón végzett munkátok 

jutalmaként bele lesz gravírozva a kristályba, mint lehetőség, hogy ki született, mint a te ágyékod 

gyümölcse. Igen gyakran a megvilágosodott gyermek csak felszedi azt, amit ő tanított veled 

eredetileg, visszaemlékezve saját múltbéli tapasztalataira és a saját életfeladataira. Könnyű 

magadnak tulajdonítani az érdemet, de igazából nem te voltál, akitől kapta a tanítást. Ez egy 

körforgás, a nevelés körforgása, gyermek a szülőt, szülő a gyermeket. Ez azt jelenti, hogy te 

valószínűleg növelni fogod a Fénymunkások számát ezen a bolygón, még akkor is, ha ők nem 

hisznek abban, amiben te hiszel. Ők a fény gyermekei lesznek. Azt is mondhatnánk, hogy az ő 

szívükben visszhangzik majd az információ, ami már ott van a te sejtszerkezetedben. Ez az, amit te 

adsz nekik. És ez a rendszer része. Elég komplikált. Mindannak a kombinációja, hogy kik voltak 

ezelőtt, a karmikus értelemben vett döntésük, hogy kik legyenek a szüleik, kik legyenek ők és 

milyen energiákkal szeretnék folytatni. Amikor átlépsz a fátyol másik oldalára, kiválasztod 

magadnak a családot a következő megnyilvánulásodra és visszajöhetsz, és azt mondhatod: 

„Ugyanabban a családban akarok lenni” és folytatod a fény családfáját. Mélyreható dolgok ezek. 

Nehéz és gyönyörű dolgok. Mindenki felnő. A növekedésnek vége és itt áll a felnőtt. Félelmekkel, 

vágyakkal, tehetséggel vagy anélkül, a személyes vonások és a fóbiák, mind sértetlenek. Ez közös 

mindenkinél. Automatikusan ez az, aki vagy és elkezdesz működni ezekkel a tulajdonságokkal.  

A Kristályrács 
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A bolygó (Gaia) Kristályrácsa, a földnek egy olyan rácsa, ami ezoterikus (spirituális) és ami 

az emberiség életerő energiáját tárolja. Hasonlít a Teremtés Barlangjához. De ennek ellenére mégis 

más, mint a Teremtés Barlangja. A barlang egy nyilvántartás arról, hogy ki vagy te és mi mindent 

tettél. Neked, a Földhöz való hozzájárulásod energiája (bármi legyen is az) a barlangba kerül, a föld 

részévé válik, és ott marad. A Kristályrács viszont a felszínen van, a földön fekszik. Ez a rács kívül 

található. Nem láthatjátok, de ott van. Ez a Kristályrács hely-specifikus és tartalmazza a te energiád 

lenyomatát is. A legjobb példa, amit fel tudok hozni a következő: Amikor elmész Európa bizonyos 

részeire, érezheted, hogy mi minden történt ott. A háborúk egyik rétege a másikon. Azokon a 

területeken van, ahol nehezen megy a meditáció. Nem könnyű megtisztítani azokat a területeket, 

azon dolgok miatt, ami ott lezajlott. A föld maga is rezonál a ti rezgésetekkel, a múltbeli és a 

jövőbeli rezgésekkel. Semmi nincs elpazarolva, semmi nem vész el. Amit te itt teszel, az itt marad. 

Minden dolog, amit tettél, minden döntésed, minden felismerésed, a szeretet, az öröm, a dráma és a 

gyász nem csak a tiéid, mindez magáé a földé is. A Kristályrács tartalmaz mindent, ami valaha ott 

megtörtént. Ez egy hely-specifikus Emberi energia-tároló rács. Ez Gaia része. Úgy fekszik Gaián, 

mint egy takaró, az Emberi tudatosság energiájának takarója. Ott ahol soha nem voltak jelentős 

háborúk az Emberi Lénynek könnyebb Gaia tiszta lényegéhez kapcsolódni. Sokkal erősebb 

spirituális kapcsolat jön létre. Itt van tehát a Gaiával való kapcsolat, a kapcsolat a földdel. Miért a 

földdel? Mert Gaia egy mérési rendszer része, a vibráció mérésének a rendszere. A földnek a 

rezgésszáma milliószor millió emberélet energiájából áll össze, amelyet az emberiség 

megközelítőleg 50.000 év alatt hozott létre. Eljön majd a nap, amikor megmérik a föld rezgés-

jellemzőit, azokat a jellemzőket, amelyeket az Emberek tevékenysége hozott létre. Együttesen, az 

összes Emberi tapasztalat ott fekszik a bolygó felszínén és a belsejében és egy olyan rezgés értéket 

hoz létre, ami majd mérhető lesz a Szellem által. Ez a Kristályrács. 

Összefoglaló 

Ugyanabban az időben, három olyan hely van, ahol a ti Emberi energiátok jelen van. 

1. A Teremtés Barlangja őrzi a feljegyzéseket arról, hogy ki vagy te, ahogy érkezel és 

távozol. Amint eltávoztál beleitatja az életed tapasztalatait a bolygó rezgésébe. Ez az a 

többdimenziós rendszer, amelyik rögzíti az Emberi tapasztalást Gaia számára és ez itt 

marad Gaiával. 

2. A DNS minden életedben az Emberi testben segít neked, mert minden információ és 

energia, ami valaha voltál, a dupla spirálisban tárolódik. Mind az ezer életed ott van, ha 

már leéltél belőlük ezret. Mind-mind hozzáférhető. Ami a spiritualitást illeti, soha nem 

kell semmit újra megtanulnod, mivel ez halmozódik, veled marad életről életre. Csak 

annyit kell tenned, hogy kinyitod a szándékod spirituális korsóját, hogy emlékezz és az 

ősök bölcsessége kiáramlik. Mindannyian a saját őseitek vagytok. 

3. A Kristályrács egy spirituális rács, ami a bolygó felszínén fekszik és emlékszik mindenre, 

amit az Emberek tesznek és, hogy hol teszik azt. Ahogy közeledtetek 2012-höz, ez a rács 

is aktiválódott, egyre inkább kvantum természetűvé vált azáltal, hogy mindaz, amit te a 

valós időben teszel, a Kristályhálón keresztül, valós időben átáramlik Gaiához. Ez azt 

jelenti, hogy az emberiség energiája az adott időpontban befolyásolja a bolygó 

rezgésszintjét, ahelyett, hogy várni kellene, hogy ezt az energiát azután kapja meg, 

miután te áthaladsz a Teremtés Barlangján. Ettől van olyan érzésed, hogy az idő 

gyorsabban halad. 

A biztonsági másolat rendszere élő 

A három rendszer, amiről eddig beszéltem, főként Gaiával kapcsolatos. Még az Emberi DNS 

is Gaia rendszerének része, mivel az emberiségnek a bolygón a föld porából történő biológiai 

fejlődését ábrázolja. Viszont mindezeknek van egy biztonsági másolata, egy tartalék, ami nem olyan 
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"másolat", amire ti gondolnátok. Arra az esetre, ha az első elveszne a ti biztonsági másolatotok olyan 

valami, ami lineáris. Ez a "másolat" rendszer az, ami állandóan segíti a többit. A három egyesített 

Akasha-rendszernek az információja ezen a bolygón egy élő emlősben tárolódik. Ennek így kell 

lennie, mert ez az utolsó réteg és ez nem csak Gaiával kapcsol össze benneteket, hanem 

összekapcsol a Földön található többi élettel, egy sokkal mélyrehatóbb formában. A rendszer a 

Földön élő bálnákban van elraktározva. A delfin is bálna, csak kisebb. Szeretitek őket. A bálna az 

egyetlen emlős a bolygón, amelyet olyan szerződések védelmeznek, amelyeket a Föld majdnem 

minden országa aláírt, még azok is, amelyek nem rendelkeznek óceánnal. Az egész emberiségben 

működik egy intuitív emlékezés, hogy nem pusztíthatjátok el a bálnákat, különben 

megváltoztatnátok a Föld életerő egyensúlyát. Ők hordozzák a feljegyzéseket. Ez zárja be a kört. A 

bálnák Gaiában élnek, ott vannak a víz alatt. Emlősök, akárcsak ti. Ők tartalmazzák az információt. 

Az Akasha ciklus teljes.  Még a föld vizeiben is ott ragyog minden, amit megtettél, meg az is, hogy 

ki vagy és, hogy mi minden lehetsz. Vajon érzed a rendszer mélységét? Minden rólad szól. Az 

összes. Különben miért volna ilyen intelligensen megtervezve a föld, hogy nyomon kövessen, hogy 

becsüljön, hogy tudja, ki vagy és mi a spirituális neved? Miért is lenne így, hacsak nem azért, mert 

fontos vagy, hacsak nem azért, mert része vagy az elsődleges tervnek, hacsak nem azért, mert tenned 

kell valamit az Univerzum jövője érdekében. Gaia azokért a szent Emberi Lényekért létezik, akik 

tanulni jöttek erre a bolygóra. Tudd, hogy ha te is úgy akarod, a Szellem is és Gaia is fogják a kezed. 

 

A karma változó rendszere 

A Karma a befejezetlenség energiája. Arra vár, hogy megoldják és ráveszi az embert, hogy 

bizonyos módon viselkedjen, bizonyos helyen maradjon és találkozzon bizonyos emberekkel, hogy 

megoldást találjon rá. Ezt a Föld régi energiájában, a szabad akarat szerint hoztátok létre. A karma 

egy régi spirituális folyamat, ami mindig itt lesz veletek és a Föld bolygóval. A bolygó néhány régi 

vallási rendszerében nagyon pontosan leírták. Ez a mai napig igaz, ez egy energiarendszer, amely a 

helyén marad és működni fog magától, akárcsak olyan sok más dolog az élet energiájával 

kapcsolatban. Még akkor is, ha az Emberi Lény nem tesz semmit, hogy tudomást szerezzen róla, 

vagy megismerje, egyszerűen jelen van és hatással van arra, amit az Ember tesz. Egyetlen Ember 

számára sincs előre meghatározott ösvény, hogy bármit is tegyen a Földön. Inkább, 

alapértelmezésüknél fogva arra vannak hangolva, hogy kövessenek egy karmikus ösvényt, amelyet 

egyszerűen azért tesznek, mert ott van és olyan érzelmi berendezéssel születnek a bolygóra, hogy 

automatikusan követik azt. Minden Emberi Lény, aki leszületik erre a bolygóra, azonnal kap egy 
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karmikus lenyomatot. Lejön és leadja kristályát a Teremtés Barlangjában. A kristály egy energia 

memória, ami behangolódik a Kristályrácsba, ez pedig Gaia része, így Gaia tudja, hogy ő itt van. 

Amikor leszületsz erre a bolygóra, karmikus energiád DNS-edbe kerül, és onnan indítod az energiát. 

A karmikus energia egy olyan energia, amely része a rendszernek. Ez a Föld életereje. Ez az, ahol az 

Emberi Lény nem választ ezoterikus ösvényt, hanem egyszerűen követi egy „meglévő karma 

kerékvágását”, amelyet a múltbéli energiák és a földi megnyilvánulások segítségével hozott létre a 

többiekkel. 

Az Emberek gyakran oda születnek, ahol az előző alkalommal éltek. Gyakran követik 

családjuk irányvonalát és bármit tesz a családjuk, ők is azt teszik. Ha a családjuk földműves, ők is 

azok lesznek. Ez a legtermészetesebb dolog számukra és ez egy könnyű döntés. Olyan, mint egy út, 

amelyen csodálatos járni, mert nincsenek rajta akadályok, így hát ez a karmikus ösvényük. Gyakran 

hoz eléjük ez az ösvény is kihívást, attól függően, hogy mi történt velük abban az életben, ami ez 

előtt volt. Gyakran újra megteszik, meg visszacsinálják ugyanazt, mint karmikus energiamintákat. 

Jelentős Yin és Yang energia nyilvánul meg ilyenkor. Persze igaz, ami felmegy, annak le is kell 

jönni. Mindez része egy nagyon régi rendszernek, egy nagyon régi spirituális vibrációban, amely 

önműködő. De neked véletlenül sem kell ezt elfogadnod. 

Már 1989-ben jeleztem nektek, hogy ebben az új energiában lehetőségetek van arra, hogy 

elhagyjátok a karmát, és hogy a magatok választotta úton haladjatok. Mert, mint öreg lelkeknek, akik 

belső ragyogással rendelkeznek, megvan a képességetek, hogy kilépjetek a kerékvágásból. Fogjátok 

ezt a régi karmát és tegyétek félre, aztán helyettesítsétek egy jóval magasabb szintű energiával a 

választott spirituális irányvonal energiájával, úgy a saját részetekre, mint a bolygó számára. 

Beszéltünk egy lenyomatról, amiről még soha nem beszéltünk azelőtt. Nem beszéltünk róla, mert 

most tulajdonképpen újraértelmeztük, hogy azt jelentse „a jóváhagyás beültetése, hogy kilépjetek a 

kerékvágásból.” Amit ti magatoknak ültettek be, szenvedélyetekkel és igazságotokkal és így 

haladtok tovább, kívül a karmán, inkább egy olyan hely irányában, ahol választhatod azt az energiát, 

amelyet te magad teremtettél tiszta szándékoddal. A semleges gondolatminta "engedély a múlt 

semlegesítésére". Olyan eszköz, melyet azért adományozott nektek a Szellem, hogy ha kívánjátok, 

élhessetek vele. Mond fennhangon: "Magamba kívánom fogadni önnön hatalmamat és együtt 

szeretnék teremteni az Univerzummal. Szándékom szerint fénylénnyé kívánok válni. Szándékom 

szerint élni kívánok az új energia által felkínált lehetőséggel." Ez teljes mértékben, legapróbb 

elemeiben megváltoztatja interdimenzionális DNS-eteket, melynek felépítését egy a régi energiára 

jellemző feladat, a karma megoldásának (a karmátok kidolgozásának), szándéka határozta meg. 

Toleráns, békés, melegszívű személyiséggé formálódtok, aki bölcsességgel tekint az őt körülvevő 

világra, a körülötte élő emberekre. Jóval nagyobb spirituális világosság, bölcsesség, megértés, 

türelem és szeretet virágzik ki belsőtökben. Mindenhol pozitív energiák kisugárzói lesztek. Mind az 

aura, mind pedig az alapkisugárzás színe áttetsző fehérré (színtelenné) változik, vagy pedig semleges 

lesz. Amikor a semleges gondolatmintáért folyamodtok, egy mély és mindegyikőtök esetében más 

módon lezajló folyamat veszi kezdetét. Vannak, akik érzik, hogy valami történik velük és vannak, 

akik nem. Karmátok abban a pillanatban törlődik, amikor kifejezitek szándékotokat a változásra. De 

azok is változnak, akiknek veled volt karmájuk. Ez a te szempontodból talán nem tűnik "helyesnek" 

pedig egy "csoport" vagytok. Semmi, amit önmagatokért tesztek, nem független a többiektől. 

Minden, amit önmagatokért tesztek, megváltoztatja magatok körül az energiát. A Karma összetett 

dolog, de valóban így működik. Ha saját karmádat törlöd, akkor azoké se marad érintetlen, akiknek a 

karmája veled kapcsolatos volt. Mindez egy grandiózus rendszer része, mely szerint azzal, ha 

magadnak segítesz, segítesz a bolygónak is. Amikor pedig eltávozol, majd ismét visszatérsz, a karma 

nem jelenik meg újra. Nincs olyan szabály, mely kimondaná, hogy újra meg kell élned a dolgokat. 

Ahogy megváltoztatod DNS-edet, a változtatás ismérvei részét képezik lelkednek és az Akasha 

lemezeknek is. Nincs eleve elrendelés, csak késztetések, hajlamok vannak. Amikor földi 

tapasztalásaitokat megkezditek, mindössze bizonyos potenciálokkal rendelkeztek. Ezek olyan 
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hajlamaitok, melyeket előző életeitek cselekedetei, s az ott tanultak generáltak. Arra várnak, szinte 

könyörögnek, hogy változtassátok meg őket!  

 

Kezdjetek hozzászokni a gondolathoz, hogy dinamikusan programozott angyalok vagytok, 

akik abban a mostani helyzetükben ugyan helyesnek tűnő, mégis alapvetően hamis hitben élnek, 

hogy életüket nem ők irányítják. Elsajátítandó leckéitek annak felismerésében állnak, hogy 

bármikor, amikor csak akarjátok, megváltoztathatjátok életeteket. A semleges gondolatminta egyike 

a legelső eszközöknek (a sok közül), mely a DNS-etek spirituális részeire közvetlen befolyással 

vannak. Amikor ezt első ízben kifejtettük nektek, metafizikai tanítóitok közül sokan támadták, 

egyesek kifejezetten a gonosz művének titulálták. Elfogultan védelmezték álláspontjukat, mely 

szerint "a karmát le kell dolgozni". De nem így van. A karma csak a kezdő energiát szolgáltatja és 

nem többet. Szerintetek mi célt szolgálna az, ha Isten elvárná tőletek: vállaljátok a földi 

megtestesülést úgy, hogy közben nem rendelkeztek a szabad döntés jogával? Hiszen így csak saját 

múltatok rabszolgájaként élhetnétek. Ti vagytok felelősek mindenért: egészségetekért, szerelmi 

kapcsolataitokért, lelki békétekért, azért, hogy milyen hosszú lesz életetek és igen még múltatok 

energiájáért is. Ha nem hisztek ebben, akkor soha nem hidaljátok át azt a távolságot, mely mostani 

helyzetetek (négydimenziós valóságotok) és a rendelkezésetekre bocsátott interdimenzionális 

energia között feszül. Életetek irányítására felhatalmazott, erőteljes Emberi Lények vagytok, Isten 

részei, az univerzum nagy tervének részesei.  

Szemlélem a lelkeket ebben a teremben. Ebben a teremben, ahol ez a tanítás folyik, nyolcan 

vannak köztetek olyanok, akik azért élnek még ma is, mert kiléptek a karmájukból! Ha a karma 

nyomvonalán maradtatok volna, amelybe születtetek és tettétek volna a dolgotokat, amit mindenki 

elvárt tőletek, követve a karma útját, ma nem lennétek itt. Mégpedig azért, mert a lehetséges 

karmikus „találkozód a halállal” elvitt volna. Ott lettél volna a karmikus helyen és időben, hogy 

megtapasztald a feltételezett halált. Ám, mivel leléptél erről a nyomvonalról és kinyilvánítottad saját 

véleményedet az élettel kapcsolatban, halálod minden karmikus jellemzője lehullott. Nos, itt vagy és 

te magad vagy a felelős azért, hogy mikor jössz, és mikor távozol. Most egy hatalmas és örömteli 

igazságot mondtam el nektek, ünnepelnetek kellene. Nyolcan közületek. Azonnal szobrot kéne 

emelnetek abból az alkalomból, hogy elkerültétek a halált. De nem teszitek. Ami nem történt meg, 

arról nem tudtok. Én igen. Ki az, akinek hatalma van a halál felett? Ki az a Nagy Kaszás? A Nagy 
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Kaszás az Ember, aki úgy dönt, hogy soha nem keresi Istent! Az ember, aki csak megjelenik és nem 

játszik szerepet a sorsában, csak járja a karma útját, beleértve a halálba való átlépést is. Nem 

ítélkezünk egyetlen Ember felett sem. Félretehetitek a karmát, amellyel születtetek és kezdhetitek 

teremteni a saját valóságotokat. Ez az új ajándék ebben az energiában. Lehetővé teszi nektek, hogy 

átlépjetek egy újfajta Emberi Lény tudatosságába, aki maga választja meg a saját sorsát. Ez belépés 

saját magad teremtésének az energiájába, van, aki ezt a felemelkedés állapotának nevezi.  

A következő lépés pedig minden dolog közül a legnehezebb, legyél türelmes a rendszerrel 

szemben. Az Emberek nem jeleskednek ebben. Türelemre van szükség a rendszerrel szemben, hogy 

el tudd kapni a kínálkozó lehetőséget. Ha új vagy és csak most kezded hallani és megérteni ezeket az 

üzeneteket, az első dolog, amit csinálni akarsz, menni és mászni felfelé a lépcsőn. Szükségét érzed 

majd, hogy tegyél valamit ezzel a tudással, az indulataiddal és ezzel az új izgalommal. Csinálni 

óhajtasz valamit a 4D-ben. Minden igazság egyedi és a te igazságod elindíthat egy hógolyót lefelé, 

amely végül eljuttat A-tól B-ig. Kezded látni az életfeladatod, kezdesz felébredni és rájönni, hogy te 

egy öreg lélek vagy. Sokan, akik csak most kezdik ezt érezni magukban, úgy érzik, mint aki jegyet 

vett egy vonatra és ők ezért feltételezik, hogy a vonat hamarosan feltűnik. Elárulom nektek, még a 

sínek sincsenek lerakva! De ne essetek kétségbe, mert elindítottátok a folyamatot. Így, amíg 

várakoztok, kezdjétek el kutatni és tanulmányozni, hogy mi is az, ami bensőtökben van, ami egészen 

más, mint amit gondoltatok. A legjobb helyen kezdetek kutatni, ha a bolygón valaha élt mestereket 

szemlélitek. Mert a bolygón élt mesterek azok, akiknek a példáját kell követnetek, mert ennek a 

kornak az új eszköze a mesterlét!  

A mesterlét a karma hatástalanítása, egy régi energiájú élet eltűnése és átlépés egy másikba, 

miközben a saját testedben maradsz! Ehhez az eszközök magán a rácson vannak, magában a 

Kristályrácsban találhatók. A bolygó memóriája tulajdonképpen azért változik, hogy egy mesterhez 

illeszkedjen, aki a te neved viseli! Ha eltörlöd a karmát, megszabadulsz a régi energiától és rálépsz 

arra az útra, ahogy a saját fényeddel tudsz segíteni a bolygónak. Ez a szabad választásodon múlik és 

a szándékodon alapul. Ezek a tiszta spirituális szándékon alapuló "állásfoglalások" valóban 

eredményezik azokat a sajátosságokat, mellyel az embereknek nem lesz előző életből áthozott 

karmájuk. E folyamatnak része az is, hogy megértitek, hogy az interdimenzionálissá válás azt jelenti, 

hogy a múlt, a jelen és a jövő (lehetséges jövő) összeolvad és egy új valóság, a MOST lesz belőle. A 

MOST-ban nincs helye "múltbeli karmikus utasításkészlet"-nek a DNS-ben.  

Sokan használnak gépeket a Földön, hogy egyik helyről a másikra jussanak, anélkül, hogy 

megértenék és felfednék a mechanizmusok minden részének működési elvét. Ha ezt meg kéne 

tenniük, senki nem menne sehova. Örökké a tanulás mocsarába süllyednének és sokan így sem 

értenék meg. Folyamatosan vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy mindent 4D érzékkel kell 

létrehozni, hogy működjön. Ha nem értik meg, elkezdenek félni tőle és ez a félelem ott tartja őket, 

ahol épp vannak. Itt az ideje teljesen megérteni, hogy Isten létezése (működése) gyönyörű, misztikus 

és mindig veletek van. Isten mindent tud, módszere a szeretet és a bölcsesség. Most pedig 

használjátok ezt a módszert, hogy eljussatok más helyekre. Sokan vannak, akik ébrednek, sokan 

vannak, akik éppen most olyan dolgokat tesznek, amiket csak a régi idők mesterei tudtak megtenni, 

magukért teszik és ez már mindennapos dolog. Arra biztatunk benneteket, utánozzátok azokat a 

mestereket, akik előttetek itt jártak a földön. Mivel rendelkeztek ők, amivel ti nem rendelkeztek? 

Mindannyian Emberi Lények voltak. Nem voltak különleges teremtmények és nem születtek 

másnak, mint ti. Az Egyetlen, aki azt mondta, hogy ő Isten Fia, nagyon világosan megmondta: 

„Isten fia vagyok, ahogyan ti is.” Az ő üzenete arról szólt, hogy a belső ragyogás, amivel ő 

rendelkezik, a tiétek is. Ez nem illeszkedett az akkori kultúrába és abba a korszakba és az országát 

leigázók megölték. Amit Ő nektek megmutatott ugyanaz, amit ti is tehettek a mesterléttel. 

Megváltoztathatjátok a dolgokat, visszatekerhetitek DNS-etek óráját, olyan gyógyításokat vihettek 

végbe, ami messze meghaladja az elképzeléseteket és ez a Felsőbb Énetekből fakad, ami ott van 
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bennetek. A mesterek energiája veletek van és ez az egyedüli oka annak, hogy ők is itt voltak. 

Láthassátok a példát, hogy és ti is megtehessétek mindazt. 

 

Mária történetének folytatása 

Mária tehát leszületett miután belehajolt a születés fuvallatába és első útjaként felkereste a 

Teremtés Barlangját. A Teremtés Barlangjában Mária megtalálja azt a kristályt, ami az ő lelkének 

energiáját rejti, és ami aktiválódva felragyog. Mit gondoltok, mennyi múlt élete lehetett? Nem 

számít, hogy mennyi volt. Ugyanaz a Magasabb Én volt jelen mindegyikben. Ugyanaz a lélek mag 

volt a 'főnök' mindegyik életben. Ez azt jelenti, hogy a Magasabb Én mindegyikben jelen volt, 

ezáltal az összes ilyen élet tartalmaz valami közöset. Ha valaki elkezd kapcsolódni Magasabb 

Énjéhez, ezáltal kapcsolódik minden egyes olyan energiához, ami valaha volt ezen a bolygón. Mária 

belehelyezi új energiáját az ősi kristályba, ami tartalmazza összes korábbi életét. Az pedig 

viszonzásképpen minden energiáját és spirituális tudását Mária új DNS-ébe helyezi. Most már az új 

életében magában fog hordozni mindent, ami valaha volt. Mária megszületik és csodaszép kislány 

lesz. Szülei boldogok és nagyon örülnek Máriának. Mindjárt élete első hónapjaiban Mária már 

megmutatja művészi képességeit, nem is akármilyeneket. Művészi képességeit az előző életeiből 

hozza. Az emberek jellemzőiket életről életre magukkal viszik. Ezek a jellemzők túlmennek a szülők 

biológiai származásán.  

Társadalmatokban azt mondják nektek, hogy az Emberi Lények mind egyformának 

születnek. Hogy így van-e ez? Kérdezzétek meg egy olyan anyát, akiknek több, egymástól teljesen 

eltérő gyermekük van. Lehet, hogy az egyikük énekes, a másikuk meg botfülű. Egyiküket nagyon 

érdekli az olvasás, a másik meg folyton csak táncolna. Ezt látva a szülők joggal kérdezhetik: 

„Hogyan lehetnek ugyanannak a szülőpárnak ennyire eltérő gyermekei?” A gyermekek nagyon is 

különbözőkként születnek le és egyáltalán nem egyenlőkként. Figyeljétek a félelmet, amit 
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némelyiküknél lehet látni, amint megszületnek. Bizonytalanok és félnek, tartanak bizonyos 

dolgoktól, amiken idejövetelüket megelőzően mentek át. Hogyan lehet, hogy az egyik gyermek 

magabiztos, a másik meg megijed saját árnyékától is. Ez a rendszer része és oka van. Egyenlőnek 

születni? Valóban egyenlően ruháznak fel mindenkit azzal a hatalommal, hogy maga válassza meg, 

hogy milyennek születik. De valamennyien az előzmények rétegeibe burkolva érkeztek meg, és 

azok, akik először járnak itt, és sokan vannak ilyenek, a 'teljes tudatlanság' jellemvonásaival 

érkeznek. Könnyű kiszúrni azt az Embert, akit sokkol, ahogy a dolgok működnek, és soha nem 

szokik hozzá ahhoz, ahogyan bánik egyik Ember a másikkal ezen a bolygón.  

Mária gyermekként pontosan azt tette, amit a gyerekek szoktak. Gyermekként még látjátok a 

benneteket körülvevő energiákat. Ahogy egy kisdedet tartotok a karotokban és ő csak a sarokba 

bámul. Az arcocskája felragyog és nevetni kezd és örül annak a valaminek a sarokban. 

Odafordultok, és semmit nem láttok a sarokban! Tűnődtetek-e már rajta, hogy mi lehet ez? A 

kisbabák a születésük után egy pár hónapig még képesek látni a fátyol másik oldalát. Ez a túlélésük 

része. Ez az otthon része, velük marad mindaddig, amíg képesek nem lesznek egy másik fajta 

szeretetbe belenőni – az Ember szeretetébe. Aztán az interdimenzionális dolgok feledésbe merülnek. 

Nem viszünk végig benneteket egész életén, csak egy kicsiny részéről teszünk említést. Mária 

művész lett, méghozzá egészen jó. Nem vált ezoterikus tanítóvá. Kryon soha nem jelent meg 

életében és soha nem olvasott egyetlen Kryon könyvet sem. Mária a művészetével mégis képes volt 

gyógyítani az embereket. Világhírű művésszé vált – mivel nagyon tudott festeni. Spirituális 

kapcsolatokra lelt a művészetén keresztül és ezt szokta mondani: „Csak azt festem, amit érzek.” 

Minden ecsetvonásával Magasabb Énjének adózott. Mária megtalálta Istent. Erre ti mondhatjátok: 

„Mégis hogy csinálta? Nem követte a spirituális szabályokat, amiket a sok vallásban hallani. A világ 

tele van a tantételek és szabályok rendszerével. Hogy találhatta meg Mária Istent, ha még egy 

ezoterikus találkozóra sem ment el? Se vallás, se New Age?” Amikor kinyitjátok az elfogadás 

ajtaját, mindegy, hogy hogyan juttok oda, kinyitjátok a hazafelé vezető ajtót, és mi ezt szeretnénk 

tőletek – hogy csak az ajtó meglelésével törődjetek. Az egész életnek ez az egyetlen célja, megtalálni 

az ajtót, és ennek igen sok módja létezik. Isten minden Ember rendszerében ott van, aki tiszteletben 

tartja a folyamat szentségét és az ajtó kinyitásának számtalan módja megengedett. Nincs helyes és 

helytelen folyamat, ha az a bennetek élő Isten fölismeréséhez, a Magasabb Én fölfedezéséhez vezet. 

A szeretet és szenvedély a Magasabb Én meglelésének kulcsai, de sokféle szeretet és szenvedély 

rendszer létezik, ami a bennetek élő Isten szeretetének fölfedezéséhez vezet. 

Mária Hazatérése 

Mária megöregedett, mint minden ember. Tudta, hogy napjai meg vannak számlálva, ahogy 

minden ember tudja. A fiatalok nem igazán gondolnak erre, de idősödvén beleszoknak. A 

gondolatok már haza vágyódnak és Mária gondolatai is tudták már, hogy nem sok van hátra. Erre az 

időre Máriának már megvoltak a saját gyönyörű gyermekei. Legtöbbjük sem rajzolni, sem festeni 

nem tudott. Nem teremttettek hozzá hasonlóvá, mivel nem volt meg bennük Mária szent kristály 

energiája és előző élet tapasztalatai. Helyette a sajátjuk volt meg. Valamennyien a bolygón megtett 

cselekedeteitek által árnyalódtok. Emiatt nem vagytok egyenlőek, hanem mind különbözőek és mind 

egyediek. Eljött Mária ideje. Ez nem egy szomorú történet, mivel néhányotok kivételével 

számtalanszor keresztül mentetek már rajta. Máriát a családja vette körül, és amikor távozott 

ünnepelték életét. Behozták a kórházi szobájába néhány csodálatos festményét, azokat a 

festményeket, melyek annyi ember szívét és lelkét megérintett. Az Emberi Lények leülnek a képei 

elé és sírva fakadnak. Sírnak, könnyeznek, gyászolnak. Sajnálják, ahogy látják elmenni, mert egy 

csodálatos jelenség volt, nagyszerű anya és szerető Emberi Lény. Gondoljatok az energiára, amit 

hátrahagyott a bolygón! A maga módján, a maga folyamatával ő meglelte Istent.  

A metafizikus igazság pedig az, hogy Mária amint elhagyta a testét elsőként elmegy a 

Teremtés Barlangjába. Mint öreg lélek, volt már ott korábban is és ezért örömmel megy oda. 
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Emlékszik mindenre! Tudja, hogy hová megy és emlékszik arra is, hogy mit jelent ez. Hazafelé tart. 

Meghalni nem fájdalmas, bár lehetséges egy ideiglenes bizonytalanság az interdimenzionális 

visszakapcsolódás folyamán, de ő emlékszik az öröm érzésére! Mindannyian fogjuk a kezét és ő érzi 

ezt. Az Emberi Lény halála egy átmeneti energia, nem egy végső valami. Nincs "vég", inkább egy 

utazás egy olyan energiába, ami emlékeztet majd az utolsó lehelet pillanatára.  Három földi napos 

folyamat a fátyol túlsó oldalával történő újra egyesülés. Mária hatástalanítja a kristályát. Most 

tartalmazza mindazt az energiát és tapasztalatot, amit Mária az összes élete során átélt, plusz ennek 

az utolsó, művészinek az energiáit. Ezt most itt hagyja a bolygón. Semmi nem megy vele. Minden a 

Földön marad. Mária megemelte ennek a bolygónak a rezgésszintjét csupán azzal, hogy jelen volt 

földi életében. A föld emlékszik minden lépésére, mert Gaia tudja róla, hogy ki ő. A kristály 

magasabbra emeli a Föld rezgéseit. Még az után is, hogy Mária távozott, folytatja feladatát. A 

bolygó mindig tudni fogja, hogy itt voltatok. Micsoda rendszer! Micsoda megtiszteltetés egy Ember 

élete!  

Máriát visszatértekor én üdvözöltem. Olybá tűnhetett, mintha csak egy perce ment volna el. 

„Jó újra itthon”ezt mondta és újra egyesítette magát azzal az energiával, amit ti Istennek hívtok. A 

csodálatos jelenség, a nagyszerű anya és a szerető Ember nem veszett kárba! Bele lett itatva magába 

Gaiába, a Teremtés Barlangjában lezajló folyamattal és ez az energia, az emlékezés energiája soha 

nem tűnik el. Attól kezdve részévé válik a föld életerő-tudatosságának. Aztán újra megjön, mint 

George. Amikor George lejön, felveszi Mária jegyzeteit! A rendszer folytatódik. Emberi Lények, 

ezek vagytok ti. Sokan nem hisznek ebben. Isten részei vagytok, a Föld történetének részei vagytok. 

 

Az Emberi halál 

Az átmenet folyamata az, amit ti halálnak neveztek, és amit most fogunk megvitatni, de egy 

olyan módon, hogy néhány megvilágosodott ötlethez juttassunk benneteket. A halál egy hatalmas, 

működő rendszer részeként teljességgel elfogadható. Olyan sokszor megtettétek már, és 

mindannyian újra meg fogjátok tenni kivétel nélkül. Mégis, amikor közeledik, nem emlékeztek rá, 

hogy mi történik és így, féltek tőle. A dualitás, nagyszerűen működik és ilyen módon fog folytatódni 

is. Dualitásotok a legvégsőkig azt fogja bizonygatni, hogy a halál mindennek a vége. A mi 

nézőpontunkból, ez csupán ennek a földi megnyilvánulásnak a vége, és mi teljesen másként látjuk 

ezt, mint ti. Minden halál helyénvaló, még azok is, amelyekről úgy gondolnád, hogy nem így van. Ti 

nagyon bonyolult egyezségeket köttök egymással, amelyek különböző lehetőségeket biztosítanak 

ahhoz, hogy végigélhessétek az emberi életnek nevezett spirituális ciklust. Az egyezségek nem 
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ebben a dimenzióban köttetnek, és jóval túlmutatnak azon az egyszerűsített képen, amit az élet-halál-

újraszületés-élet ciklusának gondoltok. Ez alapjában véve egy bonyolult rendszer. Hogy miért? Mert 

ez a rendszer minden egyes embert csoportként "tekint", és nem lineáris. A te életed lineáris, de a 

tervezés nem. Az egyezségnek köze van a körülötted élők életéhez, halálához, természetesen a 

szabad akarat dinamikáján belül. De minden halál mélységes energiát hordoz azon Emberek 

számára, akik itt maradnak. Igazából nem is a te halálodról van szó, inkább azokról, akik itt 

maradnak, miután te távozol. Mindannyiótoknak van egy induló szerződése, melyben a váltás (halál) 

időpontja is benne van. Ennek néha az a célja, hogy egy másik személy fejlődését elősegítse. 

Sokszor a halál egy egyezség eredménye, még akkor is, ha öngyilkosságról vagy egy kisgyermek 

haláláról van szó, mindezt helyénvalónak kell tekinteni annak a tervnek a részeként, amiért 

valójában itt vagytok. Így hát a halál lehet egy megállapodás része és hordozhat különösen nagy 

energiát, vagy egy egyszerű lehetőség a távozásra, az arra alkalmas időben. Vagy azért távozol, mert 

tested biológiai értelemben elhasználódott, vagy mert spirituálisan zsákutcába jutottál. Minden eset 

más és előző életeitek hozadéka gyakran beleszól a dologba. De ez is teljes mértékben ideiglenes és 

arra vár, hogy átírjátok! Egyedül te fogod megérteni és tudni, hogy mikor van vége ennek az Emberi 

életednek. Ennyire nagy hatalmad van a saját életed felett. És még ez akkor is igaz, ha azt mondod: 

„De nekem van egy komoly betegségem. Ez ellen bizonyára nem tudok semmit sem tenni.” De igen, 

tudsz. És mindened megvan ahhoz, hogy megszabadulhass tőle. Az összes isteni eredetű dolog, az 

élet és a halál összes választási lehetősége benned, a DNS-edben van. Szokj hozzá ehhez a 

gondolathoz. Irányíthatod a dolgokat, mindig is megtehetted. Egy régi energia késztet arra, hogy 

mindezekben kételkedj, de ebben az új energiában, mindez arra vár, hogy használd. Ez nem eleve 

elrendelés, hanem inkább fogékonyság. Az iránt, amit előre elterveztél magadnak, amikor idejöttél, 

amit többen „szerződésnek” neveztek. De ez a tervet a spirituális szabad választás segítségével 

megváltoztathatod. 

A mi nézőpontunkból, a "halál" az, amit akkor teszel, amikor nem vagy a Földön. Sok 

energia van befektetve az emberiség érkezésébe és távozásába. Érkeztek és távoztok. Ez egy ciklusa 

az életnek. Így működnek a dolgok, ti ezt mégis gyakran sötétségnek látjátok. Az Emberi Lény úgy 

van alkotva, hogy tisztelje és becsülje az életet és szeresse a körülötte élőket. Ez egy olyan túlélési 

rendszer része, ami nagyon jól működik. Nem szeretnénk rajta változtatni. Megfelelő és nem 

kifogásolható, de ti nagyon hiányoljátok azokat, akik eltávoztak. Nem fogunk most bevinni 

benneteket a sajnálkozás mélységeibe, azok iránt, akiket elveszítettetek, mert azt akarjuk, hogy 

megértsétek, hogy az átmenet az egyszerűen csak átmenet. Egy energiaváltás, egyik sajátosságról a 

másik sajátosságra, amely a dimenziók között történik. Ha eltávoztak, hát eltávoztak. Ez az ő végük. 

Soha többé senki más nem lesz pontosan olyan, mint ők. Akik elvesztettek egy társat, érzik ezt az 

ürességet, ők tudják, miről beszélek. Mert az élet elszállt, és hirtelen egy üresség támadt ott, ahol 

eddig ő volt, és semmi nem tudja azt újra kitölteni. Így érzitek. Az igazság az, hogy az űr az itt 

maradt személy elméjében maradt, és azért kiált, hogy betöltsék nem egy élő, lélegző Emberi 

Lénnyel, hanem a hátramaradó drága entitásokkal, akik készek bejönni, kitölteni az űrt, és veled 

maradni életed hátralévő részében. Minden szomorúság és üresség rendelkezik egy beépített 

megoldással, egy bizonyos idő elteltével. Isten könyörülete teljes, te pedig gyarapíthatod 

élettapasztalatodat, kihasználva a környezet adta lehetőségeket, persze, ha ezzel te is egyezel. 

Csakhogy ezt sokan, soha nem teszik meg, ők a szomorúságban gyötrődnek mindaddig, amíg el nem 

érkezik az ő saját átmenetük is.  

Mi történik, amikor bekövetkezik az átmenet? Mindenekelőtt, nem távoztok azonnal. Ha 

felemelhetném a varázsfüggönyt és megmutatnám azt, ami már olyan sokszor megtörtént veled, az 

összes szabályt megszegném, ami rám vonatkozik. Ha többet tudnál róla, nem félnél tőle. Azonban, 

még ha nem is félnél tőle, a körülötted élő többi Ember iránt érzett felelősséged tart sakkban. Az első 

dolog, ami a halálban történik, hogy a tudat eltávozik a fizikai testből és te ott állsz a test mellett és 

szemléled. Ebben a pillanatban tulajdonképpen bizonyos értelem jelen van. Néha van egy kis 

zavarodottság is, attól függően, hogy hogyan következett be a halál. De te csak állsz, szemlélve 
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önmagadat. Énednek egyik része azt mondja: „Erre emlékszem”. A másik részed hálás azért, hogy 

tulajdonképpen nem létezik halál. A félelem azonnal eltűnik, kíváncsiság és zavarodottság lép a 

helyébe. Miután elhagytad fizikai testedet, nincs fájdalom. Szellemed eltávozott a testből, amelynek 

most meg kell halnia. A meghalás valójában a DNS-ről szól. A DNS-ed isteni eredetű, dimenziókon 

áthatoló részei és darabkái vannak. Bizonyos részei, isteni részek. Némelyiken a te neved található 

mindenütt és nem távozhatsz addig, amíg ezek biológiailag nem haltak meg. Ez órákig, de akár 

napokig is eltarthat. A lélek nem aggódik, mert hirtelen egy dimenziók közti állapotban van, ahol az 

időnek nincs jelentősége. A távolságnak sem. Mondhatnád, fel van függesztve, egy olyan helyen, 

ahol nagyon türelmes miközben tart az átmenet. Ami nektek napokat jelent, az számára csak egy 

szempillantás. A lényege addig marad, amíg a DNS meghal, és nincs több élet benne. A DNS arra 

vár, hogy elfogyjon a táplálék, hogy felhalmozódjon a salak és megölje a sejteket. Ez csupán 

biológia, és amikor kész, akkor továbbhaladhat. Az átmenet pillanatai lenyomatot hagynak az 

éterben, magában a levegőben. Nem lehet helyhez kötni, mert nem olyan, mint a festék. Nem ott 

hagy lenyomatot, ahol meghalt. Mindenhol. Minden egyes Emberi Lénynek, ezen a bolygón történő 

átmenete rendelkezik egy figyelemre méltó jellegzetességgel, amit a tranzíció vagy az átmenet 

lenyomatának nevezünk. Az átmenet tényleges pillanatában, a test elmúlására várva, a bolygó 

létrehoz egy dimenziókon áthatoló kristály jelzést. Legyen a halál gyors vagy lassú, szelíd vagy 

erőszakos, ez az időn kívüli energia lenyomatot hagy a bolygó energiájába! Létrejön a lenyomat, 

ezért ez egy mélységesen becses pillanat. Egy átlagos halálesetnél a fizikai test lassabban hal meg, 

mint a tudat.  

 

Az a dolog, amit ti léleknek neveztek, csak egy darab, egy rész belőletek. Több 

interdimenzionális részed is van. Van egy részed itt a bolygón, van a Felsőbb Én, és vannak olyan 

darabkáid, amelyek soha nem jönnek ide a bolygóra. Léteznek olyan részek és darabkák, amelyeket 

kvantum állapotnak neveznél, amelyek ott vannak mindenhol az Univerzumban és amelyek felsőbb 

tevékenységekben vesznek részt egész idő alatt, amíg te itt vagy. A testben, amelyben itt járkálsz, 

teljességednek csak egy adagja van jelen. A halál része egy újraegyesülés! Ez azon kevés alkalmak 

egyike, amikor egész lényed jelen van. A halál-élményed nagy része, az újra-egyesülés öröme. 
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Neked, önmagaddal. Ez egy négy dimenziós időn és téren kívüli szertartás, találkozása az 

energiáknak, olyan mélyreható, hogy az újraegyesülés jelet hagy az Univerzum energiájában. El kell 

menni egy helyre, a bolygó „lélek számláló helyére”. Ez a Teremtés Barlangja, egy olyan hely, ahol 

kristály formában jelen van a Földön lévő összes aktív lélek lenyomata. Hatástalanítani azt a 

kristályt, amelyik az ő nevét viseli, mely tartalmazza mindazt az energiát és tapasztalatot, amit a 

lélek az összes élete során átélt. Ezt most itt hagyja a bolygón. Egy másik helyen a Dicsőség 

Csarnokában történik az újraegyesülés szertartása. Az összes részek újraegyesülése, és még valami, 

amire intuitív módon mindannyian számítotok, újraegyesülés azokkal, akiket elveszítettél mialatt a 

Földön voltál, még akkor is, ha ők esetleg már visszatértek a Földre és pillanatnyilag egy másik 

Emberi formában élnek. Bárkit veszíts is el ezen a bolygón, még akkor is, ha úgy érzed, túl hamar 

távozott (mondjuk, balesetben), vagy ha úgy érzed, elfogadható volt (mert öregkorában halt meg), az 

eltávozott személy egy kis darabja, egy kis része átkerül hozzád. Mivel isten része vagy, ezért isten 

tulajdonságait is hordozod. Ha azzal nincs semmi gondod, hogy az Isten egyszerre mindenhol ott 

lehet, akkor miért ütközöl meg arra a gondolatra, hogy te is hozzá hasonló vagy? Azt hiszed, hogy 

"te" csak egyetlen vagy, Isten pedig hatalmas. És mi az igazság? Ugyanolyan isteni tulajdonságaid 

vannak neked is. 

Az őseid most is veled vannak. Ott hullámoznak fel-alá a DNS-ed szemmel nem látható, 

interdimenzionális részeiben, azokon a DNS-szinteken, melyeket végül ti is megismertek majd. A 

legközelebb azok állnak hozzád, akik nemrégen távoztak. Mindannyian a te részeddé váltak és veled 

is maradnak, egészen halálodig. Beszélhetnek hozzád és te is beszélhetsz hozzájuk. Pontosan így 

működik a "fátyolon túl lévőkkel" folytatott beszélgetés. Semmi misztikus, hideglelős élmény - 

elhunyt nagymamáddal nemcsak szeánszon vagy médium által találkozhatsz. Elég egy kis utazást 

tenned saját sejtrendszeredbe! Médiumra sincs szükség. Akár minden nap megteheted, örömmel, 

félelem nélkül. Ha te meghalsz, egy részed a családoddal marad. Tudom, hogy ezt nagyon nehéz 

megérteni a ti időkeretetekben, hiszen nem lineáris. Még akkor is, ha újra inkarnálódsz, van egy kis 

darabod, amelyik még mindig itt él, egy olyan személyben, aki éppen a bolygón maradt. Lehet, hogy 

egy teljesen új életformába inkarnálódsz és mégis van egy piciny darabka a régiből, aki még egy 

másik embernél marad, egészen az ő haláláig. Ez a rendszer alkotja meg a karmikus csoportokat is. 

Mit érzel, amikor szüleid távoznak? Vajon örökre elveszíted őket? Hadd mondjak valamit: Szüleid 

itt vannak veled! És mindaddig itt is maradnak, amíg neked is eljön az időd a távozásra, és ha te 

elmész, te is ott maradsz a gyerekeiddel, amíg nekik le nem jár az idejük és ők is az ő gyerekeikkel 

maradnak majd. Micsoda fantasztikus rendszer! És ez mind bele van írva a DNS-etekbe. Nem 

hiszed, ugye? Túl bonyolult. De lehet, hogy csak túlságosan nagyszerű? Túl csodálatos? Mi lenne, 

ha egyszerűen elfogadnád és elhinnéd? Csak egyetlen pillanatra, próbáld meg felfüggeszteni a 

láthatatlan dolgokkal kapcsolatban lévő eddigi hiedelmeidet és képzeld el azt, amiről beszéltünk. 

Kérdezz rá: "Tényleg itt vagytok? Miért nem érintetek meg, hogy tudjam, hogy tényleg itt vagytok?" 

Aztán csak várj és érezd elhunyt szüleid, elveszített szeretteid érintését, még akkor is, ha úgy érzed, 

haláluk "nem volt elfogadható". Úgy érezheted, hogy túlságosan hamar meghaltak. Pedig itt vannak 

és ez mind csak része az Isten szeretetéből álló nagyszerű rendszernek, aminek megalkotásában te is 

segédkeztél.  

Amikor átkerülsz a másik oldalra és újra felismered méltóságodat és nagyszerűségedet, és 

visszaemlékszel arra, hogy ki is vagy, és miért is jöttél, és miről is szól valójában a földi 

forgatókönyv, azonnal sorba állsz (metafora), hogy visszatérj! Ekkor történik az új szülők 

kiválasztása és ekkor mutatkozik meg újra karmikus csoportod. Nagyon nagy annak az esélye, hogy 

egy olyan valakinek a családjába fogsz újraszületni, akit ismertél a Földön, esetleg, mint egy közeli 

rokon. Így működnek a dolgok. A karmikus csoportokat együtt tartják, hogy azokkal a karmikus 

tulajdonságaikkal, amelyeket módosítani akarnak, hassanak egymásra, ha az szükséges. Ezek nem 

tanulni valók, inkább finomítások. Más szóval, ha karmád egy másik személyhez köt, ez szerelmi 

vagy társkapcsolat karma lehet. Nem arról van szó, hogy ki mit tett és kinek, hogy egyenlíthess, 

ahogy ezt egyesek állítják. Nem erről van szó. A karma az energiák tánca és egy összerakós játék, 
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ami jobbá teszi az életedet, nem pedig valami, ami megnehezíti azt. A Szellem nem úgy lát 

benneteket, mint egy Embert ebben az életedben, hanem mint egy időtlen szent entitást, amely része 

Isten családjának, aki a Földért dolgozik, aki újra és újra itt van különböző inkarnációkban, vagy a 

„karmikus energia megnyilvánulása”-ként. Ezt számodra nagyon nehéz megérteni és elfogadni, mert 

ti úgy gondoljátok, hogy az élet a születéssel kezdődik és a halállal véget ér. Az a felfogás többé már 

nem helytálló, hogy az élet pirkadatkor kezdődik és szürkületkor véget ér. Hanem folytatódik és 

folytatódik és minden egyes élet olyan, mint egy nap egy nagyobb életben. Ti folytatjátok az 

ébredést és az alvást, újra és újra. Ti ezt a folyamatot reinkarnációnak neveztétek el. Felsőbb Énetek 

egy megnyilvánulása újra és újra lejön a földre. Mindig ugyanaz a Felsőbb Én. Sok élet, sok arc, 

férfi és nő, de ugyanaz a Felsőbb Én. Lejön, ahogy már többször is és elhelyezi az új energiát, mint 

egy kezdő impulzust abba a kristályba, ami a tiéd. Akkor megszületsz ezen a bolygón és folytatod az 

utazást, látszólag, mint valaki más, akkor azt az életet éled. Amikor befejezed, amit megtapasztaltál 

és megtanultál, abból egy újabb gyűrű lesz a kristályon. Egy idő múlva ezt a szent kristály-

szerkezetet sötét színűre festik az életek százainak gyűrűi. Egy Felsőbb Én, sok-sok élet, sok-sok név 

és arc és mind TE vagy. Ez a lényege a Teremtés Barlangjának és a Kristályráccsal történő 

folyamatnak. Bármit teszel, itt marad ezen a bolygón és hozzáadódik a még ezután következő egész 

emberiség energiájához.  

A halál nem más, mint energiaváltozás, nem pedig bárminek a vége. Minden nagy 

változásban van. Az új energia a földi élet és halál eddigi rendszerébe is változást hoz. Indigó 

gyerekek születnek a bolygóra előző életek karmikus lenyomata nélkül. "Tiszták", nem rendelkeznek 

ilyen karmával. Ugyan ők is hoznak magukkal egy lehetséges élettervet, mint ahogy hozzák előző 

életeik tapasztalásainak információját és az akkor tanultak bölcsességét is, de tisztában vannak vele, 

hogy kezdő szerződésükön módjukban áll változtatni. Ez a legnagyobb különbség a régi és az új 

energiát képviselő emberek között. A régit képviselő valamiképp úgy érzi, hogy szerződése 

végérvényes és semmi nem változtathatja meg. Ténylegesen megpróbálja ezt a kezdő és ideiglenes 

elrendezést követni, egészen a végállomásig! Ez az információ a legtöbbeteknek új. És vajon egy 

gyereknek is az? Nem, egy gyerek mindig is tudta. Hiszen egy gyerek mindent megtehet! 

Megfigyelted már, hogy viselkedik? Úgy jön, hogy kész teremteni és bármit manifesztálni. 

Elkeseríti, hogy nem veszed észre a lehetőségeket, hogy beleragadsz a dolgokba, és hogy egy régi 

elrendezés szerint élsz.  Észrevetted? Ez mind része a forgatókönyvnek, mely újfajta emberi 

életetekről szól. A dolgok régi terv szerinti működésében a leckék karmikus motorja élet és halál 

folytonos köreit generálta az általuk teremtett energiával segítve a Földet, ez azonban többé már nem 

érvényes. Az új rend a szerződések újraírására buzdít, beleértve a halál idő-pontját, sőt még 

életfeladatokat is. Ez egy meglepő változás, melynek révén a halál újfajta értelmezést kap. Van még 

egy fontos tény is: Már 1989-ben elmondtuk nektek, hogy az elkövetkezendő időkben valószínűleg 

az emberek nagy számának kell majd gyorsan távoznia a Földről, hogy az új energiában jöhessenek 

vissza. Épp ezt tapasztalod most. A háborúk és a járványok segítségével ez a nagy szám hamar 

elérhető. Mit jelent mindez? Azt, hogy sokaknak volt olyan szerződése, mely szerint ebben az 

időszakban távoznak majd a Földről feltéve, hogy ekkorra a Föld rezgése egy bizonyos szintet elér. 

Elérte és a folyamat meg is kezdődött. Miért történik mindez? Bár nektek talán túlságosan is 

fájdalmas lehet ezekre az eseményekre gondolni, elmondjuk, mi van mögöttük: az indigó emberek 

sokkal jobban élnek majd a Földön, mint a régi energiával rendelkezők. Így sokan azért távoznak 

korán, hogy rögtön vissza is jöhessenek indigó gyerekként. És ez fogja leginkább elősegíteni a béke 

megvalósulását a Földön. 

Halálközeli élmény 

Az amit halálközeli élménynek (HKE) neveztek, egészen más, mint gondoljátok. Először is: 

véletlen HKE nem létezik. Azok az Emberek, akik átélnek ilyet, már idejövetelük előtt 

beleegyezésüket adták ehhez ennek a spirituális tapasztalásnak az átéléséhez -, hogy általa módot 

kapjanak spirituális életük megváltoztatására. Ezt (szabad döntésüktől függően) vagy megteszik, 
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vagy nem. A halálközeli élményt tehát saját beleegyezésük szerint élik át, bár ők erre valószínűleg 

nem emlékeznek. Egy másik tény: azok közül, akik átmennek egy ilyen élményen, senki, még csak 

közelében se kerül a tényleges halálnak! Lehet, hogy olyannak tűnik, mintha meghalnának, lehet, 

hogy úgy érzik, de még sincsenek a közelében. Közben el se hagyják a bolygót. A HKE az azt átélő 

Ember előzetes elképzelései és energiái szerint áll össze. A „visszatérés” után sokan eltérő 

élményekről számolnak be. Vannak, akik úgy jönnek vissza egy (úgynevezett) halálközeli 

élményből, hogy azt mondják, szörnyű volt. „Láttam a poklot mondják, és most félek csak igazán a 

haláltól." Néhányan viszont pont az ellenkezőjéről számolnak be: „A mennyországban jártam, 

láttam az alagutat, láttam a Fényt, éreztem a szeretetet, láttam a családot!" Mindent „láttak". Ez 

igaz. Igen, az energiának minden árnyalata ott van láthatóan, ám a rá adott reakciók mégis nagyon 

különbözőek! Mi ennek az oka? Minden attól függ, hogy mi van az élményt átélők lényének 

legmélyén.  

 

Az Ember szabadon dönthet a legbelsőbb lényében található mag-energiáról is, ő választja 

meg, mi legyen ez. Félelem? Remény? Kiválóság? A HKE megértéséhez nem kell más, mint 

spirituális logika: olyan esemény, amikor önmagaddal találkozhatsz. Való igaz, hogy ez gyakran a 

halál megtapasztalásának első lépése, de a HKE csak a halál első pár másodpercét jelenti. Ilyenkor 

soha, még csak a külső burkát se érintitek az általatok választott mag-energiának. Az igazi halál 

teljesen más. A halál beállta után legelőször az történik, hogy az Emberi Lény énjei összeolvadnak, 

emlékeznek és felveszik a kapcsolatot egymással. Miután önmagatokkal és az „Isten energiával" 

találkoztok mely egy hatalmas élmény -, egyesülnek és kezdetét veszi egy háromnapos utazás. 

Minden esetben kell három nap hozzá, hogy bármikor is elhagyhassátok a Földet. A HKE a 

változtatás lehetőségének megnyilvánulása, olyan valami, amit ti adtok saját magatoknak. Ez 

egyáltalán nem a halálról szól. Ez a változás lehetőségéről szól. Akik ezen a hatalmas élményen 

átmenve úgy döntenek, hogy szeretnének többet tudni önmagukról, azok ezt meg is teszik. Ellenben 

azok, akik rémülettel érkeztek vissza belőle, úgy döntöttek nem akarnak többé kutatni. Egyik eset 

sem vonja maga után ítélkezésünket. Mindkét esetben saját emberi energiájuk terelte őket az 

esemény bekövetkezése felé. 
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Kómás állapot 

Kómás állapotban, amikor az Emberi Lény él, ám agya halott, a tudat ott áll a test mellett. Ott 

fog állni mindaddig, amíg az Emberi test létezik. Még akkor is, ha ti azt mondjátok, hogy az 

„agyhalott”. A DNS spirituális, igen aktív és nagyon is élő. Ha az Emberi tudat nincs is jelen, a lélek 

tudata megmarad, nem türelmetlen és nem aggódik. Eleget tesz a kötelességének, hogy ott maradjon 

a DNS-sel mindaddig, amíg az él, és jól érzi magát vele. A Felsőbb Én is aktív marad és igen 

tevékeny. Ne keverjétek ezt össze, az emberi tudatossággal. Az ember meghalt, ám a lélek aktív. Ne 

sirassátok a lelket! Ő nem sebesült és nincsenek fájdalmai. Egy dimenziókon áthatoló formát öltött, 

és ahogy az angyalok, akik egész életeden át kísérnek, de soha nincsenek megnevezve, egyszerűen 

részei a folyamatnak és nem okoznak bajt. Türelmesek, mert tisztában vannak vele, hogy ki vagy, és 

szeretik annak a képét, akihez oda vannak rendelve. Ez is az "élet rendszerének" a része.  

 

Megszállottság 

Erről a következőt mondhatom: Egész másról van szó, mint gondoljátok, mert démonok 

nincsenek. Az Ember az, aki meg tudja idézni az elképzelhető leggonoszabb dolgokat és ezt igen 

hatásosan tudja tenni. De ezzel tisztában vagytok ti is. Mert hatalmatok van. Isten bennetek lévő 

darabkája a felelős magáért az ördögért, ez ott van a mítoszaitokban. Egy bukott angyal vált 

ördöggé? Hogy lehetséges ez egyáltalán? Nem lehetséges. Isten nem teremt gonoszt, az Emberek 

igen. A gonosz a metaforája annak, amit egy Ember tud tenni a földön azzal az energiával, amivel 

rendelkezik. A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak. A démon által való megszállottság az 

Ember egyensúly-hiányának a műve és ezt a mitológia is alátámasztja. Vajon valós dolog? Igen. De 

az Ember hozta létre. Azt látod, amit hiszel, és azt hozol létre, amit látni akarsz. A saját valóságának 

megteremtése az Emberi Lény egyik legerőteljesebb tulajdonsága és ezt megteheti úgy a pozitív, 

mint a negatív irányba. Megteremtheted magát az ördögöt is, ha úgy akarod, a füst és a tűz minden 

kelepcéjével. Ez a szabad akarat. De ez mind eltűnik, ha felkapcsolják a fényt. Erről a témáról 

nagyon nehéz benneteket meggyőzni. Az Emberek mindig is akartak egy ördögöt, hogy hibáztassák 

a gonoszságokért. 

Kísértetek. Többdimenziós információ, vagy megrekedt lelkek? 
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Az Emberek szeretik a dolgokat, amitől éjszaka sikítozhatnak. Szeretnek félni és szeretnek 

megrémülni. Szeretik az olyan filmeket, amelyek megrémítik és szeretik a kísértetjárta helyeket. 

Számos média teremtett új show-műsorokat ezekkel kapcsolatban. Hadd mondjam el, hogy mik ezek 

és miért viselkednek úgy, ahogy. Az Emberi tudatosság egy olyan lenyomatot hordoz, ami hatással 

van a bolygóra, ezt ismételgetjük nektek a tanításaink kezdetétől fogva. Az Emberi tudatosság 

információ. Információ és nem csak véletlenszerű energia, amit annak alapján hoztok létre, amit 

gondoltok és ez egy igen erőteljes valami. Az Emberi tudatosság tulajdonképpen oda jut, amit a 

bolygó Kristályrácsának neveztünk el, ami egy multidimenziós rács. Nem láthatod, de hordozza az 

energiákat. Multidimenziós energiákat hordoz. Amikor a bolygó spirituális vibrációját mérjük, akkor 

a Kristályrács az, amit mérünk. A Kristályrácson csak az van, amit az Emberek odajuttatnak. A 

gondolatok, az életek és az események multidimenziós feljegyzése. Miért van az, hogy az egyik 

ország látszólag régi, háborús energiarétegek terhét viseli, míg a másik tiszta és mentes azoktól? Az 

indok mindig ugyanaz attól függ, hogy mi történik, mit hoznak létre az Emberek abban az 

országban. Most, éppen elmondtuk annak az elméletét, hogy az Ember energiája miként van 

kihatással arra a helyre. Tehát azon a helyen, bizonyos körülmények között és bizonyos módon, egy 

Emberi élet, vagy több ember életének kölcsönhatása egy mélyreható forgatókönyv szerint létrehoz 

egy információs energia-lenyomatot. Információ az és energia, amelyik újra és újra és újra ismétli 

önmagát, mint egy lemez a 4D-ben. Te ezt úgy érzékeled, mint kísértetjárást!  

A kísértetjárás egy olyan forgatókönyv szerint történik, ami újra és újra ismétlődik. Soha, 

semmi új nem történik benne. A "kísértet" lejön a lépcsőn, vagy felmegy a lépcsőn. A hölgy a 

konyhában ide-oda járkál, leül a székre, esetleg billeg egy darabig, majd elmegy. Ha drámai dolgok 

is történtek, mint pl. egy gyilkosság, akkor fejszével a kezében a férfi lejön a lépcsőn, újra és újra, 

újra és újra. Ez egy jó film. És ez minden! " Kryon miért érződik ez ilyen módon?" Mert ez az 

Emberi tudat lenyomatának az eredménye és ebből neked is van egy. Amikor a tiéd átfedi az ott 

lévőt, olyan benyomást kelt, mintha valós volna. Mintha megtörténne. Akár csatlakozhat is hozzád! 

Ebbe már a tudomány is bekapcsolódott. Valamit észrevettek ezekkel a valóban "látogatott" 

helyekkel kapcsolatban. A lenyomat (a látogató) olyan tudományos jellemzőket hordoz, amelyek 

mérhetőek és mind multidimenzionálisak! Mágneses, gravitációs, fény és idő anomáliákat. Akármi 

is az, az egy multidimenziós esemény és a lenyomata ott marad a bolygón, azon a helyen és 

lejátszódik újra és újra és újra. A multidimenziós jellemzők gyakran járnak hőmérsékletváltozással, 

mindig a hideg irányába. Vajon ezt fel tudod venni a videokameráddal? Igen. Mert tudja, hogy 

figyeled. (Ugyanúgy, ahogy a fény is tudja, hogy a fizikai kísérletekben megfigyelik.) Mert része 

egy interdimenzionális lenyomatnak. Kvantum értelemben, igenis tudja.  

Nem tudom ezt neked megmagyarázni, mert az elfogultságod azt, hogy "tudni", egy sajátos 

tudatossághoz társítja. Más szóval, úgy érzed, a tudás csak valami intelligenshez kapcsolható, mint 

az Ember, vagy az állat. Ez nem így van. Ez egy kvantum jellegű tudás. A kvantum fizikátok sok 

helyen segít meglátni a fénynek és a mágnességnek ezeket a nagyon szokatlan sajátosságait, ahol 

nem létezik távolság vagy idő. Ez itt most jelen van. Mindenképpen azt várod, hogy, ahol látszólag 

jelen van az intelligencia, ott lenni kell egy intelligens "léleknek". Lehet, hogy az csak információ? 

A választ nem tudod megtapasztalni, ezért megérteni sem tudod. De az interdimenzionális 

információ úgy tűnik, rendelkezik olyan valamivel, amit te az "élet tudatosságának" tekintesz, de 

nem így van. Hadd kérdezem meg a következőt: Mikor leülsz a mesterséges intelligenciával 

rendelkező géped (a számítógép) elé és az beszél hozzád és a neveden szólít, vajon megrémülsz, és 

azt mondod, hogy "szellem van a gépben"? Nem. Az is csak egy bizonyos kód, információ. Most ezt 

erősítsd fel milliószorosan és már meg is van az interdimenziós lenyomat.  

Mondjuk, szeretnél megszabadulni egy kísértettől. Mit tehetsz annak érdekében, hogy 

megváltoztasd ezt a lenyomatot? Mutatnod kell egy olyan energiát, amelyik erősebb, mint a kísértet 

lenyomata. Elzavarni nem tudod. Nem egy entitásról van szó. Semmiféle füstölés, ráolvasás, vagy 

Istenhez való könyörgés ezt nem változtatja meg. A lenyomatot egy hatalmas, nagyszerű lény hozta 
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létre (Embernek hívják), aki néha látszólag közönséges dolgokat tesz. Ennek szintén oka van. Ti 

nem vagytok tisztában az öreg lelkek energiájának mélységével. Miért fohászkodtak a bolygó összes 

bennszülöttei az őseikhez és miért adták meg nekik azt a tiszteletet, amit megadtak? Mert tisztában 

voltak azzal a hatalommal, ami ott van! Néha egy olyan személy, aki neked közönségesnek tűnik, 

lehet, hogy egy nagyon öreg lélek és rengeteg információt és energiát továbbít a rácsra. Mindez az 

Akasha Krónikáról szól, ami ott van az Ember DNS-ében. De vissza a témához, hogy megszabadulj 

a lenyomattól (a kísértettől). Mutatnod kell egy olyan energiát, ami erősebb, mint a kísértet. Nos, mi 

lehet az? Mi lenne, ha szerelmeseket hoznál abba a szobába? Az majd megoldja! Az majd megoldja, 

mert az egy sokkal erősebb energia, mint az interdimenziós "szalagon" pergő információ, ami újra és 

újra lejátszódik. Két Ember ereje és energiája, akik intim kapcsolatba kerülnek egymással, létrehoz 

egy harmadik energiát, amelyik jóval nagyobb, mint amelyiket a kísértet létrehozta. Ez majdnem 

megteremti azt a hangot, amelyen az angyalok énekelnek, jóval inkább, mint bármely más fizikai 

tevékenység. Ez szent dolog. Gyönyörű és erősebb, mint bármilyen kísértet. 

 

Kryon közvetítés: 2010 Auckland(Új-Zéland) 
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A Föld és az emberiség történelme 

 

A Föld története 

Szeretném bemutatni a Föld és az emberiség történelmét egyszerű módon, hogy ne legyen 

bonyolult. Olyan valami lesz ez, mintha egy kapszulába tennénk, sűrített formában és így majd 

jobban megértitek. Ahhoz, hogy megfelelően kapjátok meg tőlem ezt az információt, el kell, hogy 

mondjam a teremtés történetét. Az egész 13 milliárd évvel ezelőtt kezdődött. A Teremtés Barlangja 

már létezett, amikor a Föld kialakult. Mert az kvantum esemény. Már ott volt (a Teremtés 

Barlangja). Ti is ott voltatok. Az a tudat, amelyből később Gaia lett és az a tudat, amely Kryon 

szintén ott volt veletek. Mivel egy család vagyunk, és mindig azok leszünk. Együtt figyeltük, ahogy 

a Föld alakul és láttuk a potenciálokat. 

 

Amikor a csillagászok az Univerzumot tanulmányozzák, már ők is kezdenek felismerni egy 

következtetést, hogy az Univerzumot képtelenség lett volna véletlenszerűen összerakni. Lennie 

kellett valamilyen kreatív teremtő energiának, amelynek tudata volt. Minden valószínűség ellen való 

lenne, hogy magától alakuljon ki, merthogy meg lett tervezve. A tudomány már nevet is adott neki, 

intelligens tervezésnek nevezi ezt. A tudósok tudják, hogy minden valószínűség ellenére a Föld úgy 

épült, hogy élet lehessen rajta. Képzeld el, hogy visszajössz velem és látod ezt. Úgy is 

fogalmazhatnánk, hogy készült az étel. Akárminek is nevezed, intelligens tervezésnek, kreatív 

energiának, Gaia tudatának, pontosan akkor érkeztetek, amikor kellett. Tekintsetek végig a Föld 

történetén és ismerjétek fel Gaia jóindulatát. Élet mindenütt van, ez nem csak egy hiba. 

Mindenféleképpen lett volna itt élet, mert az élet folyamata mindenhol zajlik az Univerzumban. 

Nézzétek meg, hogy hogyan formálódott itt, az anya tudatával, merthogy az ereszkedett a bolygóra. 
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Több százmillió év telt el ezen a bolygón, ezalatt az idő alatt az élet megkezdődött és véget is ért 

számtalan alkalommal. Háromszor nem is sikerült igazán jól, merthogy még nem volt fotoszintézis, 

az csak jóval később, a negyedik próbálkozásra sikerült. Folyatódott az élet és folyatódott, de nem 

működött igazán jól. Vannak dolgok, amikre nem gondoltok. Hogyha túl korán érkeztetek volna, 

akkor egy teljesen felfordult Földet láttatok volna. Ahol hegységek feltűnnek és eltűnnek, ahol 

mindenütt durva vulkánkitörések vannak. De már ott volt az élet kémiája, de még nem voltak 

emberek. Bár lehettek volna, de az anya még nem állt készen, hogy megszülje őket. Megint véget ért 

az élet.  

Van valami, amit Aszteroida Övnek neveznek és a Nap körül kering. Ezen az orbitális pályán 

sziklák és törmelékek keringenek, amelyeket úgy is nevezhetnénk, hogy fölösleges por és szemét, 

amelyek a Naprendszeretek teremtése után maradtak vissza. Előfordul, hogy számos bolygó útja 

keresztezi ennek a területét. Több mint 100 millió éven keresztül ezek a maradványok, ezek a 

sziklák rendszeresen beleütköztek a Földetekbe. Azok, akik akkor éltek, amikor a Föld pályája 

keresztezte ezeknek az aszteroidáknak az útját, azok mind elpusztultak.  Az emlősök megjelentek a 

Földön, de az emberek továbbra sem. Látjátok, hogy milyen jóindulatú az anya, hogy visszatartott 

benneteket? Hát nem találjátok érdekesnek, hogy mennyi időbe telt megteremetni az emberiséget a 

ma ismert formájában? Gondolkozzatok csak logikusan, hát több százmillió évvel ezelőtt 

megtörténhetett volna már, hiszen a kémia adott volt hozzá. Minden adott volt hozzá, készen állt 

minden. De még nem jött el az ideje, hogy elkészüljön az étel. Gondoltatok már valaha Gaiára a 

család energiájaként, mint gondoskodó, szeretetteljes, gyönyörűséges energiára? Merthogy a bolygó 

tudatának köszönhetően, az emberiség csak akkor jött el, amikor már készen állt. Ez egy békés 

folyamat volt. Addigra már minden megállapodott. A kontinensek már ott voltak, ahol a helyük volt 

és a további mozgások már csak nagyon finomak voltak. Az aszteroidák már nem találták el 

többször a Földet. Úgy is mondhatnánk, hogy egy békés Föld már készen állt az Ember fogadására. 

Itt kezdődtek a teremtéstörténetek. Akkor vetették el az emberiségben a spiritualitás magvait, 

egy jóindulatú édesanya, Gaia irányítása mellett. Tökéletesen volt időzítve, azért, hogy ne 

szenvedjetek. Azért, hogy ne pusztítsanak el benneteket becsapódó sziklák és ne égessenek meg a 

kitörő vulkánok. Használjátok a logikátokat, sokkal korábban is bekövetkezhetett volna már minden. 

Ezt nevezik intelligens tervezésnek. Ti is részei vagytok, én is része vagyok és Gaia is része. Vajon 

nem tartjátok furcsának, hogy az egész emberi civilizáció, látszólag csak a Föld létezésének a 

legutolsó pillanatában jelent meg? Mindezen milliárd évek alatt, mialatt a Földön fejlődött az élet, 

számos alkalommal megjelent majd megszűnt, az emberek még nem voltak itt? Nem tartjátok 

furcsának, hogy a ti fejlődésetek, ennek csak a lehető legutolsó pillanatában történt? Évmilliókkal 

ezelőtt nagyméretű emlősök voltak itt, de ti nem? A tudományotok ezt nem tartja furcsának, mert 

nincs mihez viszonyítani. Ehelyett csak úgy tekintenek erre, hogy a dolgok így történtek. Mi ezt 

tervezett szinkronicitásnak hívjuk.  

Ti akkor nem csak nézők voltatok. Nem csak ültetek és néztétek, ahogy a Föld teremtése 

történik. Ti mindannyian valahol máshol közreműködtetek. Más bolygókon tettétek szorgalmasan 

ugyanazt, amit itt tesztek. Ez nem az első bolygó, ahol jártatok, de akkor tudtátok ezt. Azonban, az 

információ, arról a másik létezésről nincs benne a mostani Akasha krónikátokban, a DNS Akasha 

egyedül a Földre vonatkozik. Ezért minden emlékezés csak feltételezés és intuíció. Ezt csak a 

Felsőbb-Énetektől kaphatjátok és nem a DNS-etektől. A DNS-etek Föld-bázisú DNS, egyetlen 

változtatással a Plejádok által.  

Hadd vigyelek most vissza benneteket csak egymilliárd évvel. Itt vagytok ebben a galaxisban 

és arra intünk benneteket, ne keressétek ezen galaxison kívüli történelmetek egyetlen részét sem. 

Minden galaxis saját spirituális tervvel rendelkezik, és ez hatással van a galaxis fizikájára. Ezért van 

az, hogy a tudomány, a fizikának különböző fajtájával találkozik az Univerzumban és nem értik, 
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hogy miért. Ha ezen a ponton azt mondanám, hogy a tudatosság definiálja a fizikát, lehet, hogy nem 

értenéd. Erre a vizsgálatra maradjunk a ti galaxisotokban.  

Hadd vigyelek most el egy olyan bolygóra, amelyik ugyanazon megy keresztül, amin most ti. 

Négymilliárd évvel ezelőtt a tiétek egyszerűen lehűlőben volt. Az élet, amilyennek ti ismeritek, még 

el sem kezdődött. A csírák ott voltak, de ez minden. De a galaxis más részein, voltak olyan fejlett 

csoportok, akik emberszerűek - humanoidok voltak. Úgy néztek ki, mint ti, mert ez volt a terv. 

Négymilliárd évvel ezelőtt volt, amikor az élet elkezdődött az ő bolygójukon, a tiétektől egy nagyon 

különböző idősíkon. Egymilliárd évvel ezelőtt, ők egy változáson mentek keresztül és megtörtént a 

váltás, szabad választásuk volt. Akkor ők voltak az egyedüli bolygó, amelyen ez történt és végül 

megtörtént a tudatnak egy teljes átalakulása. Úgy tűnik, hatványozottan változtak és csak ezer évbe 

telt, hogy egy teljesen fizikai formából egy megvilágosodott formába jussanak. Egyetlen ezer év és 

majdnem kvantumgondolkodóvá változtak. Felfedezték önmagukban az élet kvantum részecskéit. 

Minden megváltozott. Nem haltak meg és a tervnek megfelelően a jövőjük egy bizonyos pontján 

majd elültetik a "magot" egy másik bolygón, az ő fejlett DNS-ükkel. Amikor ez a bolygó készen állt, 

elültették a fény és a sötétség és az isteni intuíció tudásának magját. Ezt tették tehát ők, egy olyan 

bolygón, ami tőletek nagyon távol van. Ez a bolygó az általatok Fiastyúknak nevezett csillagképhez 

tartozik, és amit ti a Plejádok otthonaként ismertek. Ez volt akkor a Plejádok civilizációjának a 

kezdete. Hát így indultak a Plejádok, azok segítségével, akik elültették bennük a magot a tudatosság 

DNS-ével. Millió évekkel később, most, nektek humanoid formátok van és a Plejádokkal a színfalak 

mögött, haladtok a felemelkedés felé. A Plejádiak a szüleitek. De, nekik is megvoltak a spirituális 

szüleik, éppen úgy, ahogyan ők a ti spirituális szüleitek. A szüleik nevei és a szüleik szüleinek a 

nevei az Arktúriaiak, az Orioniak és a Szíriusziak. Mindannyiuknak megvoltak saját spirituális 

szüleik és aztán azoknak is megvoltak a saját szüleik. A galaxis története ez, nem az élet története. 

Az isteni természet története. A központ mindenre hatással van, és minden össze van fonódva 

mindennel, egy kvantum állapotban. Mindez szabad akarattal történt. 

Az emberiség története  

Bolygótok nagyon idős, de a rajta élő emberi faj nem annyira. Egy nagyon hosszú biológiai 

folyamat zajlott itt le, amit többen evolúciónak neveznek. A fejlődés biológiai értelemben 

megtörtént, Isten szent szándéka szerint. Ez a tény nem ellenkezik semmivel, csupán azoknak az 

embereknek a korlátolt tudatával, akik szeretnék azt hinni, hogy nem így történt. Hadd vigyelek 

vissza a közelmúltba, ahogy azt én szemlélem, és ahogy azt a kövek is látják. Szeretném lefesteni, 

hogy nézett ki a Föld akkoriban. Néhány százezer évvel ezelőtt az emberek elkezdtek olyanná 

formálódni, amilyennek ma ismeritek őket. 100.000 évvel ezelőttre tehető az időszak, amit a 

megvilágosodott emberi tudat kezdeteinek tekinthetünk. Csak ennyi – százezer év. Persze, az 

emberszabású lények fejlődése jóval korábbra vezethető vissza, de ezek az emberi lények nem 

voltak ellátva spirituális eszközökkel, ami a DNS-üket illeti. Egyszerű biológiai lények voltak. 

Antropológusaitok különböző információkkal fognak majd szolgálni az emberiség korát illetően. 

Több csontvázat fognak találni, amelyek alapján majd több variációval állnak elő, hogy szerintük 

hány éves az emberiség. Ezek csak biológiailag kifejlődött teremtmények voltak, a DNS-ükben még 

nem volt angyali jelenlét. Ebben az időben több biológiailag fejlett lény létezett a bolygón. 20 fajta 

emberi lény fejlődött ki erre az időszakra és antropológusaitok a legtöbbet ezek közül már 

azonosították. Ők sok mindenben eltértek egymástól. Fejformájuk különbözött, némelyiküknek még 

farka is volt. Az evolúciós fejlődésnek ez egy természetes velejárója, ezt a változatosságot 

megfigyelheted a mai emlősök között is. A természet ilyen módon működik és ez nem volt másképp 

százezer évvel ezelőtt sem. A 20 fajta emberi lény különböző helyeken, különböző mértékig volt 

kifejlődve. A fejlődés nem egy elszigetelt helyen zajlott. Az emberi lények jelen voltak Nyugat-

Európa és a Közel-Kelet térségében, plusz egy szokatlan helyen – a Csendes-óceán közepén.  

             

 Ám ekkor történt valami, a bolygón beavatkozott a tervező, egy szent elgondolás! Egy szent 
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elgondolás alapján, a Földet kvantumszinten, megvilágosodott teremtmények látogatták meg, akik 

nem angyalok voltak. Nehéz elmagyarázni, hogy működik egy ilyen dolog, pedig ez történt. Az 

univerzum tele van élettel, néhány helyen hasonló tanulási folyamat és leckék szerint zajlik, más 

helyeken nem. Vannak biológiai lények, akik hasonló bolygón élnek, mint ti, ahol szintén van 

atmoszféra, de ahol nincsenek háborúk. Kvantumállapotban léteznek, társadalmuk kölcsönös 

megegyezés alapján működik, amely kétszer annyi idős, mint a ti bolygótok. Az Emberiség és ilyen 

megvilágosodott csoportok már akkor is léteztek és léteznek a mai napig. Távoli fényévekre 

találhatók tőletek, mégis, könnyűszerrel meglátogattak benneteket. Eljöttek, hogy elültessék DNS-

etekben a szentség magvait. Engedéllyel érkeztek, egy terv alapján, az Univerzumban létező minden 

angyali lény jóváhagyásával. Nem véletlenül történt ez a dolog és nem hódításról szólt. Szeretetteljes 

munka volt ez számukra.  

Itt a ti galaxisotokban, amelyet ti Tejútnak neveztek, van egy csillag-csoport, amelyet Hét 

Nővérnek hívtok. (magyarul Fiastyúk) Hét csillagból áll, ezek közül az egyik körül van 

bolygórendszer. Ti ezt a rendszert és azokat, akik ebből a naprendszerből jöttek, plejádoknak 

hívjátok. Ők azok, akik megközelítőleg 100-200.000 földi évvel ezelőtt eljöttek, hogy segítsenek 

elültetni a ti magotokat. A Plejádok voltak, akik eljutottak egy emelkedett állapotba, és akik 

megváltoztatták a tudatosságukat. Ők szabad akaratukból kvantum jellegűvé váltak és az ő DNS-ük 

része ott van bennetek. Ez a humanoid faj, akárcsak ti, félig kvantum állapotú. Hogy úgy mondjuk, 

tudatosságukban egybeolvadt a 4D és a kvantum állapot. Nem tartott nekik nagyon sokáig, hogy 

ideérjenek. Számukra nem létezik az idő, nincs tér, nincs távolság. Ide kívánták magukat és 

megjelentek. Ők egy olyan fejlett faj, amely spirituális és a spirituális érettségüket a természetben 

érték el. Ennek nem lesz értelme számotokra, mert ez nem található meg abban a spirituális 

rendszerben, amelyről úgy gondoljátok, hogy valóságos. Mondjunk csak annyit, hogy az ő 

spiritualitásuk érett, gyönyörű és teljesen helyénvaló. Időben érkeztek, terv szerint és egy bizonyos 

céllal.  

 

A testedben lévő DNS nem azonos azzal a DNS-sel, ami természetes módon a bolygón 

fejlődik. A tiétek nem része a Föld-bázisú evolúciós rendszernek és a tudósok kezdik ezt észrevenni. 

A "hiányzó láncszem", amiről beszélnek, az nem emberi. A magok elültetésének a folyamata nem 

egy egyszeri esemény volt. Ezért hagyunk nektek ilyen nagy idő-intervallumokat, mialatt a Plejádok 
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dolgoznak veletek. Ez időről-időre megtörtént és nem csak egy helyen. Nem minden történt 

párhuzamosan éspedig olyan okokból, amelyek számotokra egyelőre ismeretlenek. Most csak 

egyetlen embertípus létezik, és ez ellenkezik mindazzal, amit a bolygón élő emlősök fejlődéséről 

tudtok. Ilyen volt a terv és több, mint 100.000 évbe telt létrehozni egy olyan emberiséget, 

amilyennek most ismeritek.  

Ami a teremtéstörténetben van, hogy a fény és a sötétség ismerete (a jó és a rossz tudása) egy 

nap alatt adatott az embereknek egy kertben, ahol egy beszélő kígyó és egyéb mítoszok is bekerültek 

a történetbe, a ti emberi torzításotok eredménye. A spirituális logikátok el kellene, hogy árulja 

nektek, hogy ezek a történetek egyszerűen a való igazság metaforái, hogy valóban történt egy nagy 

tudatváltás, de egy hosszabb idő alatt és nem azonnal. Ugyanaz a mítosz teremtette a Földet hét nap 

alatt. Azonban, ez csak egy numerológiai igazságot jelent, (7 az istenség száma), azt jelenti, hogy a 

bolygó teremtésénél volt egy isteni terv. Itt az ideje, hogy kezdjétek használni a spirituális logikát 

azokban a tanításokban, amelyek a spirituális történelemmel vannak kapcsolatban, mert a 

felismerések csodálatosak lesznek és egy teljesebb megértéshez vezetnek. 

Nos, mi van valójában a DNS-etekben? A Plejádiak kódja és az ő elődeiké és azoknak az 

elődeié. Ti nem emlékezhettek rá, mert az nem része az elrendezésnek. A rendszer az, hogy az 

Akasha jegyzeted csak a Földről szól, de az "isteni emlékezeted" elvezet vissza a kezdetekig, ahol az 

egyik rendszer a másik után hozta létre azt, amit te, mint isteni természetet látsz a galaxisban és az 

Univerzumban. És vajon kik ők? Ők a ti "mennyei" szüleitek. Ők ültették el bennetek az istenség 

magjait és el-ellátogatnak hozzátok. Vajon tudtad, hogy nem mindegyikük plejádi? Inkább, a galaxis 

minden részéből jöttek. Tudjátok, ők is a plejádi magot képviselik és ők tartanak biztonságban 

benneteket. 

Sok ellentmondásos információ létezik a Plejádokkal kapcsolatban. Ha most láthatnátok őket, 

elcsodálkoznátok: „De hiszen hasonlítanak ránk!” És egy nap, ha eljuttok a megfelelő helyre, 

találkozhattok majd velük. Testvéreikként fognak benneteket üdvözölni. Ha meg tudnátok vizsgálni 

sejtszerkezetüket, láthatnátok, hogy a tiétekhez hasonló. Bennük is meg vannak az emberi 

megvilágosodás magvai és bölcs szeretettel viseltetnek a Föld iránt, mert ti az ő leszármazottaik 

vagytok. Ők a ti fivéreitek és nővéreitek és egy darabkájuk ott van bennetek. Ti kvantum-állapotban 

együtt vagytok. Ezt sem tudom ennél jobban elmagyarázni. De vannak köztetek, akik érezni tudják. 

Vannak, akik látni is tudják. Mindez gyönyörű, egyáltalán nem helytelen, furcsa vagy ijesztő. 

Ellenkezőleg, ez az igazi teremtéstörténet a bolygón és megtalálhatjátok a bennszülöttek műveiben 

bolygószerte. Keressétek a hivatkozásokat a hét nővérrel kapcsolatban és a teremtéstörténetekben. 

Négydimenziós keretek között nehéz elmagyarázni, mit adtak ennek a bolygónak. A 

kvantum-állapotban való létezés lehetővé tette számukra, hogy két újabb DNS-réteggel 

ajándékozzák meg az emberiséget. És mindez történt, a 20 emberi faj egyikével, azzal, amelyik ma 

is jelen van. Ez az egy faj volt felkészülve erre az ajándékra. Kérdezzétek csak meg 

antropológusaitokat arról, hogy mi történt 100.000 évvel ezelőtt az emberi lényekkel. Elmondják 

majd, hogy a természetestől eltérő módon, egyetlen emberi faj emelkedett ki a többi közül. Mi 

történt a megmaradt 19 fajtával? Lassan kipusztultak, mert képtelenek voltak lépést tartani az új 

DNS-el rendelkező fajjal. Ez ellentmond a természet törvényeinek. Hogyha körbenéztek az 

állatkertben, láthatjátok, hogy milyen fantasztikusan változatos a természet, ami az emlősöket illeti. 

Rengeteg fajta szarvas, rengeteg fajta egér létezik, és hogyha az egyik valahogy háttérbe szorul, a 

másik jut előtérbe. Gaia változatosságot teremt. Ez, amit most láttok, szöges ellentétben áll azzal, 

amit az evolúcióról gondoltatok. Merthogy csak egyfajta ember maradt. Ti mind ugyanahhoz a 

fajtához tartoztok, csak egyfajta ember van. Sokan mondhatják: „Várjunk csak egy percet, hiszen 

számos fajta ember létezik.” Én most nem színekről beszélek vagy testmagasságról, én most arról 

beszélek, hogy mit tesz a természet. Ti a földön élő emlősök vagytok és belőletek csak egy fajta 

létezik. Innen erednek a teremtéstörténetek a legtöbb mitológiában.  
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Mivel ez az esemény hirtelen módon és nem is oly régen zajlott le, olyan érzést kelt, mintha 

minden természetes előzmény nélkül egyszeriben csak megtörtént volna. Emiatt gondolják sokan, 

hogy az evolúció nem valós és hogy Isten az embereket a semmiből teremtette. Az igazság 

valamilyen módon jelen van ezekben a történetekben, épp csak négydimenziós megközelítésben, 

hogy könnyebben emészthető legyen számotokra. A gyönyörű kert, amelyben a bűnbeesés csapdája 

rejtőzik – ez a történet leírja, hogy mi történt az egyik emberi fajjal, amikor megkapta a két új DNS-

réteget és az ezzel járó tudatosságot. Mivel egyszerre csak a dualitás világában találták magukat, 

ahol elkezdték felismerni a különbséget a jó és rossz között.  

A két új rétegre a földön zajló kísérlet miatt volt szükség, amely abban az időben vált a 

szabad akarat bolygójává. Az egyik réteg az Akasha krónikát tartalmazza, ahol feljegyzésre került 

minden olyan angyali entitás, amelyik emberi formában megjelent a földön. Ekkor kezdtek az 

angyalok a földre inkarnálódni, felhasználva az Emberi testet, mint szállítójárművet, hogy a bolygón 

zajló kísérletben részt vegyenek. Nem azért vagytok itt, hogy szenvedjetek vagy, hogy 

keresztülverekedjétek magatokat valamiféle büntetésen. Mindannyian dolgozók vagytok, és úgy 

tekintünk rátok, mint Isten részeire. Egy jelentős összerakosgatón dolgoztok, ami megköveteli, hogy 

olyan helyen legyetek, ahol a tudatosság korlátozott. Ez a próbatétel több mint jelentőségteljes, ez 

egy tisztességes próbatétel, amely megköveteli, hogy angyalok maradjanak egyedül egy bolygón, 

miközben nem tudják, nem emlékeznek valódi énjükre, hagyva az energiát oda jutni, ahova az 

természeténél fogva jutni akar. Hová fog a Föld energiája jutni? Hogy fog elrendeződni az 

energiának ezen a tiszta játékterén? Mi a válasz? Akárhogy is legyen, "a Föld próbatételéből" kinyert 

energia új univerzumokban lesz felhasználva, billiónyi életforma létrejöttét érinti, olyanokét is, akik 

pont úgy fognak kinézni, mint ti. 

Lemúria 

Az igazán megvilágosodott emberiség tulajdonképpen csak 50.000 éves – tehát nagyon 

fiatal! A föld ebben az időszakban másképp nézett ki. 40.000 évvel ezelőtt egy jelentős civilizáció 

volt jelen a bolygón, amelyik akkor már elemi formában több mint 5.000 éve létezett. A Lemúriai 

civilizáció volt a legjelentősebb társadalom, amely a bolygón valaha élt– nem számbelileg, hanem 

tudatossági szinten. Habár mai mértékkel mérve kicsinek számítana, viszont csaknem fennállása 

végéig megvilágosodott volt. Nagy vezetőkkel és tudósokkal rendelkezett csaknem fennállása 

végéig. A Lemúriai civilizáció több mint 20.000 évig maradt fenn. Semmi bizonyíték nincs a 

létezésükre, ami nem véletlen. A föld ugyanis nagyon gyorsan eltünteti a civilizációk nyomait. Nem 

nagyon találsz semmit, ami 4000 évnél idősebb lenne. Ezt a civilizációt a föld betemette, a víz 

elmosta és mindörökre eltűnt. A Lemúriaiak a Csendes-óceán közepén egy szárazföldön éltek, ami 

ma már nem létezik – az eltörlésük tökéletes volt. Akkoriban minden lassabban zajlott, főleg az 

emberiség fejlődésének a kezdetén. Ami manapság egy évet vesz igénybe, akkor száz évekig tartott. 

A nyelv és a kommunikáció újdonságnak számított, az utazás nagyon lassú volt, a felsőbb 

méltóságok meg sem próbálkoztak vele. Amíg ma naponta két találkozót is meg tudsz szervezni, 

náluk két találkozót szerveztek egy év alatt, vagy még annyit sem. Az ő időészlelésük teljesen eltérő 

volt a tiétektől, mivel kvantum-tudatossággal rendelkeztek, az idő nem játszott szerepet az 

életükben.  

Abban az időben a Föld, igencsak eltérő volt attól, mint amit ma ismertek. A Föld akkor 28 

fokos szögben volt megdőlve a forgástengelyéhez képest. Ez volt a dőlésszöge, nem pedig a 

mostani. Ráadásul a Föld geológiai értelemben is eltérő volt 40.000 évvel ezelőtt. Akkor a valaha is 

látott legnagyobb jégkorszak vége közeledett. Ennek a bolygónak a hőmérséklete a rajta jelenlevő 

víz mennyiségétől függ. A víz ciklusai határozzák meg a bolygón a hőmérsékletet és a széljárást. A 

vizek egyharmada jég volt. Az így kialakult óceánok nagyon eltértek azoktól, amelyeket ma látsz. A 

bolygó sokkal hidegebb volt. Ha az átlaghőmérséklet fél fokkal hidegebb, az jelentős változásokat 

eredményez. A légkör átlaghőmérséklete nyolc fokkal kevesebb volt, mint jelenleg, ami nagyon 
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nagy különbséget jelent mind az időjárást, mind a vízmennyiséget illetően. Az óceánok átlagos 

vízszintje 133 méterrel volt alacsonyabb, mint manapság. El tudjátok képzelni a levegőből, hogy 

néznek ki a kontinensek, amikor a tenger szintje 133 méterrel alacsonyabb? Hegyvonulatok 

látszanak ott, ahol jelenleg víz van. Nagyon más lenne. A Lemúriaiak egy sikeres civilizációban 

éltek 20.000 éven keresztül, annak a hegynek a lábánál, amit most Hawaii-szigeteknek hívtok. Ez 

volt és marad is a legmagasabb hegy a bolygón, a hegy lábától mérve. Tisztában voltak vele, hogy 

egy medencében élnek, ami alacsonyabban van, mint a világtenger átlag szintje. Vízzel voltak 

körülvéve. De az óceántól olyan hegyvonulatok választották el őket, amelyek ma a tektonikus 

mozgások hatására alacsonyabbak, mint akkoriban voltak. Egy viszonylag furcsa tájkép tárul elénk. 

Olyan helyen voltak szárazföldek, ahol most a Csendes-óceán feneke található. Tisztában voltak 

vele, hogy a vízszint-változások kihatással lesznek a környezetükre, és hogy addig minden rendben 

van, amíg a hőmérséklet nem emelkedik. Ráadásul azt is tudták, hogy lakóhelyük tektonikus 

lemezek találkozásánál helyezkedik el, és hogy elmozdulhat. A környező szigeteken, amelyeket 

imádtak, aktív vulkánok voltak. Vonzódtak ezekhez a vulkanikus energiákhoz.  

 

Kultúrájuk 20.000 éves története során összesen 350 millió Lemúriai lélek inkarnálódott a 

bolygóra. Ez nem is olyan nagy szám, ha belegondolunk, hogy 800 generációra volt ehhez szükség. 

A Lemúriaiak nem születtek újra, mint Lemúriaiak. Spirituális értelemben 350 millió egyedi lélek – 

nem csak emberi, hanem főként angyali választotta a Lemúriai kultúrában való létezést, akik később 

nem születtek újra. Küldetésük egy alkalomra szólt. A Lemúriai születési arány elmarad attól, amit ti 

ma ismertek, nem úgy hatványozódott, mint a mostani időben. Ez elég bonyolult. Biológiailag, oka 

volt annak, hogy a Lemúriaiaknak nem volt sok gyermekük, de a Föld hőmérsékletének és a 

kultúrájuknak is köze volt hozzá. A férfiak nem voltak olyan mértékben képesek a szaporodásra, 

mint manapság. Ez megkönnyítette a dolgok spirituális aspektusát is, amire szükség volt. Mindaz, 

amit tudnotok kell a Lemúriaiak spirituális kultúrájával kapcsolatban az, hogy összesen 350 millió 

lelket számlált a földön leghosszabb ideig fennálló társadalom. 

15.000 évvel ezelőtt a jégtakaró olvadni kezdett, amivel a Lemúriaiak tisztában voltak. Ez a 

folyamat lassú volt és mindent megpróbáltak, hogy visszatartsák. Addigra meghódították a 

tengereket, sokan közülük hajókon éltek. Tisztában voltak vele, mire számíthatnak, ezért sajátították 
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el a hajózással kapcsolatos új készségeket. És ebben az időben kezdett a Lemúriai társadalom 

széthullani. Az egész azonban gyorsabban zajlott, mint gondolták, mert nem voltak tisztában a 

víztömegek súlyának jelentőségével és a földkéregre gyakorolt hatásával. (rengeteg földrengés) A 

vulkanikus medence remegni kezdett és elmozdult, beengedve így a vizet. Ez 15.000 évvel ezelőtt 

történt. A következő 5.000 éves időszak alatt a Föld megváltozott víztömege megtöltötte a 

hegyvonulatok által határolt Lemúriai medencét. Ez minden építményt elmosott, amit valaha 

felépítettek. A természet, így működik. Nézd csak meg az alig ezer éves romokat, hogy mi történt 

velük. Most képzeld el, mi történt a 15.000 éves romokkal az óceán mélyén, ahol az áramlatok 

morajlanak. Minden eltűnt. Néhány Lemúriai a hegyekbe menekült, egyre feljebb kapaszkodva, 

ahogy a vízszint emelkedett. 10.000 évvel ezelőtt a vízszint magassága beállt nagyjából arra a 

szintre, amit ma is láttok. Lemúria legmagasabb hegységének a csúcsainál található ma a Hawaii-

szigetek láncolata. Ma itt élnek a Lemúriaiak leszármazottai. Polinéziaiaknak hívják őket és mindent 

tudnak az óceánokról. Ismerik a tengerjárást. Ők már a hullámok előtt is ott voltak. Látták, ahogy a 

tengerszint emelkedik. Kis csónakokkal közlekednek a szigetek között, amelyek gyakran több száz 

kilométeres távolságban találhatók és mindezt iránytű nélkül. Ismerik az áramlatokat és az óceánt. 

Néhányan a lemúriaiakat nevezik meg őseikként. 

A következő információ ellentmondásosnak tűnhet tudományos szempontból. A meteor 

becsapódások gyakoribbak voltak a közelmúltban, mint ahogy azt hiszitek. Például 13.000 és 5.000 

évvel ezelőtt is sor került egyre, az 5.000 évvel ezelőtti jelentősebb volt. Két dolgot idézett elő a 

bolygón. Először is, a Föld tengelyhajlása 28 fokról 23 1/3 fokra csökkent. Mindez 5.000 évvel 

ezelőtt történt. A második, a civilizációra tett hatása. Porfelhő került a sztratoszférába, aminek a 

hatására esni kezdett. Emiatt az emberiség nagy része kipusztult. Sok ember és sok állat életét 

vesztette. Ez feltétlenül szükséges volt. A terv része volt. A legfontosabb cél a Lemúriai tudás 

eltörlése volt és sok-sok tó létrehozása, az emberiség hasznára. A tudósok utánanézhetnek ennek a 

rétegekben, sőt, még a mitológiák is összekapcsolták a vízözönnel és egy bárkával. Akadnak 

köztetek olyanok, akik a teremtés-elmélet hívei. Ők majd vitatkoznak veled az emberi evolúcióval 

kapcsolatban. Bizonyos értelemben mindkét oldalnak igaza van. Mivel, hogy az evolúció egy 

rendkívül hosszú folyamat eredménye, de a szentség magvait egyszerre kapta meg az emberiség, 

mint az Édenkert történetben, amit Lemúriának hívnak. Amikor időrendi adatokat adunk meg, mint 

például, hogy mi történt 40.000, 100.000 vagy 10.000 évvel ezelőtt, a mostani időt vesszük 

kiindulási pontnak, nem pedig egy olyan viszonyítási rendszert, amikor egy bizonyos próféta 

születése szolgál viszonyítási alapul. Ha viszont egy aktuális időpontról szeretnénk beszélni, az 

általatok megszokott időszámítást fogjuk használni.  

A Lemúriai civilizáció 35.000 évvel ezelőtt kezdődött és 20.000 évig létezett, mint a 

leghosszabb ideig fennálló központi irányítású társadalom. Minden más civilizációtól különbözik, 

amit valaha is létrehoztok majd. A Lemúriai civilizáció és a két újabb DNS-réteg valódi célja az volt, 

hogy előkészítse a terepet valami újnak. Mint amikor a szakács az ételt készíti olajat önt a 

serpenyőbe, előkészíti a hozzávalókat és a fűszereket az ízesítéshez, de itt még szó sincs a 

készételről. Ilyen kapcsolatban állnak a Lemúriaiak, a Földdel és veletek. Spirituális értelemben, az 

étel lassacskán elkészül. Ők másfajta Akasha jellemzőkkel rendelkeztek, mint ti. 350 millió 

Lemúriai egyetlen életre szegődött a bolygóra. Mindannyian egyedülállóak voltak és nagyon kevés 

kivétellel, mindegyiküknek egy élet adatott. Úgy is fogalmazhatnék, hogy ők alkották meg a bolygó 

Akasha Krónikáját. Képzeld el a Teremtés Barlangját, mindazokkal a kristályokkal, amelyeket úgy 

írtunk le, mint a bolygón lévő lelkek. Minden egyes alkalommal egy angyal jött le, hogy Lemúriai 

legyen egy kis időre. Energiájának lényege részévé vált a bolygónak. A kristály, amelyiken a neve 

volt, bekerült a Teremtés Barlangjába. Az egész Lemúriai civilizáció feladata az volt, hogy beültesse 

350 millió lélek energiáját. Egész történelmük folyamán csak néhány ezer tért vissza közülük egy 

újabb életre, mint Lemúriai. A többiek egyetlen életet éltek a bolygón, utána pedig vártak, hogy a 

civilizáció elérje a befejező szakaszt. (Itt azokról az angyalokról beszélünk, akik a különböző 

lelkeket képviselik az emberiségben) Mindez okkal történt, mégpedig azért, hogy spirituális 
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értelemben beoltsák a bolygót azzal, aminek jönnie kell, és hogy megemeljék a Teremtés 

Barlangjának kristályértékét. A Lemúriaiak látták, hogy mi történik. Kb. 15.000 évvel ezelőtt, a jég 

olvadásnak indult és a lassú folyamat eltartott 5.000 évig. Elég idejük volt, hogy felkészüljenek és 

fel is készültek. Először tengerjáró nemzetté váltak és hajókat kezdtek építeni. Lassacskán, a 

legtöbben elhagyták a völgyet, ahol laktak, amelyet a víz kezdett elönteni, ahogy a vízszint a Földön 

egyre csak emelkedett. Hajóik segítségével benépesítették a többi szárazföld partjait. Kutathatsz 

utánuk Új-Zélandon, a Húsvét-szigeteken és a nagy szárazföldön, amit ti Amerikának neveztek. 

Megtalálhatók voltak az Alaszkának nevezett, a másik kontinenshez vezető átjárónál. Néhányan 

közülük új társadalmakat hoztak létre azokkal az emberekkel, akik messzire kerültek gyökereiktől és 

teljesen elfelejtették származásukat. Az egyike ezeknek a kultúráknak a sumérok voltak és a mai 

Közel-Kelet területén éltek. Ebből fejlődött ki később az egyiptomi kultúra. Ti úgy gondoljátok ez az 

a hely, ahol a történelem elkezdődött! 

A Lemúriával kapcsolatos minden bizonyíték eltűnt. Az óceán mélyén lévő áramlatok 

nagyon erőteljesek, majdnem olyanok, mint a folyók, homokot hordva magukkal, eónokon keresztül 

betemetnek mindent. Néhányan azt kérdeznék: „Ez azt jelenti, hogy semmilyen Lemúriai lelet nem 

fog előkerülni?” Nemcsak, hogy találni fogtok, hanem már a kezetekbe is került néhány közülük. 

Csakhogy ezeket elrejtették. Azért, mert ahányszor a gyűjtők a tudomány elé tárják ezeket a 

kincseiket, nevetség tárgyává válnak. Amiatt, mert ezek a leletek ellentmondásosak. Ahhoz, hogy 

azok legyenek, amik, túlságosan régiek! Legalábbis a modern gondolkodásnak megfelelően. Mi 

lenne, ha találnál egy gépkocsi-alkatrészt, amely az izotópos vizsgálat alapján 3.000 éves? Ez egy 

olyan tárgy, amely úgymond nem létezhetne. Ilyenek lesznek a Lemúriai leletek. Mert előkerülnek 

majd csillagtérképek és biológiai információk, amelyek akkor még „nem lehettek ismertek.” 

Egyáltalán, honnan kerülhetne ilyen lelet valaki kezébe, ha a tengeri áramlatok mindent elmostak? A 

hajóknak köszönhető! Sokan közülük elsüllyedtek a tengeri viharokban és a mindennapi Lemúriai 

használati tárgyak ott voltak a fedélzeten. Ezek a tárgyak még felfedezésre várnak és néhány már a 

gyűjtők kezébe került, akik egyszerűen nem találnak senkit, aki meg tudná mondani, milyen leletről 

van szó.  

Néhányan összekeverik Lemúriát azzal, amit ti Atlantisznak hívtok. Igazából keveset tudtok 

Atlantiszról. Történészeitek is csak találgatnak. Két Atlantisz is létezett – egy régi és egy új. 

Földrajzi értelemben is és időben is távol voltak egymástól. Az egyik, amelyet sokat keresnek 

mostanában, sokkal fiatalabb, mint gondolnátok. Ugyanakkor, az új atlantiszi civilizáció sokban 

hasonlított az egyiptomi kultúrára. Az egyik a nyugat-európai ember fejlődésének az eredménye, a 

másik pedig a közel-keleti ember evolúciójának. Az új Atlantisz Görögország és Kréta közelébe 

helyezkedett el. A régi Atlantisz a Csendes-óceánban volt, távol ettől az újabbiktól és ehhez 

viszonyítva igazán ősi volt. Lemúriai telepesek alkották, ahol nem sokáig maradt meg a Lemúriai 

tudatosság. A rabszolgaság és a hanyatlás mintájává vált. Rossz célra használták a technológiát. A 

Lemúriaiak másfajta tudatossággal rendelkeztek, mint ti most. Ők a kísérlet beszabályozásának a 

részei voltak. Ti elvesztettétek egy részét a DNS-aktiválásnak. Azt, amivel ők rendelkeztek, ti 

viszont ezt választottátok a dualitásotok megéléséhez. És ez a szabad választás, hogy lássuk, fel 

tudjátok-e fogni és vissza tudjátok-e szerezni. És ez a DNS kvantum része. Ez az, amit Lemúriai és 

Plejádi rétegnek neveztünk és egyik ezek közül az Akasha Krónika. Ha mindezt egybevetitek, úgy 

megértitek, hogy a Lemúriaiak voltak felelősek a Föld kozmikus Akasha Krónikájának 

létrehozásáért.  

Következésképpen, öreg lélekként a lemúriaiaknak van a legrégebbi Akashája és akkor a 

spirituális beosztás része volt, hogy azon az úton csak új lelkek jöhettek be. A lemúriai papok közül 

csak néhánynak volt Lemúriában elmúlt élete és a legtöbben nők voltak. Majdnem minden lemúriai 

újként érkezett a bolygóra. Ez egy jelentős, Föld-lélek teremtő folyamat volt, aminek csak most 

láthatók az eredményei.          
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  Kedveseim, ez volt az ötödik alkalom, hogy a "megvilágosodás kirakós játékán" dolgoztok. 

Volt másik négy alkalmatok is, amiben nem tudtátok elérni ezt a szintet. Ennek a mostaninak 

azonban megvan a lehetősége, hogy fennmaradjon. 2012 van és ennek az energiája összhangban van 

a Galaktikus Együttállással. Ezt az időfraktált tartották a legnagyobb lehetőségnek és még az ősök 

próféciái is úgy látták, hogy átjuttok rajta. Most ezt kezditek megvalósítani. Ez a potenciál még 50 

évvel ezelőtt sem volt szilárd, így az ötödik lehetőségetek lehetett volna egyben az utolsó is, mert a 

régi energia erős és a gondolat, hogy az emberek mindent elpusztítanak, egy valós lehetőség volt, de 

ez már megváltozott. 

 

A régiek tudták! 

Lemúria nem volt egy fejlett műszaki társadalom, mert egyáltalán nem voltak műszaki 

képességeik. Mégis azt tudták, hogyan gyógyítsanak a mágnességgel. Benne volt a DNS-ükben. 

Intuitív információ volt. A kvantum DNS jó minőségű intuitív információval szolgál. Egy lenni az 

Univerzummal, mindent tudtak a DNS-ről. A kvantum DNS-nek köszönhetően mindent tudtak a 

naprendszerről és fő vonalakban a galaxisról. Felnéztek a csillagokra és megértették, hogy mi az ott. 

Ez egy látszólag fejlett társadalmat hozott létre, de mindenféle műszaki haladás nélkül, ami a 

tiétekhez hasonlítható. Jóval az után, hogy a Lemúriaiak eltűntek, ezer évekkel később még mindig 

hihetetlen mennyiségű bizonyíték létezik arról, hogy az ősök mégis rendelkeztek ezzel a tudással. Az 

Emberi történelem mai modern változata mégsem ad hitelt annak, hogy létezett egy 20.000 évig tartó 

fejlett társadalom, akik a Lemúriaiak voltak. Még azt is alig tudjátok elfogadni, hogy 10.000 évvel 

ezelőtt léteztek emberek. Ez majd idővel megváltozik az új felfedezéseknek köszönhetően. Amit 

azonban láttok, hogy nem kevesebb, mint 4-5.000 éve az ősök már rendelkeztek ismeretekkel a 

csillagokról, sokkal több tudással, mint azt képzelhetnétek. A Föld legtöbb ősi civilizációja tudott a 

Galaktikus együttállásról, ami a „2012-es érában” következik majd be. Mi mondtuk, hogy ez a 

Galaktikus együttállás már elkezdődött. Ti 2012-re vártátok, mi 1998-ban látjuk. Számoljátok ki a 

modern számítógépekkel és távcsövekkel és meg fogjátok látni, hogy a 2012 csupán egy nagy 

megközelítés olyan kultúrák részéről, amelyek nem rendelkeztek a ti technológiátokkal. Azt 

találjátok majd, hogy már benne vagytok a galaktikus együttállás energiájában. Ez az együttállás egy 

26.000 éves ciklus, amelyről az ősök tudtak! Hogyan lehetséges ez, kérdezheted? Mert ha 
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visszapörgeted a történelmeteket csupán pár száz évvel, látni fogod, hogy a „modern tudomány” 

teljesen elveszítette mindezt a tudást! A Föld lapos volt, a nap keringett a Föld körül és hogy a tested 

hogyan működik, szinte a teljes intuitív tudás elveszett. Az ősöknél a DNS kvantumszinten 

működött, ahogyan azt Lemúriából örökölték, minden távcső és számítógép nélkül. Egyszerűen 

tudták. Tudtak a naprendszerről, ismerték a nap-éj egyenlőséget, a napfogyatkozást és a bolygók 

mozgását. Még azt is tudták, hogy egy nagyobb csoport része vagytok, amit galaxisnak hívnak. 

Tudjuk, hogy az emberi élet eredetéről beszélve egy olyan fajt emlegetni, amely a dimenzionális 

érzékelést illetően különleges képességekkel rendelkezett, vad ötletnek tűnik. De van erre 

vonatkozóan néhány bizonyíték és most gondolatébresztőnek elárulok valamit: a hozzájuk 

legközelebb álló ősi faj, melytől tárgyi leletek is fennmaradtak, a sumér.  

A sumérok időben sokkal később éltek, de még ők is rendelkeztek a lemúriai kultúrában 

megnyilvánult tudatosság töredékével. Mindez évezredekkel ezelőtt történt. Menjetek és nézzétek 

meg a sumér tárgyi leleteket! Először is azt látjátok majd, hogy számrendszerük 6-os alapú volt (a 

12-es alapú számrendszerből, a természet és a valódi fizika alapjából származtatva). Továbbá, a 

berlini pecsét néven ismert leletből egyértelműen látható, hogy mindent tudtak a Naprendszerről! 

Nem voltak távcsöveik, mégis, mindent tudtak a világűrről. Mindezt „interdimenzionális látásuk” 

révén tudhatták. Észlelésükkel teljesen intuitív módon „tudták”, mi van körülöttük. Se az idő, se a 

távolság nem volt tényező abban, hogy „láthassák” a Naprendszert. Amihez nektek most különböző 

eszközökre van szükségetek, azt ők intuitíven tudták. Ugyanez igaz a lemúriaiakra is, méghozzá 

hatványozottan. A lemúriaiak nem csak ezzel a képességgel rendelkeztek, hanem az 

interdimenzionális DNS intuitív ismeretével is. Ez tette lehetővé, hogy könnyen megépítsék az 

Újjászületés Templomát, és hogy a mágnesességet testük biológiai órájának megváltoztatására 

használják. De később jelentős mértékben visszacsúsztatok és ez nem is olyan régen történt. 

Mindig akad olyan ember, aki szeretné azt hinni, hogy valami külső erő felelős azért, hogy a 

„tudásotok elveszett”, ti pedig ott maradtatok sebzetten. Ő az ember, aki tagadja, hogy a kezében 

tartja a Föld rezgés-szintjét. A Szellem értékeli a szabad akaratot és azt az elméletet, hogy itt 

legyetek és kiderítsétek, hová jut ez a bolygó, attól függően, hogy mit tesz az Ember. Lemúria 

széthullása és az emberi társadalom széttöredezése sokféle forgatókönyvet teremtett a kollektív 

tudatosság elvesztésére. Ameddig csak a társadalmakban megvolt egy kvantum-közösség, jelen volt 

az összetartás és a megértés. Amikor széthullottak, akkor lassan, az évszázadok során elfogadott 

intuitív tudás legnagyobb része egyszerűen kihalt. Ez a folyamat az, ahol a DNS, amely 90%-on 

működött, lassan 30%-ra csökkentette aktivitását. Ma ezzel rendelkeztek. Szinte szó szerint újra 

kellett kezdenetek. Elvesztettétek a kvantum-szintű intuitív tudást, azt az intuíciót, annak az abszolút 

megértését, hogy honnan ered a magotok, hogy működik a testetek és a plejádok tapasztalata is 

eltűnt, elveszett. Az Emberek elfelejtették a csillagászat alapjait és még csak arra sem emlékeztek, 

hogy a Föld gömbölyű. Az összes csodálatos intuíció, az Univerzum és az emberi DNS működésével 

kapcsolatban elszállt.  

A lemúriai iskolák 

Az iskolák nagyon, nagyon mások voltak nagy Lemúriában. Ez még Atlantisz előtt volt és a 

következőképp működött: a tanárokat idősebbeknek hívták. Nagy tiszteletnek örvendtek, mivel ők 

terjesztették a kultúra ismereteit. Mind magasabb rangú, a társadalom legmagasabb eszményeit 

jelképező emberek voltak. De nem ők irányították az iskolát, ahogy tanáraitok teszik ma és a napi 

ügyekhez se volt semmi közük. Az iskolákban nem volt adminisztráció, se adminisztrációs épületek. 

Az iskola kicsi, elkülönített, egymáshoz nem kapcsolódó termekből állt. Nem volt lineáris 

rendszerük a tananyagot illetően se! Az idősek összegyűltek és eldöntötték, mit kell a diákoknak 

bizonyos idő alatt elsajátítaniuk. A szülők gyerekeiket egy bizonyos korban elküldték a helyi 

osztályterembe. Egy tipikus teremben a gyerekek és az idősebb (a tanár) közösen határozták el, mi 

legyen a tananyag. Majd a gyerekek vették át az irányítást, közösen eldöntötték, milyen gyorsan 
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tudják megtanulni a tananyagot és ezt jelentették az idősebbnek. A tanárok rugalmasak voltak és a 

gyerekek tervei szerint haladtak. A gyerekek gyakran vezetőt választottak maguk közül, vagy 

kidolgoztak egy rendszert és eszerint váltották egymást a diákvezetők, akiknek az volt a dolga, hogy 

segítsenek az előre meghatározott terv követésében és adminisztrációjában. Az idősebbek feladata 

tehát a tudás terjesztése volt és annak biztosítása, hogy a diákok megkaphassák a szükséges tudást. A 

diákok magas elméleti tudással rendelkeztek, s gyakran a teljes egy évre szóló programot egy nap 

alatt elsajátították. Bár a tananyagról tényleges tudással nem rendelkeztek, mégis ők határozták meg, 

hogy érzésük szerint hogyan tudnák legjobban elsajátítani, melyik lenne a leggyorsabb módszer, 

hogyan lehetne legjobban „betáplálni” iskolai tantervükbe. Amikor úgy érezték, hogy megtanulták 

az anyagot, akkor vizsgáztatást kértek. A négydimenziós felfogásotok szerint ez lehetetlen, de ők 

indigó tulajdonságokkal rendelkeztek. Ha az osztály átment, akkor mindannyian kiérdemelték az 

évzárót. Ekkor elkezdődött a vakáció (ami az ilyen korú gyerekek valódi vágya). A tanításnak nem 

volt közösen megállapított időtartama. Bár mind azonos időben kezdtek, de a tanítás befejezésének 

időpontja nem volt meghatározva. Ezért a diákok határozták meg a tanítás hosszát aszerint, hogy 

várhatóan milyen gyorsan tudják a tananyagot elsajátítani. Ez egy elvi döntés volt, ami azt tükrözte, 

hogy az anyag tényleges ismerete nélkül is készek voltak átlátni, mi az, amit meg kell tanulniuk. 

Nem voltak iskolaévek vagy minősítések – csak a cél, hogy a tudás bizonyos szintjét elérjék és a 

szándék, hogy ez megtörténjen és mehessenek játszani! A diákok voltak a vezetők, de teljesen 

megértették, hogy meg kell tanulniuk, amit elvárnak tőlük. Ha voltak az osztályban lassabban 

tanulók, a többiek észrevették és azonnal segítettek nekik! Amit most házi feladatnak neveztek, az a 

többiek segítésének felvállalása volt a diákok részéről, hogy mindenki lépést tarthasson az osztállyal. 

Egyetlen dolgot vittek haza: egy másik diákot! Minél gyorsabban tanultak, annál gyorsabban jött el a 

vakáció. A diákok számára ennek volt értelme. Azt mondhatjátok: „Jó, de mi volt a bajkeverőkkel? 

Ilyenek nem voltak ezen a csodás lemúriai földön?” Természetesen voltak. Ne ítélkezzetek, mikor 

elmondom, hogyan kezelték őket. A gyerekek maguk rendezték el az ilyen helyzeteket is – 

méghozzá nem verekedéssel, mert ez nem tartozott egy elméleti beállítottságú gyerek tudatosságába. 

Ebben a tudatosságban a csoport érdeke volt az első, nem a személyes hatalom. A gyerekek ezért 

ésszerűen kezelték a helyzetet. Ha egy másik gyerek késleltette a vakációt, akkor legjobb 

képességük szerint segítették őt. Ha még ezután se javult megfelelőképp, vagy un. bajkeverő volt, 

akkor a diákok kizárták maguk közül. Az, akit az osztály közmegegyezéssel kizárt, többé nem 

csatlakozhatott újra hozzájuk. Olyan osztályokhoz csatlakozhattak, amelyek nem nagy Lemúriában 

voltak. Ez (természetesen) egy másik társadalmat teremtett, olyat, amelyet nem övezett tisztelet, és 

amelynek tagjai nem éltek sokáig, hiszen nem érdemelték ki a jogot, hogy beléphessenek a lemúriai 

egészségügyi rendszert jórészt jelképező Újjászületés Templomba. Kemény? Valóban. Mára 

kifejlődött rendszereitekben talán az lenne. De így működtek az iskolák. A ti társadalmaitok más 

irányokba fejlődtek, mint az övék, mert ti megvilágosodásotok más részein dogoztatok. Ezek a 

magyarázatok segíthetnek megérteni, hogy miért olyan nehéz az iskola az indigó gyerekek, a 

kristálygyerekek, az új Föld energia gyermekei számára. Bennük ugyanis a DNS egyik rétege már 

aktiválva van, működésre kész. És ez emlékezik. 

A Lemúriai egészségügyi rendszer 

Szeretnék beszélni a lemúriai egészségügyi rendszerről. A lemúriaiak nem rendelkeztek 

kimagaslóan fejlett tudománnyal. Nem voltak számítógépeik, mint nektek. Ehelyett magasan fejlett 

interdimenzionális intuícióval rendelkeztek. Ők mindannyian rendelkeztek ezzel a tudással. A test 

okos. A lemúriaiak teste, attól függően, hogy mennyire megyünk vissza az időben, sokkal nagyobb 

volt a tieteknél. De visszafejlődtek, kisebbek és alacsonyabbak lettek. Tudatában voltak annak, hogy 

mi történik velük. Ebből arra is tudtok következtetni, hogy a plejádiak magasabbak voltak nálatok. 

Mint most is. A lemúriai társadalom a következőt tette az egészségügyi ellátás terén. A lemúria 

források nagy részét annak biztosítására használták, hogy mindenki olyan egészséges legyen, 

amilyen csak lehet. Nem voltak egészségügyi díjak, mivel ez egy elméleti kultúra volt. Sokkal 

fejlettebb intuícióval rendelkeztek, méghozzá inkább az egész képről, mint az individuális emberről. 
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A lemúriai társadalom intuitíven tudta, hogy minél egészségesebb a lakosság, annál inkább segíti a 

gazdaságot. Földtulajdon volt, de egy egész más típusú. Csoporttulajdonban voltak a földek. Ezért 

mindig egy csoport döntött vele kapcsolatban. Ha volt közöttük olyan, aki állandóan beteg volt, 

akkor a terheket nem tudták vele megosztani. Mivel ez sértette a csoport érdekeit, hamar rájöttek, 

hogy sokkal jobban működik a gazdaság, ha mindenki egészséges. Jelenleg, pontosan ez a dolog 

történik épp bolygótokon. A felismerés, hogy az egészséges Emberi Lények földet vehetnek és adót 

fizethetnek, egy forradalmi gondolatot szül, ha egy kormány meg tudja gyógyítani lakosságát, akkor 

virágzó gazdaságot teremthet. Mekkora felismerés! Figyeljétek meg, milyen változások állnak be 

ezzel összefüggésben az egészségügy finanszírozásában, a forrásokban és a célokban. Hogyan 

gyógyítható meg minél több ember, minél kevesebb pénzen? Hogyan lehet elvonni pénzt az egyik 

kulcsterülettől és egy másikhoz rendelni? Hogyan tudjátok meggyógyítani a bolygó sebeit? Sokan 

siránkoztok: „Az emberiség soha nem jut el olyan megvilágosodott szintre, hogy elegendő pénz 

jusson a tömeggyógyításra.” Igazatok van! Ezért aztán egy másik módszer válik be, ami jelen emberi 

természetetek számára sokkal ésszerűbbnek tűnik. Ne ítélkezzetek efelett, de számítsatok rá, hogy 

rövidesen egy új elképzeléssel találkoztok majd, ami a „gazdaságos gyógyításról” szól. Mi más 

módon tudná biztosítani a Föld ezt a jelenleg oly nagyon szükséges valamit? A válasz: találjátok 

meg a módot, hogy mindez azoknak a terveibe illeszthető legyen, akik a legnagyobb befektethető 

pénzekkel rendelkeznek. A gyógyítás az általános egészségbe való befektetéseken alapul majd. 

Hogy milyen ellentételezést kapnak majd a befektetők? Az országos „gyógyulási index” 

függvényében megkapják a GNP egy részét. Figyeljétek majd meg. Ez elkerülhetetlen és a folyamat 

már el is kezdődött. 

A Shasta-hegy 

Kb. 15.000 évvel ezelőtt, mikor a jég olvadásnak indult a Lemúriaiak látták, hogy mi 

történik, legtöbben elhagyták a völgyet, ahol laktak. Sokan közülük a Shasta-hegynél telepedtek le 

és emberi formában éltek itt, amíg be nem költöztek a hegybe, mint dimenziókon átjáró lények. 

Hogyan tudták ezek az emberhez hasonló fizikai lények hirtelen elhatározni, hogy 

interdimenzionálissá válnak, beköltöznek a Shasta hegy gyomrába, létrehozzák Telost, s ott élnek 

tovább az idő burok keretei között? Hiszen ez hihetetlen! Mindezek oka az volt, hogy a plejádiaktól 

kapottak birtokában a lemúriaiak az általatok érzékeltnél eggyel több dimenziót voltak képesek 

érzékelni. Nem szándékunk a hegy belsejében található interdimenzionális Telos városáról beszélni, 

mert arról tartalmas és gyönyörű közvetítések segítségével már sokat elmondtak. Egy közvetítés 

során láthattatok képet Telos főpapjáról, Adamáról, amit alkotója szintén egy közvetítés után festett 

meg. Ezen a meglehetősen pontos illusztráción láthattátok, milyen Adama.  

Voltak, akik az elmúlt száz év során alkalmanként idelátogattak a Plejádokról. Három 

nagyobb látogatásra került sor, egyről több dokumentáció is rendelkezésetekre áll. A plejádiakról 

készült különböző ábrázolások hozzáférhetők könyvtáraitokban és belőlük megtudhatjátok, pontosan 

úgy néztek ki, mint Adama! Így néztek ki a plejádiak és a lemúriaiak is szintén. Sokszor neveztünk 

benneteket lemúriaiaknak, mert oly sok öreg lélek van közöttetek, akik öregebbek az írott 

történelmeteknél. Valóban részesei voltatok egy tapasztalásnak, amire bár nem emlékezhettek, de 

DNS-etekben mégis ott van. A lemúriaiak nem olyanok voltak, mint ti, hanem a normális 

érzékeléssel észlelten túl egy további dimenzióval rendelkeztek. Ezt a plusz dimenziót nevezhetitek 

ötödik dimenziónak is, de interdimenzionális megközelítésben ez nem pontos. A lemúriaiak a titekét 

meghaladó dimenzionális jellemzőkkel rendelkeztek földi életük során. Ők már jóval Telos 

kialakulása előtt megértették az interdimenzionalitás lényegét. Az idők során arra is rájöttek, hogy a 

Földön egyfajta visszafejlődés, devolúció megy végbe és hogy bizonyos képességeiket elveszítik. 

Ezen túlmenően annak is tudatában voltak, hogy csak korlátozott ideig élhetnek a bolygón, mivel a 

víz elkerülhetetlenül elárasztja a Földet. A visszafejlődés oka pusztán az volt, hogy mindaz, amit a 

plejádiaktól kaptak, egy idő után már nem tudott a Föld energiái között fennmaradni. Most éppen 

egy váltás történik, és lassan kiemelitek magatokat onnan ahol ma vagytok. 
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A Föld spirituális fejlődése 

A Föld új energiája, a rezgésszint (sebesség) növekedésének és az idő ezt követő 

kitágulásának hatására az emberiség néhány képessége kezd visszatérni. Közületek egyre többen 

tartanak igényt arra, amit „DNS aktiválás” néven nevezünk. Néhányan felemelkedésként utalnak rá, 

de ez sokkal inkább visszatérés Lemúriához. A Shasta hegy nem változik. A benne élő lemúriaiak se 

mások, mint valaha voltak. Ellenkezőleg, ők épp arra vártak, hogy ti változzatok és ti váljatok 

olyanná, mint ők! Aktiválni kezditek DNS-etek azon részeit és alkotóelemeit, amelyek mindig is ott 

voltak, de mivel interdimenzionálisak, nem érezhettétek őket. A grandiózus terv szerint arra vártak, 

hogy ti változzatok. Ezért mindazzal, amit elértetek, ti teremtettétek meg a lehetőségét annak, hogy 

láthassátok őket és megismerkedhessetek azzal, amit Telosban csináltak. Türelmesen vártak. Az ő 

idővonaluk a tietekétől kicsit eltérő, de türelmesen vártak. Tudták, hogy ha az emberiség spirituális 

fejlődése révén eljön majd az idő, akkor nekik itt kel lenniük, hogy láthassátok őket és segíthessenek 

nektek. És az idő most eljött. Erősen hittek abban is, hogy szerepük lesz a bolygó jövőjében. Ezért 

különültek el egy interdimenzionális állapotban. Változóban van valóságotok, de másként, mint 

gondolnátok. Nem a Shasta hegy változik – ti változtok! Ahogy évről évre változtok és megértitek, 

mit jelent ez, sokan lesztek egyre inkább képesek látni és érezni mindazt, ami valójában történik. 

Ahogy megértitek, hogy mi van a háttérben, a gyógyulások is nagyszerűbbek lesznek. A hegy 

belsejében élők erőteljesebb látogatásokat tehetnek nálatok, mert megértitek saját származásotokat. 

Engedélyt adtok nekik, hogy segítsenek benneteket. A Shasta hegy belsejében található idő burok, ez 

az interdimenzionalis energia egy olyan valamivel kapcsolatos, ami mindig is itt volt, s ami most 

felébredve várja a kiteljesedést. Mindig is arra várt, hogy felfedezzétek. Egy új bolygótudatosságot 
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fejlesztetek ki, s ehhez kaptok segítséget. Mindvégig ez volt a lemúriaiak szándéka. Azok, akik 

csatlakoztak hozzátok, most azt mondják: „Se szokatlanok, se különösek, csak egy ébredőben lévő 

dimenzió vagyunk. Ha soha nem hoztátok volna meg ezt a döntést, mi akkor is itt lennénk és a Föld 

létezésének legvégső idejéig éltünk volna veletek együtt. Ha soha nem ébredtetek volna fel, mi akkor 

is a hegy belsejében élnénk, csak dolgunk végezetlenül.” Ebben áll Telos küldetésének szépsége. 

Nem önmagáért, hanem az emberiségért létezik. Idő burok, ami „a lehetséges” dolgokat rejti, s ami 

csak akkor kezd működni, ha az emberiség meghoz bizonyos döntéseket, amit már meg is hozott. 

Tisztelgés a Shasta-hegyhez tartozók előtt 

Ünnepélyesen köszöntöm az Őrzőket. Azokat nevezzük így, akik majdnem mindegyik 

életüket magas rezgésszinten töltik. Lemúriai energiával születtek, és alig várták, hogy a Shasta 

területére kerüljenek, mert vonzotta őket ez a vidék, és itt is maradtak. Az Őrzők a szó szoros 

értelmében felügyeltek a hegy információjára. Sokan úgy vélekednek róluk, hogy ők a 

fénymunkások előfutárai, ám jóval nagyobb a jelentőségük. Ők rögzítették és kötötték meg és 

tartották frissen az energiát ezen a hegyen. Mert tiszta és üde a hegy energiája a mai napig is.  

 

Őrzők – kik is ők? Olyan emberek, akik hosszú-hosszú évek óta ezen a hegyvidéken élnek. 

Láttak mindent, ami itt zajlott, látnak minden energiát, amely a hegy tájékán megjelenik, tanúi az 

igazságnak és az igazságtalanságnak. Látták és látják a könnyelműség és felelőtlenség kavargását, de 

itt maradtak mindvégig, és őrzik a hegy értékeit, fenntartva őket az elkövetkezendő történésekhez. 

Őrzők – ők azok, akiknek ezt mondjuk most: „Jól végeztétek dolgotokat! – Ám ezúttal ezt is 

hozzátesszük: –Ha most szeretnétek elmenni innen, megtehetitek. Megkapjátok az engedélyt arra, 

hogy átadjátok a fáklyát.” Tudjuk, hogy jó néhányan elfáradtatok már. Most, hogy a háló átállítása 

befejeződött és a kristályenergiába lépünk át, az interdimenzionálisan aktív részek és összetevők 

mozgásba kezdenek. Ez már egy másfajta energia. Őrzők, befejeződött a munkátok. Becsülettel 

végeztétek. Fenntartottátok az energiát annak a megnyilvánulásáig, aminek az érdekében létre lett 

hozva, és ezt a feladatot rendben elláttátok. Akik bármilyen okból már nagyon régóta itt laknak, 
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most úgy dönthetnek, hogy elhagyják ezt a vidéket. Élnek itt olyan Őrzők, akik úgy gondolják, hogy 

ők nem spirituális beállítottságúak, mégis rögzítik, és itt tartják az energiát, mert intuitív módon 

érzik a terület vonzását életek során keresztül, és vigyáznak rá, gondoskodnak róla. Még azok is, 

akik nem hallják ezt az üzenetet, megérzik testükben a feltámadó intuitív érzést, hogy befejeződött a 

munkájuk. Bár továbbra is nagy becsben tartják ezt a helyet, egyes Őrzők mégis elhagyják, nem 

ismervén ennek okát. Ünnepelve köszöntjük az Őrzőket, akiknek nincs közük a régi energiával 

dolgozókhoz, mert ők a ti előfutáraitok, fénymunkások! Fénymunkások lévén ti fogjátok magatokra 

ölteni az Őrzők palástját. Az energia beáramlásának köszönhetően az emberek egyre nagyobb 

számban jelennek meg itt. Kedves Őrző, amint ezt az energiát fokozatosan használatba veszik, és 

elkezd megnyilvánulni a valóságban az, ami jelenleg itt zajlik, többé nem leszel képes a Shasta-hegy 

titkát megőrizni. Ám ez ne rémítsen meg. Fejlődésnek indul ez a vidék, talán még az üzleti szemlélet 

is teret nyer. A hegy értékei azonban fennmaradnak, történjen bármi. A hegyet nem lehet 

tönkretenni, mert az Őrzők megtették a magukét. Nagy átalakulás zajlik most itt. 

A Shasta-hegy energiájának átrendeződése és megváltozása 

Valami zajlik a hegyben. Akik férfi vagy női jellegűnek érzékelték eddig a Shasta-hegy 

egyes részeit, ezt át kell értékelniük. A hegy energiája egyesülőben van. Elérkezik majd az idő, 

amikor már érvényüket vesztik az olyan állítások, hogy „a hegynek ez a része férfi jellegű” vagy „a 

hegynek az a része női jellegű”. Habár a hegy energiái ugyanazok maradnak, amelyek mindig is 

voltak, maga a hegy lesz az, amely összeolvasztja ezeket az energiákat. Változófélben van a hegy. 

Változófélben van, mert elérkezett a változás ideje. A hegy egész idő alatt a bolygó mágneses 

hálójának erre a módosulására várt. „Mi a Shasta-hegy, energiaörvény vagy energiakapu?” Egyik 

sem, hanem valami új: örvénykapu – egy nem nélküli örvénykapu. (Vortex: energiaörvény Portal: 

energiakapu Vortal: örvénykapu) Egyesek azt állítják, hogy a Föld az ötödik dimenzióba tart. Nem 

szeretjük megszámozni a dimenziókat, mert nem olyanok, mint a borsószemek az asztalon, 

amelyeket megszámolhattok. Mivel azonban jelenleg négydimenziós valóságban léteztek, logikusan 

az ötös a következő szám, amely a dimenziókkal kapcsolatban felmerül bennetek. Az egyszerűség 

kedvéért most mi is ötödik dimenziónak fogjuk nevezni azt a dimenzióegyüttest, amely felé 

haladtok, s amely hatalmas változást jelent majd a valóságotokban. Egyes látomások szerint 

interdimenzionális város található a hegy belsejében, amelyet lemúriai energiával rendelkező ötödik 

dimenziós lények laknak. Áldottak legyenek az Őrzők, akik átadták nektek ezt az információt, mert 

lényegében igazuk van. Mi azonban nem használjuk a város kifejezést, mert ez arra késztet 

benneteket, hogy az általatok megszokott városokra gondoljatok. Szívesebben nevezzük 

„összegyűlteknek” azokat az ötödik dimenziós lényeket (az „ötöt” csak a ti kedvetekért használjuk), 

akik állandóan változó és átalakuló interdimenzionális csoportot alkotnak. Eljön a nap – állítják a 

jövendőmondók –, amikor a hegy kiontja magából az eónok óta benne létező lényeket! Eljön a nap – 

állítják a jövendőmondók –, amikor ezek az ötödik dimenziós lények a Shasta-hegy útjain, utcáin 

fognak járni! Akár velem együtt el is kezdhetitek ezoterikusan ünnepelni ezt az igazságot, mert ez 

kezd valóra válni. Miközben most itt ültök, a város ott benn felbolydult. Benneteket ünnepelnek!  

Évek óta beszélünk nektek arról az időről, amikor majd a DNS-etek interdimenzionális 

módon aktiválódhat. Voltak, akik azt mondták, hogy a DNS interdimenzionális aktiválódása az 

ötödik dimenzió felé való lépést fogja jelenteni. Ismét hangsúlyozzuk, az ötödik dimenzió fogalma 

abból a meggondolásotokból ered, hogy túlléptek négydimenziós valóságotokon a következő 

dimenzióba, melyet ti ötödiknek neveztek. Most pedig „a DNS-aktiválódás” egyik vonatkozásáról 

lesz szó. Mit szólnátok hozzá, ha a számotokra láthatatlan, de mégis a testetek információ részét 

képező dolgok között olyan lények (egyesek megfogalmazása szerint angyalok) is vannak veletek, 

akik készenlétben állnak, és amint az energia arra alkalmas és megfelelő, megjelennek? Kifejezetten 

azért érkeztek, hogy a lemúriai család részévé váljanak oly módon, hogy magának a DNS-eteknek a 

részét képezik. Sokan közületek olyan tudatszintre kerültek, ahol most már készen álltok arra, hogy 

bizonyos ötödik dimenziós lények csatlakozhassanak hozzátok. Az általatok ötödik dimenziósnak 
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hívott energiából már nagyon sok működik ezen a bolygón, többek között bolygószerte entitások 

várják, hogy erővel tölthessenek el titeket, hogy olyan – interdimenzionális – módon kapcsolódjanak 

hozzátok, amelyet még csak elképzelni sem tudtok. Nehogy úgy értsétek ezt, mintha beavatkozásról 

lenne szó! Szabad akaratotok közvetítésével érkezik hozzátok a biztatás, hogy a közeletekben lévő 

angyalokat fogadjátok el „saját részeitekként”. Ez az általatok ötödik dimenziósnak hívott energia 

magában foglalja az összes mester energiáját is, akik valaha a bolygón jártak. Sok mester meg is 

mondta nektek, hogy vissza fog térni, és „be fog tölteni” titeket a jelenlétével. Sokan kezditek 

megérteni az elmúlt évek során átadott üzeneteinket. Kezdetek tudatára ébredni annak, hogy a 

bolygó felemelkedése és a mesterek visszatérése bennetek lép a megvalósulás útjára! A tiszta 

szándék és létnek a tudás révén való átalakítása által isteni lénnyé válhatsz. Vagyis a 

felemelkedhetsz. Sok spirituális beállítottságú ember hajlamos arra, hogy ölbe tett kézzel várja, a 

Föld és Isten „tegyen valamit” érte. Ő csak szemlélődik, végtére is „csak” ember. Ezúttal azonban 

nem így működnek a dolgok. Azok az idők már elmúltak. Tanúja kívánsz lenni Isten kézzelfogható 

munkájának? Akkor befelé kell tekintened, ahol Isten lakozik. Ott folyik a munka – teljes egészében. 

Mindaz, ami a Shasta-heggyel kapcsolatos – a jövendölések azokról a lényekről, akik egy bizonyos 

idő és energia bekövetkezésére várnak a bolygón –, elkezdett valóra válni. A hegy entitásai készen 

állnak arra, hogy a részeitekké váljanak. Az ő részeik és alkotóelemeik a ti részeitekké és 

alkotóelemeitekké lesznek. A család egyesül a családdal. Mindez hathatós segítséggel és csodálatos 

szeretet közepette válik valóra. És elárulom, amikor ez az üzenet eljut hozzátok, sokan 

képtelenségnek vagy tündérmesének tartják majd. Talán a mai nap badarsága a holnap valósága? 

Új ösztönös örökség 

Szeretnék valamit megjegyezni. Azok, akik ismerik az állatvilágot, elbűvölve állnak azon 

valami előtt, amit "állati ösztönnek" hívtok. Kint a prérin, a legtöbb emlős csak kipottyantja a 

kölykét és az a borjú, ahogy kipottyant, már mindennel tisztában van. Egy-két órán belül ott fut majd 

a csordával. Ösztönösen tudja majd, hogy kik az ellenségei, melyik növények ehetőek és hogy hol 

van a víz. Még a csorda "nyelvét" is tudja. Nem találjátok ezt érdekesnek? Az embergyerek nulla 

ösztönnel rendelkezik, kivéve, hogy hol talál azonnal tejet és mindent úgy kell megtanulnia, a 

semmiből. Meg kell tanulnia, hogyan kell enni, hogy kell megfogni a dolgokat, hol leselkedik rá 

veszély és a nyelv! Az emberek minden nélkül jönnek a világra és mindig újra kezdik - minden 

egyes alkalommal. Ti nem tudjátok, hogy ez furcsa, mert mindannyian, öröktől fogva így születtek. 

Majd azt mondjátok, hogy ez az emberi agy összetettsége miatt van. Nem, nem azért! Azért van, 

mert nem voltatok készen, hogy bármi másképp legyen, és ez változik. 

Azt szeretném, ha együtt felidéznénk valamit. Egy emberi csecsemő megszületett és 

ösztönszinten tud mindent. Két éven belül járni és beszélni tud. Nagyon bölcs és nem mindenre kell 

tanítani. Néhány hónap alatt megtanul olvasni és beszélni, mert rendelkezik azzal, amit úgy hívunk 

kvantum emberi ösztön. Ebben a csecsemőben van valami, amit ti még fel sem fogtatok, hogy 

nektek is rendelkeznetek kellene vele! És most mondjátok, ha ez megtörténik, vajon mi minden 

történhet az emberi fajjal? A bölcsesség hatványozott növekedése. Amit a szülők megtanultak, már 

születésekor átadják a gyermeknek és ez több, mint Akasha örökség, vagy a kémia megöröklése. Ez 

a bölcsesség és az ösztön megöröklése lesz.  

Ez egy kvantum esemény. A teremtéstörténetben a Plejádiak több mint 100.000 éve itt 

elültették a magokat. Ők voltak, mert ők is átestek ezen. Történelmüknek ugyanazok a jellemzői, 

mint a tiéteknek. Vajon tudtátok, hogy a bolygóitokon a teremtéstörténet sokban hasonlít? 

Mindkettőtök fő vallásaiban jelen van egy spirituális esemény, ahol az emberi lények, akik 

ugyanúgy néznek ki, mint ti, megkapják a tudást Istentől. Megjegyzés: Nem barlanglakókról van 

szó, hanem ugyanolyan emberekről, mint ti (modern emberek). A ti vallásaitokban erre képletesen 

egy kertben került sor, ami maga a Föld és az embereknek megadatott az ismeret a polaritásról (a 
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fényről és a sötétségről - a jónak és a rossznak a tudása). Ezt cselekedték a Plejádiak mindenfelé, az 

egész Földön. 

Az állatok szerepe a bolygón 

DNS-etek az intergalaktikus interdimenzionális kémia válogatott gyűjteményét képviseli. De 

nem csak azt. Amikor annak az ideje volt, hogy elültessük ezeket a magvakat, a bolygón lévő összes 

emlőssel megtettük. Miért? Mert túlságosan is kézenfekvő lett volna, ha nem így teszünk. Hadd 

kérdezlek meg benneteket: Belenéztél-e valaha is egy állatnak a szemébe, amelyet szerettél és ott 

karmikus sajátosságokat láttál, (vagyis tudni vélted, hogy kicsoda?) Nézzük ezoterikus szempontból. 

 

 Találkoztál-e valaha is szemtől szembe egy állattal, amikor úgy tűnt, hogy tudatossága több 

mint csak biológia? Veszítettél-e el egy állatot, hogy aztán újra hozzád került reinkarnálódva? 

Mindezekre a kérdésekre a válasz igen! Sokakkal közületek megesett. A bolygó nem-Humán 

emlősei veletek együtt jönnek mennek, más okokból, mint ti, de nekik is módosított DNS-ük van, 

akárcsak nektek! Jóllehet a ti Emberi célotok a bolygón nagyon különbözik az övéktől, ők egy 

támogató csoport a számotokra. Ezek az állati-támogató csoportok csak jönnek-mennek veletek, 

szerte a bolygón. Néhányan tisztában vagytok ezzel, a szemükben láttátok ezt. Ők részei az egész 

forgatókönyvnek, mint segítők, egy olyan módon, ami sokkal jelentősebb, mint a nem emlősöknél. 

Az ő DNS-ük szintén meg lett változtatva. Olyan entitások ők, akik nem tanulni jöttek és tőletek 

eltérően nem hordoznak magukban Isteni Részt, de valóban őket is "végtelenül szeretjük" és nagy 

szerepet játszanak a Földre vonatkozó tervben. Egyes állatok teljes mértékben az, emberi tapasztalás 

miatt vannak itt. Nemcsak a Föld működéséről tanítanak benneteket, de némelyek arra is hivatottak, 

hogy feltétel nélküli szeretetet adjanak nektek. A kapcsolattartás terén is építenek benneteket. Az 

állatoknak nincs olyan értelemben karmájuk, mint ahogy az Emberi Lénynek van. Helyette inkább 
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céljuk, rendeltetésük van. Nehéz ezt megmagyarázni; azért vannak itt, hogy a bolygót szolgálják és 

egyensúlyba hozzák azt számotokra. Testet öltenek, de csak egyetlen küldetésük van, ez pedig a 

bolygó támogatása, hogy ti gyarapodhassatok. Azok, amelyeket háziállatoknak hívtok, akiket 

odaadóan szerettek, újból visszatérnek személyesen hozzátok, ha lehetővé teszitek. Bizonyára el 

tudjátok képzelni, milyen sokféle módon szolgálhatnak benneteket ezek a teremtmények, és ha úgy 

vélitek, hogy "küldték őket", ez valóban igaz. 

 3 oka van, amiért állatok vannak a Földön:  

  (1) A biológiai élet egyensúlyozásának érdekében. Az energia körforgás szükséges 

számotokra, hogy a természetben élhessetek. Sok állat azért van itt, hogy az energia-egyensúlyt 

fenntartsa. A tengeri emlősök körül tapasztalt energia, melyet oly sokan érzékeltek, valós, ugyanis 

ők megszentelt céllal vannak itt, ami majd a jövőben fog feltárulni előttetek. Jelenleg különleges 

spirituális egyensúlyt tartanak fenn a bolygón! Sok, az erdőben élő nagy állat is a bolygó egyensúlya 

miatt van itt. 

 (2) Sok állat azért van itt, hogy megegyétek őket! Sokuk azért él, hogy életben tartson, 

tápláljon titeket és ez helyénvaló. Ez a harmónia az ember és az állat között, mindig is így volt. E 

nélkül lehetetlen volna élelmezni a több mint ötmilliárd lelket számláló emberiséget. Sok embernek 

szüksége van arra, hogy húst egyen, de annak sohasem voltak tudatában, hogy az állatok tudták ezt, 

amikor idejöttek. Ez a tény mindazok számára ismert, akik tudnak az állat szelleméről és látni tudják 

az általuk meghozott áldozatot és annak helyénvalóságát. Az ősök ezt szintén nagyon jól tudták. De 

itt a kérdés, kedves Ember: Hogyan bántok velük? Ők ezzel a céllal jöttek a bolygóra, de ti hogyan 

bántok velük, mielőtt táplálék lesz belőlük? Vajon hogyan bántak velük az ősök? Nos, ez nehéz 

kérdés, nem igaz? Hadd mondjak el valamit az igazságból. Idehallgass, ha ezek az állatok 

hajlandóak voltak idejönni és egy ilyen nagyszerű része lenni a bolygó életerejének, segíteni, 

megemelni a bolygó rezgésszámát azzal, hogy életben tartanak benneteket azért, hogy meg tudjátok 

hozni döntéseiteket, vajon megérdemlik-e a tiszteletet és a jó bánásmódot életük során? A 

végeredmény egy messzemenően jobb minőségű hozzájárulás az egészségetekhez. Haladjanak a 

tudósaitok az élen és végezzenek néhány összehasonlító tanulmányt, hogy bemutassák, milyen 

drámai módon megnő a hús tápértéke, ha tisztelettel bánnak az állattal rövid élete során. Az ősök 

tudták ezt és megbecsültek minden állatot, mielőtt az életerejük részévé vált volna. Akik kételkednek 

abban, hogy ez tényleg így van, tanulmányozzák az ősi időket, amikor az emberek "behívtak" egy 

állatot a falujukba, hogy táplálékul szolgáljon részükre. A szertartás eredményeként az egyébként 

vadon élő állat engedelmesen besétált a faluba, ahol tisztelettel fogadták, majd megették. Az állat és 

az ember megállapodása alapján történt így, s az ősi idők embere tökéletesen értette mindezt. Ezek 

olyan történetek, melyeket újra meg kéne vizsgálni. A mai társadalom alkalmatlanságát mutatja, 

hogy hogyan bántok e teremtmények értékeivel. A halálukkor tartott ceremóniák, tiszteletadó 

szertartás jó hatással van rátok. Talán itt az ideje, hogy észrevegyétek. Ezzel nem azt akarjuk 

mondani, hogy minden ember egyen húst. Sokan nem fogyasztanak húst és enélkül tartják 

egyensúlyban szervezetüket. Ez egy becsben tartott hozzáállás és jó egészséghez vezet, de ne úgy 

tekintsetek rá, mint amit az állatokért tesztek. Tegyétek magatokért. 

 (3) Vannak olyan állatok, amelyek szeretni és szeretetet kapni vannak itten, vagy csak 

egyszerűen a kényelmeteket szolgálják. Sokan megérzitek azt a szeretetet, mellyel az emberek 

irányában viseltetnek. Számos kultúrában a gyermeket helyettesítheti az állat, akit szeretnek, és 

akiről gondoskodhatnak. Lehetőséget adnak az embernek arra, hogy könyörületben részesíthessék 

őket, amikor szükség van rá és feltétel nélküli szerethessék őket. Ők is hordozzák az energiát és 

válaszolnak a gondolataitokra. Ösztönösen tudnak olyan dolgokat, amiket ti nem és soha nem is 

fogtok "látni". Azért vannak itt, hogy segítsenek az embereknek az egyensúly fenntartásában, 

miközben élitek az életeiteket ezen a bolygón.  
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 Az állatok sejtszintű tudatosságuknál fogva értik, hogy azért vannak itt, hogy a Földet 

szolgálják. A ti érzéseitek és bánásmódotok is fontos. Ha becsülitek őket, egyensúly lesz a 

végeredmény. Mérsékeljétek a reakcióitokat spirituális logikával, becsüljétek meg mindhárom 

esetben őket és értsétek meg a helyénvalóságukat és az emberiségnek tett szolgálataikat. Ti döntitek 

el, hogy tiszteletben tartjátok-e ezeket a teremtményeket, vagy sem függetlenül attól, hogy milyen 

céllal vannak itt a bolygón. Azokat, melyeket megesztek, ugyanúgy tisztelhetitek, mint amelyek 

együtt élnek veletek vagy talán még jobban! Amit velük tesztek, az a karmátok és 

megvilágosodottságotokat tükrözi. Az állatok tudják, hogy miért vannak itt és az embereknek 

tisztelettel kell viseltetniük minden bolygón élő entitás iránt, akik beleegyeztek abba, hogy 

idejöjjenek a szabad választás nagy bolygóját szolgálni. Közületek azok, akik az állatok életének 

javításáért dolgoznak, olyasmit tesznek, ami nagyon is számít, mert igen, őket is végtelenül 

szeretjük.  

 Mi történik a házikedvenc állatokkal (mint a kutyák és macskák) amikor meghalnak? Vajon 

ők is reinkarnálódnak? Vajon ők is fejlődnek? Ezek olyan állatok, amelyeknek az a célja, hogy 

segítsék az emberiséget. Ők ilyen módon munkálkodnak és ugyanabban a csoportban 

reinkarnálódnak. Olyan entitások ők, akiknél nincs feltétlenül előlátva, hogy Emberekké 

"fejlődjenek", mint ahogy Kryonnál sincs tervben, hogy más formává "fejlődjön". Néhányan Isten 

egyetemes munkásai vagyunk és mindannyian nagyon különbözőek számodra, a te valóságodban, 

sokkal inkább érthető ez és helyén valónak tekintik a fátyolnak ezen az oldalán. Mindannyiunknak 

különböző feladatai vannak, de nem vagyunk beskatulyázva. Az istenség "levese" számtalan ízt 

tartalmaz, de attól az még "a leves". Tekintsétek hát az állat-kérdést úgy, mint Isten zamatának egy 

részét. Az állatok számára nincs Teremtés Barlangja. Sok állatnak van lelke, de ezek nem a Teremtés 

Barlangjában vannak. Létezik egy rendszer, hogy a lelkük lényege visszatérjen! Ők nem 

rendelkeznek azzal a mélyreható rendszerrel a bolygó megváltoztatására, amivel ti igen, a 

tudatossággal, ami növekedni tud a szabad döntéseitek által. Az Ember az egyetlen lény a Földön, 

aki ezt meg tudja tenni, mert az Embernek a DNS-ében ott az isteni természet.  

 Néhány jó tanács azoknak az Embereknek, akik elveszítették kedvencüket. Amikor 

elveszítesz egy szeretett barátot, egy állatot, amely feltétel nélkül annak szentelte életét, hogy téged 

segítsen, természetes, hogy szomorú vagy és gyászolsz. Tudd, hogy ők is reinkarnálódnak! Ráadásul 

azon a környéken, ahol eltávoztak, pontosan azért, hogy újra megtalálhassátok egymást. Hogy 

megtalálhasd ugyanazt a "lélek" energiát, itt vannak a szabályok: Várj három hónapot. Ne döntsd el 

előre, hogy majd ugyanolyan méretű vagy fajtájú legyen. Tulajdonképpen, még azt se döntsd el 

előre, hogy ugyanolyan fajta állat legyen. Kutyáknál és macskáknál elég gyakori, hogy szerepet 

cserélnek, csak hogy az egyensúly a helyén legyen. Nézz a szemükbe, semmi más nem fontos. Az 

mindent megmutat majd neked. Nevezd el őket, aminek csak akarod. Semmi máshoz nem 

kapcsolódnak, csak a te energiádhoz. Ha nem találod meg őket újra, az semmilyen negatív 

következménnyel nem jár. Ez csak egy lehetőség. Ők továbbra is ugyanúgy fogják szeretni az 

emberiséget és segítenek majd másokat, ahogy azt veled is tették.  

 Nem minden állat volt már itt, amelyikkel találkozol. Sokan első alkalommal jönnek, 

önkéntesen veszik ki részüket, azért, hogy te több szeretetet érezz és békésebb legyél, hogy ez által 

szilárdabb Világítótorony lehess. Ha némely állat félelemmel reagál jelenlétedre, tudd, hogy a 

magasabb rezgés kétféle, egymással ellentétes reakciót vált ki az állatokban. Valójában minden azon 

múlik, hogy az adott pillanatban milyen a rezgésed. Néha fényed olyan erős, hogy mindenki 

észreveszi. Néhány esetben mérőórákat tudtok felrobbantani és villanykörtéket kioltani. Ezekben az 

állapotokban az állatok mindössze hatalmas, erős és az emberek között szokatlan lényeknek látnak 

titeket. Amikor visszaveszel erőd ily mértékű kisugárzásából az állatok semlegesnek érzékelnek, 

ezáltal teljesen biztonságosnak. Ilyenkor a természettel összhangban levőnek fognak látni téged, aki 

nem jelent rájuk nézve veszélyt. Amit meg kell tanulnod az, hogy milyen állapotban vagy éppen és 

hogyan irányítsd ezeket a dolgokat.  
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 A bálnák, élő részei egy valóságos hálórendszernek! Lényükön belül hordozzák a "Föld 

történelmét" és áldottak emiatt. Összhangban vannak és együttműködnek a bolygó kristályrácsával, 

ami jelenleg kerül felülírásra. Az emlősök közül az egyedüli faj, amely vadászati tilalmát a Föld 

országainak 90%-a támogatja, még azok is, melyeknek nincs óceánjuk. Ez nem véletlen. Az 

emberiség sejtszinten "tudja", hogy védenie kell a bálnákat és biztonságban kell tartania őket. A 

delfinek a bálnák "unokatestvérei" és támogató csoportja és szerepük van a bálnák fejlődésében. 

Ezért vonzódtok hozzájuk annyira. A bálnák NEM követnek el csoportos öngyilkosságot. Gyakran 

láttok bálnákat partra vetődni, akiket megmentenek az emberek, hogy aztán újra a partra vetődjenek 

és elpusztuljanak. Ez legtöbbször a kontinensek partszakaszain fordul elő, gyakran olyan 

topográfiájú területeken, melyek "kinyúlnak, kiugranak", mint egy félsziget vagy földszoros. Ennek 

az oka, hogy a bálnák, delfinek, kétéltűek, madarak, sőt még a rovarok is, a bolygó mágneses hálóját 

követve keresik fel költőhelyeiket, költözési területeiket évről évre! Mind a mágneses hatás Ley-

vonalait követik, mintha egy beépített iránytű lenne bennük. Valójában tényleg ez a helyzet! A 

bolygó mágneses hálója olyan sokat változott, olyan gyorsan – aminek bekövetkezéséről 1989-ben 

beszéltünk -, hogy a bálnáknak nem volt ideje alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz. Költözéskor 

sokan közülük egyszerűen a régi mágneses vonalakat követik, így a parton találják magukat a nyílt 

óceán helyett, mert a régi mágneses irány ebbe az irányba szokta vezetni őket. Megzavarodnak, majd 

felsorakoznak, és újra próbálkoznak, ahogy ezt éveken keresztül tették. Ezek a dolgok átmenetiek és 

bár tragikusnak tűnhetnek, részei a rendszer "megtisztításának". A borjak már ki fogják kerülni a 

partot a jövőben, új, ösztönös információt kialakítva az új bálnák számára a mágneses változásra 

vonatkozólag. 

     

A biztonsági buborék 

Az Univerzumotokban nyüzsög az élet. Mégis, az évmilliók alatt viszonylag kevés bolygó 

jutott el oda, hogy lakóinak "teremtő DNS" legyen az anyagi testében. Van ahol a magokat 

"elültették", de nem sikerült nekik kifejlődni. Némelyik már kihalt. Némelyik műszakilag fejlett, de 

az isteni szikra egyáltalán nincs jelen. Így, amíg egy bolygó meghozza a "döntést", addig védelem 

alatt áll a többi élettől, amelyek esetleg beavatkozhatnának. Mennyei lényekkel vagytok körülvéve, 

akik biztonságban tartanak benneteket mindaddig, amíg ez a bolygó, az egyedüli szabad választás 

bolygója meg nem hozza a döntését. Ti túljutottatok a tudatosság nehezén és ők mind tudják ezt, 
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mert ők már átestek ezen és emlékeznek rá. A tudat olyan változékony! Eddig azt láttátok, hogy 

lassan változik, de most már gyorsabban fog változni. Nem kell, hogy elteljen több generáció, mint a 

múltban. Ehelyett, valós idejű változásokat fogtok látni. Az ember nem fogja megvárni, hogy 

gyerekei szülessenek, felnőjenek és nekik is gyerekeik szülessenek. 

Ez a biztonsági őrizet kvantum szinten történik és 4D-s távolságból. De fel kell, hogy 

tegyétek a kérdést: "Ha olyan sok az élet a galaxisban és olyan régóta léteznek, (a tudomány és az 

utazás lehetséges fejlettsége mellett) miért nem szállnak le ezek a földönkívüliek és mutatják meg 

magukat?" Mivel már itt vannak évszázadok óta! A válasz, bizonyíték arra, amit mondunk. Tudják, 

hogy ti "érinthetetlenek" vagytok, így csak lejönnek és elmennek, hogy a lehető legkevesebb zavart 

keltsék a Földön. 

Gyorsabb tudatváltás 

Úgy gondoljátok, hogy a tudomány az, ami gyorsan haladt az utóbbi 100 évben? Figyeljétek 

csak, mi történik a tudatváltással. A régi energia a bolygón élet-halál harcot vív. Ez majd sokakat 

elvisz. Hogy úgy mondjam, sokan meghalnak majd, mert nem tudnak átkelni a tudatosság hídján. 

Ahogy a Föld felveszi az új energiát, a régi energia már nem tűnik majd helyénvalónak. Az emberi 

természet jelentősen megváltozott az utóbbi századokban. Látjátok, ugye? Hányan vannak köztetek, 

akik ilyet mondanak: "Nos, ma délután feláldozunk egy szüzet a vulkán tiszteletére"? Elneveted 

magad és azt mondod: "De Kryon, hát ilyet csak a régi időkben tettek!" Nem, ez nem így van! A 

civilizáció idővonalán ez olyan valami, amit tegnap tettetek. De ma nem tesztek ilyet, ugye? Ezt, 

hogy látod most? Mi a véleményed erről a konkrét dologról? Azt fogod mondani: "Barbárság, 

felfoghatatlan, emberi szempontból tisztességtelen és többé már nem elfogadható." 

Vajon hány éve történt, hogy a bolygótokon, egy műszakilag fejlett civilizáció azért gyűlt 

össze, hogy tapsolva nézze, ahogy embereket vetnek oda az állatok elé, vagy kényszerítik arra, hogy 

halálukig küzdjenek? Számolj csak utána és rájössz, hogy nem is olyan régen történt. Az arénák még 

most is állnak!  

Eljön majd az idő, amikor majd egészen másképp nézel erre a bolygóra és a háború 

gondolata is olyan lesz, mint ezek a példák. Egy másik emberi lény meggyilkolásának még a 

gondolata is barbárságnak és helytelennek fog tűnni, bármilyen okból is tegye azt bárki. Sokan csak 

nevetnek ezen és azt mondják: "Kryon, ez naív elképzelés. Ez az emberi természet és ez a túlélési 

ösztön." Hát, ez fog megváltozni, kedveseim. A gondolkodásnak egy kvantum-szintű újjáéledését 

fogjátok megélni. Ezt nehéz elmagyarázni, de az emberi lényekből hiányzik egy lényeges belső 

valami, aminek ott kellene lennie és ti nem is vagytok ennek tudatában. Hiányzik, de ti ezt nem 

tudjátok, mert soha nem is rendelkeztetek vele. 

A jövő             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Volt, aki azt kérdezte: "Nos Kryon, milyen lesz a jövő? Milyen lesz a tudomány? Ha minden igaz a 

fejlődésünkkel kapcsolatban, vajon mire számíthatunk?" Szeretném, ha egy pillanatra 

visszautaznánk a dédapáitok idejébe. Hogy magyaráznátok el nekik az internetet, amikor nekik nem 

voltak fogalmaik a számítógépről? Hogy mesélnél valakinek a gyors autóról, ha még a kereket sem 

találták fel? Hogy mire használják a robot-pilótát, ha még a repülés fogalmát sem ismerik? 

Nem tudom nektek elmagyarázni, mi következik, mivel még nincsenek meg a fogalmaitok 

azokról a dolgokról, amelyek a most és az akkor között történnek majd. Képzeld el a felbukkanó 

információt, ha azt valaki tudja, akkor mindenki tudja. Vajon el tudod képzelni a kvantum intuíciót? 

Amit egy emberi lény megtanul, azonnal megtanulta mindenki. Ha egyáltalán el tudsz képzelni egy 
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ilyen dolgot, akkor már sejtésed van arról, hogy mi várható. Ez nem a választás lehetőségét fogja 

megváltoztatni, hanem a bölcsességet. 

Eljön majd az idő, amikor a fizika és a tudomány egybeolvad a tudatossággal. Akkor lesz 

majd, hogy megérted, amit a Teremtőtől kaptál, az egy teljes csomagban érkezik és nem 

skatulyákban, ahol az emberek szétválasztva azokat, más-más épületben tanulmányozzák őket, egy 

olyan dolgot, ami együtt érkezik, ahol minden dolog összefügg és finoman beleillik egy energia-

kirakóba. 

Talán ezer évbe is belekerül, mint ahogy azoknak, akik a Plejádokat nemesítették és azoknak, 

akik azokat nemesítették, előttük. Furcsa kifejezéseket használunk most, Földi éveket használva. Azt 

sem határoztuk meg, meddig tart "átkelni a kardok hídján a megvilágosodás felé." vagy meddig tart 

"átkelni a hídon a kvantum-létezés felé"? De a múlt civilizációinak többnyire 1.000 földi évet vett 

igénybe eljutni a régi energiából az újba. Ez sokszor oda vezetett, hogy egy fizikai, kvantum-

létezésbe jutottak. A ti esetetekben a folyamat lehet gyorsabb vagy lassúbb. Csak azért adjuk ezt az 

információt, hogy lássátok, tovább tart, mint szeretnétek. De így kezdődik. 

A rendszer célja, hogy emelje a galaxis rezgésszintjét és olyan bolygókkal legyen 

benépesítve, amelyek felemelkedtek és egymásnak adják az energiát. Rövidesen ti fogjátok ugyanezt 

tenni a többiekért és újra és újra meg fogjátok tenni. Távol innen, egy másik bolygón, éppen most 

kezdődik az élet. Egy másik Teremtés Barlang kezd kialakulni. Nektek készül! Fáradtak vagytok 

már? Kedves család, ti örökkévalók vagytok és működik egy rendszer, ami gyönyörű. Amikor éppen 

nem itt vagytok, akkor tökéletesen értitek és szó nélkül vesztek részt benne. 

Egy fordulóponton álltok. Menjetek békével és értsétek meg ezeknek az időknek a mély 

értelmét. Ne félj az előtted álló változástól. Sohasem vagy egyedül. 

Meddig tart az élet a Földön? 

Az 1900-as év előtt nem igen beszélhetünk arról, hogy a valódi megvilágosodási folyamat 

elkezdődött volna a bolygón. További 87 évre volt szükség ahhoz, hogy a bolygó vibrációját egy 

döntés szintjére tudjátok emelni – a jövővel és a vibrációval kapcsolatos döntés szintjére. Annak 

ellenére, hogy minden próféta megjósolta a világvégét, megközelítőleg az ezredforduló idejére, ti 

mégis meg tudtátok változtatni a bolygó rezgésszintjét, olyan mértékben, hogy ennek ne kelljen 

megtörténnie. Nem volt olyan Isteni terv, hogy megsemmisítse ezt a bolygót. Ez a kísérlet vibrációja 

volt, amelyet ti hoztatok létre, századokon keresztül. Az emberek maguk teremtik saját jövőjüket. Ti 

teremtitek a próféciákat. A bolygó tudatossága teszi ezt.  

Ti, tehát, létrehoztatok egy egészen más jövőt, mint azt bármelyik próféta előrelátta. Így, 

most majdnem minden prófécia vitatható, amelyik 1987 előttről származik. Már egy teljesen más 

vágányon haladtok. 1987 és 2007 között egy elképesztő dolog történt. Az új energia hatására a 

Lemúriai neveket viselő kristályok életre keltek a Teremtés Barlangjában. Azt suttogják, hogy "itt az 

idő a visszatérésre". Háromszázötven millió lélek. Az összes Lemúriai, aki valaha is itt élt ezen a 

bolygón, újra itt van, Emberi testben. Mindenhol megtalálhatók a Földön. „Kryon, akkor ez azt 

jelenti, hogy 1900 előtt az én lelkem nem volt itt?” Nos, ez a válasz elég bonyolult. Darabkáid és 

részeid itt voltak, de nem a teljes Lemúriai energia lényege.  

Úgy gondolsz magadra, mint egy entitás, egy lélek, egy név és egy arc. Pedig ez nem így 

van. Több fajta energia kombinációja vagy. Ezt nagyon nehéz elmagyarázni, szinte lehetetlen. 

Minden alkalommal, amikor megérkezel, hasonló vagy a készülő leveshez, így jössz a bolygóra. Ott 

a Felsőbb Éned, amelynek lényegi energiája minden egyes alkalommal ugyanaz. De hogy mi vesz 

körül? Nagy a spirituális variációk száma. Most azonban, néhányan úgy érkeztek vissza, hogy a 
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Lemúriai gyökerek energiája veszi őket körül, valami, ami nem történt meg 50.000 éve. DNS-ed 

azon részei újra aktiválódnak.  

A bolygó lakosságának kevesebb, mint fél százaléka kell, hogy felébredjen, hogy 

megváltoztassa a vibrációt mindenki számára. Egy újfajta vibrációval fogtok belépni 2012-be. A hét 

milliárd embernek kevesebb, mint fél százaléka kell, hogy felébredjen. Ez nem olyan sok. 

Gyakorlatilag, ez csak 10 %-a a 350 millió Lemúriainak, akik itt élnek most a Földön. Ez igen 

méltányos arány. Hol tartotok jelenleg ebben a rejtélyes játszmában? Meddig fog fennmaradni a 

civilizáció?  

A jövőtök a válasz és ti fogjátok eldönteni. Teljes mértékben az irányításotok alatt áll, ezért 

addig fog tartani, ameddig akarjátok. Sokfajta népszerű számjegy van, amelyek ott lebegnek egy 

kultúrában, és amelyekből doktrína lett és mitológia. Ám elég gyakran, lényegi igazságról van szó, 

fontosságukat illetően. Ezek közül az egyik, amely gyakran megjelenik, sok helyen, a 144.000. 

Intuitív módon mindannyian tisztában vagytok vele. A kísérlet tervezett időtartamát jelenti, években 

mérve – 144.000 év. A 100.000-es mérföldkőnél tartotok (a plejádiak érkezésétől mérve). Bőségesen 

maradt idő. Egy olyan időszak következik, amely a növekedésetekhez megfelelő közeget teremt. A 

maják előre látták ezt. Maga Gaia energiája 2012-ben kezdett indulni a változással. Egy olyan ciklus 

fog következni, amely több mint 1.000 évig tart, és amelyik nagyobb összhangban lesz spirituális 

fejlődésetekkel, mint azok az energiák, amelyekbe beleszülettetek. „Mikor fogunk találkozni a 

testvéreinkkel? Mikor térnek vissza a plejádiak a bolygóra?” Nem hiszem, hogy ez olyan nagy titok 

lenne számotokra. Rendszeresen látogatnak benneteket. Néhányan látják is őket, mások nem. Nem 

létezik semmiféle korlátozó intézkedés. Amikor figyelnek benneteket, szeretettel figyelnek, hogy 

lássák, hogy fejlődnek a vetemények. Ha megéritek a 144.000-ik évet, a teszt végén ti is pontosan 

olyanok lesztek, mint ők – egy megvilágosodott bolygó, a Nagy Központi Nap tulajdonságaival. Ha 

te egy Lemúriai vagy, biztos ott leszel! Ilyen sok életed maradt még hátra. Ilyen nagyon szereted a 

Földet. Ez az egész kísérlet, amelyben részt vesztek, az együttérzésről szól.  

1987 elhozta nektek a Harmonikus Konvergenciát, 2002 a mágneses rács teljességét és a 

kristály-élmény kezdetét, 2004 a szökőárat és a Vénusz Átvonulást. 2012 egy újabb Vénusz 

Átvonulást. Ezen események által érkezett ebbe a világba a női könyörületesség energiája, hogy 

lassan magatokévá tehessétek, hogy kiegyensúlyozottan juthassatok át a következő energiába. Ez 

harmóniát hoz a bolygóra, a bolygóra, amely évezredek óta nem volt egyensúlyban. Eljön majd az 

idő, amikor visszatekintesz a történelemnek erre a részére és úgy fogsz rá emlékezni, mint a 

megvilágosodás sötét korszakára. Ez lesz az időszak, amikor a spirituális megértés ajtaja megnyílik, 

hogy a fény beáramolhasson.  

Összefoglalva 

100.000 évvel ezelőtt 

A Plejádok energiája két új DNS réteget juttatott az emberiségnek. Ez az Akasha Krónika kezdete és 

az Emberi Lények spirituális "magjának" az indulása. Az Emberi fejlődés minden variációja megáll, 

egyedül egy emelkedik ki, ami ellentmond annak, ahogy az evolúció változatosságot hoz létre. Ma, 

egyetlen egy fajta Ember él a földön, amelyik spirituális lélekkel születik újra. 

 50.000 évvel ezelőtt 

A Lemúriai társadalom megjelenése egy primitív formában. 

35.000 évvel ezelőtt 
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Lemúria teljes fejlődésben, az első Emberi civilizációt képviselik. Kvantum tudatossággal rendelkeznek. 

 15.000 évvel ezelőtt 

A jég olvadni kezd, arra kényszerítve a Lemúriaiakat, hogy kivonuljanak országukból. 

 4.000 évvel ezelőtt 

A lejegyzett történelem kezdete. 

A mai nap 

 

Kryon közvetítés: 2008 Chile 
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A Föld csomópontjai és nullpontjai 

 
 

 (Ez a fejezet az ausztrál Murányi Mónika szerző és természetbúvár, A Gaia hatás - Gaia és az 

emberiség együttműködésének figyelemre méltó rendszere c. könyvéből egy összeállítás. Egy  

könyv, amely Kryon valaha is közvetített Gaiáról!) 

 A csomópontok és a nullpontok a bolygón lévő energiáik különböző jellemzőit képviselik. 

Számos csomópont és nullpont van bolygó szerte. A "plejádiak" a spirituális szüleitek, akik 

elültették a bolygón az isteni DNS-t. Ez a felelős az összeolvasztott DNS eredményéért, amely a 

normál 24 pár kromoszóma helyett, amivel más állatok rendelkeznek, 23-ad adott a számotokra. 

Ennek mondani kellene a biológusok számára azt, hogy: "Nem innen származunk". Ugyanakkor, 

amikor a plejádiak elvetették a magokat az emberiségben, elhelyeztek "időkapszulákat" is a DNS-

ükben, Gaiában és a cetekben (bálnákban és a delfinekben). 

 

 Gaián a sok időkapszula közül, 12 főbb van. Ez a 12 időkapszula, 24 földrajzi helyszínt 

képvisel. Azért, mert az egyes időkapszulák egy polarizált csomóponti és nullponti párt 

tartalmaznak. 

Csomópontok 

 3 fajta csomópont van: átjáró (portal - a ford.), örvény (vortex - a ford.) és vortál (vortal, 

angol mozaikszó - a ford.). Az átjáró egy csomópont, ami átfedi és erősíti Gaiát. Örvény akkor van, 

amikor az energiák összeütköznek és az energiák folyamatosan mozognak. Néhányaknak egy 

örvényben lenni egy ideig jó érzés, de nehéz ott élni. A vortál félig átjáró, félig örvény. Nincs 

szimmetria ezekben a vonalakban, és úgy a Föld alatt, mint a Föld felett is előbukkanhatnak. Tehát 

ez jóval bonyolultabbá válik, mint ahogyan gondoljátok. Mindezeket a vonalakat a Kristályrács 

teremtette és a Kristályrácsot az emberi tudatosság teremtette. 

 A csomópontok roppant erős helyek, ahol a Kristályrács úgy tudja eltárolni a Teremtés 

Templomának az időkapszuláit, ahogyan a Plejádok odahelyezték őket. Tehát a csomópontok 
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szintén emelkedett területen lehetnek és nagyon jó érzést adnak. A csomópontok gyakran olyan 

helyeken vannak, amelyek kevésbé elérhetőek vagy kívánatosak a normális emberek számára 

lakóhelyként, az erős energia miatt. Mindenesetre az embereket nagyon vonzzák és a Föld 

bennszülöttei gyakran építettek ott templomokat. 

 Ezeknek az időkapszuláknak szükséges a bolygón lenniük, mint egy vezető vagy egy tervrajz 

azért, hogy Gaia teremtő energiája elinduljon. Ahogyan lassan felszabadulnak, módosítják a 

Kristályrácsot, hogy segítsék az emberi tudatosságot megváltoztatni és végül megteremteni egy 

emelkedett bolygót. 

 A minták nem csak információk. Ezek a plejádi élet kvantum átjárói. Nehéz ezt 

elmagyarázni, de vegyétek figyelembe egy pillanatra azt, hogy a kvantumenergia két helyen tud 

létezni egy időben. Ez még a saját kvantumfizikátok egy tulajdonsága is, tehát nem lehet olyan 

furcsa a számotokra. Tehát vegyétek figyelembe egy pillanatra azt, hogy még az életnek is 

meglehetnek ezek a tulajdonságai (több helyen létezni). Emiatt tudjátok azt, hogy a magotok 

teremtő, mindig is itt voltak egy bizonyos kvantum módon és az időkapszulákban. 

 Amikor a 4D-ben érzitek ezeket az energiákat, hajlamosak vagytok mindegyiküket 

linearizálni. Ezért azok, akik érzékenyek, egy "várost" vagy entitásokat fognak látni, amelyek még 

beszélhetnek is hozzájuk. De a valóság az, hogy ezek az érzések csak a tulajdonságai annak, amikor 

a mély kvantumenergiára tekintetek 4D-ben. 

 A Shasta hegy az egyik ezen időkapszulák közül. A hegy készen áll az aktiválásra és az ott 

lévő időkapszula elengedése már elkezdődött. De most már, 2012 átlépésével, a plejádiak sokkal 

aktívabb szerepet tudnak vállalni. Egy későbbi időpontban tudni fogjátok, hogy mit jelent ez. 

Nullpontok 

 Amikor a Kristályrács átfedi Gaia rácsát olyan módon, amelyben érvénytelenítik egymás 

energiáját, nullpontot kaptok. Egy nullpontot, mivel ez egy hely, ahol a Kristályrács hiányzik, és 

ezért amit kaptok, az csak Gaia tiszta energiája. 

 Egy nullpont, vagy üres terület csodálatos érzést adhat, de túlzottan elsöprő is egyben ahhoz, 

hogy túl sokáig legyetek benne. A tiszta teremtő energiát képviseli. Jóval keményebb élni benne és a 

helyszínek a Földön, ahol ezek léteznek, gyakran lakatlanok ezen ok miatt (néhányuk az óceánban 

van). Szintén furcsa mágneses mező mutatói vannak, amely megnehezítik az életerőt és az agyi 

szinapszisok egyensúlyát (amelynek egy mágneses mező egyensúlyára van szüksége, amely valaha ti 

is voltatok). Kiegyensúlyozatlanság és zavartság az eredménye. 

Csomópontok és nullpontok (ABC sorrendben) 

 Csomópontok: 

 

1. Glastonbury, Anglia 

2. Nap sziget, Titicaca tó, Bolívia 

3. Machu Picchu, Peru 

4. Maui, Hawaii, USA 

5. Mont Blanc, Svájci Alpok, Franciaország 

6. Cook hegy, Új zéland 

7. Ida hegy és Hot Springs, Arkansas, USA 

8. Shasta hegy, Kalifornia, USA 

9. Rila hegy, Bulgária 
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10. Tábla hegy, Dél-Afrika 

11. Uluru, Ausztrália 

12. Yucatán-félsziget, Mexikó 

 

 Nullpontok: 

 

1. Aneto, Pireneusok, Spanyolország 

2. Gunnbjørn Fjeld, Grönland 

3. Meili havas hegy, Kína 

4. Aconcagua hegy, Argentína 

5. Ararat hegy, Törökország 

6. Fitz Roy hegy, Patagónia, Argentína 

7. Kailash hegy, Tibet 

8. Kilimandzsáró hegy, Kenya (Afrika) 

9. Logan hegy, Yukon Északi Területek, Kanada 

10. Tibetsi hegyek, Csád (Afrika) 

11. Urál hegyek, Oroszország 

12. Victory csúcs, Tien Shan, Kazahsztán (Közép-Ázsia) 

Az alábbi térképen belül, a csomópontok rózsaszínek, a nullpontok pedig kékek. 

 

További információ az időkapszulákról 

 Amikor a könyörület kórusa különlegesen párosított hangszínt énekel az időkapszulákhoz, 

akkor az időkapszulák kvantum módon vannak ösztönözve. Nincs egy nyitány vagy befejezés, mint 

ahogyan azt lineáris formában elképzelitek. Például Maui esetében 2012-ben, ösztönöztétek a 

lemúriait és a poláris társát. A kettő együtt küldte a jelet. 

 Maui párban áll a Tibetsi hegyekkel Csádban (Afrika) és ez volt az egyik a 12 

időkapszulából, amelyet a lemúriai kórus eseménye ösztönzött 2012. december 21-én. A kutatás azt 
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mutatja, hogy ez a terület földtani hasonlóságokat mutat Maui-val abban, hogy szintén vulkanikusak. 

Szintén feltűnő, hogy Maui-hoz képest a Földnek pontosan a túloldalán van. 

 A hely, ahol a kórus be lett mutatva Hawaii-on, tulajdonképpen az egyik a 2 polaritásból és 

ténylegesen 2 helyet képvisel a bolygón. Egy bizonyos számban vannak a bolygón azok, amit mi 

plejádi "időkapszulának" hívunk. 24 helyet képviselnek a bolygón, de az egyszerűség kedvéért azt 

mondjuk, hogy 12 egy módon van feltöltve és 12 más módon. Tehát valójában mindegyiküknek 

polaritása van, amely 12 teljes pár időkapszulát teremt. Amikor egyet megérintetek, az a másikra is 

hat. Ezek a mélységes időkapszulák, a bolygó ezen energiájára vártak. 

 2012 vége egy olyan időszak volt, amikor a kulcs, amely mindegyik hozzáférését megnyitja, 

bekerült a zárba. Tehát az első hangszín csoport, amelyet (Maui-n) elénekeltek, megteremtette az 

összeshez való lehetséges hozzáférés egy módját a bolygón. Mivel ezt nehéz lesz elmagyarázni 

nektek, ezért ki fogok lépni a fizikai értelmezésből egy pillanatra és belépek a metaforikusba azért, 

hogy a legtöbbőtök megértse. 

 Az egyik nagy találmány, amellyel most is rendelkeztek az, amit HD TV-nek hívtok. Ez egy 

óriási nagy képernyőt jelent, amely a leggyönyörűbb képeket hordozza, amit csak egy TV-n 

láthattok. Micsoda egy találmány! Közvetlenül magatok előtt láthatjátok a Föld nagyszerűségének 

részeit és darabkáit. Gyakran eláll a lélegzetetek tőle, hogy milyen valóságos. Most, még ha nem is 

ismeritek a tudomány alapjait, sokatok tudja a titkát annak, hogy hogyan működik a TV. Ez 

egyszerű. A tudósaitok régóta felfedezték azt, hogy minden csodás szín, amit csak láttok, 

bemutatható a számotokra egy rendszerrel, amelyet "járulékos színek rendszerének" hívnak. Ez 

valami olyasmin alapul, amit a hármas-kromatikus emberi látásnak hívnak. Igen egyszerűen ez azt 

jelenti, hogy a leggyönyörűbb képek a Földön mind bemutathatóak csak ennek a 3 színnek a 

kombinációjával! Ezek a vörös, a zöld és a kék. Ez minden, amire szükségetek van. Amikor ezek a 

színek helyesen vannak összekeverve, akkor majdnem minden lehetséges színt megteremtenek, 

amelyet az ember látni képes.  

 Na már most, ha bármilyen TV-t néztek, akkor nem vagytok a 3 szín tudatában. Helyette 

milliónyi színről tudtok, amelyek elérik a szemeiteket és csak 3 színből vannak összerakva. Ez a 

színes TV titka. Ez leegyszerűsíti a milliónyi szín elküldésének az átvitelét. 

 Amikor átvitel történik, a rendszer "információt" küld a TV-re, hogy hogyan kombinálja 

össze azt a 3 színt, amelyet a TV készülék megteremt. Ez aztán valami olyat teremt meg a 

számotokra, amelyet felismertek - a látás teljes színspektrumát és a "nagy képet". 

 Tehát, fogadjuk most el ezt a tudást, hogy mi is zajlik, egy olyan területen, ami nem igazán 

szokványos a számotokra. Számos módon el tudom fogadni a TV ezen metaforáját: beszéljünk 

először a fizikáról. A 4D-ben vagytok, és most tettessük azt, hogy emberként egy "kvantum" TV 

vevők vagytok a Földön. Mondjuk azt, hogy csak a 4D valóságotok felelős minden vörös képpontért 

(a TV képernyő milliónyi képpontjának az információja). Hadd mondjuk azt, hogy ahogyan én 

eljöttem és beszélek hozzátok, úgy csak egy sokkal nagyobb rendszer vörös képpontjaihoz szólnék. 

A 4D-ben ti csak egy részét "töltenétek le" annak, ami valójában történik. 

 A továbbiakban mondjuk el azt, hogy a vörös képpontoknak elképzelésük sincs a kékekről, 

vagy a zöldekről. Ebben a metaforában elhihetitek, hogy léteznek, de soha nem látjátok a teljes képet 

- minden, amit értetek az a vörös. Ilyen a valóságotok. Ameddig a 4D túlélésben tartózkodtok, addig 

a kvantum, vagy a többdimenziós energia nem látható a számotokra. Tény az, hogy minden képpont 

színnel együtt járkáltok körbe, de csak a vörös jut el a 4D-be.      

             

 Nincs egy olyan a bolygón, akinek igazán meglenne mind a 3 fizikai színe (a metaforát 
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használva). Óh, közel vagytok! De ezt azt jelenti, hogy voltaképpen nincs egy olyan a bolygón, aki 

látná a nagy képet, amely folyamatosan közvetítve van a számotokra. Csak 2 színetek van a 3-ból, 

amely ahhoz szükséges, hogy lássátok azt, hogy mi is történik valójában. A színek összekeverésének 

az információja nélkül és a végső szín nélkül, ez csak "képpontok káosza"... részek, amelyekről 

gyakran fogalmatok sincs. 

 Fogadjuk el ezen hasonló alapigazságot a hangszínekre is. 12 időkapszula van, amely a 

bolygóra lett elhelyezve. A fizikában minden párokban van. Még a 3D-s fizikai törvények is, 

amelyekkel most rendelkeztek, párokban vannak. A kvantum törvények is polarizáltak. A bolygó 12 

időkapszulái is párokban vannak - a 4D-s párok helyszíneket képviselnek a bolygón. 

 A hangszínek: egy hang egy másikkal (vagy ellene) elénekelve, szintén polaritás képvisel. 

Most már tudjátok, hogy miért vannak ketten. Mivel az időkapszulák polaritásához "beszélnek", 

énekelnek, hogy aktiválódjanak. Ez most jóval bonyolultabb és ezért nem fogunk most belemenni. 

De tudjátok azt, hogy a hangszínek szintén polarizáltak, és amikor együtt éneklik őket, akkor egy 3. 

energiát teremtenek meg. Emlékezzetek most erre. 

 Az időkapszulák olyan helyeket képviselnek a bolygón, ahol valami történik energetikailag, 

de mindazonáltal csak kettőre tekintsünk... a csomópontokra és a nullpontokra. Tehát, hívjuk ezeket 

pároknak, a bolygó vörös és kék időkapszulájának. Tehát mondjuk azt (a TV metaforával), hogy van 

egy vörös hangunk és egy kék hangunk. Együtt éneklitek őket. Hol van a 3. szín? Az 

időkapszulákban csak 2 rész van - a pozitív és a negatív (a csomópontok és a nullpontok). A 

fizikában nincs hármasság, amelyet megfigyelhettek, és ahogyan meg lett határozva, minden 

párokban van. Tehát, mi van ezzel? 

 Nos kedveseim, ez nem az, ahogyan a valódi "univerzális fizika" működik. Ez az, amit el 

akartam mondani nektek. A 3. szín a metaforában a "kvantum könyörület tudatossága". Ez egy 3. 

energia, amely egy katalizátor a másik kettőhöz azért, hogy létrehozza a zöld képpontot és megadja 

számotokra a teljes képet! Azt mondhatjátok, hogy: "Ez az a szükséges információ, amely mindent a 

helyére tesz.". De addig, amíg bele nem keveredik a másik kettőbe, a nagy kép soha nem fog 

látszani. Továbbá, még ha meg is teremtődik, ha egyszerűen csak ott ültök vörös és kék 

képpontokként, soha nem fogjátok látni a képet. De mások tudják! 

 Gaia tudja, a plejádok tudják és bármilyen civilizáció a galaxisban, amelynek kvantum 

szemlélete van, szintén tudja! Ők látják az átmeneteteket. Létre tudjátok hozni a nagyobb képet, de 

nem látjátok. Még nem, de hamarosan. Közben csendesen el tudjátok küldeni a képeket azoknak, 

akik látják őket. 

 Tehát most már kicsit többet tudtok arról, hogy mi is történik akkor, amikor egy hangot 

énekeltek egy másikkal szemben. A könyörület tudatosságán keresztül megteremt egy 3. energiát, a 

nagyszerű zöld képpontot. Így a vörös képpont egy hangszínt képvisel a 3D-ben és a kék képpont 

pedig egy másikat. De amikor az emberek együtt éneklik őket, akkor az esemény szándékának isteni 

tudatossága megteremti a hiányzó zöld képpontot és az utasítást a képhez. 

 Így téve, beszélnek az időkapszula párokhoz, amelyek energetizálják a bolygót. De, amikor a 

2 polarizált időkapszulát energetizáljátok, akkor azok megteremtik a 3. energiát is - a hiányzó 

metaforikus zöld képpontot és egy képet közvetítenek, milliónyi energiával és színnel. Néha a kép a 

Földbe lesz közvetítve, figyelmeztetve a Földet valamire, amit tesztek, ami soha azelőtt nem volt 

közvetítve, csak mióta elfordítottátok a kulcsot a zárban december 21-én. Néha a hangok más képet 

teremtenek meg, amely a galaxisba lesz elküldve azért, hogy azok, akik a teljes képet látják, tudják, 

hogy mit csináltok. Tehát, mi a "hiányzó darab"?       
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 Figyeljetek kedveseim: a fizika nem teljes a DNS isteni tudatossága nélkül, amely a "mag 

veleje". A fizika kizárólag csak párokban létezik, de a fizika a megszentelt könyörülettel, kiegészíti a 

hármast, és hármójuk már az egész galaxis kommunikációjában szárnyal. 

 Most itt van az a pont, ahol tisztelegni szeretnék az emberi lénynek: ültök egy szobában és 

tanuljátok a vöröst és a kéket, hangról hangra. Még egy nagyobb forgatókönyvben bíztok. Hadd 

adjak nektek egy példát arra, hogy ez milyen: Mondjuk azt, hogy nektek van a legbonyolultabb 

autómotorotok a Földön. Mondjuk azt, hogy ez egy kvantum versenyautó, amely 10.000 darabból áll 

és ti itt egy csavart vagy egy reteszt tanultok ezekből. Mondjuk azt, hogy a motor tervei nem 

ismertek a számotokra, de ti így is összerakjátok a részeket. Hogyan tudjátok látni az egész dolgot? 

 Helyette, bíztok abban, hogy a motor működik. Azt tanuljátok, hogy hogyan készítsetek el 

egy darabot, összeilleszteni egy másikkal és odailleszteni, ahová tartozik. Még csak nem is láttatok 

versenyautót! Aztán, amikor a versenyautó elkészül, még azt csak sem tudjátok, hogy hová fog vinni 

benneteket! Néhány szinten, mindannyian kormányozzátok a versenyautót. Tanuljátok a hangokat, 

hogy megteremtsétek a 3. energiát és ez nagyon érdekes. A hangszínekben szintén elkezdődik az 

időkapszulák megnyílása a testetekben, ugyanezzel a nagy képpel! Egyikről sem tudjátok, hogy hová 

fog vinni titeket. 

Ez a hit és a bizalom meghatározása és egy öreg léleké. Áldottak azok az emberi lények, akik 

emlékeznek a nagy képre, amelyet még nem láttak, de tudják, hogy a Nagy Központi Napból érkezik 

és tovább fáradoznak, hogy felépítsék a motor részeit, amelyek egy napon elhoznak számukra egy 

emelkedett bolygót. A folyamatban hosszabb életük, egészségük és szeretetük lesz anélkül, hogy 

valaha meglátnák a HD képet. De eljön egy nap, amikor fogjátok látni kedveseim.  

  

 

  Kryon közvetítés: 2006 Mexikó(Mexikóváros) 
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A Világegyetem szerkezete 

 

A világegyetem rendje 

 

 A világegyetem rendje a következők alapokra épül: a forma, amely egyelőre még 

felfoghatatlan koncepciót jelent a számotokra, a befolyás és az igazgatás belülről kifelé haladó 

félkörívekből rendeződik el. Az univerzum magját vagy központját a szeretet és a szándék alkotja. A 

középpontól legtávolabb elhelyezkedők azonban nem szükségszerűen a legkisebbek, leggyengébbek, 

vagy legkevesebbet birtoklók, jó példával szolgálnak erre a Földön zajló események. Amint a 

befolyás félkörívei a közzéppontól távolodva mind nagyobbá és nagyobbá válnak, a legkisebb 

félkörök visszaívelnek a belső tér felé, s ismét a középponttá formálódnak. Ekként épül fel a 

világegyetem rendjének a szereteten, az irányításon és a teremtőerőn alapuló hierarchiája. Mint 

látjátok ez egy meglehetősen bonyolult koncepció. 

 

 
 

 Egy hasonlat, amely segítséget nyújthat a megértésben, minthogy biológiai felépítéseteken 

belül sejtjeitek rendszere jelentős összefüggéseket mutat az egyetemes világrend szerkezeti 

felépítésével! Azt szeretném, ha képzeletben saját kezed sejtjeinek tennél fel különféle kérdéseket!  

E meglehetősen furcsának tetsző képzeletbeli interjú során a sejtek spirituális bölcsességgel, s 

biológiai tekintetben is rendkívüli hitelességgel fognak válaszolni, s az igazságot fogják közölni 

veled. Tehát tedd fel a következő kérdéseket a kezednek: 

 

Ki vagy te?  

 „Én vagyok a kezed, egyfajta specialista. Én vagyok a kézműves, és az egész érdekeit 

szolgálom.” 

 

Kihez tartozol? 
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 Tudatában annak, hogy a kéz a karhoz kapcsolódik, s a kéz sejtjei így felelnek:” Nem a 

karhoz tartozom; az egészlétét támogatom. Nélkülem az egész nem egykönnyen tudna táplálékhoz 

jutni. S nehézségeik támadnának a leüléssel vagy a felállással is. Ami jó az egésznek, az jó nekem 

is.” 

 

Ki irányít téged? Ki a főnök? 

 „Egyáltalán nincs főnök. Ami jó az egésznek, az jó a kéznek is. Nincs lázadás, nincs 

ellenszegülés, mivel a rendszeren belül kizárólag szeretet és egyensúly uralkodik, s a különböző 

részek között poláris egyensúly áll fenn.” 

 

Ki teremtett téged?  

 „Sejtszinten és az atomok szintjén struktúrám puszta energia. Nem mindig voltam kéz. Egy 

napom majd megszűnök kéz lenni, s azután pedig talán egyszer majd ismét kéz válik belőlem. Az 

energia nem vész el, következésképpen, mindig is energia maradok. Az egész sohasem változik és az 

egész alkotóelemeinek száma mindvégig állandó.” Így beszél hozzád saját kezed! Igazán bölcs 

szavak egy kéztől. 

 

Boldog vagy? 

 „Igen. Szeretetkapcsolat fűz össze környező részekkel. Nincs gyűlölet, nincs ellenszegülés, 

és mindenkor egyensúlyban vagyunk (vagy legalábbis a kiegyensúlyozottság felé törekszünk). 

 Ezután egy ravasz kérdést szegezhetsz kezednek: Beszélnél nekem a biológiai rendszereden 

belül zajló küzdelmekről? 

 

 Kezed azonban rád mosolyog és így szól: „Az emberi test szabadon sétál a Földön a 

kórokozók és mikrobák, baktériumok között, melyek a testbe bejutva betegséget okozhatnak. A 

kiegyensúlyozott test azonban hatékony védelmi rendszerrel rendelkezik, képes semlegesíteni 

ezeket, a negatívat pozitívvá alakítja, s magát ismét egyensúlyba hozza, a pozitívvá formált részeket 

magába olvasztja. Ez a folyamat semmiképp sem nevezhető küzdelemnek, egész egyszerűen egy 

átalakulási folyamatról beszélhetünk. Szó sincs harcról. Tökéletes békesség vesz körül.” A válaszok, 

amelyeket saját biológiai rendszered adott kérdéseidre, ugyanazok a feleletek, amelyeket akkor 

kapnál, ha ezeket a kérdéseket az univerzum középpontjától távolabb létező részeknek (entitások 

csoportjainak) tennéd fel. Az egyetemes hierarchia nem „az erősebb a gyengébb felett” elvét tükrözi, 

rendje a teremés célját szolgálja (amely a középpontból kifelé haladva önmagába visszaível). 

A körülöttetek tevékenykedő élőlények, entitások 

 Most csupán azokról az entitásokról kívánok szót ejteni, akik gyakorta „beszélnek” hozzátok. 

A benneteket támogató csoportról lesz szó. Azokról az entitásokról most nem fogunk beszélni, akik 

veletek együtt léteznek a földi síkon, ahogy ti mondtátok, egy másik dimenzióban, s akik nem 

játszanak semmiféle szerepet leckéitek színpadán. Ezek a lények nincsenek tudatában létezéseteknek 

(vagy ittlétetek céljának), noha ti – helyén való vagy nem – olykor megpillantjátok őket. Hogyan 

tehettek különbséget közöttük, ha találkoztok velük? Válaszom a következő: a benneteket támogató 

csoporthoz tartozó entitások ismernek benneteket. Tudnak a Földről. Tisztában vannak vele, hogy ez 

a bolygó lassan éretté válik, s felismerik erőtöket (vagyis tudják, hogy kik vagytok). Örömmel 

veszik a találkozást veletek, mivel valamennyien ismerik a helyet, amelyet ti Földnek neveztek. Ha 

úgy találjátok, fogalmuk sincs ezekről a dolgokról, biztosak lehettek benne, a másik csoportba 

tartoznak. Ezért nem válik hasznotokra, ha kapcsolatot létesítetek velük. Persze tartanotok nem kell 

tőlük, hiszen nem bánthatnak benneteket. A benneteket körülvevő entitásokról fogok beszélni, 

azokról, akikről talán már hallottatok, azokról, akik igen csak népszerűek az emberek körében, és 

azokról, akiknek az idő haladtával egyre tisztábban érzitek jelenlétét. Olyan entitásokat képviselnek, 

akiknek az üzeneteit már közvetítették, s olyanokat, akik a csak a jövőben lépnek kapcsolatba 

veletek.  
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A galaxis középpontjában lévő csoport 

 Minden galaxis rendelkezik irányító közeggel, melyek mindegyike rendelkezik valamilyen 

névvel. A Szellem ritkán használ számokat az efféle dolgok megjelölésére, a szellem név szerint 

ismeri az alkotóelemeket. Az értetek felelős csoport, mely a galaxis középpontjában található, 

egyelőre még ismeretlen számotokra; a könnyebbség kedvéért hívjuk ma este őket a 

Saggittariánusoknak. Azért javasoltam ezt az elnevezést, mert ha feltekintetek az égboltra a 

Saggittarius (Nyilas) csillagkép felé, megpillanthatjátok azt a helyet, ahol ez a bizonyos csoport 

található.  

 

 
 

Az Arcturiánus és az Ashtar-csoport 

 A következő csoportot, mely közelebb van hozzátok, mint a Sagittariánusok, s amelynek 

tagjai közvetlenül érintkeznek veletek – jelenleg is információkat közvetítenek a Föld felé 

„Arcturiánusoknak” neveztétek el. Az Arcturiánusok szoros kapcsolatban állnak a tevékenységüket 

támogató „Ashtar” csoporttal. E két csoport tevékenysége olyannyira összefonódik, hogy 

meglehetősen nehéz különbséget tennetek közöttük. Feladataik, rendeltetésük nem titok előttetek; a 

tőlük eredő üzenetekben keressétek azokat a szavakat és kifejezéseket, melyek összhangban vannak 

a Kryon által elmondottakkal. Ne feledjétek „elérkezett a ti időtök”. Emlékezzetek, itt az ideje, hogy 

„magatokhoz ragadjátok önön hatalmatokat”. Emlékezzetek, hogy a „Fény harcosai vagytok”. 

Korrekcióim befejezése után tizenegy évvel a tervek szerint az Arcturiánusoknak is távozniuk kell. 

Ez az információ is a kirakósjáték egy darabja. Kutassátok fel a bizonyítékokat. Illesszétek össze a 

különböző alkotóelemeket, amikor az Arcturiánusok által közvetített információkat hallgatjátok, 

hogy bizonyosságot szerezzetek. Az Ashtar tagjai képesek a dimenziók között közlekedni, vagy úgy 

is fogalmazhatnánk, hogy képesek finom fizikai testüket változtatva láthatóvá és láthatatlanná 

változni előttetek. A szeretet hatalmas üzeneteit hozzák el nektek. Legfőbb feladatuk a fiatalok 

támogatása, s csodálatos, emellett hasznos információkat közvetítenek.  

A csoport, mely egykor az ember magját biztosította 
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 Ehhez a csoporthoz tartozó entitások, közöttetek járnak és őket a legkönnyebb összefüggésbe 

hozni az emberi fajjal. Mélységesen szeretnek benneteket és azért vannak itt, hogy figyelemmel 

kísérjék növekedéseteket és, hogy szeretetükkel újabb lépésekre ösztönözzenek benneteket. Meg kell 

tartaniuk veletek az „egy lépés távolságot”, nehogy felfedjék előttetek tudományuk lényegét. 

Külsőre olyanok, mint az emberek, olyan biológiai sajátossággal rendelkeznek, mint ti magatok. Ők 

voltak azok, akik csíra biológiáitok alapjait lefektették, s ők azok, akik a „Hét Nővér” nevezetű 

csillagcsoportról származnak. Ők a Plejádok (Fiastyúk). Egyetlen csoport sem létezik a 

világegyetemben, amely közelebb állna az emberi fajhoz. Közöttetek járnak, anélkül, hogy tudnátok 

róla. Az emberlakta dimenzióban léteznek, s ugyancsak elővigyázatosnak kell lenniük, hogy 

tudományuk nehogy átáradjon az emberi ismeretek területére, mivel ennek még nem érkezett el az 

ideje. Ők biztosították az ember biológiai rendszerének kialakításához szükséges magot. 

(Információkat közvetítenek felétek, a benneteket körülvevő világról, méghozzá olyan lények 

perspektívájából, akik hozzátok hasonló biológiai rendszerrel rendelkeznek.) 

A szoláris csoport  

 A soron következő csoportot a ti kultúrátok a Szoláris csoport elnevezéssel illeti. Ők az 

úgynevezett angyalok. Az angyalok akkor jönnek el, amikor szükség van rájuk. A Központi 

Forrásból érkeznek. 

 

 
 

 Az angyalok interdimenzionális lények, akárcsak ti, de az ő tudatosságukat és értelmüket 

áthatja teljes "csoportjuké". Olyan többdimenziós hírnökök, akik segítséget nyújtanak az 

emberiségnek. Nem vonatkozik rájuk a dualitás és nincs biológiai kifejeződésük. A Teremtés 

energiájának a képviselői. Nincs nemük, mert energiák. Az angyalok csak segíteni mutatkoznak 

meg. Minden egyes alkalommal, amikor egy angyal megmutatkozik az életetekben, akkor az egy 

szerető vezetőként van itt. Ismeri a lelketeket, tudja, hogy kik vagytok, ismeri a Felsőbb-Éneteket. 

Az angyalok nem válnak emberekké és az emberek nem válnak angyalokká. Az angyalok mindig is 

angyalok lesznek. 

 

 Angyalokat fogtok találni végig, keresztül a történelmen. Minden alkalommal, amikor 

eljönnek hozzátok, az látványos. Ami drámai az angyali energiával kapcsolatban az az, hogy akkor 

tűnnek fel, amikor nem is számítotok arra, hogy egy energialabda érkezik hozzátok. Színjátszóak, 
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némelyik úgy néz ki, mint a tűz és hajlamosak megijeszteni az embert! A szentírás minden egyes 

beszámolója, úgy írja le az angyali látogatást, hogy az angyal azonnal azt kommunikálta: „Ne 

féljetek!”. Olyan pompásak, hogy néhányan még csak rájuk sem tudnak nézni. Ők egy közösség. 

Nincs olyan dolog, hogy egyedülálló angyal. Láthatjátok egyetlen angyalnak, mint ahogyan a 

testeteket is egyetlen entitásnak látjátok, de nem vagytok az angyali erő levesének a tudatában. Nincs 

angyali hierarchia. Egyik sem áll a másik fölött. Helyette Isten levesének a részei és mindannyian 

azonos módon fenségesek. Néhányuk ki van jelölve arra, hogy mások nagykövete legyen, de nem 

nagyobbak másoknál. Az egyetlen dolog, ami elválasztja őket, az a „szolgálatuk” fajtája, vagy a 

„specialitásuk”. 

 

 Az arkangyalok olyan angyalok, akik sok angyal energiájával rendelkeznek. Az elnevezés 

ellenére nincsenek egymás "fölött" vagy "alatt". Nem "vezetnek" senkit, mindössze a többi angyal 

entitás energiájával telítettek. Ettől talán fontosabbnak tűnhetnek, mint a többiek, de nem azok. Úgy 

gondolj rájuk, mintha kommunikációs állomások lennének, az energia átvitel mindenki számára 

legjobban megközelíthető "központi egységei". Azért vannak, hogy segítsék a csak négydimenziós 

valóságban gondolkodni képes lények összekapcsolódását más energia csoportokkal. Segítenek az 

univerzum számára fontos energiaszervezésben is. 

 

 Az angyalok sok hangon beszélnek, de a fejetekben szólalnak meg, nem pedig a levegő 

hangrezgésein keresztül. Az angyalok rendszerint nem beszélnek a tömeghez. Egyénileg beszélnek 

egyetlen emberhez, vagy egy másikhoz, de ez a sokak együttes hangjának az észlelése és az egyként 

való „meghallása”. 

   

 Ők azok a lények, akik vigyáznak rátok, s csodálatos információkat közvetítenek felétek, 

sokkal időszerűbb és sürgősebb ismereteket, mint a többiek, mivel azok csupán csak segítők. A többi 

csoportnak javarészt egyetemes planetáris jellegű feladatokkal kell megbirkózniuk, s a Szoláris 

csoport által hozott üzenetek tele vannak kifejezetten az embereknek szánt, és az emberi mivoltokra 

szabott, gyakorlatban is jól alkalmazható információkkal és szeretettel. Közöttük találhatjuk többet 

közt Solarát, Mihály arkangyalt és még számos, a kultúrátok által is ismert entitást. Határtalanul 

szeretnek benneteket, mint Kryon is. Vegyétek figyelembe az általuk közvetített információt, és 

alkalmazzátok a megszerzett ismereteket. Most felhívom rá a figyelmeteket, ahhoz minden 

szükséges tudás birtokába juthassatok, nem elég pusztán egy csoport, egy segítő, vagy egy spirituális 

csatorna információval számolni. Mi valamennyien egy-egy bizonyos szakterületre 

specializálódtunk. Ne csupán egyikünket, hanem a többi információt közvetítő entitás üzeneteit is 

vegyétek tekintetbe, s az információtöredékekből összeállíthatjátok a kirakójáték egészét, mely 

nyomán elmétekben a szellemi világosság fénye ragyoghat fel. 

A tanítómesterek 

 A tanítómesterek elnevezéssel voltaképpen az égbe emelkedett földi mestereket jelöljük. 

Valamennyiük közös jellemvonása, hogy már jártak emberként a Földön. Feladatuk, hogy 

visszatérve olyan információkkal és gyakorlati tanácsokkal lássanak el benneteket, amelyek olyan 

entitások perspektíváinak jegyeit viselik magukon, akik maguk is megtapasztalták már az ember 

létet. Közéjük tartozik Jézus, Keresztelő Szent János, Salamon király, Arthur király, számos fáraó, s 

mindazok, akik magasrangú bölcsességet képviseltek a Földön. Elmorya, Sanada, Mahatma, St 

Germaine, Kuthumi csupán néhány név, azok közül, akik a tudás magjait vetették el civilizációtok 

földjén. Hallgasatok tanácsaikra, mivel különleges ismereteket jelentenek számotokra. 

Az ember 

 Meglehet, számotokra a Föld apró pontnak tűnik a dolgok egyetemes rendjében, s talán 

felfoghatatlanul jelentéktelennek találjátok a különböző csillagrendszerek mérhetetlen nagyságához 
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képest. Mi sem áll távolabb az igazságtól! Minden szellemi világosságban létező entitás tudja, kiket 

tisztelhet bennetek, mivel ti, a tanulás ösvényeit járó lények óriási megbecsülésnek örvendtek szerte 

a világegyetemben! Ha épp nem a földi közegben időztök, teljes nagyságotokban álltok előttük, s 

csodálatos színekben ragyogtok. Akik rátok tekintenek rögtön felismerik a tanulás folyamatában 

vállalt szerepeteket, s tudják, hány alakalommal merültök alá a dualitás világába. A ti feladatotok a 

legnehezebbek közé tartozik, jóval keményebb és megterhelőbb, mint például az a munka, amit 

Kryon végez.  

 Ember voltod ideiglenes, a lelked az "igazi" valód. Több helyen tartózkodik ugyanabban az 

időben. Egy része benne van tested minden sejtjében. Egy másik része magának a bolygónak a 

mágneses terében lévő energia-lenyomat, mely jelzi, hogy itt vagy. Egy további része, melyet 

Felsőbb Ennek hívtok, a fátyol másik oldalán van és megoldásokat teremt itteni megtestesülésedhez, 

válaszol a megvilágosodásodra, megváltoztatva ösvényedet a megállapodásaidnak megfelelő új 

tervek kibontakoztatásával. Interdimenzionális érzékelőképesség nélkül egyszerűen lehetetlen ezt 

megértenetek. 

 Tudtad, hogy interdimenzionális vagy? Fel tudod fogni, hogy egyszerre több helyen létezel? 

A lineáris időkeretbe "ragadt" elmével képes vagy megérteni a valós, spirituális idő körét? Mit 

szólsz ahhoz, ha azt mondom, hogy a lelked képes egy emberi testet megosztani egy másik lélekkel? 

Csak álmaidban és látomásaidban kerülhetsz közel a létezés igazi valóságához. Légy tudatában: 

lelked a Világegyetem kertjében viruló virág. Örökéletű és ismer mindent, amit én ismerek. Sokkal 

hatalmasabb, mint azt felismerhetnéd. Több helyen és több időkeretben létezik egyszerre. 

 

 Mi a különbség a lélek és felettes én között? A lélekre gyakran mint lényetek egészére 

utalnak, mind arra akik vagytok. Tartalmazza összes "én-részeteket", beleértve azokat is, amelyek 

nem négy dimenziósak. A lélek tehát egy olyan elnevezés, amely "isteni teljességetek" jelzője és 

amelyre gyakran mint önmagatok "teljes rendszerére" utaltok. Beletartozik az "én vagyok" jelenlét 

is, mellyel az univerzumban rendelkeztek. A felettes én lényetek azon részének adott elnevezés, 

amely az Istennel való kommunikációra hivatott, az a részetek mely minden pillanatban 

összeköttetésben van a családdal. Így hát fogalmazhattok úgy is, egy részetek elnevezése. Röviden 

tehát: a köztük lévő különbség az, hogy egyik az egészet írja le, a másik az egésznek egy részét. 

A vezetők 

 A belső szellemi vezetőitekről beszélek. Ők azok az entitások, akik életetek hajnalán 

csatlakoztak hozzátok, mindvégig mellettetek állnak, és kézen fogva vezetnek keresztül benneteket a 

karma útvesztőin, s határtalanul szeretnek benneteket. Ők azok, akiknek a jelenlétét olykor 

megérzitek, ám akik mégis oly gyakran elérhetetlennek, távolinak tetszenek. Fontos tudnod, hogy 

nem számolhatod meg a lelki vezetőket, ne kötődj hozzájuk, ne adj nekik nevet, és ne függj tőlük. 

Mert ha így teszel, akkor nem tapasztalhatod meg a valódi helyzetet: vezetőid sokkal többen vannak, 

mintsem gondolnád. Ők azok, akik gyakorta megjelennek álmaitokban. E csoport tagjai a 

hallgatagok, a csendesek. Ritkán hallhatok üzeneteket tőlük, mivel szó szerint túl elfoglaltak ahhoz, 

hogy információkat közvetítsenek.  

 

 Már többször elmondtuk nektek, hogy: „ti vagytok a saját vezetőitek”. Van valamitek, amit a 

Merkabának hívtatok. Lazán meghatározva, ez a személyes kvantumenergia mezőtök, ami 

körülbelül 8 méter széles. Ez egy a DNS molekuláitok összessége által megteremtett mező (amik 

együttesen biológiai szinten, össze vannak gabalyodva). Minden egyes emberi lénynek van ilyen 

mezeje. A DNS egyedülálló, így minden Merkaba is egyedülálló. A Merkabátok mezeje, nem a 

lelketek, még csak nem is a Felsőbb-Énetek. Ez ti vagytok! A DNS-etek mezejének, egy teljesen és 

egészen más célja van, mint, hogy bármihez is csatlakozzon. A fizikai testetekhez csatlakozik, ez az, 

amit csinál. Ez csatlakozik hozzátok és a tudatosságotokhoz is.  
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 Ezt összetett és bonyolult megmagyarázni. A Merkaba sok mindent tartalmaz rólatok, mivel 

ez a híd a „veleszületetthez” (a testetek okos részéhez). Ez hordozza az istenségeteket, az életerőtök 

tervrajzát és még az Akashátokat is. Mivel az Akasha feljegyzésetek a DNS-etekben van, ez szintén 

a Merkaba része. Ezért azt mondhatjátok, hogy a Merkaba mezőtökön keresztül, mindig a múltatokat 

sugározzátok szét. Ez az oka annak, hogy sokan tudnak olvasni az előző életeitekből. Mindannak a 

modellje, ami vagytok, a Merkabátok megszentelt mintáiban van.  

 

 A részei és a darabkái annak, ami az Akasha feljegyzéseteket felépíti, a Merkabában van, a 

4D-tokban. Néhányuk a vezetőitekként vannak érzékelve, de valójában ők ti vagytok önmagatok. 

Viszont az érzékelésetek számára, ez egy múltbéli önmagatok lehet, és így más arca van. Hogy 

tovább bonyolítsuk, létezik egy csodálatos jószándékú rendszer, amit korábban említettük. Az 

Akasha család, amivel érkeztek, amit a testi anyátoknak és apátoknak hívtok, nővéreteknek és 

bátyatoknak, vagy, amit lazán megnevezve a családotoknak, illetve az itt lévő szeretteiteknek, nos ők 

valamilyen módon mind az Akashátok részei. Egy kvantum módon létezik egy valóság a számukra, 

amit nem tudok elmagyarázni nektek, mert nem vagytok annak a tudatában, hogy hogyan is 

működik ez a kvantumleves. A lelketekkel összegabalyodott állapot szavakat fogom használni és 

mégsem fogjátok megérteni. Ez bonyolult, de itt van a megoldás. Amikor elveszítetek egy 

szeretteteket a családotokból, akkor egy rész a lélekenergiájukból (vagy az Isteni részükből), a 

Merkabátokba megy és veletek lesz az életetek során. Aztán, amikor távoztok, ugyanezt fogjátok 

csinálni a gyerekeitekkel, a bátyaitokkal, a nővéreitekkel, a házastársaitokkal, férjetekkel vagy 

feleségetekkel. Tehát hadd mondjam el, hogy mit is jelent ez. Soha sem mennek el!  

A sötétség lényei 

 Had meséljek először azokról, akik Lucifer után kutatnak, mivel ők fantomok teremtésében 

segédkeznek. A világegyetem egyértelmű és részrehajlástól mentes. Azok, akik Lucifert támogatják, 

Lucifer eljövetelét kívánják, a megfelelő jutalomban részesülnek, mert azt kapják, amit várnak. 

Gyűlöletet fognak teremteni, minként számotokra is megadatott a hatalom, hogy szeretetet és 

gyógyulást idézzetek elő. Lucifer az általuk előhívott fantom, ám soha ne feledjétek, ha a szellemi 

világosság fényében és egyensúlyában léteztek, szabadon állhattok a gyűlölet viharában, mivel, 

teljes uralmat nyertek Lucifer és annak megidézői felett. Azok akik a negatív erőket vonzzák 

magukhoz, egyensúlyhiányban szenvednek, s kiegyensúlyozatlan állapotuk következtében 

cselekednek ekképpen. Ennek természetesen semmi köze nincs a bolygón létező negatív 
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entitásokhoz. Ez valami olyasmi, amit az emberek önmaguk hívnak életre. Igen ám, de már a 

kezetek is megmondta, hogy az emberek szabadon járhatnak kelhetnek a bolygón, s szabadon 

választhatják  megnyilvánulásukat is.  Elmondta nektek, hogy a negatív erők rendszeresen 

megpróbálnak betörni a testbe, ám arra is felhívta a figyelmet, hogy testetek rendelkezik az 

egyensúly helyreállításához szükséges eszközökkel. Számos entitásforma létezik veletek együtt a 

Földön, ám ezek nem avatkoznak tanulásotok folyamatába. Ezek az entitások egy-két kivételtől 

eltekintve nincsenek tisztában azzal, kik vagytok. Csupán az emberi sajátosságok vonzzák 

magukhoz őket. Fogalmuk sincs a Sagitariusok, az Arcturiániusok, az Ashtar, a Plejádok vagy akár a 

Szoláris csoport létezéséről. Mindössze a maguk alacsonyabb vibrációjú közegében mozognak 

otthonosan, egyedül azt ismerik, információk és válaszok után kutatnak. Egyszerűen a tudáshoz 

akarnak jutni, és ti vagytok a könyvtár, ahonnan ismereteiket megszerezhetik.  

 

 Számos efféle csoport létezik. Van, amelyik az érzelmeitekről próbál információkhoz jutni. 

Bizonyos mértékben beleavatkoznak életetekbe, a világegyetem hozzájárul ahhoz, hogy hatást 

gyakoroljanak biológiai rendszeretekre. Következésképpen vannak olyan emberek, akik e negatív 

lények jegyeit viselik magukon. Emberi mivoltotok azonban, vagyis az a lehetőség, hogy a tanulási 

folyamat fényében létezhettek bolygótokon abszolút hatalmat ad kezetekbe e sötét entitások 

bármiféle megnyilvánulása felett. Ezek az entitások specifikusan karmátok kibontakozását segítik 

elő, s leckéitek részeit képezik. Ez azt jelenti, hogy emberi mivoltotok természetéből bárki képes 

újrateremteni saját egyensúlyát, s magába olvasztani a pozitívvá formált negatív erőket.  Ha az 

ember úgy érzi nem képes erre, hogy a negatív erők túlságosan erősek, most neki is megadatik a 

szándék kifejezésén keresztül elérhető hatalom, s a vezetőkkel való kommunikáció, hogy a semleges 

gondolatmintákért folyamodjon. Ezeket a lényeket azért vonzzák magukhoz érzelmi 

megnyilvánulásaitok, mert ők egyáltalán nem rendelkeznek érzelmekkel, s benneteket kívánnak 

tanulmányozni, mivel az emberben az érzelmek bőséges tárházára lelnek.  

 

 A másik entitás csoport szintén módfelett vonzódik az emberekhez. Leckéitekről vagy 

karmátokról ők sem tudnak semmit. Jóllehet egyáltalán nincsenek tudatában karmátoknak, a 

karmikus feladatok megoldása során végzett cselekedeteitek óriási vonzerőt gyakorolnak rájuk. 

Ennél fogva ezek a lények is beleavatkozhatnak a leckéitek folyamatába. Rendkívül nagyszámban 

léteznek körülöttetek, hiszen ti vagytok azok, akik táplálják őket és félelmetek táplálékul szolgál e 

lények táplálékául. Azok az emberek, akiknek félelem szövi át az egész életét nap, mint nap 

táplálékkal látják el őket, s újra meg újra visszatérnek és betörnek életetekbe, lehúznak benneteket, 

mert szüntelenül félelemre éheznek. Tisztában vannak vele, hogy minél nagyobb félelem gyötör 

bennetetek, annál több táplálékhoz jutnak általatok. A Lucifert idéző emberek lábai előtt eme lények 

egész seregei lakoznak. A világegyetem hozzájárult ugyan jelenlétükhöz, de tudnotok kell, abszolút 

hatalmatok van valamennyiük felett, mivel e lények egész csapatai is eltörpülnek az ember előtt. 

Semmi okotok nincs arra, hogy e sötét lényektől féljetek. 

 

  A sötét entitások harmadik csoportja és az emberi között fennálló kapcsolatokra egyszerű 

magyarázattal szolgálhatok. E lények is fizikai síkon megnyilvánuló biológiai rendszerrel 

rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik számukra az űrutazást. Tudományuk fejlettsége egyúttal nem 

jeleneti azt, hogy szellemi világosság is ragyog elméjükben. E csoportból származtak azok az 

entitások, akik lezuhantak bolygótok felett, s ők azok, akik az elkövetett hibák következtében az 

emberek fogságába estek. E távoli vidékről származó lények tudományát és technológiáját 

tanulmányozzák jelenleg a földi kormányok. Oly sok minden volna még, amit tudni érdemes a 

benneteket körülvevő lényekről, mindenesetre a főbb szereplőkről vázlatos leírást adtam. Hatalmas 

tudás tárházába nyerhettek betekintést, ha felkutatjátok e segítő entitásoktól származó információkat, 

s egyetemes bölcsességre tehettek szert, ha figyelemmel hallgatjátok üzeneteiket. Szívesen adnak 

felvilágosítást saját fajukról, hogy megtanúljátok értékelni sajátotokat.    

            

 Talán bizalmatokba fogadtátok e számotokra ismeretlen, a galaxis számos pontjáról érkezett 
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entitásokat, akik közöttetek járnak a Földön… Ám az is lehetséges, bizonytalanok voltatok, 

óvakodtatok tőlük, s talán ellenetek szőtt összeesküvést szimatoltatok mindenütt, s nem tudtátok 

mitévők legyetek… féltetek aludni, mert nem tudtátok ki a jó és ki a rossz körülöttetek. Azért 

vagyok itt, hogy biztosítsalak róla benneteket, ezek az entitások valamennyien a szellem kegyelmét 

és szeretetet képviselik! Azért vannak itt, hogy feladataitok teljesítésében segédkezzenek. Még a 

látszólag sötétek is leckéitek érdekében léteznek itt a Földön. (Ne feledjétek, e lények szemében 

erőfeszítéseitek és munkátok verítéke juttatott benneteket új hatalmatok birtokába.) 

 

 A bolygón, ahol tilos volt beavatkoznunk az események folyamába, figyelemreméltó 

eredményeteket értetek el! A magasságokba emeltétek magatokat, s most az érett fokozatba 

készültök lépni. A most felsorolt valamennyi segítő csoport és spirituális csatorna… és a hozzátok 

áradó összes információ a szeretet nevében érkezik hozzátok, és a Szellem irántatok érzett szeretetét 

és kegyelmét képviseli előttetek! Ne tartsatok egyiküktől sem. Ismerjétek meg őket. Érezzétek át az 

„egységet” és a Szellem szeretetét, amely lehetővé tette, hogy velük kapcsolatba lépjetek. Tudnotok 

kell, valahányszor újabb információkat hallotok tőlük, a Szellem kegyelme jelenik meg előttetek.  

 

 
 

Kryon közvetítés: 2010 Brazilia 
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A feltárt DNS 

A DNS több, mint gondolod 

A DNS, már maguk a betűk is a magas fokú biológiai tudomány kémiájáról és 

komplexitásáról árulkodnak. Annak alapján, amit négydimenziós valóságotokban láttok és kémiailag 

észleltek, így neveztétek el: dezoxiribonukleinsav, rövidítve DNS. Ez az, amit láttok, amit 

valóságotokban képesek vagytok érzékelni, ez az emberi genom (genom: egy élő szervezet teljes 

genetikai állománya, génjeinek összessége) négydimenziós leírása. A föld lakóinak nagy többsége 

számára ennyi, és nem több. DNS alatt azonban nemcsak az általatok is látható kémiai réteget értjük, 

hanem az összes réteget. A DNS-eteknek vannak olyan alkotóelemei és tulajdonságai, amelyek 

egyszerűen láthatatlanok a 4D-ben. Pillanatnyilag a tudománynak hiányzik egy műszer, ami mérni 

tudná az interdimenzionális mezőt. Ha majd egyszer ez a műszer vagy módszer elkészül, az lesz a 

leginkább közelítő dolog, amivel valaha is rendelkeztetek, hogy bebizonyítsa mindazt, amiről mi itt 

beszélünk. Például, ha ezt a műszert ráirányítjátok a bolygó különböző dolgaira beleértve az Emberi 

biológiát felismerések fognak történni a tudományban, mindenhol. Megjelenik az energia, ami 

láthatatlan, vagy legalábbis megmutatja az árnyékát. Akkor majd valós lesz az is, ami pillanatnyilag 

csak feltevés. 

 

 Az interdimezionalitás sok formában van jelen. A gravitáció egy interdimenzionális erő. A 

mágnesség egy interdimenzionális erő. Még a fény egyes komponensei is mind láthatatlanok és 

megmagyarázhatatlanok pillanatnyilag számodra. De mint olyan sok más dolgot, ezeket is használod 

minden nap, a tested is része mindennek. A tudomány azt feltételezi, hogy a DNS biokémia. Ami a 

testedben van az biokémia, amiről azt hiszed, hogy az élet-lenyomatáért felelős. Ez teljes mértékben 

megmagyarázható a tudomány által, kémiai és biológiai folyamatokon keresztül. De ott vannak a 

DNS-ben olyan spirituális attribútumok, amelyek kvantum jellegűek. A kémiai dolgok tényleges 
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többsége, amit látni tudtok az Emberi Génállományban, kvantum állapotban vannak. Habár a 

tudományotok pillanatnyilag nem tudja mérni a kvantum állapotot, sem a körülötte levő mezőt a 

bizonyíték az Emberi Génállomány rejtélye. A testedben lévő DNS rettenetes mennyiségű láthatatlan 

információt és energiát hordoz. 

Mi úgy beszélünk a DNS-ről, mint egy entitásról, nem pedig mint egy kémiai kettős spirálról. 

Ez azt jelenti, hogy százbillió DNS hurok mind együttműködik, mint egy energia, ahhoz, hogy "a 

DNS-ednek" hívjuk. Egyedi ez a csapat. Az kell, hogy legyen, mert ez teljes mértékben, 100%-ban 

te vagy. Mivel a DNS kvantum természetű, tartalmazni tudja spiritualitásodnak roppant nagy részét. 

A DNS nem csak mindannak a feljegyzését tartalmazza, ami eddig voltál a bolygón, de a 

kapcsolatodat a Gaiával egyaránt. Tartalmazza mindazt, amit valaha tettél és a spiritualitást, amit 

elsajátítottál az összes életedben. Ez az információ szó szerint lenyomatként van benne. 

Korszakokon keresztül, egyetlen Ember sem veszített el egyetlen spirituális felismerést sem, amit 

már egyszer megszerzett. A szándékkal bármelyik Ember felébredhet addig a pontig, amit a DNS-e 

tartalmaz, amit az összes élete alatt megtanult. A DNS-t magát a szándékoddal ébreszted fel és 

annak a felismerésével, hogy Isten ott van benned. Az összes spirituális dolog, amit megtanultál, 

sietve visszatér és újra a tiéd lesz. Felszeditek a szálakat ott ahol letettétek, nem pedig elölről 

kezdtek mindent. A századok bölcsességének a lenyomata ott van a DNS-ben. Kvantum természetű, 

ezért roppant nagy.  

A kristály, a Teremtés Barlangjában őrzi ezt számodra és aktiválja a DNS-ed, amikor 

visszatérsz egy másik Ember-testben. A DNS teljesen egyedi. Nincs olyan Emberi Lény, akinek 

olyan a DNS-e mint a másiknak, még az egypetéjű ikreknél sem. Az ikreknél is csak töredékekben 

azonos (kevesebb, mint 5%). De különösen a nem protein-kódolású, kvantum részeknél. Azok teljes 

mértékben egyediek minden Ember számára. A DNS-ben ott vannak Isten darabkájának jellemzői, 

ami te vagy. Ott van a Felsőbb Én lenyomata. Ott van az angyal-neved, amelyen én ismerlek. Az a 

név nem a linearitásban kimondott név, ami a levegőben vibrál. Inkább egy olyan név, amit mi a 

fényben énekelünk. És amikor az elhangzik, az fenségesen vibrál. Ott van a lenyomata annak, hogy 

valójában ki is vagy. Magaddal hordozod a rokonságod nyomait más bolygókról, az Univerzum más 

térségeiből. Azok energiája is, akik segítettek az emberiség nemesítésében, annak spirituális 

részével, szintén ott van. (A plejádok) Mindez ott van a DNS-edben és ahhoz, hogy ott lehessen, 

kvantum energiának kell lennie.  

Most beszéljünk a 4D-s biológiáról. Amikor az Emberi Génállomány kutatása befejeződött, a 

dupla spirál minden kémiai alkotórésze beazonosítást nyert. Ebben a nagyon-nagyon kicsi dupla 

spirálban hárommilliárd kémiai rész vált ismerté és került beazonosításra. Ez olyan kicsi, hogy a 

DNS molekulát csak elektronmikroszkóp segítségével lehet tanulmányozni. Olyan összetett, hogy 

hárommilliárd kémiai alkotórésze van. Ekkor kezdődött annak a meghatározása, hogy mit tesznek 

ezek a részek és a tudomány elkezdte tanulmányozni azt a rettenetes mennyiségű anyagot. Azután 

kutattak, ami létrehozza a több mint 23.000 Emberi gént. Vagyis a kódolás, a proteinek lineáris 

kódolása után kutattak. A tudomány sokáig várt arra, hogy meglássa "a lenyomatot akcióban", de 

sikerült. A sokk viszont akkor következett, amikor kiderült, hogy a DNS-nek kevesebb, mint öt 

százaléka hozza létre a géneket. Valójában csak a lineáris részt látták, vagyis a DNS protein-

kódolású darabjában lévő kódolást. Az a kis rész hozza létre a géneket, a többi viszont 

véletlenszerűnek tűnik, sőt kaotikusnak. A DNS több mint 90 %-a zagyvaságnak és haszontalannak 

tűnik. A kvantum állapot kaotikusnak látszik. Véletlenszerűnek látszik, mert egy valódi kvantum 

valóságban, nem lehet linearitást felfedezni. Az egyik dolog, ami megakadályozza, hogy lásd a 

kvantum állapotot, a lineáris elfogultságod, ami a 4D-s valóságod része. Így akármennyire is nézed 

azt, ami kvantum, számodra láthatatlan marad. A DNS-nek ezt a véletlenszerű jellemzőjét nem 

szabad könnyelműen kezelni, mert a tudomány egy olyan dolog után kutatott, ami 

megmagyarázhatatlan. Úgy tűnik a DNS 90 %-a nem csinál semmit! A biológusok jól tudták, hogy 

ez lehetetlen, de egyszerűen nincs rá magyarázat. Még csak most kezdi a tudomány tudomásul 
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venni, hogy talán nem is a DNS 90%-a az, ami látszólag véletlenszerű, talán egyáltalán nem is ez a 

kódolás nyelve. Inkább lehet, hogy az, amit "befolyásoló kémiának" hívnátok, ami valami módon 

módosítja vagy beállítja az öt százalékot, ami a genetikai lenyomat motorja. Ebben az irónia az, 

hogy pontosan ez történik, csak nem olyan módon, ahogy azt a tudomány szemléli.  

A DNS 90%-a a spiritualitásod visszatükröződése. Az Akasha Krónika, a Felsőbb Én, vagy 

amit úgy hívtok, hogy "kapu a túlsó oldalra". Kvantum állapotban ezek a dolgok nem a kémiában 

vannak. Képzeld el a kémiai részt, mint hidat vagy csővezetéket, kaput illetve kvantum-mutatót 

minden dologhoz. Ahelyett, hogy lineáris módon úgy gondolod, hogy van egy rekesz vagy skatulya 

ahol a Felsőbb Éned van, képzeld azt inkább bejáratnak. Ha el tudnál menni oda és meglátnád annak 

kvantum állapotát, belépnél egy csővezetékbe, ami aztán elvisz a minden létezőhöz.  

A tudomány az agyatokat úgy tekinti, mint a tudatosság központja, de ez nem így van. Az 

agy a legnagyobb mértékben rendezett idegcsoport, amit látni tudnak, teli van összetett idegi 

kapcsolatokkal. Ezért a tudósok úgy gondolják, hogy az agynak kell felelősnek lennie azért, amit 

úgy hívtok, hogy Emberi tudatosság. De ez nem így van. Az agy csak a 4D-s motor, ami 

engedelmeskedik a DNS 90% kvantum részének. Az agyi kapcsolatok motorja és mérhetetlenül 

bonyolult. Az agy csupán az információk vevőkészüléke, arra szolgál, hogy elektromos jeleket 

hozzon létre. Aszerint, ahogy az utasítása szól, ahogy a DNS hatást gyakorol rá. A DNS százbillió 

része működik együtt, úgy kommunikál, mint egy darab. A kommunikációs kapcsolatnak a fejed 

tetejétől a lábad ujjáig valami módon egy rendeltetése van. A tudomány nem tudja, hogy ez 

miképpen lehetséges. Vajon ezt az agyad teszi? Nem. A DNS, az összes együtt hozza létre az 

Emberi Lényt.  

A DNS "tudja". Az összes közösen működik. Ez nem egy olyan dolog, amit megtalálsz az 

orvosi könyvekben, de ez betölti annak a hiányzó láncszemnek a szerepét, aminek a tudomány 

továbbra sem ad hitelt. A DNS kommunikál saját magával! Egy "elméje" van és "tudja", hogy mi 

történik a tested minden részében. A DNS egy "mezőt" hoz létre körülötted, ami interdimenzionális. 

Ez a mező a tudatosságod, nem az agyad. Amit az agyad tesz, azt a DNS-eddel együtt teszi. A 

dolgok ott vannak a DNS-edben, onnan töltődnek be az agyadba. Ilyen formán a DNS még 

utasításokkal is ellát és hatást gyakorol agyad álombeli tevékenységére, így jut el hozzád. Ezeket a 

dolgokat nehéz elmagyarázni, mert nem lineáris dolgokról beszélünk, hanem a kvantum 

állapotúakról. Minden álmodásod kvantum állapotú. Nincs benne linearitás és ezért a dolgoknak 

nem mindig van értelmük. Álmaidban mind együtt vannak, akik már meghaltak, és akik még nem. 

Azért nincs értelmük az álmoknak, mert nem abban a valóságban vannak, amihez te hozzászoktál. 

Ilyenkor a DNS-ed beszél, az Akasha Krónika lép előtérbe és játssza "a mozit" az agyadnak. A DNS 

az Emberi tudatosság, az agy pedig egyszerűen a szinapszisok 4D-s motorja, ami a híd szerepéül 

szolgál a valóságod számára. A tudomány ezt nem ismeri el, mert nem látja a mezőt. "Kryon, van 

erre valami bizonyíték?" Igen, nagyon is. Amikor egy Ember balesetet szenved és a gerincoszlop 

teljes mértékben elszakad, a test mégis tovább működik. Ilyen az a beteg, aki nem tudja többé 

mozgatni egyetlen tagját sem, sem a kezét, sem a lábát. A szíve mégis tovább dobog. Az emésztése 

működik, a veséi és más belső szervei működnek. Még az utód nemzése is lehetséges! Minden 

működik tovább, habár azt tanultad az iskolában, hogy az agy küldi az elektromos jeleket a 

gerincoszlopon keresztül, hogy tovább dobogjon a szíved. Nos, ha a gerincoszlop sérült, mitől 

működik tovább a szíved? Elárulom a DNS-ed lenyomata által! Amikor a szinapszis (az agyi 

kapcsolatok) motorja lerobban, a DNS talál más ösvényeket és utasítja a testet, hogy vigye tovább az 

életerőt. Ezért van az, hogy a szervek tovább működnek, még akkor is, ha az izmok ellenőrzése 

megszűnt. Ezt a tudomány furcsának találja. Ezért ha azt mondanád, hogy a DNS-ed valójában egy 

ezoterikus éteri agy, ami folytatja azokat a dolgokat, amelyeket a normális agy nem folytat, igazad 

lenne. DNS-edben jelen van mindenféle látványos tulajdonság, amelyeket meg kellene vizsgálni, és 

amelyeket a jelenlegi tudomány még csak nem is lát. 
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A DNS vizsgálata 

Képzeljük el a DNS-t, mint egy cukor alapú molekulán függő csavart nukleotid párt. Ha 

elkezdjük tanulmányozni, megláthatjuk, hogy rengeteg van belőlük, de csupán 4 pár ismétlődik, 

nagyon gyakran, és számos kombinációban. Három milliárd bázispárt tartalmaz. Döbbenetes! 

Feltételezésetek szerint ez a hihetetlenül sok bázis pár alkotja a teljes Emberi génkészletet. Ezt 

mostanában fedeztétek fel, és büszkék vagytok rá. De elárulom nektek, hogy dobozban vagytok, és 

elfogultak vagytok! Mindjárt a DNS feltérképezésének kezdő tanulmánya elfogult! Azt gondoljátok, 

tudjátok, hogyan működik, de ez nem így van. Csakis olyasmit kerestek, amire számítotok, hogy 

meg fogjátok találni, mivel azt gondoljátok: tudjátok, hogyan működik. 3 milliárd bázis pár! A 

géntérkép elkészült, de úgy fest, mint egy idegen nyelvű könyv, amilyet sosem láttatok még. Végül 

is minden oldalt le tudtatok fotózni, és szimpla betűket kaptatok eredményül. Itt az ideje lefordítani 

az ismeretlen nyelvet, és értelmezni, hogy mit mutat a térkép az Emberi génkészletről. És itt jön az 

elfogultság, amiről már beszéltünk. A tudósaitok rögtön azt mondják: „Megállapítható, hogy 

rengeteg kód szerepel, de úgy látszik, csupán 3%-nak van egyáltalán valami funkciója. 

Elmondhatjuk, hogy ez a 3% végez mindent, mert ezek az emberi génkészlet génjeit alkotó fehérje-

kódolt DNS részek. A maradék 97% úgy látszik, nem tesz semmit.” A biológusok így gondolják: 

„Nem lesz túl nehéz megtalálni a szükséges válaszokat, mert felfedeztük, hogy a DNS 3%-a működik, 

és a kb. 40 ezer génünk ebből a 3% fehérje-kódolt részből áll. Nekiláthatunk felfedezni, mi működteti 

a testünket. A maradék nagy mennyiségű nem fehérje-kódolt részeit eldobhatjuk, mert az csupán 

valahogy fennmaradt az evolúció során. Ez tulajdonképpen szemét.” A tudósaitok a DNS 97%-át 

szemétnek nyilvánítják. Van egy pár dolog, amiben hibázik ez az elmélet, még a 4 dimenziós 

valóságotok és logikátok szerint is. Ehhez meg kell vizsgálnunk egy-két dolgot. De mindenekelőtt 

nézzük, hogyan magyarázzák ezt!  
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Áttekintve, a következőket állítják: „Nyilvánvalóan a nem kódolt DNS rész visszamaradt az 

emberi fejlődés során. Már nincs rá szükség és nincs is használatban, felesleges. Őseinknek szüksége 

volt rá, de ma már nem használatos.” És íme, hogyan igazolják a logikájukat: „ A hagyma 36 

milliárd bázis párral rendelkezik tizenkétszer annyival, mint amennyi az emberi génkészletben 

található. Láthatjuk, hogy a hagymában is rengeteg a felesleg.” Majd folytatják az okfejtést: „Egy 

hagyma sokkal kevésbé összetett, mint az Ember, tehát nyilvánvaló, hogy a természet DNS felesleget 

képzett ebben a zöldségben is, mint az embernél. Így működik a természet. A hagyma nem olyan 

értelmes, mint az ember.” Tényleg? Meg szeretném jegyezni, hogy a hagymák nem háborúznak. 

Hagyjátok el a „tudom, hogy a dolgok hogy működnek” szindrómát. A hagyma jóval összetettebb, 

mint ahogy gondoljátok. Utasításkészlete van arra vonatkozólag, hogyan tápláljon titeket és szoros, 

mély kapcsolatban áll a Gaia-val, interdimenzionális szinten sokkal összetettebb, mint amin ti 

emberként keresztülmentek. Minden zöldség között kapcsolatra van szükség a bolygón!  

Az emberi DNS 97%-a nem szemét! Vizsgáljuk meg a természetet! Hányan tanultatok arról a 

csodálatos folyamatról, amit evolúciónak hívtok? Csakugyan alaposan formálja a bolygót, és 

rendkívül hatékony. Számos faj esetében láthatod, még a jelen életedben is. Azok a tudósok, akik 

tanulmányozták a biológiát igazolhatják, hogy azok a halak, amelyek az óceán mélyén élnek, és 

nincs szükség a szemükre, visszafejlesztették őket. Azok a teremtmények, amelyeknek nincs 

szükségük lábakra, úszólábakat növesztettek. Ez nem mindig tart hosszú ideig, megfigyelhetitek a 

rovaroknál. Számos generáció megváltoztatja a túléléshez szükséges színeit attól függően, hogyan 

változik a környezetük, vagy a rájuk leselkedő ragadozók. Az evolúció rendkívül hatékony. Nem 

termel szemetet, a módszer mindig a túlélés. Hogyan lehetséges, hogy az emberi DNS 97%-a 

szemét? Tényleg elhiszed, hogy a Hét Nővértől (Plejád) kapott magból mesterien és gyönyörűen 

kialakított biológiátok 97%-a szemét? Nem, ez nem így működik. „Akkor mi az igazág, Kryon?” 

kérdezhetitek.  

Itt egy metafora: Beazonosítottátok a DNS kód minden betűjelét, majd a feltételezések közül 

a lehető legrosszabbat választottátok: Mély bölcsességgel és az összes létező tudásotok szerint 

eldöntöttétek, hogy csak egyetlen betű fontos a DNS-ben, mégpedig az „e” (persze ez képletes). 

Tehát csakis a szavakra fordítotok figyelmet a 3 milliárd bázis párból, mégpedig azokra a szavakra, 

melyekben az „e” megtalálható. Ezek után mindenki tudja, hogy azok a szavak, melyekben nincs 

„e”, az a rész szemét. A korlátjaitok e szegényes feltételezés alapján – azok, hogy a dolgok 

lehetséges működéséről kialakított tudásotok kihagy minden betűt, kivéve az „e”-t. A metafora szerit 

ez az elképzelésetek a gének működéséről, és arról, hogy a gének az élet építőelemei, valamint, hogy 

csakis az aktív kémia az, amit meg tudtok figyelni működés közben. Ezen kívül a tudomány azt 

állítja, hogy a gének kémiailag a fehérje-kódolt DNS-ből épülnek fel. Ha nem látod a fehérje 

kódokat, vagy azon betűket, melyekből a fehérje kódok felépülnek, nem kapsz géneket, melyet az 

élet egyetlen fontos alkotóelemének tartasz. Az elmélet szerint, ha nincsenek fehérjekódok a DNS-en 

belül, akkor az felesleges rész. Más szóval elutasítjátok az evolúció elméletét, előre megítélitek azt, 

ahogy a dolgok működnek, és elhatározzátok, hogy mi a fontos, és mi nem alapul az 

előfeltételezéseteken. Amiről beszélni szeretnénk neked, kedves Emberi Lény, pont a 97%, a 

„felesleg” a hely, ahol az Arany Angyal található, ez az RNS, a RiboNukleinSav.  

Több, mint 120 ezer génből áll az Emberi génkészlet. Egy napon majd meglátjátok, hogy 

igazat mondunk, mert ha csak az „e”-ket számoljátok, tényleg 40 ezret találtok! (Metafora ismét.) 

Nézzük meg a puzzle-t más szemszögből: A fehérje-kódolt rész a habarcs és a tégla az épületben, 

melyek folyamatosan készülnek a testen belül. A buktató az, hogy szorgalmasan tanulmányozzátok a 

fehérje-kódolt részt, mely csupán az épület tégláit (fizikai részét) mutatja meg. A kivitelező 

intelligencia, és az a rész, mely az utasításkészletet tartalmazza, az RNS; és ez alkotja a DNS nagy 

részét is, de nem lineáris módon, és következésképpen nem hoz létre olyan kódolást, aminek 

értelmét látod. Linearitásotokban elvárjátok, hogy a DNS szavaknak legyen bizonyos alakjuk, 

ugyanúgy, mint a matematikában vagy a számítógép programozásban. Ha ránéztek egy kódra, 
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normál esetben van egy start és egy stop „jelzőtáblája”. Indikátorok, amelyek lineárisak. Ez 

ugyanígy van a biológiában is, kivéve titeket, mert nálatok csupán a DNS 3% tartja be a lineáris 

jelzőtáblás szabályt. A 97% RNS-ben nincs kódolás, aminek értelme lenne. Ez interdimenzionális, 

és annak megfelelő nyelven íródott, és addig nem fogjátok megérteni, míg el nem kezditek használni 

a tizenkettes alapú matematikát. Akkor bele fog kattanni egy mintába, egy rácsba. Meglátjátok majd 

az ismétlődő részeket, és sokat fogtok találni belőlük. Elkezditek majd koordinálni az RNS-t és a 

származási utasításokat, melyek a fehérje-kódolt részek. Az utasítási kódok 12 réteg mélyek. 

Megkérdezem tőletek: ha valóban a DNS-t szeretnétek tanulmányozni, a tégláról akartok tudni, vagy 

inkább a kőművessel beszéltek, aki rakja a falat? A válasz nyilvánvaló. Most még csak a téglákat 

vizsgáljátok, és azt, hogy hogyan helyettesítsétek őket, ha elromlanak. Úgy tűnik, nem törődtök a 

tégla rétegekkel, vagy a lenyomattal. A DNS teljes mélysége 12 réteg. Mindegyik rétegnek két 

alapvető jellemzője van. A rétegek közül azt, amelyiket négydimenziós valóságotokban láthattok (a 

kettős spirált), alsó rétegnek fogjuk hívni – bár interdimenzionális szempontból az „alsó” és „felső” 

megjelölés nem jelent túl sokat, ezt csak a ti kedvetekért alkalmazzuk, hogy némi elképzelésetek 

legyen az elrendeződésről. Az alsó rétegnek a két alapvető jellemzője a spirál két fonala, két oldala, 

amelyeket olyan kémiai hidak kötnek össze, melyek tulajdonságait jól ismeritek. E fölött az alsó 

réteg fölött még 11 további réteg található, vagyis összesen 12 réteg létezik 24 jellemzővel. 

Mindegyik rétegben, még az interdimenzionális rétegekben is, két oldal található, melyek éppolyan 

kiegyensúlyozottak, mint az általatok látható.  

 

Sokakban felmerült már a kérdés: mi okozza a négydimenziós DNS-ben a csavarodásokat? 

Egyesek szerint a kémiai hatások és ellenhatások eredményeként alakulnak ki, ezek a forgatóerők. 

Elmondom, hogy mi okozza a csavarodásokat. Négy tényező eredményeként csavarodik meg a 

DNS, mely tényezők mindegyike interdimenzionális. Tehát a DNS elemeinek egymáshoz 

viszonyított elfordulását a rájuk ható interdimenzionális tényezők okozzák. Ezek az idő, a gravitáció, 

a mágnesesség – és egy további tényező, melyet ti Kozmikus Szövedéknek neveztek, mi azonban A 

Felemelkedett Mesterek Energiájának fogunk hívni. Ez a kozmosz isteni energiája – ez része és 
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alkotóeleme annak, amit ti emberi tudatosságnak hívtok – ez az energia, amelyet kezdtek felfedezni. 

Ezen négy energia, mindegyike jelen van a más dimenzióbeli DNS-rétegekben, és hatást 

gyakorolnak az általatok látható dimenzióra is, spirállá csavarják a létrát, és további 

csavarodásokhoz vezetnek a csavarodásokon belül is. Ha elkezditek megvizsgálni a csavarodásokat, 

rá fogtok bukkanni bizonyos összefüggésekre, olyanokra, amelyekre nem is számítottatok. 

Számoljátok meg a csavarodásokat az Indigó Gyermekekben is – itt aztán olyasmikre fogtok lelni, 

amire végképp nem gondoltatok volna. Mennyire különböznek tőletek tulajdonképpen az Indigók? 

Netán gyökeres biológiai különbségekről van szó? A válasz: igen!  

A DNS tanítás folytatása 

A 12 rétegű DNS minden rétege két fő egyensúlyozó tulajdonsággal rendelkezik. Ezért 

összesen 24 ilyen attribútum van. A fonalat, melyet a ti valóságotokban láttok, egyes számúnak 

fogjuk nevezni (a biokémia). Bár lehetetlen sorba állítani és megszámozni az interdimenzionális 

dolgokat, mi továbbra is 1-től 12-ig fogjuk őket számozni, a könnyebb megértés érdekében. Habár a 

tudósaitok 11 dimenziót látnak mindenben, valójában 12 van. Elmondjuk a fizikusoknak, és a 

tudósoknak: jó úton haladtok, de elfelejtettétek számba venni a nullát. A nulla nem "semmi", és nem 

is a "végtelen." Ez egy interdimenzionális egész szám. Ha majd elkezditek használni a 12-es alapú 

matematikában, ez lesz a varázslat, amire szükségetek van, és ami a csillagokba emel titeket. Mivel a 

nulla a 12-es alapú matematikában az egyetlen szám, amely tartalmazza a lehetőséget, annak a 

lehetőségét, ami megtörtént, és annak, ami megtörténhet valóban egy interdimenzionális szám. 

Jelenlegi matematikátokban semmi nem tartalmazza ezt a fajta energiát. A tizenkettes alapú 

matematika segíteni fog nektek a 4D-n túli fizikában. Ez a jövő számítógépes módszere. A DNS 12 

fonala, ha interdimenzionálisan szemléljük, egy kockát alkot, ami finoman beleillik abba a 

geometriai alakzatba, amit csillagtetraéderként ismertek. Mi ezt így látjuk, amikor rátok nézünk. 

Ismerjük a programozást látjuk, kik vagytok, látjuk a lehetőségeket, az energiákat, az 

életfeladatokat, és a kristály programot mindent, amit a DNS tartalmaz. Mikor kiejtjük azt a szót, 

hogy DNS, mindezt értjük alatta, nem csak az emberi génállományt, amelyet egy fonálként ismertek, 

a ti 4D-s világotokban. Mi mind a 12-ről beszélünk. A DNS négy csoportba van szerkesztve, 

hármasával. Minden hármas csoportnak neve és rendeltetése van. Minden csoporton belül, mind a 

három fonálnak külön neve és rendeltetése van. Tudnotok kell, hogy kapcsolat van közöttük, az 

egyes, a kettes és a hármas között. Minden csoportnak a harmadik rétege az első kettőnek a 

katalizátora. "A változás lehetőségének" a katalizátora. Mivel igen nehéz elmagyarázni, hogy ez 

hogy lehetséges, ezért megismételjük: a hármas fonál minden csoportban az első kettő katalizátora és 

ezért, minden csoportban ez a harmadik fonál a három közül a legfontosabb.  

További ismeretek a DNS-ről 

Ami 1978-óta történt, az elképesztő! Nem csupán tudományos téren, hanem az ezoteriában 

is. Azóta már feliratoztuk a DNS rétegeket. A DNS minden egyes rétege, legyen az 

interdimenzionális vagy sem, nektek szóló elnevezéssel rendelkezik: ezek Isten nevei. Egyes rétegek 

működnek, mások pedig arra várnak, hogy működésbe lépjenek. Vannak olyan rétegek, amelyek 

csak információtárolásra szolgálnak, és ezáltal előkészítő szerepet töltenek be. Vannak olyan 

rétegek, amelyek csak „raktáron lévő lehetőségek”, a felhasználásra váró elemekhez vagy 

akkumulátorokhoz hasonlóan. Aztán vannak olyan rétegek is, melyek feladata a kommunikáció. 

Isteni lényetek egy része is benne foglaltatik abban, amit ti DNS-nek neveztek. A DNS rétegeknek 

Héber neveket adtunk. Néhányan megkérdezték: „Miért pont a Héber? Miért nem valami ősi nyelv, 

mint például a Lemúriai esetleg a Sumér?” A válasz a következő: keress egy Sumér vagy Lemúriai 

szótárt és megtesszük, de nem fogsz találni. A bolygó leglényegesebb nyelve a Héber, amit a 

legtöbben értenek, a legmélyebb értelmű és tartalmazza a teremtés magját. Ez a haladás iránya, meg 

fogjátok látni, hogy a tudomány is ezt fogja tenni, amint megértik, hogy mennyire mély értelmű 
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nyelv ez. A rétegek sorszámát numerologiai példa gyanánt adjuk meg, hogy értelmük legyen egy 

energia rendszerben, amit ti ismertek. Valójában nincsenek megszámozva a rétegek, nem lehetnek. 

Ez olyan, mint a fürdő víz. Nem tudsz a fürdő vízbe nézve rámutatni, hogy az ott a meleg, az ott a 

hideg, az pedig a szappanos rész. Nem teheted. Az egész a fürdő víz, és amikor beleülsz, élvezed az 

élményét. A tested nem mondja azt, hogy ez itt a hideg rész, az meg a meleg és ott a szappanos. 

Csak élvezi. A DNS is ilyen. Egy interdimenziós energia. Nem lehet feldarabolni. Nem lehet 

megszámozni. Mi mégis mindkettőt megtesszük.  

Ha úgy tetszik, egy DNS konyhát képzelj el, ahol megadom nektek a hozzávalókat mielőtt 

összeraknátok őket. De azután, ahogy összekerültek, mint a ti esetetekben már nem tudjátok többé 

megszámozni, nem tudjátok többé megszámolni az összetevőket. Ha úgy tetszik, gondoljatok rájuk, 

mint hozzávalókra, egyik sem önálló, nem lehet az. Még ahogy bemutatjuk a rétegeket, abban is az a 

bonyolult, hogy gyakran együtt működnek egyik a másikkal és egy újabb számot alkotnak. Oka van 

és numerologiai logikája a sorrendnek, ahogy megadjuk őket egytől tizenkettőig. Meglátjátok, ahogy 

elétek tárjuk az interdimenziós DNS teljes képét, amit magatokban hordoztok, amint a négy 

dimenzióból a több dimenzióba halad, a biológiai rétegtől az Isten rétegig. Ezt a rendszerezést 

választottuk, de ez nem így van. Ha azt szeretnétek tudni, hogy hogyan van valójában és lenne 

rálátásotok, körkörösnek látnátok. A különböző számozott rétegek váltakoznak a körben annak 

függvényében, hogy mi a legfontosabb az adott pillanatban. Nem négy dimenziós. A legjobb 

megközelítés egy luftballon, amelyet különböző rétegek vesznek körül és egy van a középen, de ez 

sem pontos. Csak ez a legjobb, amit elképzelni tudsz. Olyan mintha rétegek lennének a rétegekben 

ahol átfedik egymást, módosítják egymást, oly módon, mely túl bonyolult az agyadnak. Így hát 

részekre taglaljuk egytől tizenkettőig. Tizenkét interdimenziós rétege van a DNS-nek.  

A tizenkettő réteg 

 A számok és elrendezésük nem lineáris, azt jelenti, hogy a DNS rétegeinek energiája a mi 

létező számainkhoz van rendelve, 1-12-ig a könnyebb érthetőség miatt, nem felsorolás, vagy 

számsor, semmilyen elrendezést nem követ! A tizenkét szám együtt működik, négy darab hármas 

csoportban, mindegyiknek van neve! (A DNS rétegek illusztrációit közvetítéssel lehozta: Ilan 

Dubro-Cohen) 

1-3 réteg: Földelési csoport 

4-6 réteg: Isten-Ember csoport 

7-9 réteg: Lemúriai csoport 

10-12 réteg: Isten csoport 

Egyes DNS csoport: Földelési rétegek 

 

1-2-3 réteg 

1. réteg: A Biológiai Réteg!  

Neve: Keter Etz Chayim 

Jelentése: Az élet fája 

 Az egyes réteg maga a kettős spirál, a látható kémiai folyamatokat jelképezi. Az első réteg, 

az Élet Fája, az a biológiai réteg, amit emberi génállománynak neveztetek el, ami 3 milliárd részből 

http://www.kryon.com/seminar%20images/DNA%20page/DNA1R.html
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áll. A fizikai síkon csak ez az egyetlen réteg látszik, ez tartalmazza a teljes biológiai kódot, az ún. 

"DNS"-t. Ez a réteg a biológiai dupla hélixet képviseli, jelenlegi életetek Mester Krónikáját. 

Numerológiailag "egy"-es, és mint ilyen, hordozza az "Új Kezdetek" energiáját. Ez a négy és 

többdimenziós utasítások rendszere, a többi 11 réteg részére. Az emberi génekben tárolt 

utasításoknak mindössze 3%-a vonatkozik a fehérjében kódoltakra. A maradék 97% a DNS többi 

interdimenzionális rétegéire vonatkozó masszív kölcsönhatásokra irányul. 

 

Áthidaló szint, 4D-s és multidimenzionális részeket is tartalmaz! Nincs egyedül, a test vezérlő 

„antennája”, a többivel lehet együtt „egész”! Adóvevője a veled kapcsolatos dolgoknak, elmúlt 

életeid, emlékeid, múltbeli spirituális tanulmányaid, esetleges lemuriai gyökereidről enged 

következtetni! Adóvevőként a feladata, hogy a multidimenzionális rétegek információit tovább adja 

a génszerkezetnek. Központi szerepet játszik minden más működésében! Az emberi test 

összehangoló mestere a DNS, nem pedig az agy! 

2. réteg: Életfeladat!  

 Neve: Torah E'ser Sphirot 

Jelentése: A törvény isteni tervrajza 

 A kettes réteg a dualitás törvényének isteni tervrajza, az Életed Leckéjéről szól. Élet-lecke, 

ami biológiával foglalkozik Az egyén életfeladata utáni kutatást jelképezi, és csodálatosan 

együttműködik a nyolcas réteggel. Ez az a DNS réteg, amely az Emberi Lény cél-és irányérzetéért 

felelős. Az életnek és minden történésnek a jellemzőit hordozza- nem tárolt formában, hanem inkább 

érzelmileg. Néhány réteg az emlékeket hordozza, más rétegek az emlékekből építkező cselekvéshez 

szükséges eszközöket. Az egyik réteg lehet az ács, egy másik a faanyag, míg egy harmadik az építési 

terv. Érzelmileg hat rád. Kémiailag hat rád, az ereidben árad és az egyes réteggel kommunikál. 

 Ha összeadjuk az elsőt és a másodika, akkor hármat kapunk. Három a numerológiában a 

katalizátor. Van egy Élet-Leckéd, amihez hozzá veszed az Élet Fáját, az első réteget. Mi az életed 

feladata, hogyan hat rád, élvezetekről szól vagy betegségről? Arról is szólhat, amikor nem vagy 
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egyensúlyban. Az Életed Leckéje, ez mind összefügg. Nagyon mélyen. Az Életed Leckéje egy 

alapvető kapcsolat része, amit akasha rekordnak neveztél el. Mi Isteni Tervrajznak fogjuk hívni. Élet 

Lecke Isteni Tervrajz. Szándékosan jön veled, egyedi ebben az életben. Ez a második réteg a 

nyolcadik réteghez beszél. A nyolcadik réteg az igazi akasha rekordja az emberi lénynek. A második 

réteg nem az akasha rekord, hanem a viszony az akasha rekorddal. Élet Lecke, Isteni Tervrajz, az, 

ami voltál. Sokan vannak, akik járják az életüket és azt mondják szerencsétlenek. "Minden, amit 

csinálok félre sikerül." Fogalmuk sincs az Életük Leckéjéről, soha nem keresték, soha nem érdekelte 

őket. Áldozatokként járják a világot. "Mindig csak én" mondják. Soha nem értik meg, hogy ha 

tudnák, hogy hogyan aktiválhatják ezeket a rétegeket, akkor kiigazíthatnák az életüket.  

 

 
 

 A karma elhagyása 1987-óta elérhetővé vált, van választás, de következményekkel jár, ideje 

felnőni és felvállalni a felelősséget, nincsenek többé áldozatok, sem véletlenek, helyette viszont van 

kötelezettségvállalás, minden téged körülvevő dologért, ezt meg kell értened! Az életfeladatok 

személyesek, veletek maradnak a karma elengedése után is, mélyebb, mint a karma, de attól eltérő. 

Az ember szabadon választ, Teréz Anya vagy Adolf Hitler lesz! Az ember „Isteni része” a valódi, 

minden más csak trükk.  

Tanulj meg szeretni! 

Tanulj meg hallgatni! 

Tanulj meg elfogadni! 

Tanuld meg szeretni önmagad! 

Tanuld meg kimondani a saját igazad! 

Tanuld meg, hogyan ne legyél áldozat! 

Tanuld meg, hogy senki nem korlátozhat téged! 

Tanuld meg megérezni saját Mesteri mivoltodat! 

Tanuld meg, hogyan kell más emberekkel élni! 

Tanuld meg, hogyan lehet nem másokat okolni! 

Tanulj meg kilépni a dualitásból (elengedni a karmád)! 

Tanulj meg jobban gondoskodni magadról, mint másokról! 

Tanuld meg, hogy jogod van itt lenni, és nem bűnben születtél! 
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3. reteg: Felemelkedés és Aktiváció!  

Neve: Netzach Merkava Eliyahu 

Jelentése: Felemelkedés és Aktiváció 

 Ez az egyetlen az interdimenzionális rétegek között, amely valóban a felemelkedési státuszra 

irányul. A hármas szám "katalizáló" a számmisztikában, és a 6. réteggel áll kölcsönhatásban, amely 

az Ima és a kommunikáció rétege. A kettő együtt 9 (3+6), ami "beteljesülést" jelent a 

numerológiában. Sajátos módon a Toboz miriggyel (Pineal gland) is kapcsolatban áll, kötődik a 

tobozmirigyhez. 

  

Azt állítod, Kryon, hogy vannak biológiai részek ebben a testben, amelyek úgy lettek 

tervezve, hogy képesek legyenek például a felemelkedésre? Úgy bizony. Mit szólnál hozzá, ha azt 

mondanám, hogy a teljes biológiai szervezeted a felemelkedésről szól? Sokan, akik ezt a planétát 

járják, legbelül semmit sem tudnak a mozgató rugóról. Csak abban bíznak, hogy működik. Nem 

tudnak róla, nem gondolnak arra, hogy esetleg valahol Mesterség folyik az ereikben.  

 

 Most mesterként gondolkozz, ne emberként, a felemelkedés jelentése:”halál nélkül átlépni a 

következő életbe”, ezt már sokan megtették, érvénytelenítették a karmájukat, kiegyensúlyozták a 

dualitást önmagukban, dolgoztak az életfeladatukon és szó szerint mássá váltak. A folyamatot, amin 

átmentek a DNS ez a rétege irányította!   

Az aktiváció azt jelenti,”valamit működő állapotba hozni” ez a cselekvés rétege, a „tested 

kémiájának aktivátora” segít elérned mindazt, amit a tudatosságod, megkövetel”! A DNS irányításra 

vár, vagyis ez a réteg Téged aktivál, belehelyez  a felemelkedés leírt meghatározásába. 

 Tehát a hármas réteg a felemelkedés és aktiváció rétege. Soha nem változik és meg sem 

változtatható. Ehelyett ez változtatja meg a többi réteget és test belső működését, hogy segítse a 
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spirituális felemelkedést. Ez a cselekvés rétege, ami folyamatosan „hallgatja” a tudatosságotok 

változásait!  

Kettes DNS csoport: Az Isten-Ember rétegek 

 

 4-5-6 rétegek 

 Ahogy haladunk a rétegekben észrevehető, hogy a DNS energiák egyre kvantumi jellegűekké 

(multidimenzionális) válnak, egyre kevésbé megmagyarázhatók! A numerológia itt is jelen van, 

négy-öt-hat összeadva hatot eredményez, és később látni fogjuk ennek jelentőségét!  

4. réteg: Az Angyali Neved!  

Neve: Urim Ve Tumim  

5. réteg: Az angyali Neved!  

Neve: Aleph Etz Adonai 

Jelentésük: A Fény és az Erő (Mag Kristály Energia). A legfontosabb spirituális minőség, Isten fája, 

vagyis a család. 

 A négyes és az ötös réteget együtt kell bemutatnunk. Annyira fontos. Ezt a két réteget mindig 

párként tekintsük. A negyedik és ötödik réteg együtt adja (a jelenlegi földi életben) az önkifejezés 

lényegét és az isteni aspektusotokat itt a bolygón. Az Akasha Krónika kristályán lévő "nevet" 

jelentik. A két réteget együtt így értelmezhetjük: Alapvető és legfontosabb spirituális minősége 

mindennek, ami van: Isten fája, ami a család. Ezek Isten nevei és nem lehet ezekre, mint külön 

rétegekre gondolni. Együtt az isteni rétegek részei. Ez a két réteg együtt (4 és 5) az 

interdimenzionális Akasha Krónikád, vagyis annak a krónikája, aki vagy az Univerzumban és 

mindannak, ahol voltál és vagy. A "Teremtés barlangjában" a kristályodon található név is itt van 

kódolva. A két réteg 9–re adódik össze, jelentése ismét beteljesülés. 
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A négyes és az ötös rétegek azok, amit mi az Angyali Nevednek mondunk, aki valójában 

vagy. Ennek itt kell lennie. Kedves emberi lény, te egy intedimenziós akashát hordozol. Ez annyira 

ezoterikus, amennyire csak lehet. Ez az élet, amit te emberinek hívsz annyira mulandó, annyira 

ideiglenes. Örök vagy, úgy mint én. A jövőben és a múltban, mindkét irányban. A kör bezárul, 

interdimenziósak vagyunk, örökké léteztél, és örökké fogsz. Az angyaliságodnak van egy 

interdimenziós színe, és egy energiát hordozol, amihez egy gyönyörű név tartozik, amit mi a fényben 

éneklünk. Két szétválaszthatatlanul összeforrasztott réteg a négyes és az ötös kell ahhoz, hogy 

elmondják, hogy leírják. Annyira fontos. Még az Isten réteghez sem szükséges két réteg. Ez vagy te. 

Most elmondom, hogy mi az interdimenziós akasha. Engedd meg, hogy elmondjam akkor is, ha nem 

érted meg. Hány földön voltál már? Hányszor csináltad már ezt? Nem itt, más univerzumokban. A 

válasz: rengetegszer! Mert ez az, amit csinálsz. Helyekre jössz, biológiai formát öltesz és 

angyaliságod egy rejtély. A dualitásba lépsz és éled az egyik életet a másik után, egyiket a másik 

után, hogy természetesen fejleszd ki a rendszer vibrációját, azon rendszerét, amit földnek vagy 

másként nevezel. Az angyali neved tudja e neveket. Gondolj Föld előtti időkre, amikor már ezt 

tetted. Gondolj más dimenziókra, ahol ezt tetted. Ez az, amit csinálsz, Öreg Lélek. Nem ez az első 

váltás, amin átmész. Nem a lemúriai váltásról beszélek. Arról beszélek, amely másik földön történt, 

ez előtt. Ahol a békés planétát beteljesítetted. A lelkedben tudod, hogy milyen érzés. Az ereidben 

tudod, hogy milyen érzés. A DNS-ed összecseng a tökéletes rács hangjával. Már megtetted ezt 

korábban is. Ez az, amiért annyira meg vagy győződve arról, hogy meg tudod tenni most is nem 

mindenki, de azok, akik rá vannak hangolva. A titok: gyakorlat.  

Ti kvantumi lélekcsoport vagytok, amikor társ-teremttetek kihat mindenre, ami körülöttetek 

van. A szétvált lélekcsoportok legnagyobb része a felettes Én, amely kvantumi módon különül el az 

embertől, a DNS-ben helyezkedik el, nem érzékelhető a 4d-ban. A szellemi vezetők, az angyalok is 

bennetek léteznek. Ha változtatjátok a rezgéseteket visszavonulnak. A DNS-etek változik, ezáltal 

létrejön az úgynevezett spirituális ugrás. Jönnek az újak, tisztul a kép, az új Én-nel csak ti vagytok 

képesek megbirkózni. Az átalakulás, alkalmazkodás alatt céltalannak, magányosnak érezhetitek 

magatokat. Amikor az egyensúly helyreáll a vezetők visszatérnek, szinte újnak tűnnek. Születéskor 

hasadtok több részre (lélekcsoport) és egy rész ott marad a fátyol túloldalán. Egy bizonyos korban 

elkezditek keresni a Teremtőt, és megtaláljátok önmagatokban. A név az angyali neveteket 

tartalmazza, a „Név” személyes lélek-kristályotokon szerepel, mindig ez volt és lesz a nevetek! A 

négyes-ötös csoport „A fény és az erő” „A mag kristály energia” tehát a föld fénye vagy az egyetlen 

erő ami számít, nem a fonal valósága hanem az idő szövete, kezdet és vég nélkül, a mag család 

vagytok! Négyes és ötös együtt az angyali lényeged, az interdimenziós akasha entitás neve, amely 

örök.   

6. réteg: A Felettes Én!  

Neve: Ehyeh Asher Ehyeh 

Jelentése: Vagyok, aki vagyok 

Ez a legszentebb emberi réteg, amitek van. A hatodik réteg a "Felettes Én", az Ima és 

Kommunikáció rétege. Minden isteni minőség kritikus eleme. Ez a rész egy átjáró ahhoz a hatalmas 

szakrális részedhez, ami levált rólad, amikor megszülettél. Ez az „Én vagyok” szintje, ami az 

Istennel való kommunikációt segíti elő a meditáción és imán keresztül. A fátyol túloldalához vezető 

csatornának tekinthetjük, és gyakran „Szentléleknek” nevezzük. Ez az utolsó szint az Emberi- Isten 

rétegek csoportjában, és a multidimenzionális hármas réteggel működik együtt! 

  

 Amikor érzed önmagadban a teremtőt, akkor a felettes Ént érzed, ez a kapcsolat a másik 

oldallal. A felettes Én nem különül el az emberi lénytől, ő maga a benned lévő Isten, nehéz ezt 

elhinni, megszokni, mert az Istent az ember valami másnak képzeli, hatalmasnak megfoghatatannak! 
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A felettes Én energiája:” Isten vagyok, és örökkön örökké létezem” a Teremtő energiája minden 

emberi lényben létező Isteni rész, ez az átjáró Istenhez! Azért felettes Én mert magasabb rezgésű, 

mint a 4D-s sejtszerkezet, nem feletted van, hanem a teremtő frekvenciáján rezeg, láthatatlan és 

védett! Numerológia szerint a Hatos egymagában áll, a kommunikáció, egyensúly és harmónia 

energiája kapcsolódik hozzá!   

 

A Hatos az Ötöst követi, ami a változás száma és a hetes előtt áll, az pedig a szentséget 

jelképezi! A rétegek függnek egymástól, együttműködnek, a hatos réteg legjobban a hármas 

energiájával dolgozik együtt. A Hatos és a Hármas együttműködése egy újabb Kilencest hoz létre. A 

DNS energiák együttműködése a beteljesülésre utal, az ajtó nyílik a felettes Én-re az 

örömkatalizátorok működésén keresztül! Amikor egyik csoport a másikhoz beszél, megtörténik a 

csoda: új kezdet, beteljesülés. Amikor téged látunk, csodáljuk a DNS-t, nem csak a tökéletességét, 

hanem az Istenségét. Annyira furcsa nekünk, hogy a dualitás megakadályoz abban, hogy mindebből 

valamit is láss mindaddig, míg megnyitod azt az ajtót és elkezded felfedezni. Megnyitni azt az ajtót 

és kideríteni mi is az Élet Lecke, felfedezni a Felemelkedés réteget és hagyni, hogy az Ima és 

Kommunikáció réteghez szóljon. Megkezdeni a beteljesülést, egy energia kört, amely soha nem fog 

megállni, és amelytől elkezded megérezni a Mesteriségedet, amely vagy. 

Hármas DNS Csoport: A Lemúriai rétegek 

7-8-9 rétegek 

 Ez a három réteg elbeszéli a teremtés történetét és mélységeiben mutatja meg, hogy mi is van 

valójában a DNS-ben, ami azt az”emberiség könyvtárává” teszi a földön.  

7. réteg: Megnyilvánult Istenség!  

 Neve: Kadumah Elohim 

Lemúriai neve: Hoa Yawee Maru 
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Jelentése: A feltárult isteniség, a DNS anyanyelve. 

 A hetedik réteg a három lemuriai réteg egyike. Egy fontos pár részét is alkotja, ez a 7 és 8 

(ezek a "lemuriai páros rétegek"). A páros egyike ez, amelyet a Plejádoktól kaptatok isteni 

kiegészítőül a normál földi DNS készletetekhez. A lemuriai neve: Hoa Yawee  Maru, az intuitív 

interdimenzionális érzékelés leírására, amellyel a Lemuriaiak rendelkeztek, és amely azt is jelenti, 

hogy "Feltárult Isteniség". Ez az extradimenzionális érzékelés rétege. Ez volt a lemúriaiak 

csúcstechnológiája. Nekik nem volt mikroszkópjuk, nem volt teleszkópjuk, nem volt semmi hi-tech 

akármilyük, abban az értelemben, ahogy te a csúcstechnológiát érted. Nem volt számítógépük sem. 

Nem volt szükségük rá, mert megvolt a kapcsolatuk egy olyan interdimenziós perspektívával, amely 

nálad hiányzik. Egyesek azt mondják, hogy egy további érzékszervvel rendelkeztek. Nem, nem 

rendelkeztek. Egy további dimenzió volt rájuk helyezve, kvantum állapotban voltak minden mással, 

ami azt jelenti, hogy tudtak mindenről. Tudtak a naprendszerről, intuitív betekintésük volt a makro 

és a mikrokozmoszba, mert aktív volt a hetes rétegük. Valami, amit te elveszítettél. Az aktiváció az, 

amit elveszítettél, a hetes réteg még mindig ott van.  

 

 Mint említettük spirituális eszenciáátok a csillagokból származnak, ezt a magot a 

Plejádokbeli (Kb. 100.000 éve) emberektől kaptátok, a „megtermékenyítés több ezer évet vett 

igénybe, akkor kaptátok meg, amikor már olyan fejlettségi szintet értetek el, hogy be tudjátok 

fogadni. Egyetlen emberi faj maradt fenn, kifejlődött a spirituális tudatosság így vált a föld”a szabad 

választás egyetlen bolygójává”! „A föld az egyetlen olyan bolygó, amelyen egy spirituális lény 

szabadon eldöntheti, hogy befogadja vagy elutasítja a belső teremtőt. Ez az egyetlen bolygó, amely 

szabályozhatja Gaia energiájának rezgését, vagyis a föld rezgésszintjét! Tehát”megválaszthatja”, 

hogy milyen magasan rezegjen egy olyan rendszerben, amely végül segít meghatározni egy másik 

univerzum kezdeti rezgését, egyetlen másik bolygón sincs ilyen rendszer”! Folyamatosan születnek 

újabb univerzumok, az ősrobbanás elmélet nem állja meg a helyét, az elmélet a 4D-s tudomány 

elfogultságának az elmélete, nincs kezdet és vég, dimenzióugrás történik, folytatódik az, ami volt 

egy magasabb minőségben!” A Plejádokbeli testvéreitek nem csináltak génmanipulációt, nem 

alakították újjá vagy egészítették ki az emberi DNS-t! Ők a születési jellemzők integrálásának 

folyamatán keresztül önmagukból alakítottak lassan hibrideket. Az eredmény az ő spirituális 

jellemzőikkel rendelkező emberi lény volt! Ami addig hiányzott a földről! Az első Lemúriai réteg, 



www.kryon.hu   192/346 oldal 

amelyet az emberiség Kb. 100.000 évvel ezelőtt kapott a Plejádbeliektől. A legfejlettebb kultúra a 

Lemúriai volt Kb. 50.000 évvel ezelőtt, az 50.000 év ahhoz kellett, hogy egy új DNS típust hozzanak 

létre az emberiségen belül, a többi embertípus kihaljon!  Egy napon visszatérnek és találkozni fogtok 

velük! A lemúriai civilizáció fejlettsége engedte befogadni a „magot”! A Hetes a teljességet a 

tökéletességet jelképezi, az Isteni energiát! „ Ez az Isteni feltárulásának egyik rétege, amely 

valójában az ártatlanság korának a vége és a spirituális tudatosság kezdete”! A lemúriaiak azt 

szeretnék, hogy ezt felfedezd és elkezdjél interdimenzióssá válni más rétegekkel, más számokkal 

való kombinációkban is.  

 

8. réteg: A Mester Akasha Krónika!  

Neve: Rochev Baaravot 

Lemúriai neve: Akee Yawee Fractua 

Jelentése: Fénylovasok. Mesterek krónikája. 

 A nyolcas réteg a második Lemúriai réteg, az emberi DNS egyik legalapvetőbb energiáját 

képviseli, a legerőteljesebb spirituális eszközt jelképezi, amellyel az ember rendelkezik: a mag lélek 

személyes Akasha Krónikáját. Minden életed, illetve azok jellemzői benne rejlenek. 

Interdimenzionális lévén nincs valójában jelen a DNS-ben, inkább egy dinamikus útmutató készlet, 

amely közvetlenül elvezet egy sokkal hatalmasabb és központibb energia-információs részleghez a 

Teremtés Barlangjában. Az interdimenzionális jellemzőknek nincs elhelyezkedésük vagy 

linearitásuk, úgyhogy nem könnyű megérteni őket. Azt mondhatjátok, hogy „kvantum állapotban” 

vannak, ahol a legkisebb részek is hatnak az egész teremtésre, együtt alkotnak egy egészet. Ez a 

réteg része annak az isteni információnak, amit a Plejádokbeliekkel való kapcsolat során kaptatok a 

spirituális emberiség létrehozásának hajnalán.  

 

 A kettes DNS réteggel dolgozik együtt .A meghatározás így hangzik: „Gaia  energiája az 

emberiség vonatkozásában”. Vagyis ez egy földalapú jellemző, nem létezhet az emberi lény nélkül, 

az emberben van a személyes feljegyzés mindenről, ami valaha történt vele. Létezik a teremtés 
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barlangja valódi 4D-s kivitelben, de kvantumi jellemzőkkel. Ez a kristálybarlang jelképezi az 

emberiséget a földön, soha senki nem fog rátalálni, mert olyan helyen és mélységben van, senki nem 

léphet be, mert ártalmas az emberi életre. A teremtés barlangja tartalmaz egy feljegyzést minden 

egyes emberről, aki valaha élt vagy élni fog a bolygón. Itt van az emberiség Akasha krónikája, 

minden lélek rendelkezik egy kristállyal, amely minden egyes életre fel van töltve, tehát minden 

emberi léleknek van egy kristály, ami jelképezi az inkarnációkat. A DNS teljesen személyes a 

feljegyzések kvantumiak, a tanultak elegyként jelennek meg, látszólag egyetlen energiában. A DNS 

nem fizikálisan tartalmazza az Akasha krónikát, benne csupán a könyvtárhoz vezető útjelzők 

vannak. A bolygón zajló változások növelik a bennetek lévő tudatosságot, kezditek felismerni belső 

Mesteri mivoltotokat, felfedezitek a teremtőt önmagatokban. Ennek része az Akasha kiaknázása az 

abban rejlő lehetőségek. Sok mindenre alkalmazhatjátok a tanultakat, többek közt felszólíthatod, 

hogy győzze le a fertőzéseket vagy állítsa helyre a teljes egészségedet. A nyolcas szám jelentése a 

felelősség, praktikus dolgok létrehozása. A nyolcas szám a kettessel együttműködve tízet hoz létre, 

ami az egyes. A bölcsességről és felelősségvállalásról szól, ami új kezdetekhez vezet, együttesen egy 

kreatív energiát képviselnek, amely maga a megvalósulás, a manifesztáció. A benned lévő Akasha 

krónika az egyik legnagyszerűbb eszköz, amivel valaha is dolgod lehet.  

 9. réteg: A Gyógyító Réteg!  

Neve: Shechiniah-Esh 

Jelentése: Növekedés lángja, St. Germain ibolya lángja. 

 

 A kilences réteg a harmadik Lemúriai réteg, a gyógyító réteg. Az emberi gyógyulás „hiányzó 

része”, amely egy multidimenzionális folyamatot jelképez az emberi testben. Ez a réteg messze 

túlmutat az immunrendszer kémiáján-egy olyan energia a testben, amely „tudja”, hogy mi a baj, és 

képes a sejtszerkezetet kvantum szinten megváltoztatni, hogy az hatalmas gyógyító erőt és stabilitást 

nyújtson. A test egyetlen kémiai reakciója sem tud ennek még csak a közelébe sem érni, hiszen ez 

multidimenzionális, így képes a lehetőségeket behatároló lineáris emberi elképzeléseken túl 

dolgozni. Ez a Mesterek csodás gyógyító energiája, amely St. Germainhez és a „Lila Lánghoz” 

kapcsolódik. 
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 Alvó állapotban pihen, várva a különböző forrásokból érkező interdimenzionális „jeleket”: az 

emberi szándéktól(tudatosság), a külső forrásokból eredő tiszta energia munkától, illetve néhány 

olyan mechanikus találmánytól, amin az emberiség jelenleg is dolgozik. Ez az energia teljesíti be az 

emberi öngyógyítás képességének és betegség nélküli hosszú életének forgatókönyvét. 

 Ez a harmadik Lemúriai réteg, ám kizárólag az emberek sajátja, a Plejádokbeliek nem 

rendelkeznek vele. Az emberek tanulták meg, hogyan használják a saját testükön, képessé téve 

önmagukat a megfiatalodásra, gyógyulásra és egészséges életre. A Lemúriaiak az úgynevezett 

Megfiatalodás Templomokban dolgoztak ezzel az energiával. A Kilences Réteg aktiválása volt a 

Megfiatalodás Templomainak célja a lemúriai időszakban, amelyeket mágnesesség és az emberi 

tudatosság segítségével hoztak létre.  

 A kilences réteg leginkább az egyes réteggel képes együttműködni. A testtudatos gyógyítás a 

kilences réteggel való munkát jelenti. A testnek két immunrendszer ága van, az első védelmi vonal a 

4D-s kémia, a másik pedig a multidimenzionális kilences réteg. Aktiválni hittel, pozitív 

gondolkodással és egyébbel lehet, mindaddig nem tesz semmit, amíg az ember vagy egy másik 

multidimenzionális energia megszólítja. A testednek olyan tudása van, amelyet tisztelned és 

fejlesztened kell. Eljön az idő, amikor az emberi tudatosság egy látszólagos „szétválást” hoz létre 

azok közt, akik túlélnek, és akik nem. Ez az elkülönülés már zajlik. Idővel láthatóvá válik az 

összefüggés, hogy valaki használja a „sejtjeivel való beszélgetést” és hogy hosszú, egészséges életet 

él, vagy sem. Az egészség eléréséhez a kilences réteget minden nap meg kell szólítani, csupán az 

akarat által történik a gyógyulás, semmi sem erősebb az emberi szándéknál.” Az az emberi lény, aki 

meg tanulja ezt a gyógyító réteget használni és naponta beszél a sejtjeihez, meggyújtja a növekvő 

tudatosság lángját”. A réteg numerológiája is érdekes, a kilences a beteljesülést jelképezi, azt a fajta 

beteljesülést, amikor az emberi lény képessé válik alkalmazni a gyógyító folyamatot, ha ez 

megtörténik, az ember teljessé válik a tervezett módon tud működni. Az egyest összeadjuk a 

kilencessel tízet kapunk, a tíz numerológiailag egy, ami az új kezdetet jelenti. A kezdet és a vég az 

egyensúly két véglete, az emberi test alfája és omegája.  

Négyes DNS Csoport: Az Isteni Rétegek  

10-11-12 rétegek  

 

 Ezek a rétegek már nem találhatók a 4D-ban, bennük az interdimenzionális jellemzők vannak 

többségben. Ezek a rétegek jelképezik azt az „Isteni kanapét, amin a DNS helyet foglal”, létük 

szükséges a többi réteg létezéséhez.  

10. réteg: Isteni Hit!  

Neve: Vayikra 

Jelentése: Az isteniség behívása. Az isteni jelleg felismerése az emberben. 

 A 10.-es réteg a 11. és 12. réteggel alkot csomagot. Ez a három utolsó réteg a "cselekvő 

rétegek" csoportja és nagyban különbözik az előző 9 mindegyikének tulajdonságaitól. A létezés 

isteni forrásának rétege. A numerológiában a 10-est 1-re redukáljuk és ez ismét az "új kezdetek" 

energiáját jelenti. A 10-es réteg az első réteg, amely az ember Isten iránti kutatását elindítja. A 

szabad választáshoz kapcsolódik, önmagától nem tesz semmit, ha kérik, rá megengedi a tanulást, 

csupán kegyelmet és megértést hoz, engedi, hogy az ember saját maga felfedezőútra induljon. Ez az 

első az "isteni rétegek" között, amely "kérd az isteniséged megértését" jelenti energetikailag. Az 
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Isten rétegek "cselekvő rétegek", mivel azok ösztönzik az istenit bennetek, azaz a hiteles lényetekre 

ébredést, megvilágosodást és emlékezést.  

 

 

 Ez már egy teljesen kvantumi réteg, a valódi kvantum-állapot jellemzőivel bír. A valódi 

kvantum állapot olyan részecskéket tartalmaz, amelyek összefonódott állapotban vannak. Ahogy 

elkezdesz elindulni a spirituális úton, elkezdesz társ- teremteni, egyre inkább eltávolodsz, a lineáris 

élettől annál furcsábbnak tűnsz mások számára. A spiritualitás fejlődik, a meditációs gyakorlatokon 

túl kell lépned, azért mert egy szempillantás alatt tudsz energiát létrehozni. A spirituális DNS-ed 

alapjaiban fejlődik, lehetővé téve, hogy kvantumivá tedd az életed, te magad képes vagy a bolygó 

fény-árnyék egyensúlyát befolyásolni. Ez a Mesteri lét kezdete, elkezded a felemelkedett Mesterek 

energiáját megnyilvánítani a bolygón. Egymást kell segítenetek, hogy megtaláljátok a belső teremtőt 

és Mesterré váljatok.   

 11. réteg: A Bölcs Isteni Nőiség!  

Neve: Chochma Micha Halelu 

Jelentése: Az isteni nőiség bölcsessége. 

 A 11-es réteg a második Isteni réteg, az univerzum leghatalmasabb ereje, az emberiség 

könyörületességét jelképezi, amely az anyai energiában összegződik. Ez a tiszta együttérzés és az 

Anya rétege. Multidimenzionális réteg ez is, egyszerre van jelen mindenhol. Az Isteni rétegek 

egyike, amely semmit nem tesz kérés nélkül. A többi réteggel összefonódott állapotban van, 

kvantumi jellegű és nem kezelhető különálló energiaként. Olyan energia, ami csak akkor van jelen, 

ha az ember előhívja. Még a nőkben sincs jelen, ha nem hívják elő, ez mindkét nemben megjelenő 

Isteni nőiesség energiája. Ez az erő lágyítja a szívet, és megnyitja mindkét nemet a józanész 

megoldásai és a békés idők felé. A tiszta együttérzés energiáját képviseli, amely jelenleg hiányzik a 

dualitás egyensúlyából itt a földön. Benned raktározódik ugyan, ám Gaia is irányítja, Együtt 

engeditek szabadjára, amikor a váltás során a leginkább szükség van rá.   
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  Az emberi természet kiegyensúlyozatlan eonok óta, a mostani előttetek levő váltás kezdi 

kialakítani a férfi-női egyensúlyt. Az emberiség történetében a nemek viszonya hosszú idő óta nincs 

egyensúlyban. A 11-es réteg azért létezik, hogy segítse egyensúlyba hozni az együttérző emberi 

lényt, hogy így a bölcs, Isteni nőiesség megmutatkozhasson mind a férfiakon, mind a nőkön 

keresztül. Ez a Gaia beáramlása (föld), a DNS mezőtök igen erősen összefonódik a földdel. A DNS-

etek beszél a föld kristályrácsához, a föld és a köztetek lévő kapcsolat olyan erős, hogy egy 

földrengést akár egy fénymunkás meg tud állítani. 

 

 A teljes DNS réteg az emberiség jövője érdekében lett ide helyezve, és kész aktiválódni, 

amint a tömegek bölcsessége növekedésnek indul a magasabb rezgések következtében, a szükséges 

energia bennetek tárolódik. Olyan kultúrát fogtok létrehozni, amely úttörő a nemek közti egyenlőség 

tekintetében. Ez a réteg mindkét nem legjobb jellemzőit tartalmazza, és azt az érzést adja, hogy 

mindkettő vagytok nem csak az egyik. Ez által majd hihetetlen tiszteletet éreztek majd az iránt a nem 

iránt, amelynek most nem vagytok a képviselője. A nőiesség tulajdonképpen mindenkiben benn 

lakozik, különböző erősséggel. II János Pál pápa korán elvesztette édesanyját, ha beteg volt vagy fájt 

valamije mindig az édesanyját és Máriát, Jézus anyját hívta. A halálos ágynál is őket hívta, akik 

átvezették Isten szeretetébe. Olyannyira imádta a Szűzanyát, és tisztelte és szerette a nőket, hogy 

halálos ágyán az egyik kívánsága az volt, amit még ez idő tájt nem lehetett megvalósítani. Nagyon 

szeretett volna női papokat látni, de az alattvalói közül az egyik megvétózta. Azt mondta: "Nem 

teheted ezt, mert ez megszakítja az összes tanításunk történelmét." Ő tudta ezt és sajnálta. II János 

Pál, egy kicsivel több, mint gondoltad ő egy lemúriai. Tudod mit akart? Békét a Földön.  

 Édesanyátok van veletek a születésnél és az elmenetelnél is ő segít átlépni a küszöböt, 

gyönyörű, szép, téged vár, mosolyogva üdvözöl, ez a találkozás az egyik legcsodálatosabb a földön. 

Az Isteni nőiesség az egyik leghatalmasabb erő a bolygón. Ez, ami azonos a születésben és a 

halálban, ez az Isteni együttérzés jelképe.    

12. réteg: Mindenható Isten!  

Neve: El Shadai 
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Jelentése: Isten. Mindenható Isten. Isten az emberben. 

 Ez a harmadik Isten réteg, magának a Teremtőnek az esszenciája. Ez az egyik legkvantumibb 

réteg, valóban maga a Teremtő energia a DNS-edben, nincs más feladata, mint, hogy létezzen és 

megteremtse az Isteni életerőt az emberi lényben. Mindig jelen van, ám mint a többi nem mutatja 

magát, míg az ember arra nem használja a szándékot, hogy felfedezze, micsoda erő rejlik benne, és 

azt hogyan tudja használni. Az összes réteg közül ez az amelyik mind a 11 másikban benne 

foglaltatik-ilyen az Isten szeretete: betölt mindent, ami van. Ezért tehát a 12-es réteg egy energia 

összeolvadás, amely Isten beolvadását jelképezi minden élőbe, különösen az emberi lénybe.  

 

 
 

 Mi tulajdonképpen Isten? Egyszerűen egy szó, amelyet az univerzum mindenütt jelenlévő, 

kvantumi, kezdet és vég nélküli teremtő energiájára alkalmazol. Isten benned is jelen van, ám nem 

ott lakozik. Isten része van benned, tehát része Istennek és neked is, ez tesz téged a teremtés részévé, 

a „benned lévő Isten” szó szerint értendő. Minden emberben, aki valaha élt és él benne lakozik a 

teremtő tudatosság egy része. Természetesen a gonosztevőkben is jelen van, ők ezt teljesen 

figyelmen kivűl hagyják, teszik azt, amit tesznek szabad akaratukból. A jó Isten senkit nem büntet és 

jutalmaz ezt csak az ember aggatta rá, a mennyben nincsenek, hatalmi harcok nem küzd senki 

senkivel ott csak „rend van”! Az emberek nem képesek a tudatosságuk határain túl gondolkodni: 

Nem tudhatod, amit nem tudsz”. El tudod képzelni azt, hogy valaminek nincs kezdete és vége, ugye 

nem, a tudomány keresi az univerzum kezdetét, valójában mindig is létezett csak dimenzionális 

jellemzőeket váltott, amit gyakran tesz. „Az időnek nincs kezdőpontja, az univerzumnak sincs 

kiinduló pontja, sőt NEKED sincs kezdeted”! Mindig voltál és mindig is leszel. Az emberi agy ezt 

képtelen felfogni. A multidimenzionális állapotban nincs „hely” minden együtt van, az idő egy kör, 

az idő visszahat önmagára, amit te jövőnek nevezel, hat a múltra, a jövő nem ismert ám azt lehet 

tudni melyik a legvalószínűbb lehetőség az idővonalon. A lehetőségek hatnak a mai tetteidre a jövő 

így befolyásolja a múltat! A maják tisztában voltak az idő kör jellegével, a csillagok megfigyelése 

közben jöttek rá és más szemmel nézték ezt, olyan ezoterikus bölcsességgel, amely ugyanazoknak az 

időhullámoknak a tudatosságra való hatását mutatja újra és újra. A világ egy „intelligens terv” 

szerint működik. A tudósok elismerték, hogy bármi is hozta létre a galaxisokat, az intelligenciával 

rendelkezett és az élet érdekében cselekedett!  A Teremtő maga a tiszta feltétel nélküli szeretet, 

amely mindig az élet érdekében cselekszik. A fátyolnak ezen az oldalán (a te oldaladon) nincs rá 
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emberi jellemző egy kivételével ez a szeretet, amelyről tudod, hogy valóságos, hiszen a földön 

nagyon erőteljesen jelen van. A 12-es réteg, felelős”az ő képmására” kifejezéséért. Ez a réteg 

hordozza a benned rejlő teremtő képét, ez nem azt jelenti, ha visszatérsz, a fátyol másik oldalára ott 

embereket találsz, nem! A Teremtő képmását fogod látni, egy ismerős multidimenzionális energiát, 

aki Isten maga. Nem lesz idő és hely, nem lesznek arany paloták, sem igazgyöngy kapuk, ennél 

sokkal jobbat találsz majd:az otthont! 

 

  Az emberek erősek, hatalmas erővel bírnak, 4 D-ban létezel mégis olyan csodálatos 

kvantumiságot hordozol, hogy maga a kvantummeződ nyolc méter széles, minden ember 

rendelkezik ezzel! Az igazság az, hogy ezen a bolygón élnek az EGYETLEN olyan lények, akikben 

ott a Mindenható Isten, és ezt a 12-es rétegnek hívják. Az idegen lények ezért nem támadják meg a 

földet! A Teremtő benned van, te még nem tudsz róla, pedig hatalmasabb mind hinnéd, és DNS 

meződ világgá kiáltja létét. Hegyeket képes mozgatni, megállítja a földrengést, a vulkán kitöréseket, 

és több száz éves élettartamot biztosít. Csak még nem hiszed el! Annak a határán állsz, hogy 

felfedezd, ami benned van, az a váltás, ami 1987-ben kezdődött, még 36 évig fog tartani (2012-től 

számolva) egy olyan időfraktál megszületését teszi lehetővé, amelyet már eonokkal ezelőtt láttak, 

megjósoltak, Kryon is azért van itt! Szabadon dönthettél belépsz ebbe a folyamatba vagy sem és te 

megtetted. Elérkezett a béke lehetősége a földön, a bolygón lévő rendszerek fejlődni fognak és 

elkezdik magukba foglalni a szeretet bölcsességét és az Isteni nőiesség egységét. A DNS összes 

rétege önmagától növekedésnek indul, ami már elkezdődött. Ha a rétegek között keresed a cselekvőt, 

akkor kutass tovább, ha viszont az Isteni életerőt keresed, akkor megtaláltad! 

A DNS mágneses természete 

A DNS-etek összetett, nagyon elegáns és minden egyes darabja egy bizonyos célból létezik. 

Nincs benne selejt, vagy értéktelen darab és egy nagyszerű tervezés eredménye. Ami úgy tűnik, 

hogy véletlen és kaotikus, de nem az. Mert ez a rendszer nagyon pontosan illeszkedik egy 

interdimenzionális keretbe és működik azokkal a gyönyörű szalagokkal. A 4D-ben, ti ezt a kettős 

spirált látjátok. Sok éven keresztül ezt egy szalagnak tekintettétek, egy szalag, amely egyedül felelős 

minden dolgok származásáért, ami azzá tesz benneteket, akik vagytok. A DNS fonalak végei a 

telomérek. Ezek a hosszú fonalak, úgy tűnik, semmit nem tesznek, hanem egyre rövidebbek lesznek, 

ahogy korosodtok egy másolat másolatának a másolata felelős talán azért, amiről azt gondoljátok, 

hogy a végső elmúlás. Nemrég történt egy olyan tudományos felfedezés, amit eddig figyelmen kívül 

hagytatok. Ami lényegében talán a legalapvetőbb felfedezések egyike és ez köt össze benneteket a 

mágneses ráccsal. A felfedezés az volt, hogy a telomérek tulajdonképpen össze vannak kapcsolva. A 

DNS nem szalag, hanem hurok. Eltartott egy ideig, amíg szembe tudtatok nézni ezzel az igazsággal, 

mert ez egy nagyon alapos kapcsolat. Tehát hirtelen kiderül, hogy a DNS nem szalag, hanem hurok 

és most kezd érdekes lenni. Mert ennek a huroknak most más tulajdonsága van, lehetséges, hogy 

elektromosság áramlik benne.  

Az Emberi Lény egy bioelektromos eszköz, az agyatok annak működése (a szinapszisok), 

izomreakcióitok, mind a neuronokkal vannak kapcsolatban, amelyek küldik az impulzusokat, 

milliószor millió ilyen tartja működésben a tested. És ily módon a test elektromossága egyszerre 

kapcsolatba kerül a DNS-eddel, mert a hurkon keresztül áram folyik. Aprócska áram, még a 

legérzékenyebb műszereitekkel is alig észlelhető. Az első dolog, amit el szeretnénk mondani a 

következő: Tudósok, keressétek az áramot! Mert majd felfedezitek, hogy ott van. És mi több, fel 

fogjátok fedezni, hogy az áram jelen van a kémiában olyan módon, ami nem jellemző rá! A DNS 

nem kellene, hogy vezesse az elektromosságot, ám vezeti majdnem úgy, mint egy szupravezető. 

Tehát most itt az áram, ami a hurkon keresztül áramlik. Az elektromosság alapismereteiben azt 

tanultátok, hogy egy hurkon áthaladó áram, mágneses mezőt hoz létre. Következésképpen, a DNS 

egy saját mágneses mezővel rendelkezik, minden egyes tekervény. Persze ez aprócska, ám ha azt 

vesszük, hogy az emberi testnek több milliárdnyi van belőle és mind saját mágneses mezővel 
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rendelkezik, az egész Emberi Lény mágnesessé válik. Íme, itt vagytok most, annak a tudományos 

bizonyítékával, hogy az Emberi Lény DNS-e valóban mágneses mezővel rendelkezik. A 

mágnesesség fizikája miatt, ez valami egészen másra kellene, hogy felhívja a figyelmeteket. Ha egy 

mágneses mező átfedésben van egy másikkal, valami történni fog, amit úgy ismertek: indukció.  

 

Az indukció az a mágikus tulajdonság, amikor két mágneses mező átfedésben van egymással, 

egymásba fonódnak és lehetővé teszik, hogy megtörténjen az energia-kommunikáció és áramlás. Az 

elektromosság, majdnem minden elektromos berendezés, amivel rendelkezetek, naponta ezt 

használja. Amit jelen pillanatban tudnotok kellene, hogy az indukció a DNS változásának a motorja, 

amely a környezetből mágneses utasításokat kap, helyénvaló és nem helyénvaló utasításokat. Ezért 

figyelmeztetünk benneteket, ne tegyétek ki magatokat hosszú ideig tartó mágneses mező hatásának. 

Azonban még valami másra is rá kell jönnötök: egyszerre megvan a lehetőség, hogy információt 

szerezzetek a bolygó mágneses rácsán keresztül, mivel most már tudatában vagytok, hogy 

rendelkeztek saját mágneses áramfejlesztővel, a DNS-etekkel. 1989-ben elmondtuk, hogy a Földnek 

egy olyan mágneses mezeje van, amelyik beállítja a tudatosságotokat. Elmondtuk, hogy ha 

kilépnétek ebből a mágneses mezőből, idővel megbetegednétek. Nem élhettek e nélkül. Most újra 

felhívjuk a figyelmeteket, hogy szerezzetek erre bizonyosságot, mert szükségetek lesz rá az 

űrutazásokban. Ez a tény soha nem változott. A múltban azt kértük a tudósoktól, hogy figyeljenek 

meg néhány nagyon érdekes, felfedezésre váró tulajdonságot. Figyeljék meg mi történik, amikor egy 

Emberi Lényt még kevés időre is eltávolítanak a mágneses mezőből: Megbetegszik! Vannak 

laboratóriumaitok, amelyeket kutatási célból a föld pólusainál helyeztetek el. A tudósok néhány 

hónapon keresztül éltek bennük. A föld pólusainál semlegesen futnak össze az erővonalak, nem 

jelentkezik mágnesesség. Egy elkülönült rész az Északi Sark és elkülönült rész a Déli Sark is, egyik 

sem rendelkezik az Ember sejtszerkezetnek szükséges egyensúllyal. Vizsgáljátok meg azoknak az 

egészségi állapotát, akik ott voltak ezekben a kutató laboratóriumokban, mert találni fogtok valamit 

a betegségek és rák előfordulásának gyakoriságában. Sokkal nagyobbnak fog mutatkozni, mint 

amilyen normális körülmények között. Túlságosan is hosszú ideig voltak az egyensúly nélküli 

területen és annak fizetik az árát. Azok, akik néhány napig, esetleg hónapig az űrben voltak, némileg 

elhagyták a mágneses mezőt, amelyben ti most benne vagytok, és ugyanezt fogjátok tapasztalni 
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náluk is. Vizsgáljátok csak meg a csontvelőjüket. Figyeljétek az immunrendszerüket és meglátjátok, 

hogy felmondja a szolgálatot, amikor elhagyják a mágneses mezőt. A bolygótok mágneses mezője 

kommunikál a DNS-etekkel. Vannak más helyek is a bolygón, ahol nehéz élni és ezek a zéró 

pontokon vannak. Az egyenlítőn és az egyenlítő körül találkozik a pozitív és a negatív. Lassan 

felcserélődnek, az egyikből másik lesz. Ezen területek körül a mágneses rács nem egyenletes és nem 

egyenes vonalú. Vannak részek ahol erősebb és vannak részek ahol gyengébb. Úgyszintén nem 

követi pontosan az egyenlítő vonalát. Van, ahol fölötte van és van, ahol alatta van. Már fel van 

térképezve számotokra és a tudósaitok tisztában vannak vele, hol vannak ezek a zéró pontok.  

Vegyétek szemügyre ezeket a zéró pontokat és úgy találjátok majd, hogy itt vannak a bolygó 

legproblémásabb területei, a bolygó legnagyobb betegségei, a legnagyobb háborúk, szörnyűségek és 

népírtások. A legnagyobb egyensúlyhiány a zéró pontokon van. Ezt a mágneses rács okozza, mert a 

DNS tőle kapja az egyensúlyához szükséges információkat. 

Tudósok, jól figyeljetek, mert találkoztok majd néhány olyan szinkron eseménnyel, 

amelyekre nem is számítottatok. Ha majd egyszer a csillagok és a bolygók közé utaztok, jobb lesz, 

ha magatokkal visztek egy lemásolt mágneses mezőt. Feleljen az meg annak, amit a Föld nyújt 

számotokra, mindazokra a napokra, vagy évekre, amíg abban a burokban ültök. Ha ezt nem teszitek, 

nem fog sikerülni. Ezt még fel kell ismerniük azoknak, akik utazást terveznek a bolygók és a 

csillagok közé. Már 1989-ben jeleztem, hogy a mágneses rács10 év alatt nagyobb mértékben fog 

elmozdulni, mint az elmúlt 100 évben és így is történt. Arra felé halad, hogy ez egy új pólus-váltást 

eredményez, ahogy az már a múltban is megtörtént. Ez az elmozdulás a Harmonikus 

Konvergenciával egy időben kezdődött és ennek a bolygónak a tudatossága mozdította el. Nem 

véletlen, hogy akkor kezdődött. Azért mozdult el, hogy támogassa a megvilágosodásotokat. Úgy 

mozdult el, hogy bekövetkezzen a bolygó ébredése. Ezért történt sokaknál váltás az intuícióban a 

bolygón mindenfelé. A rács kommunikál a DNS-sel és az emberiség tudatosságával. 

A DNS "tudja" 

A legfontosabb jellemző, amiről szólni szeretnénk: ez az interdimenzionális DNS mező a 

megismerés. Arra van építve, hogy kiterjessze az életet. Ez tudja, hogy ki vagy. Tartalmazza a szent 

mivoltod lenyomatát, az egyik leghatásosabb eszköz a kezedben az egészség és az öröm érdekében 

és ahhoz, hogy kinyisd azt a bizonyos ajtót. Ez a DNS mezőjében van, nem pedig az agyban. Ha 

eszközként fogod használni ezt a mezőt, most, hogy tudod mire képes, a saját sejtszerkezeteddel 

leszel képes létrehozni dolgokat. A szokásos emberi tapasztalat a hogyannal kapcsolatos információt 

gyűjti össze. "Hogyan közöljem? Mit lenne a legjobb kérni? Hogy magyarázzam el, hogy a DNS 

tisztában legyen vele, mit kérek? Vajon egy meghatározott módon, egy meghatározott helyen kell 

lennem? Vajon követnem kell bizonyos lépéseket, ami majd kinyitja az ajtót?" Egyiket sem ezek 

közül! A sejtszerkezeted, az Akasád, a szent élet-feladatod tudják, hogy mi történik. Annyit kell csak 

tenned, hogy beszélsz ahhoz, ami a kvantum részed és az tudja, mire van szükséged. Arra kérünk 

tehát, hogy töröld a linearitást azokról a listákról, amit Istennek adsz. Mert azt állítjuk, hogy ott van 

egy kvantum energia, ami a te szent mivoltod, aki tudja, hogy mire van szükséged. Ezért a 

meditációid és az imáid megváltozhatnak, bölcsebbé válhatnak, ahogy a saját sejtszerkezetedhez, a 

Felsőbb Énedhez beszélsz. Mondjuk, a következőképpen: "Kedves Szellem, drága DNS, vizsgáld 

meg az életem és add meg nekem azokat a dolgokat, amelyek majd kiteljesítik azt!" A DNS több mint 

kémia! Egy mező, egy átjáró. Most pedig egy magas szintű információt kezdünk közölni, mindig is 

voltak olyanok, akik tudták, hogy ez hogyan működik és szent geometriával ruházták fel mindet. 

Nagyon precízek voltak és ez helyes, de egy mezőről van szó. 

A biológia és a szándék 

http://emfworldwidestore.com/media_files/video/ucl_animation/index.html
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Mostanában egy összefonódás történik a 4D és a kvantum állapot között. Ez egy új dolog. A 

bolygó és az emberiség rezgésszáma egy új eszköz-készletet hoz létre, különösen azoké, akik a 

fénnyel dolgoznak. Ez a DNS 4D-s kémiájának tanulmányozásán keresztül láthatóvá fog válni még 

4D-s szinten is. A tudomány most az általa markereknek nevezett dolgokat vizsgálja a DNS fehérje-

kódolt részében, amelyek az Emberi géneket hozzák létre. Ezek a markerek azok az alkotóelemek, 

amelyek megmutatják a hajlamokat, azokat a tulajdonságokat, amelyek legyengíthetnek bizonyos 

sejteket, hogy aztán később, az élet folyamán lehetővé tegyék a betegségek, mint például rák 

kialakulását. Kezdik látni ezeket a markereket. Olyan családokban, ahol az anyák és a lányaik és 

azok lányai mindannyian ugyanabban a betegségben szenvedtek. Kezdik felismerni azokat a 

genetikai markereket, amelyek létrehozzák a gyengeségre való hajlamot. Beszéljünk a markerekről. 

A tétel: a szándéknak, hogy beszélj a sejtszerkezetedhez, ereje van. Ez a szándék a te 

kommunikációd a DNS meződdel, hogy módosítson valamit a 4D-s sejtszerkezetben. Azt 

mondhatnád, hogy a te saját interdimenzionális "hangod" adja az utasításokat a DNS-ed kvantum 

részének és ennek az eredménye a tényleges kémiai változásokban az, ami bekövetkezik a 4D-s 

génállomány kódjaiban. Az eredmények majd láthatóvá válnak, te pedig megkezdheted a markerek 

eltávolítását, és ha ezt egyszer megteszed, azok többé már nem kerülnek vissza. Ez azt jelenti, hogy 

ha ma végrehajtasz valamilyen kvantum műveletet, az olyan nagy mértékben megváltoztathatja a 

gén-előállító DNS kémiáját, hogy az már NEM fog egyezni a gyermekeidével. Meg tudod szakítani 

a láncot. Áldottak az Emberi Lények, akik felfogják, hogy amint megtisztítják életüket a Teremtő 

fényével, az hatással lesz a fehérje-kódolt részek biológiájára. Eltörölheted a markereket. Ez az első 

alkalmak egyike, hogy a 4D összekeveredik a kvantummal, úgyhogy a tudomány, ha valamikor 

majd megvizsgálja ugyanazt az Emberi Lényt hosszabb idő elteltével gondolván, hogy a DNS sosem 

változik, aztán, mégis! A DNS-ed a tiéd, egyedi és te megváltoztatod. Számukra nem lesz 

magyarázat, de a 4D-s tények majd megmutatják, hogy törölted a markereket. Aki ezt megteszi 

annak származási vonala is megváltozik, mert a gyermekeinél már nem jelentkezik a betegség, sem a 

gyermekek gyermekeinél. Meg tudod változtatni azokat, akik majd a gyermekeid lesznek. Egy új 

ajándék ez, ami ezeknek az időknek a hatalmát tükrözi. 

A mester felemelkedése 

Szeretnék veled felidézni valamit, egy ősrégi bölcs eseményt, egy nagyon mélyreható 

történetet. A nyugati világ feljegyzéseiben megtalálható egy történet egy mesterről, akit Illésnek 

hívtak. Ő volt az egyetlen ember a történelemben, aki maga választotta ki felemelkedésének 

időpontját anélkül, hogy meghalt volna és mindezt feljegyeztette valakivel, aki majd elfoglalja az ő 

helyét. Következésképp, ezt meg is tekinthetitek azokban az írásokban, amit a szemtanú lejegyzett. 

Szeretném ezt feleleveníteni, mert éppen ez a régi történet is ennek a mezőnek a bizonyítéka.  

Úgy mesélik, hogy Illés belépett egy nyílásba és arra kérte Elizeust, a tanítványát, hogy 

jegyezze fel azt, ami történni fog. Illés már mester volt, óriási bölcsességgel és tudással, amit úgy 

hívnátok, hogy megvilágosodott mester. Elizeus nagyon szerette őt. Az emberiség világában létezik 

az embereknek egy egész csoportja, akik ma is várják Illés eljövetelét. Lépjetek ki a linearitásból, 

mert ő már régen visszatért! Mert a mesterek energiája része a most történő nagy váltás 

energiájának. Belevegyül ennek a bolygónak a rezgéseibe. Mind visszatértek és ez az, amit éreztek. 

Kvantum állapotban ott vannak a DNS-edben. Olyan sok az elvárás 4D-s dolgok iránt, amelyek 

sosem voltak arra szánva, hogy 4D-sek legyenek. Sok információt kaptok képletes formában, de 

meg kell értenetek, hogy maga a prófécia esetleg olyan dolgokat jelenthet, amelyek nem tartoznak a 

ti lineáris valóságotokba. Illés a magasba emelkedett Elizeus szeme láttára, de nem halt meg. 

Ellenkezőleg, igényt formált szent mivoltára. Valóban eltávozott, de nem minden tűzijáték nélkül. 

Mert Elizeus megemlíti, hogy tűz-szekérré változott, három entitás kíséretében. Amit a linearitásban 

láthatott és leírhatott, Elizeus leírta mihez hasonlított a látvány és mihez hasonlított az érzés. Hadd 

mondjam el mi volt ez. Az történt, hogy Illés gerjesztette a DNS-ének mezejét! Ennek a mezőnek 

neve van. Az elnevezése héber nyelven: Merkaba. Valójában a DNS meződ a Merkaba. Ez egy szent 



www.kryon.hu   202/346 oldal 

geometriába rendeződik, mert ennek az interdimenzionális mezőnek szerkezete van. Ha láthatnád, 

egy gyönyörű kettős tetraéder szerkezetét látnád. Nem csupán egy fénygömb. A Merkaba név azt 

mutatja, hogy valamit magában hordoz, az pedig a te isteni mivoltod szekere. Amit Elizeus leírt, 

szemlélve mestere felemelkedését, azzal minden Ember rendelkezik. A szekér három részből áll és 

ez volt az újra egyesülése ennek a három résznek, amelyek akkor váltak le rólad, amikor 

megérkeztél a földre és újra összeállnak, majd amikor távozol. 

 

Kryon közvetítés: 2012 Ukrajna 
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 Az emberi biológia, betegség és gyógyítás 

 

A tanítás kezdete 

Univerzális szempontból nem lenne tisztességes, ha olyan kérdéseket válaszolnék meg, 

amelyek közlésére még nem tárult fel a megfelelő kapu. Nem adhatok meg olyan válaszokat, 

amelyekért magatoknak kell megdolgoznotok, a válaszokat olykor szándékosan metaforikus 

formában fogalmazom meg, hogy megértése további meditációt igényeljen. Ezzel azt akarom 

mondani, hogy a tanító bölcsessége nem csak a válaszok megadásában tükröződik, hanem abban is 

megjelenhet, hogy kijelöli az elsajátítandó leckéket, és arra ösztönzi tanítványait, hogy a felmerülő 

kérdéseket maguk válaszolják meg. Ti is hasonlóképpen jártok el az emberiség ifjú tagjainak 

oktatásával kapcsolatban. Már ráébredtetek arra, hogy minden találmány és tudományos felfedezés, s 

még az olyan véletlen események is, mint ősi civilizációk felfedezése, az Univerzum jóvoltából 

„adatik” meg. Már arra is felfigyeltetek, hogy a tudomány tárgykörébe tartozó információk gyakran 

felfedezések alakját öltve a bolygó számos pontján egyidejűleg bukkannak fel. Egyszóval, noha 

látszólag egy ember jött rá a megoldásra, rajta kívül igen sokakhoz elért ugyanaz az információ. Ám 

az az egy szerezte meg az ismeretet, aki a leggyorsabban reagált az Univerzum ajándékára, és a 

múltban megszerzett tudás alapján összeállította az információtöredékeket, hogy új tudományos 

elméletet alkosson. Kérlek, fogadd el tényként, hogy minden tudományos ismeret a megfelelő 

időben felbukkanó ideák spirituális prezentációjában gyökerezik, és amint azt az imént említettem, 

azok érnek el elsőként hozzá, akik az információ befogadásához szükséges intuícióval és spirituális 

tudatossággal rendelkeznek. Ezt nem szabad összetéveszteni a kizárólag a spirituálisan 

felvilágosultak számára közvetített információkkal. Igen sok ember rendelkezik csodálatos 

tudatossággal, számottevő spirituális fényesség nélkül (mély intuíció spirituális tudás nélkül). Most 

pedig az emberi biológiáról illetve annak gyógyításáról fogunk beszélni. Mit gondolsz, mi a 

gyógyítás? A válasz: „Amikor egy test, az istenség segítségével kiegyensúlyozza önmagát és nem 

teszi lehetővé, hogy a nem-megfelelő dolgok létezzenek.” 
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A fény természetéről 

A "fény" szót rendkívül sokféle értelemben használjátok, mégis, szoros kapcsolatban áll 

mindegyikük a tökéletes, örök érvényű igazsággal. Vegyük hát szemügyre a fény tárgykörét a 

külsőtől befelé haladva: A hatalmas központi napból érkeztem hozzátok, a teremtő szeretet 

forrásából, mely a fényt testesíti meg. A világegyetem minden létezőjét a fény alkotja, mely ebből a 

szeretetforrásból tör elő. Ez az a hamisítatlan, bensőtökben rejtező mag, mely az "otthon" érzetét 

ébreszti bennetek. Örömetek forrása, és félelemtől megszabadult megnyugvásotok menedéke a 

megpróbáltatások idején. Ama részetek nyilatkozik meg általa, mely soha el nem szakad a hatalmas 

központi nap szeretetforrásától, a teremtés egészének nagy tervétől. Saját napotok szórja rátok a fény 

sugarait. Spirituális szempontból nem tulajdonítotok túlságosan nagy jelentőséget neki, de 

emlékeztetlek benneteket arra, hogy saját napotok a bolygót körülfogó mágneses háló hajtóművét 

képviseli, s arra, hogy jöttöm célja a mágneses háló rendszerén módosítani feleletképpen spirituális 

természetetek kibontakozására. A fény minden élet forrása, és minden teremtésé a 

világmindenségben. Fizikai és spirituális minőség egyszerre, minthogy a szeretet legalapvetőbb 

sajátosságai nyilvánulnak meg általa. Nem a véletlen műve, hogy a fény engedi látnotok a 

benneteket körülvevő világot, mert a fény alapelveit tekintve fizikai minőség, jellegzetes 

tulajdonságait illetően pedig maga a Szellem. 

A fény a bennetek gyúló szellemi ragyogást jelenti, és azt, hogy elismeritek önnön spirituális 

természeteteket, mely az emberi test álruháját öltötte magára, s amelyet erős és eltéphetetlen kötelék 

fűz össze a hatalmas központi forrással. A hasonlatok nyelvén szólva fény megszabadulás a 

sötétségtől, ami pedig maga a félelem. A felvilágosult szellemiséggel bíró ember ennélfogva a fény 

harcosa, és a planetáris vibráció felerősítését célzó tudatosságot képviseli. 

A fény biológiai szervezetetekben is jelen van a legparányibb szinteken, s lényegében a fény 

maga megújulásotok előmozdítója. Ha sejtjeitek rendszerének legapróbb, legsötétebb területein 

tennétek utazást, látnátok ragyogását az eddig még fel nem fedezett részeiből kiáradni! A fény ezért 

nem pusztán életetek megteremtéséért, de annak fenntartásáért is felelős egyben. 

Végül a fény teljes kört ír, minthogy azt a bennetek lakozó szikrát képviseli, mely része az 

egésznek. A teremtés egésze a leghatalmasabbtól a legparányibb létezőkig a fényből jött létre. Ama 

részetek, melyet mint központi teremtő forrásból eredő lények hordoztok magatokban, nem más, 

mint a fény, mely oly erőteljes, hogy sugarai egy egész galaxisnyi napot túlragyognak, s mégis oly 

gyengéd és finom, hogy egyetlen sejt is képes azt felhasználni megújulásához. 

Ti magatok is egy-egy részecskéjét alkotjátok a fény láncolatának, mely voltaképpen maga a 

világegyetem, s a szeretetforrás megnyilvánulása. Ennélfogva tehát valóban Isten részei vagytok!   

Gaia energiája és saját biológiai rendszered 

Létezik egy energia ezen a bolygón, melyet mi a bolygón jelenlévő életerőnek nevezünk. Ez 

az az energia, amit ti Gaiának neveztek. Gaia tulajdonképpen entitások kombinációja, mely csak egy 

energiaként érződik, hasonlóan ahhoz, amit ti Kryonnak neveztek. Ez nem egyes számú és nem 

lineáris. Gaia kapcsolatban van veled és te is kapcsolódsz Gaiához. Amilyen a tudatosság, olyan 

Gaia. Amilyen Gaia, olyan a DNS. Egy olyan társulás ez, amely sokkal több, mint gondolnád. Az 

ősember nem imádkozott esőért, nem imádkozott jó termésért, nem imádott semmilyen istenséget. 

Az ő valóságukban érezték a bolygót és tudták, hogy az a részük. Mindig egyek voltak a bolygóval 

és az eső, a termény megjelenése, egy szövetség volt Gaiával. Az összehangolódás szertartását 

használták a kérlelés imái helyett. Ha nem kapták meg, amit akartak, akkor tudták, hogy kikerültek 

az összhangból. Mára elvesztetted ezt a tulajdonságot, de az összehangolódás folyamata még él és 

működik. Gaia együttműködik az emberiséggel. Gaia mindig méri az emberiség csoportjának 
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tulajdonságait. Amikor még csak néhány emberi lény élt a bolygón és mikor összeköttetésben álltak 

Gaiával, Gaia válaszolt nekik. Így tett a DNS-etek is, igazodott Gaiához, hogy jól működjön. A 

DNS, amely az ember tervrajza, a Gaiával való együttműködésre lett tervezve. Gaia pedig úgy lett 

tervezve, hogy visszahasson az emberi tudatosságra. A körülötted és mások körül lévő mező annyira 

igazodik Gaiához, hogy egymás szerint működtök, és együtt változtok meg. Ez egy zárt rendszer és 

az egyik mindig hat a másikra. Ez az, amit az ősök tudtak és ez az, amiért egyek voltak a bolygóval. 

Ez olyan valami, amit el fogsz kezdeni felfedezni.  

Gaia az energia miatt igazodik az emberi tudatossághoz, amely teremt a bolygón. Ez egy 

mód a DNS-ed számára, hogy mint egy egész, válaszoljon annak, amit úgy hívunk "a bolygó 

kristályrácsa". Ez egy ezoterikus "memóriarács", amely energiákat és az emberekkel történt 

eseményeket tárol. Ez a burok a Föld anyaga körül, nem látható, de ez tartja meg minden energiáját 

és történetét mindazoknak, akik valaha is megfordultak a bolygón. Amikor megszületsz, és először 

veszel levegőt, az emberi kvantum meződ ránéz a kristályrácsra és hozzáigazítja a hatásfokát a 

bolygó energiájához. Ez az energia az, amely megmutatja, hogy mit teremtett az emberiség, amióta 

itt van. Amikor megszülettél, a DNS-ed hozzáigazítja magát ahhoz, ami akkor történt a Földön. Ez 

létrehozott egy valóságot a számotokra, amit úgy hívtok, hogy emberi természet.  

A test számolja a napokat. A test számon tartja a világosságot meg a sötétet, és összehangolja 

ezt a Földnek a Naprendszerben elfoglalt helyzetéből adódó mágneses hatásokkal. Ez kulcsot 

jelenthet annak megértéséhez, hogy miként működik az asztrológia tudománya. Az asztrológia 

kapcsolatos a mágnesességgel meg a DNS-sel és a sejtrendszerrel, amely rögzíti a Naprendszernek 

azt a mágneses állapotát, amelybe beleszülettetek. Ezért használható olyan jól ez a tudomány. 

Testeteknek van egy olyan része, amely a mágnesesség segítségével számolja a Hold keringését. Ez 

egyáltalán nem meglepő azok számára, akik abba a nembe születnek, akiknek a testében minden 

holdciklusban változások mennek végbe. És ti még kételkedtek Gaiához fűződő szoros 

kapcsolatotokban! Ami ezen a bolygón történik a tudatosság tekintetében, az szó szerint 

megváltoztatja a tested sejtstruktúráját. Hamarosan valami nagyon érdekes fog történni. Fennáll a 

lehetősége a bolygó ezen életerejének, a Gaia-erőnek, hogy olyan nagymértékben elmozduljon, hogy 

megváltoztassa a betegségeket, melyekkel az emberiség bajlódik. Ekkor azt mondhatod: „Várj egy 

kicsit! A biológia már csak ilyen. Elkapunk vírusokat, AIDS-et terjesztünk, vagy tuberkolózisban 

szenvedünk. Ezek a dolgok részét képezik az emberi biológiának. Semmi közük az Föld porához.” 

Hadd mondjam el neked, ez a fenti állítás Gaia egy régebbi energiáját képviseli, amikor még el 

voltál zárva a bolygó vibrációjában történő teljes részvételtől. Hamarosan elmozdulást és változást 

fogsz tapasztalni és csodálkozol miért vagy olyan fáradt? Néhányan a régi Gaia energiát vetik most 

ki magukból! A bolygód életereje megváltozik, és szó szerint berekesztenek néhány olyan energiát, 

melyek nem voltak szabályozhatók. Ennek az az oka, hogy úgy döntöttél, megváltoztatod ezt a 

bolygót és ezzel megváltoztatod „a bolygó egészségtudatát”. Létezik egy tudatosság a bolygón, mely 

megengedi bizonyos fajta betegségek létezését. Emlékezz, hogy a biológiai rendszered részét képezi 

a Föld porának. Nem tudod elválasztani a kettőt. Ezért a bolygó fontos szereplője annak, hogy 

milyen betegségek támadják az emberiséget és most ezt fogod megváltoztatni. Az idő meg fogja 

mutatni bizonyos vírusok terjedésének lelassulását és eljött az ideje az AIDS legyőzésének is. 

Az új energia megérkezett 

1992. január 11-én, az általatok 11:11-nek nevezett napon a világegyetem egy különleges 

kódot bocsátott az emberiség rendelkezésére. A kód minden egyes emberhez eljutott, mely 

hozzávetőleg a következőket közölte biológiai szervezetetekkel: „Átformáljuk a dolgokat, feltárunk 

előtted egy különleges kaput, s lehetővé tesszük, hogy besétálj rajta.” A kódot a Föld mágneses 

hálójának erővonalai továbbították minden emberhez, beleérve azokat is, akik még meg sem 

születtek. Némán feltárult egy ajtó. Ti ebből semmit sem éreztek, ám biológiai illetve magnetikus 

lenyomataitok érzékelik az ajtó feltárulását, mert hiszen vele óriási lehetőségek nyílnak meg 
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szellemetek előtt!  Az ajtón keresztül új korszakba léptek, s az ajtó azért tárult fel előttetek, hogy 

fejlődésetek végén elérjétek azt az állapotot, amit mi szellemi felemelkedésnek neveztünk el. 

Hogyan lehetséges mindez? - kérdezhetnétek. Minden ember rendelkezik egyfajta, a biológiai 

szervezetet beburkoló magnetikus kódrendszerrel. Ezek a magnetikus vezetékek kódolt üzeneteket 

továbbítanak biológiai szervezetetek, még pontosabban DNS-etek felé. Minden egyes biológiai 

vezetékhez két bipolárs magnetikus vezeték van hozzárendelve (összesen 12). Lényegében ez a 

rendszer alkotja a tudati lenyomatot és ez határozza meg dualitásotok mértékét. A mágneses 

erővonalak elmozdulása átformálta tudatosságotokat és képességeiteket. A mágneses háló 

kommunikációs kapcsolatban áll a magnetikusan kódolt üzenetekkel, amelyek viszont biológiai 

rendszeretek felé közvetítenek információkat és lehetővé teszik az átalakulásokat.  

 

A biológiai testetek a hosszú élet lehetőségét hordozza magában és képes önmagát folyvást 

megújítani. Ennek ellenére viszonylag hamar megöregedtek és meghaltok. Miért van ez így? – 

kérdezhetnétek. A magnetikus lenyomat tehető felelőssé a DNS-sel való kommunikációért, s az 

általatok halál-hormonnak nevezett kemikáliák kiválasztásáért. Ez az energiakód útját állja a 

regenerációs folyamatnak, enyhe hiányt idéz elő a kozmikus energia áramlásában, ami azután az 

emberi szervezet öregedését idézi elő. Mindez azonban nagyon is jól van így, pontosan úgy alakul 

minden, ahogyan ti magatok megterveztétek. Ez a folyamat voltaképpen az inkarnáció és a karma 

működését segíti elő, hiszen folyamatosan alávet benneteket a halálnak és az újjászületésnek, 

inkarnációról inkarnációra előmozdítva a bolygó rezgésszintjének megemelkedését. Most azonban 

ez a kód az előttetek megnyílott lehetőségek részeként lassan kiiktatásra kerül. 

Mindezek hallatán felmerülhet bennetek a kérdés: "Hogyan lehetséges az, hogy tudományunk 

még nem fedezte fel ezt a jelenséget?" A múltban talán úgy gondoltátok, hogy a mágnesesség a 

sugárkezeléshez hasonlóan kárt tesz az emberi sejtekben. Ez azonban nem igaz, a mágneses erő 

csupán olyan parancsokat közvetít a sejtekhez, melyek megváltozott működésre késztetik őket. Hogy 

megbizonyosodhasson efelől, tudományotoknak olyan kísérleteket kellene végeznie, mely során a 

sejteket különféle kisméretű mágneses mezők hatásának teszik ki. Biztosíthatunk benneteket, hogy 

ezen körülmények között a sejtek olyan kemikáliákat fognak kiválasztani, amelyekhez hasonlókkal 

még soha nem találkozhattatok azelőtt. Néhány sejt rendkívül gyors növekedésnek indul majd. Nem 

pusztulnak el, nem sérülnek meg, ám a mágneses mező hatásának kitéve másképpen kezdenek el 

viselkedni.  

Az új korszak emberének következő jellegzetessége az egészség és a gyógyítás területén 

mutatkozik meg. Az új korszak embere birtokában van az öngyógyítás képességének, mert ráébredt 

arra, hogy az egészség szempontjából nélkülözhetetlen az intellektus, az intuíció illetve spirituális 
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képességek és az értelmi képességek szoros együttműködése. Biológiai szervezeteteket 

önmagatokkal szoros egységben képzeljétek el. Kérjétek meg, beszéljen hozzátok, és ha valamely 

részetek fáj vagy megbetegszik, vizsgáljátok meg a baj eredetét. Ez rendkívül fontos információ 

azok számára, akik nagyon hosszú életet kívánnak élni a Földön. Azt is el kell mondanom, hogy 

mivel a karma lényegében a halál és az újjászületés hajtóműve, kiküszöbölésével többé semmi ok a 

halálra. A karma megsemmisítése tehát lehetővé teszi, hogy hosszú életet éljetek, jóval hosszabbat, 

mint amelyről valaha is álmodni mertetek. Lelassíthatjátok az öregedési folyamatot, és a Szellem 

közreműködésével végrehajthatjátok a halál-hormon kiiktatását. Most már megvan hozzá a 

képességetek, ám némi gyakorlás is szükségeltetik. Nem mindegyikőtöknek sikerül azonnal; mivel 

mindez még új dolgot jelent a számotokra, s ellentétben áll mindennel, amit eddig tapasztaltatok.  

Az emberi biológia 

Szeretnék beszélni az emberi biológiáról. Az új energia egyik legösszetettebb váltása a 

kémiátokban zajlik le. Egy igazi váltásról, egy valódi változásról van itt szó. A DNS-etek összetett. 

Három billió részből áll, mégis kevesebb, mint öt százalék alkotja a gének azon tízezreit, melyek az 

emberi test utasításkészletét teszik ki. A DNS kilencven százaléka teljes egészében kvantum. Ezek a 

kvantum instrukciók, melyek a 4D-s kémiához beszélnek, ezek alkotják a kisebb százalékot. Így a 

DNS-etek 4D-s kémiája látszólag nem fog változni, de amit tehettek vele, az fog. Azt a kevesebb, 

mint 10 százalékot a géneket alkotó motorként képzeld el, a többit pedig a motort működtető 

utasításokként. Az utasítások azok, amelyek változnak.  

Mindez a mágnesességen keresztül történik meg, ami az élet megváltoztatására irányuló 

egyik legerőteljesebb és legdinamikusabb erő a Földön. Ha átrendezed a kvantum DNS mágneses 

rezonanciájának egy részét, potenciálokat aktiválsz. „Nagy szavak Kryon, de mit is jelentenek?” 

Emberi testetek tökéletes és a benne lévő DNS-ek utasításkészlete a bolygó energiájától függően 

változik. Az egyik legmagasabb rezgésszint felé tartotok, melyet a bolygótok valaha is látott és ez 

mind része a váltásnak. Ez az új vibráció a kvantum instrukciók hatására elkezdi megváltoztatni a 

sejtstruktúra pillanatnyi kémiáját. Jelenleg a testedet alkotó sejtek nem igazán működnek jól. Ha egy 

1-től 10-ig terjedő skálán ábrázolnánk, hogy mire képes az ember pillanatnyilag a bolygón ahhoz 

képest, amire tervezték, akkor most egy hármast kapnátok. Amire a test képes lenne, az a 10-es. 

Jelenleg éppen a 6-osra készültök elmozdulni. A test sokra képes, de nem működik valami jól. Az 

immunrendszeretek sok betegséget enged be és sok vírus trükközi ki. Mit szólnál hozzá, ha olyan 

immunrendszered lenne, amely szinte mindent blokkolna, ami a szervezetbe jutott? Amelyet nem 

tudnának kijátszani az ember életét tönkretevő vírusok? Amely nem engedné őket szaporodni. Erre 

elvileg a DNS-ed minderre képes lenne. Az ok, melynek következtében 30 százalékon működik az 

immunrendszered, az, hogy a bolygó energiája is csak 30 százalékos fejlettségi szinten áll. A 

szándéka és a szabad akarata segítségével azonban az ember képessé válik rá, hogy fokozza az 

immunrendszere hatékonyságát. Képes lesz arra, hogy szabadon járkáljon a vírusok és influenzák 

között anélkül, hogy elkapná. Aki erre képes lesz, az látszólag különbözik majd a többi embertől. 

Mintha valamiféle varázslatos védelmük lenne. Hívhatod, ahogy akarod, de ez a váltásban való 

részvétel következménye. Ezt hívják úgy, hogy, emberi evolúció. Szabad akaratuk által magukhoz 

ragadják azt az energiát, ami már amúgy is az övék. Tudtad, hogy a tested úgy lett megtervezve, 

hogy a rák soha, de soha ne tudja megtámadni? A rák mégis az ember egyik legnagyobb gyilkosa! A 

sejtnek van egy olyan funkciója, amellyel diagnosztizálja a saját állapotát. A tudományban apoptózis 

az orvosi neve, de úgy látszik, nem funkcionál valami jól. Ennek az az oka, hogy csak 30 százalékon 

működik. Elgondolkoztál már azon, hogy a rák miért képes így megtámadni és a test miért nem tud 

tenni ellene semmit? Mit szólnál hozzá, ha megduplázódna az immunrendszer hatékonysága? 

Milyen lenne ráktól mentesnek látni a népesség egy jelentős részét? „Kryon, azt mondod, efelé 

tartunk?”             

            

 Emberek sokaságánál fogod ez látni és egyértelmű lesz, hogy ők mások. Ám a DNS tesztjük 
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azt fogja mutatni, hogy éppen olyanok, mint a többiek. Mert csak a 4D kémiát vizsgáljátok és nem a 

kvantum 90 százalékot. Képesek lesztek erősíteni a DNS-eteket és a DNS-nek a saját kémiájának 

adott utasításait. Megvan a lehetőség arra, hogy ez még 2025 előtt megtörténjen. Olyan embereket 

fogtok látni, akik képesek lesznek - maguktól - megerősíteni az immunrendszerüket. A DNS-edet 

úgy tervezték, hogy hosszú ideig életben tartson. Arra tervezték, hogy megjavítsa és megfiatalítsa 

azt, ami elromlott. Nem találod furcsának Emberi Lény, hogy bár ti vagytok az evolúciós létra 

legfelső csúcsa, egy tengeri csillag vissza tudja növeszteni a karját, ti pedig nem? Gondoltál már 

valaha is erre? Jön valami, amit nem is reméltetek: az ember képes lesz rá, hogy visszanövesszen 

elvesztett szerveket. Ez lesz a következő lépés. Talán kezdetben úgy tűnik majd, hogy mindez 

kémiai segítséggel történik (azaz gyógyszerekkel), ám valójában az ember maga változtatja meg a 

saját DNS-ét. Maga az átalakulás lesz az, ami engedi ezeket az új gyógyszereket hatni egyesekre, 

míg másokra viszont nem. Az Emberiség történetében most először fog előfordulni, hogy egyes 

gyógyszerek benneteket egészséghez és örömhöz segítenek hozzá – másokat azonban nem! 

Ugyanazokat a kémiai szereket és eljárásokat alkalmazva ti más eredményt fogtok elérni, mint a 

többiek! Annak szándékától függően, aki beveszi a gyógyszert, az orvosság lényegi jellemzői 

megváltoznak, mert a tudat megváltoztatja a fizikai valóságot.  

A tudósok most először felismerik, hogy tudományos eljárásaikat nem tudják lefolytatni az 

emberi szándék hozzáadott energiája nélkül. Az emberek egy csoportja teljesen megérti ennek 

jelentőségét. Hosszabb ideig fogtok élni szándékotok és az élő energiájú anyagok együttes 

alkalmazásának köszönhetően. Ezek a küszöbön álló váltás biológiai potenciáljai. Az emberi test 

továbbra is így fog kinézni, ahogyan most. A különbség viszont, ahogy ti hívjátok "az emberi 

természetben" következik be. Ez az, ami képes lesz a változásra. Ez egy emberi kapocs, egy 

jellegzetesség, amit sokan éreznek és ez felelős a háborúért, a kapzsiságért és a bánat forgóajtajáért 

ezen a bolygón. Lassan viszont ez majd újraíródik. Valamint az immunrendszer majd lassan utat ad 

egy rendszernek, ami harmonizál és mutálódik, ahelyett, hogy harcolna. Ez egy sejtbeli evolúciós 

váltás, aminek lehetősége van bekövetkezni, két vagy három emberöltőn belül. 

A Kozmikus Szövedék és az emberi biológia 

A Kozmikus Szövedék az emberi biológiával mágneses rezonáns frekvenciák sorozatán 

keresztül kommunikál, melynek "fogadóállomása" egy tizenkét szelvényű "kristály-struktúra". 
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 A "kristály-struktúra" kifejezés előzetes magyarázatot igényel. Fel fogjuk tárni a kristály-

struktúrát, amely körülveszi azt a kódstruktúrát, melyet DNS-nek neveztek. Mi a DNS-t másként 

definiáljuk, mint ti. A ti DNS (dezoxiribonukleinsav) szavatok éppen arról kapta a nevét, hogy két 

szálból áll, amely a kémiai szerkezetét tükrözi, ahogy – megfelelő eszközökkel – fizikailag látható. 

A mi definíciónk az emberi test tizenkét szálas kódolására vonatkozik, amely kémiailag csak 

kettőnek látszik. A DNS – összes szálát beleértve – egy kódoló eszköz. A szálak utasításkészletek, 

néhány közülük mágneses. Néhány közülük olyan, melyet "spirituálisnak" is nevezhetnénk. Ezek a 

szálak tartalmazzák egész életed teljes kódolását, mindazt amit a mostani életedet megelőző 

életeidből áthoztál. De még ennél is többet. Életed "memóriarésze" elkülönül a kódolástól. Ez a 

törzse az információnak; és ez a kristály-struktúra. Az elnevezés metaforikus, bár a fizika 

szemszögéből nézve valóban vannak kristályszerű tulajdonságai a struktúrának.  

Ha kristályokkal dolgozol, akár csak alapszinten, felismerhetted, hogy a kristályok valami 

speciális dolgot csinálnak. Tárolják az energiát – azáltal, hogy megőrzik az energiaminta emlékét. 

Így működik az emberi test számítógépe. A kristály-struktúra – melyet nevezhetnénk egy hüvelynek, 

amely körülveszi kódoló DNS-edet – a Te életerőd emlékképe, lenyomata. Minden élet lenyomata, 

melyet valaha is éltél. Ez az Akasha Krónikád. Itt vannak rögzítve múltbeli és jelenlegi szerződéseid. 

Ez reprezentál minden dolgot, melyen valaha keresztülmentél. A kristály-struktúra spirituális is. Ez 

minden, ami vagy – emlékképekben. Azonban nem csak egy utasításkészlet van. Az utasítások 

benne vannak, mind a tizenkét szál DNS-ben és ez a kristály-szerűen kódolt információ körülveszi a 

DNS-csomagot, mint emlékeid lényege – törzsállománya – készen arra, hogy átadja a szükséges 

információt az utasításkészleteknek. A kristálystruktúra az emberi lény tökéletes ősképét is 

tartalmazza, mint emlékképet. Ezáltal állandó kommunikáció van a DNS tizenkét szála és a tizenkét 

szelvényes kristályszerkezetű emlékezet között. Jelenleg ez a kommunikáció nem éppen hatékony.  

A Földön – vagyis a ti bolygótokon – a tested ezen összetevői között kevesebb, mint tizenöt 

százalék hatékonyságú a kommunikáció. A biológia nem valami tökéletes ezen a területen. 

Csodálatos gyógyítási és élet-kiterjesztési lehetőségek vannak sejtszerkezetetekben kódolva, melyek 

sosem mutathatják meg magukat a kristályos hüvelyben lerakott emlékek hatékony felidézése nélkül. 

Szegényes a kommunikáció polaritásod két véglete, a kódoló mechanizmus és a kristályszerűen 

kódolt mag-információ között. Ez, egy körültekintően megkonstruált megszorítás, mely dualitásotok 

elegyét szabályozza. Ezen a módon működött a kezdetektől fogva és főként ez a felelős azért, hogy 

szinte semmire nem emlékeztek abból, hogy (1) kik voltatok; (2) miért vagytok itt; (3) a tényre, 

miszerint örökké léteztek; (4) a spirituálist tesztre, amelyben vagytok; (5) melyik az igazi 

családotok. De ez nem minden. Mindezeken a spirituális dolgokon túl, ez egy hátráltatott biológia. 

Ez a szegényes kommunikáció, mely óvatosan lett kialakítva számotokra (általatok), (1) nem 

emlékszik, hogyan kell hatékonyan regenerálódni; (2) szélesre van nyitva a földi betegségek előtt, 

mert részei nem emlékeznek, hogyan kell együtt dolgozni; (3) rövid életeket él, mert részei 

megállítják munkájukat a fizikai élettartam alatt, vagy kémiailag keresztezik egymás útját.  

Mit gondolsz, mi segít abban, hogy dualitásotok egyensúlya ilyen kevéssé hatékony 

állapotban maradjon, mi beszél a kristályszerű emlékképekhez? A Föld mágneses hálózatának 

rendszere! Nem jöttünk volna ide, hogy elmozdítsuk a mágneses hálót, anélkül, hogy Ti kéritek – 

anélkül, hogy az 1987-es "mérés" ne mutatta volna a nagy változás lehetőségét. Testetekben ennek a 

két elemnek a kommunikációja a kulcsa annak, hogyan kerülhettek közelebb Felsőbb Énetekhez. A 

teljes, százszázalékos emlékezés biológiátok kódolására, amely azonnal felemelkedett – 

megvilágosodott – állapotba hozhat. A bolygótokon jelenleg élők számára most az összes 

lehetőségük elérhető. Azért kell itt lennetek, hogy spirituálisan kiegyensúlyozzátok a bolygót. 

Ismertek néhányat azon kevés különleges emberek közül, akik az Avatár energiát 

reprezentálják. Az általunk bemutatott teljes kommunikáció az alapkomponensek között csodákra 

teszi őket képessé! Az anyag teremtése a semmiből – annak ismeretében hogyan működik a fizika – 
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és annak ismeretében, hogyan működik a szeretet. Ez egy erőteljes kombináció. Használjátok őket 

együtt és bármit manifesztálhattok. Teljes hatalom a fizikai felett – teljes hatalom élettartamotok 

felett – teljes hatalom a biológiátok felett! Nézzétek meg jól, hogy mire képesek az Avatárok – ez az, 

amire mindannyian képesek vagytok! Minden egyes embernek, lehetősége van az összes tudásra. Ez 

benne van a kristályszerkezetben – a tizenkét szegmensű kristályos struktúrában, ahogy körülveszi a 

kódoló DNS-t – és ez a kódoló DNS éppen a jobb kommunikációra vár. Egyenlőnek, tökéletesnek és 

örökkévalónak teremttettetek. Az egyetlen dolog, ami távol tart benneteket ettől – benne tart a 

dualitásban – jelenlegi biológiátok szegényes hatásfoka. Ezek mindegyike megváltoztatható jobb 

kommunikációval a DNS-etek és a kristályos szerkezetben őt körülölelő emlékképek között. Ahogy 

megnövekszik az emlékképek átadása az utasításkészletek felé, a test reagál. Honnan jön ez a jobb 

kommunikáció?  

Ez a Föld mágneses hálójának új helyzetéből származik. Ezért módosítottuk, ez az, amiért 

csoportunk 1989-ben ide érkezett. Nem létezhet emberi lény a Föld mágneses hálózatán kívül. A 

föld ezen mágneses hálózata teszi lehetővé a kommunikációt dualitásod részei között, vagy éppen a 

megvilágosodást. A mágneses háló nélkül nincs kommunikáció. Egy napon majd űrkísérleteitek meg 

fogják ezt mutatni. Az embereknek szükségük van egy mágneses kiegészítésre, ahhoz, hogy 

élhessenek. E nélkül néhány hónap vagy egy-két év alatt az emberi lény meg fog halni. DNS-eitek – 

a tizenkét szál – olyan utasításkészletet tartalmaz, amely kilencszázötven éves élettartamot tesz 

lehetővé testeteknek. Jelenleg a kódolás nagy része nem működik. Azért nem működik, mert nem 

tudnak információkat elővenni az "emlékmagból" (a DNS-t körülvevő kristályszerű mágneses 

hüvelyből). Az emlékképek magjában van az információ, amely segíteni fog a DNS kémiájának 

felidézni azt, hogy mindez hogyan is működik. Tudományotok végül is elkezdi majd lökdösni és 

ösztökélni testetek biológiáját és mesterségesen stimulálni a DNS-t. Ez a mágnesesség segítségével 

fog megtörténni! A mágnesesség és a Kozmikus Szövedék energiája segít újraértékelni a 

dualitásotokat és segít a megvilágosodásotokban. Szintén segít megtartani kristályszerű 

emlékképeitek egyensúlyát, melyek jelenleg kevéssé hatékonyak és amelyek éppen azért terveztettek 

ilyenre, hogy teszteljenek benneteket ezen a bolygón.  

Testetek minden sejtje ön-diagnosztizálásra lett megtervezve. Minden sejt – a tervek szerint – 

tudja, akár helyes, akár helytelen egyensúlya az egészhez képest. Minden sejtnek tudnia kellene ezt, 

de az információ nagy része el van rejtve előle. Az általatok ráknak hívott betegség így könnyen 

megőrjíti sejtstruktúrátok gyengén működő részeit. Ha ez a rész helyesen működne, a rák nem 

létezne. Az újraébredés része egy magnetikus házasság az "emlékmagok" és a kódolás között. 

Amikor az eddig nem használt utasítások is ismertté válnak, melyek megengedik, hogy a sejtjeitek 

teljes intelligenciájukkal használják ön-diagnosztikájukat, a sejtjeitek fel fogják ismerni, ha kívül 

kerülnek az egyensúlyon és nem reprodukálódnak tovább. Csak a körülötte lévő egészséges sejtek 

számára lesz ez megengedett. Ráadásul maga a sejt követi el az "öngyilkosságot"! Ez a teljes terv. 

Keressétek ennek jól ismert biológiai jellegzetességeit. Itt az idő, hogy felismerjétek. Most nem csak 

a tudományról beszélünk. Lényegében az öngyógyítást vizsgáljuk, a hosszú életet és egy egészen új 

témakört, amely aktívan befolyásolja az ember biológiájának paradigmáját! Akár az emberi 

tudatosság szándékán keresztül, akár kémiátok és fizikátok lehetőségeivel élve, DNS-etek engedélyt 

kapott a változásra – mutálódásra.  

Amikor a (mágneses hüvely) kristálystruktúrája és a DNS-struktúrátok közelebb kerül 

egymáshoz, ott is csontokat hozhattok létre, ahol korábban nem voltak – ez anyag teremtése – 

megbetegedéseitek elhagyhatják testeteket! Sejtjeitek sokkal intelligensebbekké válnak. 

Meghaladhatjátok biológiátokat és valódi csodák fakadhatnak belülről! Miért van az, hogy sokan 

meggyógyulnak, mások pedig nem? A válasz bonyolult, de a csodálatos gyógyítások egyik fő 

katalizátora a puszta szándék. Amikor gyógyítotok valakit, bizonyosodjatok meg róla, hogy a 

szándék jelen van-e, tisztázzátok, hogy pácienseitek valóban értik-e, mit fogtok tenni. Amikor 

megadják az igazi engedélyt és jelen van a szándék, a gyógyulás be fog következni. Bolygótokon a 



www.kryon.hu   211/346 oldal 

legcsodálatosabb gyógyítások többségét így végzi az ember az emberen és semmi más nem kell 

hozzá. A legcsodálatosabb gyógyulások úgy jönnek létre, hogy a gyógyító nem is ér hozzá a másik 

emberhez.  

 

Ezek a lenyűgöző esetek valóban csodaszámba mennek – és a Szövedékkel való kapcsolaton 

alapulnak. Ez a magyarázata a gyógyító energia eredetének, ugyanis valójában a Szövedék táplál 

minden mágnesességet. A Szövedék a forrása mindennek, ami magnetikus. A Kozmikus Szövedék 

válaszol most valamire, ami korábban soha nem történt ezen a bolygón. Energia hozható létre, és 

megváltoztatható az idő – az emberi szándékon keresztül. Nincs nagyobb erő az univerzumban az 

EMBERI SZÁNDÉKnál és a SZERETETnél. 

Az emberi test gyengeségének rejtélye 

Itt vagytok a Föld bolygón, a DNS evolúciós lépcsőjének tetőfokán és egy olyan rendszerrel 

rendelkeztek, amely gyenge, sokkal gyengébb, mint amit várnátok tőle. Ezt vizsgáljuk most meg. A 

sejtstruktúrátok nem aszerint viselkedik, amit eredetileg kaptatok. Ahelyett, hogy fejlődött volna, a 

DNS-etek kvantum része visszafejlődött, válaszul az Emberi tudatosságra (a valóságotok irányítója). 

Tény, hogy az immunrendszeretek nem működik valami jól! Számos, a bolygótokon megtalálható 

komoly betegség és vírus egyszerűen megkerüli. Még egy egyszerű megfázást sem tudtok 

megállítani. Az emberi test egy kis darab biológia, de gyakran úgy tűnik, mintha ez egy másik 

szobában lenne. Ez alatt azt értem, hogy nincs valós kommunikáció közted és eme rendszer között. 

Nem úgy lett tervezve, hogy kommunikáljon veled, kivétel ez alól a fájdalom. Ez minden. Ez egy 

egysíkú közelítés, amelyet korán megkaptatok, hogy képesek legyetek a túlélésre. Tudni fogod, ha 

például belelépsz a parázsba, vagy tudni fogod, hogy ha valamitől megsérülsz vagy valami megszúr. 

Mindezt azért, hogy el tudd kerülni. Úgy tűnik a fájdalom negatív és mindig egy kihívás. Pedig az 

egyik legnagyobb ajándék, mert ez őriz meg benneteket a bajtól. Riaszt, ha valami nem jó, csak 

ezzel a kommunikációval rendelkezel és egyirányú. Nem tudsz neki válaszolni, vagy kérdéseket 

feltenni. Sokan közületek azt mondják: „Ez már csak így van. Mit tehetek? A test nem tud beszélni. 

Semmit nem tud mondani.” Igazad van ezzel kapcsolatban, ha csak a felszínt szemléled.   

Tulajdonképpen ez a tény valóban működhet ellened, függetlenül attól, mennyire vagy 

megvilágosodott. Például számodra van-e annak értelme, hogy egy megvilágosodott test amilyennel 



www.kryon.hu   212/346 oldal 

te is rendelkezel, azzal a bonyolultsággal, amivel rendelkezik, néma legyen egy halálos betegséggel 

szemben, ami benne garázdálkodik?  Most arról a betegségről beszélek, ami több embert öl meg nap, 

mint nap bárhol a világon – a rákról. Ez nem olyan betegség amit „elkapsz”. Ez olyan valami, amit a 

tested fejleszt ki ingerlés és egyensúlyhiány következtében. Ez a sejtek növekedésének 

elszabadulása. Ellenőrizhetetlen, a maga módján végigszántja a szervezetedet. Lehet, hogy éppen 

most ott dühöng a testedben és nem tudsz róla, amíg a test úgy nem dönt, hogy fájdalmat okoz. 

Akkor pedig már gyakran túl késő.  

 

Ahogy szemléled ezt az egész Emberi test forgatókönyvet, ilyen kérdések merülhetnek fel 

benned: „Miféle rendszer ez? Vajon a test olyan buta, hogy még figyelmeztetni sem tud ezekről a 

fontos dolgokról, amelyek bennem történnek?” A válasz igen, ha ezt a dolgot egy olyan álláspontról 

mérlegeled, ahogyan tanítottak benneteket és ez egy nagyon korlátolt látószög. Nos, ez egyáltalán 

nincs így. Soha nem is volt így. Mindig is képesek voltatok bizonyos szintig eljutni, hogy lássátok, 

mi történik belül, de csak kevesen teszik meg. Az a különbség egy négy dimenziós történelmi 

elképzelés elfogadása és a gondolkodásod kiterjesztése között, hogy tartalmazzon egy olyan valamit, 

amiben sokan még csak nem is hisznek. Éveken át, a kineziológia hidalta át ezt a kommunikációs 

rést, mégis mennyien használják? Itt van valami, amiről az idők folyamán bebizonyosodott, hogy 

lehetővé teszi a testnek, hogy közvetlenül beszéljen hozzád és általánosságban mégsem fogadta el az 

emberiség. Miért? Mert kívül van azon a területen, amiről azt tanultátok, hogy lehetséges. Ez tehát 

ma a probléma.  

A DNS-ed 90%-a, amelytől azt várnánk, hogy kvantum, csupán 30%-os hatásfokkal 

működik. A rák kialakulhat a szervezetedben és a tested nem fog erről tájékoztatni. El kell menned 

egy szakorvoshoz és ott egy laborvizsgálaton átesni, hogy kiderüljön, mit tesz a tested! Miféle 

rendszer az ilyen? Az Emberbe beépített kórfelismerő rendszer egyszerűen nem jól működik. A rák 

annak a következménye, hogy hiányzik az emberi test képessége, hogy megbirkózzon a modern 

táplálékkal. Ennek az eredménye az, hogy olyan jelzéseket bocsát ki, amelyek nem egyeznek meg 

azzal, ahogy az emberi testnek működnie kellene, hogy a sejtek osztódása kiegyensúlyozott legyen, 
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egy olyan módon ahol az egyensúlyozás a kémiával történik és ezt a kémiát a táplálékkal viszed be. 

Ehelyett a test egy nem természetes növekedést produkál, tumorokat, amelyek végül az egész 

szervezetet felfalják. A rák nem vírus és nem is fertőző. Hanem egy kibillent állapot, egy allergiás 

reakció a modern társadalomra. A test immunrendszere valójában egyáltalán nincs belekeverve, mert 

a rák úgy jelenik meg a test összes védekező mechanizmusa számára, mint normális sejt és úgy 

viselkedik, ahogy azok mindig is viselkedtek. Persze ez nem így van, hiszen kifejezetten rákos 

sejtekről van szó, de „megtanulták”, hogy miképp rejtőzzenek el a sejtszerkezetben. A kvantumtudat 

megteremt egy olyan „tudás” rendszert, amely figyelmezteti a testet, ha kibillen az egyensúlyból. Az 

eredmény az lenne, hogy azonnal tudnád, ha bármilyen gond lenne, de nem tudsz róla, mert a 

rendszer nem úgy dolgozik, ahogy megtervezték. Ha a kvantum DNS egy másik jellemzője úgy 

működne, ahogy kell, megteremtene egy sokkal, de sokkal hosszabb Emberi élettartamot. A test nem 

akar öregedni! Élni akar! Ez az alapvető túlélés, tehát egy intuitív folyamat révén képes egy 

intelligens forgatókönyvet megteremteni, ami a sejtosztódást illeti. A kvantum javítás nélkül a test 

biológiai órája egyszerűen a napokat számlálja és a hold ciklusát követi. Semmi jobbat nem tud. 

Nem úgy dolgozik, ahogy tervezték.  

Néhányan az ősök közül, tényleg, kétszer vagy háromszor olyan hosszú életet is éltek, mint 

te. Attól függött ez, hogy merre laktak és mennyit veszítettek a kvantum-természetükből. Tudnod 

kell, hogy az esetleg sikeres élet-hosszabbító folyamatok, amelyeket kifejlesztettek ezen a bolygón, 

mind rendelkeztek egy közös elemmel, gyakori jelzések a DNS felé, hogy térjen vissza egy jobban 

kvantum állapotba. Ezt ti a „DNS aktiválásának” hívjátok. A kvantum-tudatosság azt jelenti, hogy 

„egy mindennel” és teljes mértékben tudatában van annak, ha a sejtek elburjánzanak és nem 

megfelelő növekedés fenyegeti az egészséget. De a te immunrendszered nem fog riasztani téged. 

Valami elszakadt, de te ebben a valóságban nőttél fel, így annak a logikája, amit én mondok, nem 

felel meg neked. Ha elég időt töltesz fejjel lefelé lógva, a tested hamarosan tiltakozni fog a járás 

ellen, sőt az ötlet sem fog neki tetszeni. Végül majd mindenki fejjel lefelé lóg és éhezik, mivel 

elfelejtették hogyan kell járni. Járni az olyan valami, amit csak a mesterek tudnak, vagy valami 

hasonló. Éppen ezért senki nem járkál. Egyszerűen ez a módja annak, ahogy az emberi valóság 

kialakul az idők folyamán és ezzel a kihívással találkoztok ti naponta, ebben az új energiában. 

Amikor az idegek elszakadnak a gerincvelődben, egy vegyhatás érkezik arra a területre, hogy 

megakadályozza őket abban, hogy újra összenőjjenek. Maga a folyamat ismert a tudomány számára, 

még neve is van! Ez pont az ellentéte annak, amit szeretnétek és úgy tűnik, ellentmond annak a 

logikának, hogy a testnek hogyan kellene működnie. Szakadás történt. A tengeri csillag képes új kart 

növeszteni magának, ti pedig nem. Csak azért mert a „lenyomat” amely létrehozza a géneket, nem 

úgy működik, ahogy tervezték. Pedig volt olyan, amikor úgy működött. Hadd vigyelek vissza a 

kezdetekhez. A sejtstruktúra specifikus és egyedi. A sejt ugyanúgy specializált, mint egy lineáris gép 

és hallottatok már az őssejtekről, amelyeknek minden sejt a maga specifikus voltát köszönheti. De a 

DNS testszerte mindenütt azonos. Nem specifikus. Nincs külön lábujjköröm DNS vagy haj DNS 

vagy szív DNS. Csak a saját egyedi DNS-ed van. Ugyanannak az emberi kvantum tervezetnek a 

billiónyi másolata kell, hogy folyamatosan beszéljen egymáshoz minden pillanatban, különben 

megszűnnél létezni. Hogyan történik ez? Pillanatnyilag még nincs meg a tudományos neve a DNS 

hurkok közötti kommunikációnak, de meglesz. Ez egy kvantum tulajdonság a mágnesesség 

jelenségein belül.  

Most nézzük meg, hogyan is működik ez a kommunikáció és akkor lassan összeállnak a 

kirakósjáték darabjai. Merthogy a mágnesesség mestere áll előttetek. Sokan éveken át azt 

gondoltátok, hogy Kryon mágneses tevékenysége a ráccsal kapcsolatos. Ez igaz, de csak részben, 

mert valójában a DNS mágnesességével foglalkozom. Amit tudnotok kellene a DNS-ről az pedig, 

hogy vannak mágneses összetevői. A DNS minden egyes hurokja egy mágneses mezővel 

rendelkezik, mely átfedi a mellette levő hurkot, ami átfedi a mellette levőt. Százbilliónyi átfedés 

egyenlő egy tudatossággal. Ez a mező tehát egy mágneses lenyomat, amit az Ember mintegy hordoz 
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magával. A mágnesesség egy interdimenzionális energia, kvantum energia és ez a lenyomat hozza 

létre az emberi aurát. Az aura az nem egy mágneses mező, ezért nem fogjátok tudni mágneses 

eszközökkel meglátni az aurát. Az aura az Emberi testen belüli DNS kommunikáció 

egybefolyásának az eredménye, egy kvantum lenyomat, energiák egybeolvadása, ami egy kvantum 

mezőt hoz létre, amit egyelőre még semmivel sem tudtok mérni a bolygón.  

Azért mondom el mindezt, mert meg kell értenetek, hogy ami a DNS-ben történik, az 

egyszerre történik minden egyes energia rétegében. Ha egy olyan ezoterikus aktiválásba kezdtek, 

ami valami újat idéz elő a DNS-etekben, gondoljátok el, minek kell akkor végbemennie! 

Százmilliónyi rész kapja meg az üzenetet egyszerre. 

A betegség-organizmus megváltoztatása 

A Földön az élő betegség-organizmusok parányi ismétlő részecskékből épülnek fel. Ezek a 

kicsiny részek szimmetrikus módon kapcsolódnak egymáshoz, és egy olyan rendszert alkotnak, 

amely önmagát hivatott fenntartani, s amely, ha kell, az emberi rendszerekhez illeszkedve további 

egyensúlyvesztést és gyakran halált tud előidézni. Az Univerzum szempontjából mindez nagyon is 

helyénvaló, s arról is fogunk majd beszélni, hogy a karmikus lenyomatok és gondolatminták miként 

viszonyulnak a betegségekhez. Kérlek, értsd meg, hogy ezek a dolgok nem hibák és tévedések a 

világegyetem rendjében, hanem rendkívül fontos mechanizmusok, melyek tökéletesen illeszkednek 

földi megnyilvánulásotok összetett interakciós rendszerébe.  

Az egész betegség-organizmust felépítő részecskék szimmetriáján belül igen sajátságos ré-

szeket találhatunk. Ezek a specifikus részek különböző extenzív és depresszív tényezőkkel 

rendelkeznek, amelyek a velük ellentétes extenzív és depresszív tényezők után „kutatnak” az emberi 

test hasonló rendszereiben. Miként a halált hozó kulcs a zárban, ha a megfelelő extenzív és 

depresszív részek összeilleszkednek, a betegség-organizmus behatol és gyökeret ver, majd 

növekedni kezd az emberi testben.  

 

Minthogy e depressziók és extenziók alakja a különböző rendszereken belül eltérést mutat, 

személyes biológiai működésetek úgy viselkedik, mint egy zár, amely készen áll a betegség-

organizmus „kulcsának” befogadására – vagy elutasítására. A betegség-organizmust alkotó parányi 

ismétlő részecskék szimmetriáján belül mindössze néhány, a „kulcsot” képező részecske létezik. 

Csupán ezek rendelkeznek a hozzájuk illeszkedő mintázat után „kutató” extenzív és depresszív 

összetevőkkel, azonkívül érzékenyek a mágneses interferenciára. Az ismétlő részecskék rostjain 

belül igen különleges mágneses sajátságokra lelhetünk. Érkezésem célja nem más, mint hogy 

módosítsam a mágneses jellemzőket, amelyekkel mindeddig együtt éltetek, s így majd jóval 
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nagyobb hatalmat élvezhettek. Ez az eljárás voltaképpen spiritualitásotok finom behangolását jelenti 

sejtszinten.  

A siker érdekében (1) ki kell emelnetek a részecskék rostjait, (2) azonosítanotok kell a 

kérdéses részeket és (3) magnetikusan meg kell változtatnotok őket. Felhívom a figyelmeteket arra, 

hogy egy átfogó, véletlenszerűen kialakított mágneses energiabarikád nem fogja megtenni a hatását. 

Mivel minden sajátosság ugyanolyan mérvű változást fog mutatni, a kulcs változatlan marad. A 

roston belül található különböző részek között fennálló egyensúlyt kell átalakítani. Ez az eljárás 

gyakorlatilag eltávolítja a kulcs egyik depresszív összetevőjét, így az többé nem illeszkedik a zárba. 

A karmikus lenyomat képes a zár átformálására, következésképpen lehetetlenné teszi a kulcs 

számára, hogy felnyissa azt – ily módon a gyógyulás és az egyensúly akadálytalanul megvalósulhat. 

A lenyomat egyúttal a betegség kizárására is szolgál. A legtöbb ember olyan lenyomattal érkezik, 

amely hajlamossá tesz a betegség kialakulására. Minden esetben a karmikus lenyomat akadályozza 

meg a betegség kifejlődését. Mindezek a dolgok egész egyszerűen az általános emberi karma részét 

képezik, specifikusan a földi lét kereteire vonatkoztatva. Sokan különböző gondolatmintákat kapnak 

a születésnél, amelyek megsemmisítik az általános lenyomat-paramétereket (ezért betegszik meg 

néhány ember, míg mások nem). 

A lenyomatok megváltoztatása független az emberi tudomány adottságaitól, és mindvégig az 

is marad. Átformálására soha nem is lesz lehetőségetek, mert ezúttal nem biológiai folyamatokról 

van szó. Éppen ezért mindössze kétféle logikus módszer kínálkozik arra, hogy leküzdjétek a 

betegségeket. (1) Személyes szinten: az Univerzum által eszközölt változás a gondolatmintában. (2) 

planetáris szinten: a betegség megváltoztatásával maga a kulcs is átalakuláson megy keresztül, s 

többé egyetlen emberi rendszerbe sem lesz képes beleilleszkedni. Jó ha tudomásod van erről: még 

akkor sem késtél el a változtatással, ha a kulcs már a zárban forog. Méghozzá azért, mert (1) a kulcs 

folyamatosan új kulcsokat szül, amelyek újabb és újabb zárakba illeszkednek a testen belül, és (2) a 

kulcs sohasem az egészség, a jólét céljából kerül a zárba. A betegség természetellenes, 

kiegyensúlyozatlan állapot. A betegség állapotának fenntartása érdekében a kulcsoknak folytatniuk 

kell a „próbálkozást”, hogy lássák, vajon még mindig beleillenek-e a zárba. Ha felismered ennek 

jelentőségét, képes leszel megérteni a gyógyítás folyamatát, amely még akkor is működik, ha 

látszólag már túl késő. 
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Saját sejtjeid 

Itt van egy furcsaság, egy kihívás számodra. Tudod szeretni a saját sejtfelépítésedet? A tested 

egyes sejtjeiről beszélek. „Ez már túl furcsa", mondhatnád. Van egy kód a testedben és ez a kód azt 

„mondja", Isten benned van. Minden egyes genetikai anyag tartalmazza ezt a kódot. Ez a kód 

tulajdonképpen egy receptorrendszer, készen arra, hogy válaszoljon minden energiamezőnek, melyet 

adsz neki. Ezért azt mondom neked, ha szeretni tudod a tested sejtfelépítését, tudni fog róla és 

válaszolni fog rá. Hányan szakítottatok már akár egy kis időt is arra, hogy például a könyökötöket 

vagy a nagylábujjatokat ünnepeljétek? Furcsán hangzik, de minden egyes részed épp annyira 

megvilágosodott, mint amilyen te vagy! Az egész testednek részesévé kell válnia, ha szeretni akarod 

Gaiát. Sejtek trillióiból álltok és belül mindegyik sejt tartalmazza Istent. Ennek a nagy számnak van 

ereje és ezek a sejttrilliók, ha a szeretet kódját kapják, együtt fognak működni veled. Kihívás elé 

állítalak. Tudod szeretni önmagad? Ha igen, tested jelenlegi sejtfelépítése reagálni fog rá és 

egyensúlyba helyezi önmagát.  

Intelligens sejtek? 

Beszéljünk az intuitív mozgásról. A korszerű orvostudomány nem szereti azt, hogy léteznek 

Fénymunkások, akik saját testüket használják fel arra, hogy megvizsgáljanak vegyszereket és 

élelmiszereket, amelyeket bevisznek a szervezetükbe. Kineziológiának hívjátok – az izmok próbája. 

A tested állítólag többet tud arról, hogy mi a jó neked és mi a rossz, mint az agyad vagy az 

intellektusod. Sok Fénymunkást láthatsz, akik a testükön végzik ezeket a próbákat, persze ez nagyon 

furcsa azoknak, akik nem fogadják el ezt a hiedelmet. „Fura bogarak!” mondják: „ez a legnagyobb 

badarság, amit valaha is láttam. Mit csinálnak ezek az emberek?” Szemléljük csak meg ezt a dolgot. 

A tervek szerint biológiádnak mi a feladata? Mi lenne, ha egy betegség lenne a testedben? 

Tegyük, fel olyan valami, mint a rák. Te erről semmit nem tudsz. Miért nem figyelmeztetett az 

agyad? Vajon nem vagy behangolva minden egyes sejted szerkezetébe? Nem kellett volna az 

agyadnak megkapni már azt az üzenetet, hogy valami növekszik benned, ami nem csak, hogy nem 

oda való, de még a halálodat is okozhatja? A testedben minden rendszer be van kábelezve, hogy 

beszéljen az agyadhoz. Akkor tehát, miért nem tudtál erről? Azért mert ilyen módon lettél kialakítva, 

mert a tested a túlélésről szól és elsősorban mindig túlélő módban működik. Ha létezne egy idegi 

protokoll, hogy minden alkalommal értesítsen, amikor a tested immunrendszere akcióba lendül, 

állandó aggódás lenne az életed – ez pedig nagyon káros a túlélésre. Ettől meg vagy kímélve. Egy 

teljes mértékű blokád működik. Ott hordozhatod magaddal, és amikor véletlenül felfedezed már túl 

késő. Te egy olyan tudatossággal vagy tervezve, ahol az agyad biztos benne, hogy a tested védelmi 

rendszere elég jó ahhoz, hogy gondot viseljen mindenről és hogy ne háborgasson téged a 

részletekkel. De a sejtszerkezeted mindent tud róla. Minden sejt tud róla, hogy mi történik. 

Rendelkezel egy tudat alatti rendszerrel, amely kezeli ezeket a dolgokat. Létezik egy rendszer, amely 

hordozza a belső tudást arról, hogy mi is történik a sejtrendszeredben és jelenti azt neked. Csakhogy 

ez kívül van azon a körön, amit intellektusnak neveztek, ezt kineziológiának hívják. Próbáld ki. 

Tested majd megadja az információt, de olyan módon kell kérdezned, ami messzire megkerüli az 

intellektust.  

Ugyanezt az eljárást alkalmazod, amikor az ingát használod információszerzésre. Ujjaid 

tartják az inga láncát, vagy zsinórját és attól függően, hogy milyen irányban indul, segít eldönteni, 

hogy mi a jó neked. Hogy mi történik ebben a folyamatban az ingával, nagyon egyszerű „ez mini 

kineziológia.” Szó szerint az ujjaid izomzata válaszol a sejtszerkezettel kapcsolatos kérdésre, 

anélkül, hogy te ezt képes lennél befolyásolni. Ahogy igyekszel nyugodtan tartani az ujjaidat, az 

izmaid megmozdulnak, hogy közöljék veled az üzenetet – kimozdítva az ingát az egyik, vagy a 

másik irányba. Egy belső intelligencia kísérli meg megkerülni az intellektust, izmaidon keresztül és 

működik a dolog. Mit gondolnál az olyan orvosról, aki az ingát lengeti minden alkalommal, amikor 



www.kryon.hu   217/346 oldal 

választ akarsz gyógyszereid adagolásáról. Nos, vannak ilyenek. Ha úgy gondolod, használd ezt a 

módszert, hogy megtudd mi is történik a testedben. Mi felel meg neki legjobban? Milyen 

élelmiszerekre vagy allergiás? A tested tudja mindezeket a dolgokat. De az intellektus túlélő módban 

van - 4D-s skatulyában – és nem akar tudatni veled semmit. 

Vajon a sejtosztódás egy statikus folyamat? 

Gyere, most elviszlek a sejtek osztódásának a folyamatához, nézzük meg, hogyan működik. 

Egy sejt kész az osztódásra. Az Emberi test úgy lett megtervezve, hogy újból és újból 

megfiatalodjon, minden szövete. Hallottál már olyat is, hogy vannak szövetek, amelyek nem ezt 

teszik, ez viszont nem igaz. Mind újra fiatalodik, különböző sebességgel, különböző időszakokban 

és különböző módokon. Igenis újra fiatalodnak. Az Emberi testet arra tervezték, hogy hosszú ideig 

éljen. Sajnos az energia, amit létrehoztatok ezen a bolygón, és amin keresztülmentetek, ezt 

megmásította. Nem éltek sokkal tovább, mint 80 év. A tervezés nem ez volt.  

 

A bibliai személyek néha próféták voltak, máskor mesterek és volt, hogy csak úgy itt 

voltak… és több száz évig éltek. Vajon valóban így volt? Vagy ez is csak metafora? Vajon helyesen 

írták ezt le a Bibliában, vagy hiba van a másolásban? Én majd elmondom nektek az igazat. Pontosan 

így van. Több ezer évvel ezelőtt nagyon is hosszú életet éltetek, Lemúriaiak. Ha tudnád, hogy hány 

évet éltetek, a lélegzeted is elakadna. De már többé nem. Utasítások jutottak el a DNS-edhez az idők 

folyamán, szó szerint, a bolygó energiája által… egy olyan energia által, amelyet ti teremtettetek 

tudatosságotokkal. 

Egy sejt osztódik. De mielőtt kettéválna, szüksége van egy lenyomatra, hogy lemásolja 

magát. A lenyomat az őssejtektől szerezhető be. Az őssejt az információt a DNS kvantumrészétől 

kapja, ami soha nem változott meg születésed óta. Statikus maradt, mivel soha semmi nem 

változtatott rajta és a tény, hogy te nem hiszed, hogy megváltoztatható, egyszerűen elfogadtad az 

öregedést. Nincs semmilyen tudatos erőfeszítés, hogy bármit is tegyél vele, ezért egyszerűen ott 

hever, ahogy mindig is hevert. Az osztódó sejt „beszél” az őssejttel és megkérdezi: „Azt tegyem, 

amit mindig is tettem? Van bármi változás?” És az őssejt szól az osztódó sejthez és azt válaszolja: 

„Készíts egy másikat, egy pont ugyanolyat.” És akkor úgy fogsz fiatalodni, mint azelőtt, elfogadva 

mindent, amit akkor kaptál, amikor megszülettél.  
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Sejtszintű kommunikáció 

A sejtszerkezeteddel való kommunikáció olyan valami, ahol építened kell majd egy hidat 

aközött, amiről eddig azt mondták nem teheted meg és nem lehetséges és aközött, ami most nagyon 

is lehetséges. Egy leszel azok közül, akik tudják, hogyan beszéljenek a sejtszerkezetükhöz. Nem is 

olyan nehéz. Ez az ajándék, a sejtszintű kommunikáció, része egy másik ajándéknak, a megállapodás 

megváltoztatásának. Eljön majd az idő, amikor majd több interdimenzionális információt is kaptok a 

mikéntekről, a kapcsolódásról ebben a formában, de egyenlőre csak annyit mondunk, hogy ott hever 

előttetek egy nagyon nyilvánvaló módon. Csak ez az életed mondja, a mostani valóságodban, hogy 

ezt nem lehet megtenni. Azonban az az életed, ami nagyon is valós, más dimenziókban, amelyik 

egyidejűleg létezik benned, azért könyörög, hogy tedd meg. És ezen fogalmak között, át kell menni 

egy hídon, össze kell őket házasítani. Vedd tudomásul, fogadd társaddá, hidd el, akarjad és a sejtek 

majd kezdenek hallgatni rád. 

A sejtfelépítés közelebbről és a mód, ahogy ez működik 

Most a sejtszerkezet belsejébe szeretnélek elvinni benneteket. Meg szeretném mutatni a 

kézfogást. Képzeljétek el a sejt felépítését - gyönyörű és mívelt mintázata van. A sejt felépítése 

ugyanúgy 2 részből áll, mint a DNS. Az egyik lineáris, a másik többdimenziós rész. Mikroszkópba 

nézve csak a lineárisat látjátok - a kémiai részeket. Nem látjátok a többdimenziósat, a láthatatlan 

részt. Pedig a többdimenziós éppannyira valóságos, mint a 4D-s. Pont annyira valóság, mint amit 

kémiailag megtapasztaltok. Láthatnátok, ha lenne többdimenziós mikroszkópotok. Ez nem 

ezoterikus - ez az ember számára láthatatlan, de mégis valóságos. Igazából egy bámulatos sejt 

struktúra bontakozik ki, ami sok dimenzión keresztül húzódik. A sejtek együttműködnek egymással, 

egymáshoz csatlakoznak, intelligensek. Vannak itt dolgok, amiket még nem mutattam meg nektek. 

Lyukak és domború területek sora van ott, amik mint pici gödrök, úgy mutatkoznak meg. Az egyik 

sejt látja a másikat, és ha párban vannak egymással, mint a kulcs a zárban, akkor egyesülnek és 

megosztják közös használatra a rendszerük információit, ami a teremtés információihoz vezeti el 

őket. Ekképpen hozzák létre az élet kémiáját. Készen állnak az osztódásra, az újraépítésre. Látják 

egymás poláris mintázatát. 

A sejtek mágnesesek - nem csak, hogy mágnesesek, hanem összetett mágnesességgel bírnak. 

Mindegyik. A biológia így növekszik. Az egyik sejt látja a másik mágneses mintázatát, és mint egy 

kulcs a zárba, úgy illeszkednek, tudják, mit kell tenniük. Hadd magyarázzam el az átlagos 

forgatókönyvét ennek. Szembe jön egy vírus, egy találékony fajta, egy mágnesességgel bíró vírus! A 

vírus is a biológiához tartozik és többdimenziós. DNS-e van neki is. Rendje és intelligenciája van. 

Magjában az életben maradás, mint ahogy nektek is. Okosan hozzákapcsolódik a sejthez. Hogyan? 

Úgy, hogy egy egészséges sejt mágnesességét mímeli! Okos és találékony. A fogadó sejt beveszi ezt 

a kézfogásos trükköt és összejönnek. Hirtelenjében, a vírus bekerül. A rendszeren belül van. Elkezd 

növekedni és gyorsan másolódik. Aztán jön a 4D-s test reakciója. Ha egyszer a sejtek együtt vannak, 

a sejt kémiája tudja már, hogy átverték. Ha egyszer a vírus bent van, az már nem tudja magát tovább 

rejtegetni. Így a fogadó sejt segítségért küld. Jön a felmentő sereg! A hatalmas fehérvérsejtek 

jönnek, hogy legyőzzék a betegséget és megöljék a betolakodót, jönnek és belerohannak. A 

fehérvérsejtek tömegesen érkeznek. Ott vannak és a vírus teljes egészében láthatatlan számukra! 

Nem látják, mert a hagyományos sejt felépítését utánozza mágnesességen keresztül, amit képes volt 

lemásolni. A fehérvérsejtek nem tudják, mitévők legyenek! Kapták a jelet, hogy valami elromlott, de 

nem tudják megkülönböztetni az ellenséget.  

Most fussunk végig még egyszer a történeten. Van egy sejt, teljesen egészséges készen az 

osztódásra, a "kézfogásra". Jön a vírus, mint előbb. De most, újabb információ van a DNS-ben. A 

fogadó sejt most már képes látni a vírust. Információt kapott róla, ami azt mondja: " Amikor látod 

jönni a vírust, változtasd meg a mágneses mintázatodat." A vírus a sejt elé áll, mint előbb, de a 
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mostani alkalommal nem illik a kulcs a zárba. Ez alkalommal nincs kézfogás a sejtosztódás illetve a 

fortély jóváhagyására. A sejt segítségért kiált a fehérvérsejteknek. Megint jönnek, de most már látják 

a vírust mivel képtelen volt átvágni a fogadót és osztódni benne. Egyedül maradt. Azonnal 

megsemmisítik. 

A DNS intelligens, kvantum természetű és az egész rendszert felölelő jelet képes szétküldeni. 

A 9-es réteg itt lép elő, ez a gyógyító réteg és megváltoztatja az emberi testben 100 milliárd 

darabkának és résznek a mágneses tulajdonságait. Az egész DNS készlet rendszer utasításainak 

kicserélése egyszerre zajlik. A vírusnak nincs választása. Az egész test tudja ezt. Beépült! A 9-es 

réteg a legjobb védelem a leginkább agresszív betegségekkel szemben, amit az emberiség ismer, 

még a "gyógyíthatatlan" betegségekkel szemben is. Egy interdimenzionális erő újraírta a programot, 

ami megadja az engedélyt a sejteknek saját maguk megvédésére. 

 

A rák agresszív és átveri a testet, hogy az befogadja. A test nem úgy látja, mint ami 

valójában, egy egyensúlytalan kinövés. Így nem is küld segítségért. Az igazság, hogy a 9-es réteg 

úgy lett tervezve, hogy lássa és megállítsa ezt a folyamatot. De új parancsok és kódok nélkül a létező 

DNS felépítéséhez, semmi sem működik. Emberi tudatosságnak kell mindezzel együttműködnie. 

Hallottatok már spontán megbocsátásról, elengedésről? Ez nem misztérium. Az emberi lény újraírta 

a DNS-hez való utasításokat!  

Hogyan hoztok létre egy új sejt - szövet mintát? Úgy, hogy megváltoztatjátok a mágneses 

struktúráját. Rendszerszerű utasításokat adtok a sejtjeitek szerveződéséhez, hogy új elemeket 

építsenek fel, amik azelőtt soha nem voltak ott. Eljön a nap, amikor képesek lesztek visszanöveszteni 

egy kart és egy lábat. Hogyan? Minden, amit tennetek kell, hogy új rendszer utasításokat adtok a 
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DNS-eteknek. A régi utasítások csak az anyaméhben valósultak meg, később nem. Változtassátok 

ezt meg! 

Új ezoterikus információ  

Képzelj el egy versenyautót, mely előtted áll és ez metaforikus értelemben a te DNS-ed. Ott 

van, pihen és alig hallod a motor hangját. Hárommilliárd részből áll és mindegyik alkatrész 

tökéletesen működik, addig amíg el nem romlik valami. Amikor ez megtörténik, a motor köhög, 

kicsit elkezd zörögni, és ha nem foglalkoznak vele, és ha nem értenek a motorhoz, idővel le fog 

állni. Tehát úgy tűnik, hogy az egész DNS tanulmányozásának az a célja, hogy rájöjjünk, hogyan 

működik, azért, hogy ne romoljon el. Hogyan pihen ez a motor? Hogyan tud annyira csendben járni? 

A DNS enciklopédiája előtted van és felfedi számodra az emberi génállományt. Most 

megvizsgálhatod a részeket és az összes forrást a részek körül. Ez az első alkalom az emberiség 

történelmében, hogy ez az információ előtted áll. Mégis az erre irányuló összes erőfeszítés mi célt 

szolgál? Azt szolgálja, hogy rájöjjenek, hogy ez a motor hogyan pihen annyira jól. 

A történelem során egy Emberi Lény időnkét beül a kormány mögé, rálép a gázra és robogó 

sebességgel körbeszáguld. Az összes többi Emberi Lény megjegyzi: „Ez elképesztő. Ez egy mester.” 

Volt több mester is ezen a bolygón, aki beült a versenyautóba és megnyomta a pedált. Amíg te 

hajlandó vagy tanulmányozni egy pihenő motort, elmondjuk neked, hogy a DNS-ed a gyorsaságra 

épült! A mestertudásra épült! Eljött az alkalom, amikor meghívunk, hogy ülj be az autóba és nyomd 

a padlóig a gázt. Ez a próba nem egy pihenő DNS-ről szól, ez arról szól, hogy mi minden létezik, 

amit beleépítettek. A te kultúrád prófétája, Jézus is ugyanazzal a DNS-sel rendelkezett, mint te. De 

az övé mesterfokon működött. Ö tudta mi minden rejlik benne és mindezt aktiválta. Amikor a nagy 

mester Illés, Elizeusnak jelenlétében eldöntötte, hogy felemelkedik, a legtöbb, amit Elizeus 

megtehetett az volt, hogy lejegyezte a mester felemelkedését, mint egy tüzes szekéren - a „kerék a 

kerékben.” (Királyok II. könyve, I. rész.) Elizeus azonban nem volt tudatában vagy készen arra, 

hogy megtudja mi történt azon a napon. Az történt, hogy Illés eldöntötte, hogy fénnyé válik! Ezt 

teszik a mesterek. Gyakran ilyen a felemelkedés. Az üzenetünk a következő: a felemelkedés nem 

változott sokat, kivéve azt, hogy ha te fénnyé válsz, itt maradsz! 

A DNS ereje 

A DNS kettős. Ami azt jelenti, hogy van lineáris része és van többdimenziós része. A lineáris 

rész könnyű és egyszerű és az egésznek kevesebb, mint az 5%-át teszi ki. A DNS többsége 

többdimenziós rész, összetett és nehéz róla tanítani. Az Akasha feljegyzéseitek vannak benne - ami 

azoknak az életeknek az energetikai információs lenyomatai, amiket valaha megéltetek. Az, amit a 

Plejádiak adtak - benne van. A Felsőbb Énetek is ott van. Minden, amit spirituálisnak hívtok, benne 

van. A DNS spirituálisan intelligens, de ehhez magas rezgésszinten kell lennetek, ami így beindítja a 

teljes működést. Ezért van az, hogy az emberiség többsége csak annak a 3 %-nak van tudatában és 

nem ad hitelt a többi létezésének. Az ember rendszerét úgy tervezték, hogy 100%-os hatékonysággal 

működjön, ebből ti körülbelül 35%-ot használtok ki. Azok a mesterek, akik eredetileg jártak ezen a 

bolygón, kihasználták mind a 100%-ot. Azok a mesterek, akik az idők során meglátogattak, 

felkerestek benneteket és csodákat tettek, szintén mind a 100%-nak a birtokában voltak. Most rátok 

is egy hatalmas változás kora vár, amikor újra megtanulhatjátok aktiválni a DNS-eteket. Amikor 

elkezditek aktiválni a DNS-t, jobban kezd működni és minden egy sejt megújul az emberi testben. 

Meg az idegszövetek is képesek megújulni! Az embereknek nem is kellene öregedniük, de ez a 

megfiatalodási folyamat nem 100%-os.  

Amikor egy sejt szétválik a testetekben, akkor másolatot készít arról a sejtről, amelyről 

levált. Hogyha a sejtosztódás alapjául szolgáló sejt egy hibás, egy beteg sejt volt, akkor az osztódás 

után létrejött sejt úgyszintén hibás, beteg lesz. Aztán később a másolatról is készül egy másolat… és 
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már látjátok, hogy hol romlott el a folyamat? Hogy nem a DNS eredeti információját használtátok 

fel, azt elveszítettétek. De most visszatérhet, merthogy egy aktivált DNS-el rendelkező emberi lény, 

a sejtosztódásnál újra az eredeti információt fogja használni. Az ilyen beteg sejtek kicserélődnek és a 

helyükre az őssejteknek egy hibátlan másolata lép. Amely erős, tökéletes és semmiféle fertőzésnek 

nincs kitéve. Az az ember, akinek aktiválódott már a DNS mezeje, akár 3-4 hónapon belül 

meggyógyulhat. Ez a normál sebessége a sejtek visszafiatalodásának az emberi testben. A különböző 

szervek, különböző időközönként újítják meg önmagukat. 8 hónapba, vagy akár 1 évbe is kerülhet 

az, mire észreveszitek, hogy nem öregedtek tovább. A folyamat nem tökéletes, hiszen ezzel is csak 

40%-ra növelitek az eredeti 35%-os hatékonyságot. De már ez is elég ahhoz, hogy lelassítsátok az 

öregedés folyamatát. Az emberi lény tudja aktiválni az egyetlen dolgot, ami még hiányzik belőletek. 

Ez annak a megértése, hogy ti is részei vagyok a bolygón lévő teremtő energiának. Hogyha Isten 

bennetek van, akkor ti magatok is megteremthetitek a csodát.  

 

A DNS 90%-a tiszta információ. Nincsenek ott kémiai kódok, amelyek bármit vegyi úton 

hoznának létre. Ez az a kvantuminformációs bélyeg, amire azt mondhatnánk, hogy valójában az 

ember. Ha lenne egy autótok és megvizsgálnátok annak a motorját, úgy mintha DNS volna, akkor 

annak a 3.5%-a lenne csak a fizikai 4D-s rész, mint például a sebességváltó vagy a rudazat. De 90% 

tulajdonképpen csak a motort felépítő terv volna. A DNS-eteknek a kvantum része az a 90 százalék, 

amit a tudományotok „hulladéknak” néz, mert nem talál benne kódot, vagy rendszert, vagy egy 

kémiai „jelzést”. Egyszerűen, ez mind a ti 4D-s kémiátok hajtómotorjával működik, ezek a DNS 

fehérje-kódolású részei, amelyek minden géneteket vezérlik. Mindez a kozmikus energiáról szól, 

amely mágnességet hoz létre és szállítja az utasítás-készleteket egy új emberiség számára, 

közvetlenül a DNS-eteknek abba a 90 százalékába. Ezért nincs rá mód, hogy bármelyik tudós majd 

„meglátja”, hogy miért változnak az Emberek. Úgy néz ki majd, hogy a DNS kémiája nem változik, 

mert a véletlen „hulladék” az, ami változik. Ez nem lesz látható 4D-ben. Hamarosan azonban a 

tudomány rájön és felismeri, hogy a 4D-s testeteknek a DNS 3.5%-a a „motorja”, a 90 százalék 

pedig a kvantum-utasítás készlet, amelyik megmondja a motornak, hogy mit tegyen.  

Hadd mondjam el, hogy mi rejlik abban a 90%-ban. Kezdjük a biológiával. Minden egyes 

őssejtnek a tervrajza ott található. Az őssejtek, amelyekből sok van, 4D-sek, de az instrukciók, 

amelyek segítségével felépültek, nem azok. A szabad akaratotok olyan energiát teremt a Földön, 

amely egyenesen Gaiához jut, Gaia pedig együttműködik veletek. Gaia csodálatos gyönyörű energia, 
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követi az emberi szándékot. Hogyha alacsonyabb rendű az energiátok, akkor az kerül a 

kristályrácsba. Ez visszatükröződik az emberi életben és az alacsony energia teremti a DNS-t és 

ezért a DNS nem működik túl jól. A DNS aktivációja, a végén egy olyan emberi lényt fog teremteni, 

aki képes saját magát meggyógyítani, aki vissza tudja növeszteni a lábát vagy a karját. Ilyen 

evolúció zajlik most, nem biológiailag, hanem spirituálisan. Azt kérdezhetitek: „Mikor?” Amikor 

csak akarjátok. Már túl vagytok egy 36 éves periódus felén, a galaktikus együttállás szerint és 2012 a 

középpont. Itt van a Föld precessziójának köszönhető 26.000 éves ciklus vége és ebben a ciklusban 

rejlik az ígéret. Ébredjetek fel és kezdjétek el végre megváltoztatni, ami itt van. A DNS-etek 

válaszolni fog! Akár már most is élhetnétek tovább.  

Kryon, kérlek, mondd el, hogyan gyógyulhatnék meg!” Ez a tervrajz bennetek rejlik és 

mindenkiben egyedi. Nem olyan, mint egy lineáris szakácskönyv. Nem tudom elmondani nektek, 

hogyan készítsétek el a gyógyulás fogásait, mert ez a könyv, minden egyes ember esetében más. 

Hagyd végre abba a félelmet, és akkor a valóságod is más lesz. Tisztítsd ki végre az életedből a nem 

odavaló dolgokat! Van a testedben egy veled született belső energia és folyamatosan használod. A 

homeopátia folyamata, ehhez beszél. Egy vegyi anyag kis adagja belép az emberi rendszerbe és az 

ember rendszere erre válaszol, mert tudja, hogy mit akarsz. Hát van spirituális homeopátia is, nincs 

különbség. Csak itt nincs szükség kémiai anyagokra, hanem csak az öreg lelkek szándékára és 

elérhetjük ugyanazt a célt, mint a homeopátiával. A DNS többdimenziós kémiájában rejlik az összes 

Akasha feljegyzésetek. Minden, amit valaha tettetek, az összes lecke, amit megtanultatok belétek 

van bélyegezve. A DNS aktiválásával az emberiség olyan képességre tesz szert, amivel 

megcsapolhatja az Akashát, hogy a régi korok bölcsességét előhívja, hogy azokat a spirituális 

tulajdonságokat tudja használni, amelyekkel sámánként valaha tisztában volt.  

A tudósok sosem foglalkoztak azzal, hogy hogyan kommunikál a DNS veletek. Mindaz a 100 

milliárd molekula a testetekben, mind-mind egyéni, mind csak rátok jellemző, de mindegyik 

pontosan megegyezik egymással. Pontosan ugyanolyan a DNS a fejed búbján, mint a talpadon és 

hogy tudjanak kommunikálni, egy kvantummezővel kell rendelkezzenek. A tudomány már kezdi ezt 

el felfedezni, hogy a DNS molekula nem kvantum részecske, mert ahhoz túl nagy, de a DNS beszél a 

kvantum részecskékhez. A kvantumvilágban megfigyelhető az atomok perdülete. Már arra is 

rájöttek, hogy a DNS meg tudja változtatni ezt a perdületet. Ez a kocka cinkelésének a folyamata. Az 

első tudományos bizonyíték, hogy a DNS megváltoztatja a Föld kvantum természetét. A DNS tudja, 

hogy ki vagy. Százmilliárd dupla hélix DNS molekula - ezek mind azonosak a testetekben. Mit tud 

100 milliárd DNS molekula tenni egy mezővel? Még nagyobb mezőt hoz létre, amely akár 8 méteres 

is lehet. Ez az emberben lévő DNS kvantum mezeje. Minden ember körül van egy mező, ami 

teljesen és egészében véve többdimenziós, és aminek a héber neve: a Merkaba. Olyan akár egy 

hatalmas antenna, amely az ember rendszerének része a születésétől fogva. Képes arra, hogy 

kinyúljon, és mindenhonnan érzékelje az energiákat. A mezőből, akárcsak egy könyvből, 

kiolvasható testetek összes négydimenziós egészségügyi vonatkozása. Vajon egy látó hogyan képes 

puszta ránézésre elemezni egészségi állapototokat? Mi történik ilyenkor és mit „lát” az illető? A 

titeket körülvevő energiamezőben olvas, a testetekről írott könyvet olvassa! Hogy ezen a területen 

mi várható? Az, hogy létrejön egy technika, melynek segítségével ezek az információk műszeresen 

is olvashatók lesznek - olyan technika, mely egy interdimenzionális műveletet hajt végre a 

közeledben, ám anélkül, hogy akárcsak hozzád is érne. Ez a technika képes lesz egész tested 

egészségügyi állapotát feltérképezni. Közben egy egyszerű szondázás zajlik. A műszer nem tesz 

mást, csak „hallgat” és ez a kulcsszó.  

Tudjátok, hogy mi történik egy gyógyítóval, mikor egy másik emberi lény előtt áll. A 

gyógyító és a beteg ugyanabban a szobában van és mindkettejük DNS mezeje 8 méter széles. A 

gyógyító a gyógyítandó személy előtt áll és ezek a mezők beburkolják egymást. Ahogy egymással 

érintkeznek, információ átvitel lehetséges. Ebben az átvitelben tudás van - tudása mindennek - 
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visszahatva egymásra. Egy időtlen kvantum módon. Megérzésben kapják meg, hogy a betegeiknek 

mire van szükségük - a beteg DNS-éből. 

A DNS-nek van egy kvantum mezeje 

A tudomány kezdi látni a lehetőségét annak, hogy a DNS molekula rendelkezik olyan 

tulajdonságokkal, melyek információt adnak a kvantum szerkezet forgásának az Univerzumban. Ez 

azt jelenti, hogy a DNS egy kvantum motor. A DNS nincs egyedül. Ez egy család és az emberi 

testben ez a család több, mint 100 trilliószor erősebb, mint egy emberi lény. A DNS-nek együtt kell 

működnie az emberi testben azzal, amit mi az emberi test veleszületett intelligenciájának hívunk 

azért, hogy működjön. Minden DNS-nek egyként kell működnie. A fejed tetejétől a lábad ujjáig, 

ezeknek a molekuláknak egy utasításkészletként kell működniük. Fel kell ismerned azt, hogy 

léteznie kell valaminek a testeden belül, amely összeköti az összes DNS-t. Különben nem tudnál 

működni. Többszörös kvantum mezővel rendelkezel a molekuláid körül, és ez az jelenti, hogy 

átfedésben vannak. Tehát a mezők átfedik egymást és a tudományotok már képes megmutatni 

nektek, hogy mi is történik - a többszörös átfedés, mágneses mezőt eredményez. A mágnesesség egy 

kvantum energia, így a DNS következményei is hasonlóak. Van egy varázslatos terület, amelyet még 

nem ért a tudomány. Ezt indukciónak hívják. A mindennapi életedben akkor látod ezt, amikor a Nap 

mágneses mezejét nézed - melyet a helioszférának (napszélnek) hívnak -, ahogy interferál a Föld 

mágneses mezejével, ami a mágneses rács. Csillogást látsz, az Aurora Borealis-t. Ez történik, amikor 

a mágneses mezők átfedik egymást. Ebben az állapotban információ kerül átadásra. Az 

elektronikában ez a tulajdonság jól ismert és mindennap használatos.  

 

Ha egy mágneses mező helyett egy kvantum mező vesz körül minden molekulát, akkor nem 

látsz csillogást, csak egy megtervezett összekuszált állapotot kapsz. Az átfedésben lévő kvantum 
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mezőknek vannak tulajdonságai, amelyek még nem tanulmányozhatóak, felismerhetőek vagy 

mérhetőek. Amikor megteszik, látni fogják az összekuszált állapot mechanizmusát, amely aztán egy 

mindent beborító mezőt hoz létre, ami sokkal nagyobb, mint maga az emberi lény. Mi lehet az a 

mező az emberi lény körül, amit 8 méter szélesnek mérnek? Ez az emberi lény kvantum mezeje - a 

Merkaba. Tehát a Merkaba valójában egy kvantum mező és ez a mező tele van információval. Az 

információ, amellyel fel van töltve, nem tűnik rendezettnek számodra, de valójában eléggé az, 

ahogyan mi látjuk. Ez az emberi lény saját magáról alkotott mintájának a mátrixa, amely készen áll 

és várakozik arra, hogy egy másik kvantum mező módosítsa. Ezt a mezőt a tudatosságnak hívják. 

Minden egyes emberi lény körül van egy csodálatos mező az Akasha krónikád, ami 

tartalmazza még a Felsőbb-Éned (lelked) tulajdonságait is. Ez visszahangozza, hogy mi van a DNS 

molekulában magában. Ha kvantum szemed lenne, akkor ránézhetnél egy emberre és kiolvashatnád, 

hogy ki volt valaha és mik voltak az eredményei. Megláthatnád azt, amit mi az emberi lény 

veleszületettjének hívnánk, a sejtszerkezet rendkívüli intelligenciáját. Az emberi lény veleszületettje 

a híd, a sejtszerkezeted intelligenciája (és a DNS-ed), valamint a 3D-s emberi tudatosságod között. A 

kineziológia egy út, hogy beszélj a veleszületettel. Használhatsz izomtesztet (kineziológia) annak 

érdekében, hogy kiderüljön, mire vagy allergiás, illetve, hogy mi történik a rendszeredben - egy igen 

vagy nem folyamatot.  

A DNS kilencedik gyógyító rétege 

A DNS kilencedik rétegét úgy definiáltuk, hogy az a gyógyító réteg, nem azért, mert 

meggyógyítja a testet, hanem mert meggyógyítja az Akashát! Az összes réteg együttesen működik és 

néhányuk alvó állapotban volt az emberiségnek a bolygón töltött teljes idején keresztül, készen arra, 

hogy aktiválódjon, amikor a Föld energiája elér egy bizonyos pontot. Ez van most. 

Tehát a kilencedik réteg meggyógyítja az Akashát. „Mit jelent ez, Kryon?” Ez azt jelenti, 

hogy megvan a képességed rá, hogy belépj a saját Akasha Krónikádba és rendet rakjál benne. A 

magad módján meggyógyítod magadat, mégpedig azzal, hogy az Akasha krónikádon keresztül 

megváltoztatod a DNS-edet. Kiválogathatod a legtisztább DNS-t a saját Akasha Krónikádból, 

amellyel valaha is rendelkeztél, foghatod és ráhelyezheted a pillanatnyi egészségi állapotod 

jellemzőire.  Ez az, amiről a kilences réteg szól... az Akasha meggyógyításáról. „Úgy érted, meg 

tudom gyógyítani magamat?” Igen! A dolog könnyű és nehéz is, attól függően, hogy mennyire 

hiszel benne. Egy valódi kommunikáció ez a másik oldallal, vagy nem? Ha itt ülsz és azt mondod, 

hogy „ez itt csak egy közönséges ember egy széken,” akkor a DNS-ed olyan marad, mint amilyen 

most. Ha része akarsz lenni a váltásnak, akkor el kell kezdened kiterjeszteni a tudatosságodat, hogy a 

láthatatlan dolgokat is befogadd. Hinned kell! Olyan szilárdan kell hinned mintha valóság lenne, 

biológiailag, mint a karod. Amikor ránézel a karodra, így szólsz: „van két karom és ezek itt vannak 

és látom őket.” Kétség nem fér hozzá és az agyad is tudja ezt szintén. Az anyag is tudja körülötted, 

és hogy bebizonyítsd, fel tudsz emelni vele dolgokat. Ehhez nem fér kétség. Ez a te karod. 

Nekikezdhetsz a DNS-ed újraprogramozásának. Kérdezed, hogy "hogy csináljam"?  

Minden idő a mostban van. Soha nem volt sem múlt - sem jövő. Vizualizálj dolgokat a te 4D-

s idősíkodban, romlatlanul, tisztán, ami majd létrehozza az általad választott valóság képét. Azzal, 

hogy ezt megteszed a mostban, meg tudod változtatni a múltad. Ez egy interdimenzionális gyakorlat, 

amit nem sokan fognak azonnal megérteni. Tiszta szándékkal, a mély vizualizáció energiája 

valóságos, mivel egy olyan idősík tiszta vizualizációjával táplálod, ahol minden ugyanabban az 

időben történik. Ez az energia lehetővé teszi, hogy érvénytelenítsd a régi fogadalmakat, kitisztítsd a 

betegségeket, visszafordítsd az öregedést és megsemmisítsd a régi megállapodásokat. De Kryon, a 

szerződés az egy elkötelezettség! Nem kellene valamit még megbeszélni ebben a metaforában?" De 

igen! De újra csak elmondjuk, már megtetted! Ahogy már korábban is mondtuk, ez egy te és 
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önmagad között létrejött megállapodás volt! A tiszta szándék egy összehangoló energia önmagad 

összetett részei között a fátyol mindkét oldalán! 

Ez a gyógyulás nem hirtelen történik. Mindegyikőtök egyedi a bolygón. Mindegyikőtöknek 

van egy egyénre szabott életfeladata. Mindegyikőtöknek megvan a múltbeli életeitek egyedi 

mintázata. Ez azt jelenti, hogy az Akasha Krónikátok sem hasonlít senki máséra és a Felsőbb-Énetek 

is egyedi. Ezért én sem tudok számotokra egy mindenkire érvényes 4D-s listát készíteni arról,  hogy 

hogyan gyógyítsátok meg magatokat, mert mindannyiótoknak egy csak magatokra jellemző „te”-vel 

van dolga. Ezért inkább ülj le egy csendes pillanatban, tisztaságban és mondd a Szellemnek: 

„Szeretném ezeket a dolgokat. Megadom az engedélyt  azoknak az energiáknak az aktiválására, 

melyekre az életem céljainak megvalósításához szükségem van. Örömet akarok az életemben és meg 

akarom találni az örömet a teljes Akashámban, mert megérdemlem, és mert megdolgoztam érte. 

Voltak pozitív, örömteli életeim, tehát ezt az energiát akarom áthozni a mostaniba is.” 

DNS - többdimenziós munkára lett megalkotva 

Hadd magyarázzak kicsit a gyógyító 9. rétegről és egy kicsit a gyógyítás két részes 

forgatókönyvéről. Az emberi testen belül és a DNS-en belül elérhető hihetetlen öndiagnosztikáról. 

Az immunrendszer első része lineáris. Ez az a rész, amit ismertek, és amivel a mai orvoslás 

foglalkozik. A többi 90% csak többdimenziós energiákkal aktiválható - olyan energiákkal, amiket 

ismertetek a múltban, de mára elvesztettétek azokat. Ez egy ősi információ Az őseitek nem tudtak 

név szerint a DNS-ről, mégis ismerték azokat az ezoterikus alapelveket, melyekkel el tudták érni a 

gyógyulást. Mit gondoltok a test meridiánjairól, mennyi van belőlük? Megjelennek ezek a röntgen 

felvételen? Nem. Valódiak? Igen. 12 van belőlük. Mindegyik az intelligens DNS-hez való 

legegyszerűbb hozzáférési utat, többdimenziós kaput képviseli, az emberi testen keresztül. 

Évezredekig, az emberiség tudta ezt. Nos, hogyan használjátok ezt ma a "modern 

orvostudományotokban"? A válasz, hogy sehogy, a modern orvoslás tudatlanságnak minősíti ezt az 

ősi hagyományt. Mit képvisel az akupunktúra és az ehhez hasonló rendszerek a meridiánok 

kezelésében? Ezek energetikai információs átjárók a DNS többdimenziós tudatos részeihez. Segítik, 

hogy a test a saját utasításaival a saját kémiájához beállítva meggyógyítsa önmagát, ahelyett hogy 

egy külső anyag szétrobbantana mindent, mintha a test tudatlan és gyámoltalan lenne. 

Beszéljünk egy kicsit a homeopátiáról. Azt mondhatjátok erre: ez igazából egy kémiai út. 

Gondoljátok, hogy egy szinte mérhetetlenül pici mennyiségű kémiai anyag a testbe beszúrva 

reakciót válthat ki? A tudományos kutatások szerint a homeopátia egy "lehetetlen reakciót kiváltó 

rendszer" és egy ekkora anyagmennyiség, ami a milliónak csupán néhány picike hányada, nem lehet 

hatással az emberi szervezetre. Ez azért van, mert az egész egy információs jelzés a többdimenziós 

DNS-nek. Legegyszerűbb formájában megadja a testnek az információt, ami segít neki megértenie, 

hogy mit is tegyen. Ez egy szándékos jelzés, ami a DNS-nek sugallja, hogy intelligens és csak 

információra van szüksége, hogy beindítsa a gyógyulást.  

A DNS 9. rétegén belül létezik egy hatalmas gyógyító energia, ami kvantum utasításokra vár, 

hogy rendszerszerűen megváltoztassa saját felépítését. Mivel a DNS többdimenziós módon 

működik, ez nem éppen logikus a ti megértésetek számára. Gondoljatok egy tényleges kvantum 

hatásra a fizikából. Apró részecskék valóban nagyon furcsán viselkednek és egyáltalán nem a 4 

dimenzióban. A legegyszerűbb kísérletek a fénnyel (a dupla nyílás kísérlet) megmutatják ezt. A fény 

2 helyen tud lenni egy időben. Megfigyelték, hogy a fény, hullám formáról részecske formára tudja 

változtatni az alakját egyszerűen attól, ha egy emberi lény figyeli. Mit mond ez nektek a fényről? 

Hogy többdimenziós és okosabb, mint ahogy gondoltátok. Így van ez a biológiával is!  

Feltárom előttetek az elérhető legerősebb energiát a többdimenziós DNS számára: ez az 

Emberi tudatosság. Szent tudatosságotok helyezkedik el a DNS mezőben, amit már említettünk. 
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Tudatosságotok képes beszélni a saját testetek sejtfelépítésével napi rendszerességgel. Ez 

megerősítheti az immunrendszereteket és elűzheti a betegségeket, mivel az emberi tudatosság 

energiája valójában csak "információt közvetítő" energia. Utasításokat küld a testeteknek a 

változásra. 

Folyamatok gyógyítás közben a gyógyító és a páciens között 

Mondjuk te gyógyító vagy, de nem szabad elfelejteni, hogy mindig kettőn áll a vásár. 

Gyógyítóként nem tesztek mást, mint egyfajta "gyógyító katalizátorként" semleges egyensúlyi 

állapotot hoztok létre. A gyógyulás valójában csak részben múlik rajtatok, s egyetlen gyógyító sem 

lehet képes valamirevaló eredményt elérni, ha a gyógyulni kívánó páciens a jóváhagyását nem adja 

ehhez. A gyógyítás-gyógyulás folyamatában a terapeuták pusztán a hatástalanító szerepét tölthetik 

be. A páciensnek jóvá kell hagynia, hogy a gyógyulás végbemehessen! A hozzájárulás kérdése 

meglehetősen bonyolult problémát takar, mivel összefüggésben áll mind a megállapodással, mind 

pedig a karmával, melyek közül egyik sem tartozik a gyógyító hatáskörébe. Kizárólag az adott 

személyre tartozik, s azzal kapcsolatos, mit kíván megvalósítani jelen életében, s azzal, milyen 

mérvű felkészültséggel rendelkezik e célok eléréséhez.  

 

Sok mindent tehet a felkészülés érdekében, mindenekelőtt azonban, még mielőtt felkeresne, 

fennhangon ki kell fejeznie a Szellem felé, hogy hozzájárulását adja saját átalakulásához az új 

energiában - hangsúlyozom, nem a gyógyuláshoz, hanem az átalakuláshoz. Kifejezni szándékot a 

változásra nem jelent mást, mint hangot adni a kérésnek az új energia szárnyain való 

továbbhaladásra. E rendkívül fontos mozzanatban hatalmas öngyógyító erő rejlik! Páciensed 

egyszerűen nem hagyhatja rátok az egészet mondván, "csinálj te mindent." Fel kell ismernie, hogy 

neki magának is változnia kell, s tudatosan is hozzá kell járulnia, hogy teste megnyílhasson a 

gyógyító energia áradata előtt. Engednie kell, hogy a gyógynövények, a színek, a hangok és az 

aromák hatásukat kifejtsék a testben. A páciens feladata tehát nem más, mint egyszerűen 

hozzájárulását adni a gyógyulás illetve a változás bekövetkezéséhez. 

Mindazokhoz szól válaszom, akik már feltették maguknak a következő kérdést: "Valóban a 

gyógyítás az én utam? Hisz' annyi fájdalmat látok magam körül!" Ám én azt mondom, a fájdalom 



www.kryon.hu   227/346 oldal 

nem a ti felelősségetek. Nektek csupán követnetek kell szenvedélyetek lángját, és alkalmazni 

tudásotokat. Ezért azonban száz százalékig felelősséggel tartoztok, s vigyétek is véghez teljes 

egészében. A feladat másik felét azonban bízzátok a benneteket felkereső páciensre, s kizárólag saját 

kötelességetek teljesítésével törődjetek. A legteljesebb és legelfogadóbb szeretettel kezeljétek őket, 

ám a belső fejlődési folyamataikért nem vállalhattok felelősséget. Egyetlen gyógyító sem tehető 

teljes egészében felelőssé a gyógyulási folyamatért, s egyetlen gyógyítótól sem várható el, hogy 

páciense belső fejlődése miatt nyugtalankodjék.  

A sikeres gyógyító a nyugodt gyógyító, aki, történjék bármi, békével tekint a világra! Mert 

tökéletesen megérti, hogy milyen folyamatok zajlanak spirituális szinten a gyógyítás során. Ha 

valamilyen oknál fogva úgy alakul, hogy páciensén nem segít a kezelés, nem esik kétségbe, képes 

megőrizni nyugalmát. A maga részéről nincs is miért aggódnia, hiszen ő valóban száz százalékig 

teljesítette saját feladatát, s természetesen nem vállal felelősséget azért az emberért, aki az imént 

lépett ki rendelőjének ajtaján. A válasz tehát a belső békességben rejlik, abban a megnyugvást hozó 

békességben, mely a bölcsességből és a tudásból táplálkozik, abban a békességben, mely a tökéletes 

szeretet ragyogásában képes megértéssel szemlélni a világ működését. 

Ez a belső harmónia aztán új tudáshoz, új eszközökhöz vezet benneteket, s ama képesség 

kibontakozásához, mely révén könnyűszerrel megállapíthatjátok, hogy páciensetek poláris 

egyensúlya megfelelő-e. Mindeme új eszközök valóban a rendelkezésetekre állnak, ám nem lesztek 

képesek használatba venni őket mindaddig, míg először is magatokra nem fordítotok kellő 

figyelmet. Talán furcsán hangzik, de mást nem mondhatok: "Amikor az elmélyülést egymagatokban 

gyakoroljátok, nem szükséges energiát küldeni a gyógyítandó betegeknek, mert valódi 

tudományotok saját gyógyulásotokban rejlik. Meditációtoknak egyedül RÓLATOK kell szólnia." A 

gyógyításhoz szükséges energiát maga a küldetés ténye teremti meg. Minél inkább beteljesítitek a 

megállapodásotokban foglaltakat, annál erőteljesebb és hatékonyabb gyógyító válik belőletek. 

Lépjetek hát rá saját ösvényetekre, s meglátjátok, mi történik!  

Az új gyógyító energiák 

Az új energia még azt is megváltoztatta, ahogy a gyógyítás működik. A múltban, aki meg 

akart gyógyulni, elment a gyógyítóhoz és így szólt: „Van valami nyavalyám, azt szeretném, ha 

meggyógyítanád." A gyógyító legjobb tudásának megfelelően mindent megtett, a betegség 

gyógyításáért. Ma, a gyógyító ezt mondaná: „Neked az egész-test kiegyensúlyozásra van szükséged. 

Mert a benned lévő mesterlétnek kell meggyógyítania a benned lévő betegséget.” Erre a beteg: 

„Nem, köszönöm, kezeld csak a betegséget kérlek.” Soha többé nem fog így működni a dolog. Azok, 

akik csupán a betegséget akarják kezelni, el fognak tűnni. Ez a felelősség kora, és akik ráébrednek 

belső mesterlétükre, azok fogják túlélni. Ez a gyógyítás új paradigmája a bolygón, és a túlélés új 

módja. Vannak, akik így beszélnek: „Gyógyítóhoz akarok menni, hogy sok energiához jussak.” Ám, 

a mai gyógyító azt fogja mondani, hogy nekik kell kiegyensúlyozni önmagukat, minden 

szempontból, ahhoz, hogy hozzájussanak az energiához, amire áhítoznak. Ám ők csak erősködnek: 

„Nem, köszönöm, csupán az energia, amit akarok.” Kezdjétek látni a változást. A rendszer 

megváltozik a "kérlek, segíts nekem" helyett a "kérlek, segíts, hogy segíteni tudjak magamon" lesz az 

uralkodó. 

Vannak olyanok, akik az eszükre hallgatva így beszélnek a gyógyítóval: „Eltölt a félelem. 

Voltam már pszichológusnál, de még mindig tele vagyok félelemmel. Ha megszabadulhatnék a 

félelemtől, boldog lehetnék.” Erre a gyógyító: „Kezdjünk a folyamatot azzal, hogy tanulhatsz 

magadról, és mindenről gondot viselhetsz.” És a válasz: "Nem, köszönöm, csak a félelem. Egyébként 

minden rendben van.” Nos, minden más sincs rendben, különben nem létezne a félelem! 

Hasonlóképpen van ez a dühvel is. „Tud-e valamit tenni a dühömmel, kérem? Van-e valami 

gyógyszere a düh ellen, doktor úr? Csak a düh, semmi más. Tudja, egyébként jól vagyok.” Ez a fajta 
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besorolás többé már nem működik. Vagy lesznek, akik majd ilyen kéréssel fordulnak hozzád: 

„Annyira belefáradtam a dualitásba, nem tudom, mit tegyek. Akkora sötétség van a Földön. 

Nehezemre esik nézni a híreket, depressziós leszek tőlük. Ha tudnék valami örömet érezni az 

életemben! Hogy juthatnék némi örömhöz? Van valami gyógyszere erre, doktor úr?” A válasz, 

nincs. Többé nem így működnek a dolgok. Egy egész-testi élményről van szó. Így van ez a 

spiritualitással is. Maguk az ismeretek nem fogják csillapítani a lélek éhségét. Sokan jönnek majd 

hozzátok ezzel: „Növelni akarom magamban az Istenséget. Tudatosabb akarok lenni. Kaphatok-e 

tőled még több tudást, hogy még tudatosabbá váljak? Ezután minden a helyére fog kerülni.” Többé 

már nem. Azoknak, akik csak az „ismereteken” gyarapodnak, nem lesz elegendő egész-testi 

élményük. Ez részleges tudatosságot teremt, egyensúly nélkül. Mi történt volna, ha képes vagy 

valakit "félelem nélkül" jellegű gyógyulásban részesíteni? Egy vakmerő Emberi Lényt teremtettél 

volna, dühöngő őrültet a kezeid közt, aki arrogáns minden tekintetben. Az igazi félelem nélküli 

Ember amiatt nem fél, mert arra figyel, amit a DNS-ében lévő intuíciója mond neki, nem pedig amit 

a polcon lévő könyvek. A Szellem nem juttat többé ilyen módon gyógyuláshoz. Az energia 

megváltozott. 

Gyógyítás az új energia birtokában 

Az új energia birtokában olyan gyógyító erőt tudhatsz magadénak, mint még soha azelőtt. A 

folyamat a következőképpen működik: amikor egyensúlyban vagy és szeretet tölti be szívedet, és 

egy kiegyensúlyozatlan emberi entitással találkozol, aki befogadó a gyógyító erődre, akkor 

közelíthetsz hozzá, hogy végrehajtsd a „spirituális kérdésfeltevést”. Ekkor az egyik ember megérinti 

a másikat, és egy szemvillanásnyi idő alatt asztrális szinten (a lehető legmagasabb szint) lezajlik a 

kérdésfeltevés folyamata. Az e pillanatban lélektől lélekig nyúló kötelékben a következő kérdés ölt 

testet: „Az Univerzum érdekeit szem előtt tartva alkalmas-e az idő arra, hogy lenyomataid 

átalakuljanak, és ezzel átformálják a zárakat? Ha igen, a Szeretetforrás a rendelkezésedre áll, hogy 

megváltoztasd saját karmádat, és kérdésemre saját magad meggyógyításával felelj.” Figyeld meg, 

hogy a kiegyensúlyozott személy gyógyító erejének hozzájárulása révén a betegséget magában 

hordozó entitás számára lehetővé válik az öngyógyítás. A kiegyensúlyozott entitás az energiáit 

valójában nem gyógyításra, hanem sokkal inkább valamiféle katalizátorként használja, mely 

ösztönzőleg hat a másik személyre, hogy gyógyulásának útjából félregördítse az akadályokat. 

Rendkívül nagy jelentősége van ennek.  

Felmerülhet benned a kérdés: miért mondana egy kiegyensúlyozatlan személy nemet arra a 

lehetőségre, hogy önmagán belül használja az energiát, s hogy meggyógyítsa önmagát? Ezen a 

ponton bukkan fel az univerzális időszerűség bölcsessége. Ti, hatalommal rendelkező lélek-entitások 

kollektíve kiszabjátok feladataitokat és elsajátítandó leckéiteket, még mielőtt egy sajátos 

megnyilvánulás ruháját magatokra öltve a Földre érkeznétek. „Isten darabkáiként” a szeretetforrás 

segítségével meghatározzátok lenyomataitokat, hogy aztán feladataitok végrehajtásával 

megemeljétek a Föld vibrációját. Ha a lélek úgy érzi, hogy az ember a leckét még nem sajátította el 

kellőképpen, elutasítja a betegség megszüntetésére kínálkozó lehetőséget. Az elutasítás nem a 

kiegyensúlyozott személynek szól. A gyógyításról alkotott fogalmatok meg kell, hogy változzon, 

hiszen ti valójában hozzájárultok ahhoz, hogy meginduljon az öngyógyulás folyamata. A lehetőség 

elfogadásával vagy visszautasításával le is zárul a gyógyító munka (a következő alkalomig). 

Kérdezhetnéd: miért szükséges egy beteg entitásnak ekképpen engedélyt kérnie a 

gyógyulásra? Miért nem teszi meg csak úgy? Ha a karmára nincs többé szükség, egyszerűen 

használja az erőt, és gyógyuljon meg. A válasz ilyen egyszerűen hangzik: nem szabad szem elől 

téveszteni, hogy a betegséggel küszködő ember meglehetősen kiegyensúlyozatlan. Bármekkora 

kibillenés hatással van az egészre. Egyszóval olyan eset soha nem állhat fenn, hogy a három 

összetevőből csupán egy nélkülözi a harmóniát. A fizikai síkon fellépő betegség hatást gyakorol az 

elmére és szellemre egyaránt, méghozzá sokszor oly mértékben, hogy az asztrális síkkal való 
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érintkezés csaknem lehetetlenné válik. Ezért hal meg annyi ember egyetlen reménysugár nélkül. Ha 

egyszer a betegség megragadta az embert, gyakran megszűnik a spirituális kommunikáció. A dolog 

iróniája, hogy amikor a beteg ember már érzi, tudja, hogy közeleg a halál, óriási erőfeszítéseket tesz 

a spirituális összhang és egyensúly helyreállítására. Ám az egyik a másikból következik: a valódi 

gyógyító érintkezés spirituális egyensúlyt követel, ami nem éppen a haldokló ember sajátja, ő 

nagyon is távol áll ettől. Ezért olyan fontos hát a kiegyensúlyozott gyógyítók jelenléte a bolygón – 

segíteniük kell azoknak, akik a betegség miatt valószínűleg nem képesek összeköttetést létesíteni a 

spirituális oldallal.  

 

Talán azt gondolod, hogy nem vagy képes változásokat előidézni? Már a puszta jelenléted is 

segítséget nyújthat egy beteg embernek, hidd el! Soha ne sétálj el egy ilyen lehetőség mellett. Még 

ha te úgy is érzed, hogy segítséged nem értékes, és semmi eredményt nem tudsz felmutatni, a helyzet 

az, hogy valójában komoly munka folyik. Arról sem szabad megfeledkezned, hogy az életfeladatok 

és a karma gyakran működésbe lépnek, hogy megakadályozzák a gyógyulást; lényegében erről szól 

az egész kommunikáció. Igen sok esetben a vállalt feladatok értelmében a halálnak kell 

bekövetkeznie, vagy még egy ideig hordozni kell a szenvedés terhét; tehát a lélek kérdésfeltevésére 

nemleges válasz születik. Te csak végezd el a feladatod, és folytasd utadat. Nem kell kudarcot 

érezned, ha valaki nem válaszol. Ám annak is légy tudatában, hogy legalább annyi ember fog 

válaszolni, mint ahány nem és ebben rejlik a te lehetőséged a bolygó energiáinak átalakítását 

illetően. Tehát azt mondhatjuk, hogy az új energia birtokában lévő gyógyító „útjába áll” egy múltbeli 

folyamatnak, és hozzájárul ahhoz, hogy a kiegyensúlyozatlan személy a szeretetforrás segítségével 

újra képes legyen kialakítani a belső harmóniát. Ha az eljárás kifogástalan és szabályszerű, valamint 

az időzítés is megfelelő, a kiegyensúlyozatlan entitás meggyógyíthatja önmagát.  

Az különösen örvendetes ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy az elkövetkezendő idők során 

számos olyan embert tudtok meggyógyítani (hozzájárulni, hogy meggyógyíthassák önmagukat), 

akiknek egyébként át kellene lépniük a halál kapuját, majd újra vissza kellene térniük. Lényegében 
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ez a lépés is az energiaátalakítás folyamatának részét képezi. A különbség, amit más emberek 

útjának lerövidítésével hoztok létre már önmagában is felgyorsítja az egész időzítését, s ezzel 

átalakítja a negatív energiákat, amelyek szomorúság, érzelmi traumák és erőteljes karmikus 

interakciók formájában kísérik a halál élményét – nem is beszélve az újbóli felnövekedéshez 

szükséges időmennyiségről és a következő megnyilvánulás feladatainak teljesítéséről. A gyógyítás 

végeredményben kitörli a negatív energiákat, amelyek a jövőben fejtették volna ki káros hatásukat, 

és lehetővé teszi a pozitív energiák szabad kibontakozását.  

Az asztrális síkon a jövő most zajlik, következésképpen a gyógyítás eredményei planetáris 

szinten már azonnal érzékelhetők. Elég nehéz megértenetek ezt, talán képzeld el úgy, mint az 

elemben felhalmozott energiát. A jövőben kerül felhasználásra; ám attól függetlenül elektromosság 

formájában már most pozitív, valódi energia rejtőzik az elem belsejében. Tehát most létezik, noha a 

jövőre is hatással lesz, amikor végül felhasználják. 

A megmagyarázhatatlan megmagyarázása 

Most beviszlek benneteket az interdimenzionális gyógyítás sűrűjébe. Az új energia a 

következő lépésben, amit támogatni fog. Kezdesz majd megmagyarázhatatlan dolgokat látni. 

Néhányan ezeket csodáknak fogják hívni. Néhány dolgot, amit most elmondok nektek, még száz év 

múlva sem fognak bizonyítani, mert ilyen sokáig fog tartani a biológusoknak, hogy megvizsgálják a 

származásod és a családfád összefüggését.  

A DNS minden darabja körül van egy mező. A DNS minden darabja mellett van egy másik 

DNS darab és egy mező veszi körül a mezőt, amelyet körülvesz egy mező. Mindez csoportosítva van 

és ez nem egy kinyújtott szalag, mint a ti ábrázolásotokban. Ez hozza létre a tudatosság együvé 

tartozását. Emiatt tudsz úgy beszélni a testedhez, mintha egy darabból volna, miközben milliószor 

millió darabból áll. A DNS-ben van egy spirituális komponens. A DNS-ben benne van Isten egy 

darabja, az otthonnak egy darabja. A DNS-ben ott van a valóság, kvantum állapotban. A mezőt, ami 

körülveszi a DNS-t, a tudósok már észrevették és a tudomány bebizonyította, hogy 

interdimenzionális. Egyik darab szemben a másikkal és az szemben a következővel, létrehoz egy 

egymásba illeszkedő, egymást átfedő interdimenzionális mezőt és mindennek egy címe van az 

univerzum számára és rajta a te neved.  

Amikor elkezdesz a testedhez beszélni, az egy egész-testi élmény. Nem kell megszólítanod a 

nagyujjadat vagy a könyöködet. Mert egyszerre szólsz mindegyikhez és egyszerre hallgatnak rád. 

Úgy gondolj erre, mint egy egész-testi élményre, mert a DNS végzi az átfedést. A mezők átfedésben 

vannak és ezek az egymást átfedő mezők létrehoznak egy nagyobb mezőt, ami létrehoz egy még 

nagyobb mezőt. Pillanatnyilag, milliószor millió ilyennel rendelkezel, ez a mező szó szerint olyan 

valami, amit fókuszálva kivetítesz, és ezt nevezzük ezoterikus fénynek. Közben ez szolgálja a 

személyes gyógyulást is. Készen áll, hogy „hallgasson a főnökre”. Teljes mértékű kommunikációs 

lehetőségeid vannak, interdimenzionális módon ezzel a masszív DNS-mezővel. Te vagy ez a mező 

és a mező belőled áll, de ha soha nem beszéltél hozzá, akkor a saját útját fogja járni. A DNS-nek 

milliószor millió darabja áll készen arra, hogy rád hallgasson, te meg még sohasem beszéltél 

hozzájuk! Csak remélni tudod, hogy jól működnek, és ha nem, akkor jön a fájdalom.  

Egy olyan kultúrába és rendszerbe születtél, amely minden érzékszervi tulajdonságot és 

spirituális megvilágosodást a fejben hordoz, soha meg nem érted, hogy a test minden darabkája 

megvilágosodott. Ezért csak reméled, hogy a lábujjad működik, reméled, hogy a veséd működik, 

reméled, hogy a szíved még bírja. Sosem gondolsz arra, hogy képes lehetsz megszólítani vagy 

megváltoztatni ezeket a dolgokat. Ők mindig is itt voltak és vártak rád egész életeden keresztül! „A 

test hallgat a főnökre”, mert a DNS arra vár, hogy beszélj hozzá a saját tudatosságodon keresztül. 

Van a DNS-edben egy megvilágosodott jellemző, amit akár a Felsőbb-Énednek is hívhatod. 
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Akárhogy is akarod hívni, ez egyszerre szólítja meg az egész sejtstruktúrát és kezdi el 

megváltoztatni. Ettől a ponttól kezdve a dolgok egyre bonyolultabbak lesznek. A társamnak a négy 

dimenzióban elő kell adnia egy metaforát, ami egy multi-dimenziós hatást magyaráz meg. Az 

előadása egyszerű, de a megértése nem.  

Első rész: Képzeljünk el egy vonatot. A vonat te vagy. A síneken halad, ami a ti időkeretetek 

a 4D-ben. Az érzékelésed szerint a vonat állandó sebességgel halad a sínen, a pálya nyílegyenes. A 

sebesség a ti időtök és ez sosem változik. Láthatod a síneket magad előtt, ahogy eltűnnek a távolban. 

Ez a vonat előtt van, ami a jövődet jelképezi. A vonat hátsó része jelképezi a múltadat. A vonat 

nagyon-nagyon rövid, csak néhány vagon. Te vagy a vonat, a fejed, a tested, a kezeid és a lábaid. A 

vonat lassan mozog, állandó ritmusban, ezt nevezzük a te valóságodnak. Ez a ti 4D-s valóságotok. 

Vizualizáld ezt a vonatot, ahogy mozog a te valóságodban, de tudnod kell, hogy az én 

nézőpontomból az igazi interdimenzionális vonat nem olyan amilyennek te látod. Mert amikor rád 

nézek, egy vonatot látok, ugyanazt a vonatot egy nagyon-nagyon kis körben. A kör olyan kicsi, hogy 

alig nagyobb, mint a vonat maga. A vonat egy nagyon kis körben mozog. Amit ti láttok, és amit én 

látok, az ugyanaz a dolog, de ami a lényeges, hogy segít megértened az érzékelésetek 

korlátozottságát, így képet kaphatsz a valóságról, hogy hogyan működnek a dolgok. Tegyük fel, 

hogy az életed hátralévő minden egyes napján beszélni fogsz a sejtjeidhez, hogy megváltoztasd őket 

(gyógyítod őket például). Amikor ezt teszed, azt azzal a metaforával tudnánk jelképezni, hogy fested 

a síneket, ahogy alattad haladnak, amíg te a vonatodon vagy. A példa kedvéért a festék színe legyen 

mondjuk piros. Beszélsz a sejtjeidhez és változást okozol a biológiádban. Megjelölöd, hogy mikor 

következett be ez a változás, azzal, hogy a síneket pirosra fested. Képzeld ezt el, mert fontos 

számodra, hogy lásd ezt az elmédben. Kezded pirosra festeni a síneket, ami változás a sejtjeidben, 

mert te egy erőteljes személy vagy és kapcsolatban állsz a saját sejtszerkezeteddel (a lehetőség 

mindannyiótok számára). Ahogy a vonat halad előre a ti négy dimenziótokban, visszatekinthetsz és 

láthatod, hogy hol kezdted pirosra festeni a síneket és ez a vörös szakasz eltűnik mögötted. 

Ugyanígy előre is tekinthetsz és látni fogod, hogy a sínek még nem pirosak, de azok lesznek, amikor 

odaérsz, hogy befesd őket, mert az elmédben folytatod a festést egész életedben. Az idő miatt van, 

ahogy fested a síneknek egy szakaszát, a piros szakasz egyre hosszabb és hosszabb lesz, ahogy 

korosodsz. Ez a ti 4D-s érzékelésetek a sínek pirosra festéséről, abban az időkeretben, amelyben 

éltek. Most gyertek át az én oldalamra egy pillanatra. Az én nézőpontomból, ebben a parányi kis 

körben kezdtél festeni és az egész sínpár, szinte azonnal pirosra változott. Körülbelül egy perc alatt 

az egész pirossá vált, örökre! Piros előtted és piros mögötted is, ameddig csak ellátsz, mert 

interdimenzionálisan az egész egy kis körben van. Ez az interdimenzionális érzékelés és a sejtjeid és 

a DNS-ed is interdimenzionálisak. Tehát a lineáris érzékelésed az, amitől folyamatosan azt 

gondolod, hogy az előtted lévő nagyon hosszú síneket minden nap festeni kell és csak a korlátozott 

meglátásod az, ami elválaszt az igazságtól, hogy amit tiszta szándékkal teszel, az örök. A sínek 

festését nem lehet visszacsinálni, soha! A sínek most már teljesen és mindenütt pirosak.  

Második rész: Folytasd a 4D-s vizualizációt. Ott vagy és fested a síneket. Létrehozol egy 

tárgyat és ledobod a vonatról. Lehet, hogy ez olyan valaminek a megnyilvánulása, amit kértél. Talán 

egy felismerés. Talán társ-teremtés. Miután ledobtad, természetesen elhaladtál mellette, mert a 

vonatod állandó mozgásban van. Tehát ebben az érzékelésben azt mondhatod: „Amit tettem, ott 

tűnik el a távolban mögöttem, a múltam.” Tudod a dátumot és az időpontot az emlékezéshez, mert az 

most már a múltad, amikor megtörtént. De valami rejtélyes dolog történik. Elég érdekes, ahogy 

haladsz a síneken, újra feltűnik az a tárgy! Ezért te a magad módján ezt úgy értelmezed, mint egy 

jelet Istentől, ami azt jelenti: „Ezt újra meg kell tenned.” Így, te újra ráveszed magad, újra 

megteszed, bármi is volt az, amit tettél, hogy létrehozd a tárgyat már megint. „Már meg is van!” - 

mondod, és úgy érzed, hogy befejezted a megújítást, megnyilvánulásod, az öngyógyításod, vagy 

Istenhez szóló kéréseid megújítását. De egy kicsit később, itt jön újra! Ezt úgy értelmezed, mint 

annak a jelét, hogy „a korsót utána kell tölteni”. A négy dimenzióban megszoktad, hogy a korsót 

apránként töltöd meg, remélve, hogy nem repedt sehol, de számolsz vele, hogy idővel valami 
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elhasználódik. Így hát megismételsz dolgokat. Ez nagyon négy-dimenziós. A valóság az, hogy egy 

interdimenzionális világban éltek és ezt most már a tudomány is beismeri. Ami a sejtjeiddel 

valójában történik, az egy nagyon parányi körben történik. Amikor egyszer megteszed, az hatással 

van a teljes körre, örökre. Mivel a sínek egy körben futnak, ezért állandóan ugyanazt a teret utazod 

be. Ez azt jelenti, ahogy hátranézel, az volt egyszer a jövőd! Amikor magad elé nézel, az volt 

valamikor a múltad. A kör ilyen. Meg tudod változtatni a múltadat azzal, ha valami olyat teszel, ami 

kihat az alattad levő sínekre. Az időparadoxont és ezt a vizualizációt használva, most az 

interdimenzionális gyógyításnak három jellemzőjét mondom el, a könnyűtől haladva a 

bonyolultabbig és egészen a hihetetlenig.   

 

A könnyű: A fiatalodás. A fiatalodás alatt mi azt értjük, hogy lelassítani a test óráját. A 

testetek egy 4D-s időkeretben él. Együtt halad a különböző ciklusokkal, a föld, a naprendszer és a 

Hold ciklusaival. Képes arra, hogy számlálja az éveket. Újratermeli önmagát (sejtosztódás), egy test-

órát használva, amely kötve van ahhoz a környezethez melyben élsz és ez így is marad mindaddig, 

amíg te meg nem változtatod az időmérést. Az időmérés megváltoztatása lehetetlen a ti 

valóságotokban, mert az idő mindig ugyanazzal a sebességgel halad. De mi lenne, ha 

megváltoztatnád a sejtjeid reagálását az órára? Más szavakkal, mi lesz, ha megváltoztatod a „belső 

órát”? Megteheted. Létrehozhatsz egy olyan helyzetet, ahol a sejteket arra utasítod, hogy lassítsák le 

az öregedésüket. Felidézheted a síneknek azt a részét, amikor még fiatal voltál és utasítsd a DNS-

edet a vizualizáción keresztül, hogy azt kövesse! Interdimenzionálisan meg fogsz mutatni a 

testednek egy vizualizációt abból az időből, amikor még fiatalabb voltál. Nem számít, hogy hány 

éves korodból, de bemutatsz a testednek egy kirakós játékot. Menjünk visszafelé, annyira mielőtt 

még a telomerek (a DNS-ed rojtjai) milliószor millió alkalommal szétváltak és megismétlődtek 
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volna. Visszafelé menni. Lehetséges ez? Igen. Ezzel azt éred el, hogy olyan helyzetbe kerülsz, ahol 

az óra nem ugyanabban az időkeretben ketyeg a sejtjeid számára. Még mindig a vonaton vagy. 

Amikor elkezdesz fiatalodni, elkezded ezt vizualizálni és létrehozod a saját hatalmad 

megnyilvánulásának tárgyát, amelyet ledobtál a sínek mellé és elkezded pirosra festeni a síneket, a 

test-óra lassulásának a tudatosságával. A 4D-ben vissza fogsz nézni és azt mondod: „Itt ez a pont, 

ahol elkezdtem fiatalodni.” De ezzel a perspektívával valami baj van: ez az idő-paradoxon. Mert ha 

elkezdesz visszafelé haladni - vagyis, ha valóban lelassítod a testórát - akkor a síneknek pirosnak 

kell lenniük mögötted! Interdimenzionális állapotban a sínek teljesen pirosak és a tested tett valamit 

a sínpályával, ami számodra egy csoda. Megvan a képessége, hogy visszafordítsa a DNS-ét olyan 

időpontra, mielőtt még megkaptál volna egy betegséget vagy elértek volna az öregedés fájdalmai. 

Olyan dolgok történnek, amelyek kívül esnek a négy dimenzión. A fiatalodás a sejtstruktúra 

visszamozdítása az időben és elhelyezése egy olyan testben, amely idősebbnek tűnik, mint amennyi 

valójában. Mi történik? Lassítod az öregedés folyamatát. Persze, nem fordul vissza. Nem leszel 

hirtelen fiatal. Csak lelassítod az öregedést.  

Te vagy az aki, beszélsz a testhez és megváltoztatod az ajánlott beállítást. A tested csak 

egyetlen utasítást kapott az „időre” és ez a naprendszer volt (a hold). Ebben kételkedsz? Úgy 

gondolod, hogy ez nem lehetséges? Tudod, a 4D hangoskodik, de az interdimenzionális dolgok, 

amelyek Isten szeretetéből fakadnak, suttognak. Ha meg akarod hallani a suttogást, meg kell 

szüntetned a hangoskodást. Szét kell szerelned magát a 4D-s beidegződést és fel kell függesztened a 

módszert, ahogy tanultál mindenről, születésed pillanatától fogva. Kemény. Az Emberi Lények 

kételkednek abban, ami nem egyezik az érzékelésükkel. De az érzékelés nem mindig az igazságot 

mutatja. Az egész orvosi közösség harsogott a nevetéstől, amikor először hallottak a baktériumokról, 

azokról a láthatatlan szervezetekről, amelyek olyan fontosak az egészségetek szempontjából. 

Láthatatlan dolgok körülöttünk? Kételkedtek az érzékelésük miatt. Az igazság az, hogy abban a 

pillanatban ott tartott a tudatosságuk. A tudatosság változtatja a valóságot! Ez arany a Szellem 

számára, bár láthatatlan számotokra. A tiszta szándékot nem tudod meghamisítani. Létre tudod hozni 

a tiszta szándékot a szíveddel, az érzelmeiddel, amikor készen állsz elkezdeni és ezt mondod: „Most 

készen állok és megteszem.” „Kryon, milyen gyakran kell ezt megtennem?” Egyszer! Nem az 

ismétlés a kulcs. Soha nem is az volt. Minél inkább interdimenzionális leszel, annál jobban meg 

fogod érteni. Tiszta szándék és egy alkalom. Ez minden, amibe kerül. Ez volt a könnyű rész. 

A bonyolultabb: A testedben lévő betegség gyógyítása olyan fokig, hogy sohasem térjen  

vissza. Soha. Ti az allopatikus medicina világában éltek. Ha valami rossz, korrigáljátok. Tapaszt 

tesztek rá. Ha valami rossz, vegyszerrel kezelitek, ami megváltoztatja a sejteket, hogy 

kiegyensúlyozza a problémát. Mindez az okról és a hatásról szól. Egészen érthető, hogy ezt teszitek 

és nincs ítélkezés emiatt. Ez egy négydimenziós világ és egy idővonal mentén működik. Azonban 

ebben az új energiában, most már elkezdhetitek az interdimenzionális gyógyítást. Egy metafora, csak 

a példa kedvéért. Mondjuk, hogy rák van a testedben. Meg akarod gyógyítani ezt a betegséget 

magadban. Azt gondolod, létezik egy időpont, amikor megkaptad a betegséget. Aztán egy időpont, 

amikor rosszabbra fordult és egy időpont, amikor a tested szólt, hogy ott van. Az agyad számára ez 

egy nagyon egyenes pálya, mert te a 4D-ben vagy. Most elmondjuk, hogy meg tudod gyógyítani az 

interdimenzionális tiszta szándékkal. Talán egy teljes mértékű gyógyulást számodra az hozza, ha a 

4D-s gyógyítást és az interdimenzionálist is megteszed.  

Vizualizáld: van egy betegséged. Most pedig el fogod törölni. A tiszta szándéknak egy 

interdimenzionális állapotában azt látod (vizualizálod), hogy a sejtszerkezeted visszatér abba az 

időbe, mielőtt még a betegség megjelent volna. Ugyanazt a dolgot teszed, mint amit a fiatalodással 

tettél (könnyű rész) azzal a különbséggel, hogy most van 4D-s bizonyítékod. Vagy még ott van, 

vagy már nincs ott. Ez még nehezebbé teszi a dolgot, mert most azon aggódsz: vajon sikerült-e, vagy 

nem sikerült? A valódi, tiszta szándék fogja elkezdeni festeni a síneket. Ez vissza fog vinni oda, 

mielőtt még megkaptad a betegséget, mielőtt bármi történt. Ez szó szerint annak az órának a 
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visszaforgatása. Ez azt jelenti a sejtjeid számára, hogy soha nem volt problémád! Mindig emlékezni 

fogsz a napra, amikor meggyógyítottad magad és a betegséged soha nem fog visszajönni. A belső 

Mester tette, egy külső mester helyett.  

A hihetetlen: A rendszer, ahogyan a dolgok működnek, egy hihetetlenül összetett dolog. 

Ebben a rendszerben, ott van a bolygó minden egyes Emberi Lényének minden lehetősége. 

Rendszerek vannak rendszereken belül, melyeket karmikus csoportoknak neveztetek. A karmikus 

csoport egy olyan csoport, amely leérkezik, és valamilyen módon együttműködik a többiekkel. Ez 

nem a dolgok előre elrendelése, hanem a hajlamoké. Ez azt jelenti, potenciálokon alapul és nem 

valami 4D-s idővonalon, amely megmásíthatatlan. Ez egy régi rendszer és veletek van mindig. 

Összerendel téged más Emberi Lényekkel azért, hogy olyan energiákat hozzatok létre, amelyek 

megnyilvánulnak azért, hogy megoldjanak és elindítsanak bizonyos energiákat. De ha úgy döntesz, 

akkor ezt szabad akaratoddal képes vagy érvényteleníteni.  

Így érkezel (ezzel születsz). Amikor megérkezel, egy komplexitás van a biológiátokban, a 

génjeitekbe beépített hajlamok (DNS eredetűek) vannak, olyanok, mint gyengeségek és betegségre 

való hajlamosság. Ez teljes mértékben karmikus. Ha egy anyának valamilyen betegsége van, 

gyakran az anyjának is ugyanolyan betegsége volt. Ez az asszony, amikor a gyerekeire néz, tudja, 

hogy azok megkaphatják ugyanazt a betegséget és azok gyerekei és azok gyerekei és azok gyerekei. 

Ezt úgy hívjátok, hogy hajlamosság a genetikai hibára. Ami létrehoz egy családfát, az elhalálozás, a 

nehézségek, a kihívások, a szomorúság és a gyász családfáját. Ha rendelkezel egy genetikus 

hajlammal és azzal foglalkozol, hogy tiszta szándékkal kigyógyítod magad egy súlyos betegségből, 

akkor a genetikai hiányosság, ami ezt a problémát létrehozta a múltban, belőled és a már meglévő 

gyermekeidben el fog tűnni. DNS-ed meg fog változni és ez spirituálisan visszhangozni fog a 

gyermekeid hajlamosságában. A ciklus be fog fejeződni veled.  

Egy ember cselekedete megváltoztathatja sokaknak a karmikus jellemzőit. Ez nem a 

gyerekek gyógyításáról szól. Hanem a karmikus hajlamuk megváltoztatásáról. Amit te, a saját DNS-

eddel csinálsz, jelet küld az övéknek. Mindannyian össze vagytok kapcsolva. Nincs olyan dolog, 

hogy múltbeli élet. Ez egy párhuzamosan létező élet a síneken, amelyeket éppen most festettél 

pirosra a karmikus és genetikus változás színével. És amikor ezt teszed, akkor az egész karmikus 

csoport sínpályája, amelyet úgy látsz, mint koncentrikus köröket körülötted, szintén piros lesz, 

amikor eljön az adott génért. Azzal, amit most csinálsz, képes vagy megállítani a következő és a 

rákövetkező nemzedék karmájának előrehaladását. Ez a hihetetlen rész. És amikor majd a tudomány 

képes lesz mérni a genetikus hajlamot, majd látni fogják ezt. 

Megállapodások 

A megállapodásokról szeretnék beszélni. Vannak olyan Fénymunkások, akik azt mondják: 

„Ezek a kihívások a megállapodásom következményeként jelennek meg az életemben.” Majd így 

folytatják: „Ezt választottam valamikor régen.” Nem, nem így van! Elmondom, hogy működik. 

Létezik olyan, hogy megállapodás? Igen. Ám ez nem egy előre elrendelt dolog, ami előírja, hogy 

egész életedben szenvedned kell, hogy egész életedben boldogtalannak kell maradnod. Ez nem egy 

olyan egyezség, amit meg kell keresned, fel kell fedezned, végre kell hajtanod, amitől nem 

szabadulhatsz egész életedben, ami kimondja, milyen szerepet kell játszanod földi életed folyamán. 

Ez más, mint amikor valaki egész életét valamilyen fogyatékossággal éli, vagy valamilyen 

betegséggel küzd. Ezeket azért választottátok, hogy egy bizonyos energiát teremtsetek magatok 

körül, de ez még nem jelenti azt, hogy ennek törvényszerűen együtt kell járnia a szenvedéssel és a 

boldogtalansággal. Mindegyikőtök előtt nyitva áll a lehetőség, hogy békét és örömet találjon az 

életében, függetlenül a fizikai körülményeitől. Néhány esetben az a feladat, hogy felfedezzétek, 

hogyan lehet meggyógyulni fizikailag vagy érzelmileg. Sok esetben a spirituális gyógyulást kell 
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felfedezned, aminek eredményeképp gyökeresen megváltozik a hozzáállásod, illetve életed. Ám 

ezek a helyzetek mind azt a felszólítást hordozzák, hogy változtassátok meg őket! Mindegyikőtök 

helyzete egyedi. A megállapodások nem eleve elrendelések, inkább hajlamokat, fogékonyságokat 

jelentenek. A kiinduló energiát képviselik. Ezáltal lehetőségetek van arra, hogy bizonyos 

körülmények közé, vagy bizonyos helyekre kerüljetek, ám a ti döntéseteken múlik, hogy ott 

maradtok-e vagy sem. 

 

Teremtés a semmiből 

Az utóbbi néhány évben a tudomány bebizonyította, hogy az Ember tudatossága 

megváltoztatja a dolgokat. Ez mindig is lehetséges volt! Teremthet valamit, látszólag semmiből. Azt 

mondjátok lehetetlen? Az avatárok is tették. A régi mesterek is tették. Te is megteheted szintén. Hát 

miért nem teremtesz valamit, ami teljes mértékben távol áll a négydimenziós létezésetektől, ez 

valódi alkímia, ez egyszerűen az energia megváltoztatása. Hogyan is történik ez?   

Minden nap teremtesz gondolat engrammokat. (Kryon szerint az engrammok olyan 

gondolatok, amelyek megmaradnak az emlékezetedben mint energia.) Egy-egy ilyen engramm több, 

mint meddő képzelődés (vizualizáció). Az engrammok szent energia gondolat-csoportok. Hogy 

teremted őket? Használd az emlékezést. Erősítsd a látottakat, vagy tapasztaltakat. A nevetést 

mindannyian megtapasztaltátok. Illeszd ezt az örömöt magadba, olyan alapon, hogy az emlékezés 

valóság. Voltatok fiatalok mindannyian. Vésd ezt a felidézett vitalitást az elmédbe. Ezek az 

engramok végül egy új valóságot teremtenek benned, amely majd lassan kíhúz a 4D-ből, egy 

magasabb valamibe. Az a képesség, hogy újraírd a DNS-ed, a képesség, hogy megváltoztasd azokat 

a tulajdonságaidat, amelyekkel leszülettél, a képesség, hogy sejtjeid szintje „felett gondolkodj”, a 

képesség, hogy igényt tarts az Akasha részeire, mind mind a rendelkezésedre állnak. 

A tudatosság hatalma 

Felmerülhet benned a kérdés, hogy hol van testedben a személyes tudati központ a spirituális 

mag. Hová mutass, amikor a benned lévő Arany Angyal helyét akarod jelezni? 
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Megmondom, hol van. Tudatként létezik, amely az alapját adja tested minden egyes sejtje 

minden egyes molekulájának. 

Biológiai szervezeted igen különleges. Spirituális részed fizikailag kapcsolódik biológiai 

részedhez. A kód az, melyet ti DNS-nek hívtok. Ez azt jelenti, hogy létezésed spirituális lenyomata 

ott van minden egyes sejtedben – mindegyikben ugyanúgy. Más szóval minden egyes sejtben teljes 

tudatosság és tudás van eltárolva. Minden egyes titok – a teljes spirituális lenyomata annak, hogy ki 

vagy, mik a színeid, mi a neved, hogy nézel ki, miért vagy itt – benne van minden egyes sejtedben. 

Tested minden egyes sejtjében! Amint felismerések következnek be életedben, és szándékod szerint 

folyamodsz az új adományokért, spirituálisan tudatosabbá válsz. Az történik ilyenkor, hogy a 

„titkos” információt lassan felszabadítod – a magad számára. Csoda-e hát, ha azt mondjuk, a 

„felemelkedésben” biológiai részeddel együtt vehetsz csak részt. Hát ez a nagy titok! Nem létezik 

külső forrás, amely beléd áramlik, amikor meggyógyítod magad, vagy amikor csoda esik meg. 

Ehelyett kiegyensúlyozottságból és tudatosságból fakadó felismerés létezik a valódi teljességről, ami 

csodás gyógyulást eredményez. Minden gyógyulás és minden csoda a te középpontodból fakad! 

Sejtszinted lényegéből erednek a csodák. 

A „csoda” a te szent belső Önvalód, a te Felsőbb Részed, amely interdimenzionális rálátással 

rendelkezik, amely ismeri a fizika és a biológia legfelsőbb szintjeit. Ez az a részed, amely anyagot 

tud teremteni, és ismeri a szeretet legnagyobb titkait. Ez az a részed, amely képes csodákat 

véghezvinni a testedben –szándékodnak megfelelően –, mert teljes ismerettel bír, és ez az a részed, 

amely mindig is ott volt legbelül. A csodák csak olyan dolgok, amelyek kívül esnek a te normális 

hitrendszered határain. Változtasd meg a hitrendszered és mindennapivá válnak. Amikor csodáért 

fohászkodsz Istenhez, te a saját sejtrendszeredet kéred, hogy csodát hajtson végre.  Gyakran, amikor 

ezek a rendkívüli dolgok megtörténnek, az Emberek az ég felé emelik a kezüket és Istennek 

hálálkodnak. Nem értik, hogy ők maguk aktiválták a saját DNS-üket, ami aztán olyan erővel bír, 

hogy megkapják azt, amit a múltban egyedül csak a mesterek voltak képesek adni. Egyszerűen csak 

kicserélték, ami cserélni valójuk volt, egy nem-lineáris módon. Meggyógyították a saját életüket. 

Amiről azt gondolták, hogy csak a mestereknek hozzáférhető, most hozzáférhető mindenkinek. Ez 

az Emberi faj felhatalmazása.  

„Na de Kryon, hol van a helyük a gyógyítóknak ebben a képben?” – kérdezhetnétek. Minden 

bölcs gyógyító azt fogja mondani neked, hogy ő nem gyógyít – hanem kiegyensúlyoz. Minden 

gyógyítónak az a feladata a Földön, hogy segítsen az embereknek egyensúlyba hozni önmagukat 

azért, hogy meggyógyulhassanak. Az egészséget az Ember maga teremti meg Felsőbb Énje benső 

spirituális hatalmánál fogva. A gyógyítónak az a dolga, hogy eljárásokkal, módszerekkel, 

berendezésekkel, gyógyanyagokkal, információkkal elősegítse az egyensúly kialakítását. A 

gyógyulás kettőtökön múlik! A gyógyító adja meg neked a „lökést” az egyensúly létrehozásához. Te 

adod meg az engedélyt arra, hogy ez az egyensúly létrejöhessen, azaz te teremted meg a tényleges 

gyógyulást a magad számára! Ekkora hatalma van az Ember tiszta szándékának. Nos, mit ismerhetsz 

föl mindennek alapján? A tudatosság hatalmát. Gondoltál már arra, hogy szertartással kapcsold össze 

a gyógyítást? Így hatékonyabbá tehetnéd a gyógyítást. A szeretet, melyet a gyógyulást ünneplő 

szertartás révén életre hívsz, nagyszerű energetikai gyógyítás katalizátorává válhat! Sokan tudjátok 

már, hogy hogyan is működik ez. Sokféle módon megvalósulhat. Van, aki magától értetődően teszi 

meg ezt a lépést, mivel csodálatos spirituális fényben él, és megtisztult karmájától, előző életeiből 

adódó lehetőségeitől. Van, aki csak azután jut el idáig, hogy lelkileg-szellemileg és fizikailag is 

eljutott a legmélyebb pontra – vagy a körülményei, vagy egy bizonyos ember hatására. Bármelyik 

változatra a ti terveitek szerint, a ti engedélyetekkel kerülhet sor.  

Amikor Emberként úgy döntesz, hogy a „felemelkedett” állapotért folyamodsz, a sejtjeiden 

belüli rezgésszint felemelését, növelését kéred. Tiszta szándékod hatására sejtrendszered tudatossága 
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elkezd növekedni. Tested minden egyes sejtje magában foglalja teljes lenyomatodat, méghozzá 

abban a kódban, amelyet ti DNS-nek hívtok, és további kódokban, melyek a DNS körül találhatóak. 

 

 A kódot a két kémiai fonal alapján neveztétek el, ám ez az elnevezés félrevezető, mert 

kódotok sokkal több mindenből tevődik össze, mint aminek tudatában vagytok. Amikor elérkezik a 

csodálatos gyógyulás ideje, a sejtjeitek tudni fognak erről, főképpen pedig beteg sejtjeitek tudják 

majd, hogy itt az ideje a „távozásuknak” – és megteszik! Azok a csodás gyógyulások is, melyek 

során csont, szövet, hús jelenik meg ott, ahol azelőtt soha nem volt – ezek is belülről valósulnak 

meg! Ily módon születési rendellenességek változnak át, és az orvosok elképedve állnak a 

bekövetkezett gyógyulás előtt, s tudni szeretnék, mi történt. Megmondom, mi történt: a sejtek – 

amelyek mindent tudnak a szövetek megújításáról, mindent tudnak arról, hogy melyik energia 

megfelelő és nem megfelelő a számukra – felébredtek! Ezután következett be a csoda – belülről. A 

kórházak látják azokat a dokumentált eseteket, amelyeket spontán gyógyulásnak hívnak. Ez az, 

amikor hirtelen a sejtszerkezet csinál valamit, amit a tudomány nem tud megmagyarázni. Egy 

meglévő betegség teljes gyógyulása, néha már majdnem másnapra bekövetkezik. Ekkor a DNS 

hatékonysága ideiglenesen egy pillanatra felmegy 100%-ra és megtisztítja a testet a betegségtől. Az 

ehhez való hatalommal kivétel nélkül mindegyikőtök rendelkezik annak az Isteni Angyalnak a 

révén, aki ott ül bennetek aranyszéken. Belülről fakad ez az erő, kedveseim, nem „felülről”. 

Tudományos bizonyítékot akartok? Keressétek az „öngyilkos sejteknél”, ahol a pusztulás a 

sejtmagból indul ki, amely valahogy „tudja”, hogy a sejt kiegyensúlyozatlan. Tudósaitok a 

megmondhatói, hogy a sejtek belülről felrobbannak, mintha „tudatában” lennének állapotuknak. 

Tudd meg, ez isteni mivoltod jelenléte benned. Ez megmutatja a benned lévő tudatosságot. 

Emlékeztek, hogy az anyag meghatározását csak úgy tudtuk nektek megadni, ha a „szeretet” szót is 

felhasználtuk hozzá? Emlékeztek, hogy a szeretetet úgy határoztuk meg, mint az atommag és az 

elektronfelhő közötti energiamezőt? Az anyagnak és a szeretetnek hasonló a definíciója, és 

meghatározásuk magába foglalja a másikat! A szeretet hatalma valóságos és folyamatos 

kapcsolatban áll sejtrendszereddel, mert a szent forrásból áradván megváltoztatja az anyagot a 

sejteken belül. A sejtek válaszolnak a spirituális szándékra, és amint korábban már elmondtuk, 

ahhoz, hogy a gyógyulás végbemehessen, ideje elkezdenetek úgy tekinteni testetekre, mint egyetlen 

megvilágosodott sejtre, egyetlen egységes edényre. Nincs egyetlen része sem biológiai 
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rendszereteknek, amely figyelmen kívül hagyható. Amikor az egyik része fáj, az egész vele fáj. 

Amikor az egyik része megvilágosodott és örömteli, az egész vele örül.  

Szándékkivonat 

A következő csoda igen figyelemreméltó, de nehéz elmagyarázni. Az Embernek azzal a 

szándékával kapcsolatos, amely a gyógyító anyagok használatakor merül fel. Elképesztő hatalommal 

rendelkeztek! A Kozmikus Szövedék lehetővé teszi, hogy tiszta spirituális szándékod messze 

túlterjedjen sejtrendszereden. A szándék olyan, mint egy rádióhullám, nem pedig olyan, mint a fény. 

A rádióhullám tudományotok ismeretei szerint be van hangolva valamire; csak azt a dolgot hozza 

működésbe, amelyre rá van állítva. A szándékod ugyanígy működik. Nincs befolyással mindenre a 

környezetében, csak arra, ami rá van hangolva a szinkronicitás révén, csak arra, ami maga is rá akar 

hangolódni. Ugyanez történik fizikai téren a bolygó elemeivel. Képes vagy arra, hogy kézbe véve a 

bolygón kifejlesztett legnagyszerűbb gyógyszereket, kivond belőlük azt a lényegi szándékot, amely 

létrehozta őket. Pusztán azáltal, hogy a kezedben tartod a gyógyszert, annak gyógyító jellemzői 

átjutnak testedbe anélkül, hogy be kellene injekciózni vagy le kellene nyelned. Ez a 

„szándékkivonat”. Emberi Lényként rendelkeztek azzal a képességgel, hogy összekapcsolódjatok 

sejtszintű intelligenciátokkal és ily módon hasznosítsátok a kezetekben tartott szer gyógyító erejét. 

Számotokra talán ez az egyik legkülönösebb Kryon tanítás. Másrészt viszont ez képezi a 

kineziológia alapját, valamint bizonyos tekintetben a homeopátiáét is. Mindkét esetben aktiváljátok a 

sejtszintű intelligenciátokat oly módon, amit nem érthettek meg, hogy kémiai változásokat idézzetek 

elő testetekben, esetleg válaszokat vagy üzeneteket kapjatok tőle. A test reagál szándékotokra, az 

anyagra, valamint a tudatosságra.  

A tudomány része a földi élet egészének. Gyógyszerészeti felfedezéseitek is a terv részét 

alkotják. Ne forduljatok el a gyógyszerek tudományától, azt gondolva, hogy az nem spirituális, mert 

szintén a teljes kép része. Vannak olyanok, akik nem gyógyulhatnak meg pusztán energia 

segítségével, hiszen nincsenek még azon a rezgés-szinten, amely ezt lehetővé tenné. Az ő esetükben 

a kémia tudománya és az orvostudomány jelenti az isteni segítséget ezen a bolygón. Gyakran a 

fizikai kezelések és a spirituális energia bölcs együttalkalmazása hozza meg a legkielégítőbb 

gyógyulást egy fénymunkásnak! Magasabb rezgésszintre hívunk benneteket az általatok 

felemelkedésnek nevezett folyamat során. Ez a magasabb rezgésszint sok gyógyításra szánt kémiai 

anyagtól elkülönít titeket, érzékenyebbeké váltok, és másként reagáltok rájuk, mint ha alacsonyabb 

rezgésszinten lennétek. 

Egy gyakorlat, próbáld ki a következőt: zárj a kezedbe egy gyógyszert, amire éppen 

szükséged van, és fejezd ki meditatív szándékodat arra, hogy áthassa testedet. Alkalmazd a 

tudatosság hatalmának imént átadott jellemzőjét: te és biológiai részed legyetek „mi”. Ezzel utat 

nyitsz egy fizikai csoda előtt: a szer gyógyító ereje átáramlik beléd! A szándékon keresztül a tudat 

befolyásolja a fizikai valóságot. Ha megpróbálkoztok a módszerrel, legyetek nagyon óvatosak, 

amennyiben a gyógyszer fontos egészségetek szempontjából. Minden egyes emberre más hatást fejt 

ki, mivel a hatás függ tudatosságotoktól, valamint attól, hol tartotok utatokon. A bolygó minden 

fizikai eleme ismeri Belső Angyalodat. Minden szándék és rezgésszint olyan a Kozmikus Szövedék 

számára, mint egy összetett utasításkészlet. Minden egyes Ember más és más módon képes 

ráhangolódni a Szövedékre. Van, aki olyan képességgel rendelkezik, hogy amikor belép egy 

terembe, mindenki felé fordul – ezt hívjátok karizmának, természetfeletti adománynak, pedig nem 

az. A Szövedékre hangoltság ez, amikor egy Ember úgy változtatja meg az energiát, hogy azt a 

többiek is érzékelik. Vannak, akik ráhelyezik másokra a kezüket, és azok érzik, hogy segít rajtuk. 

Ilyenkor neveznek benneteket „energiagyógyászoknak”, és mások segítőivé váltok. Sokan közületek 

felismerik, hogy a kéz hatékonyabb munkára képes érintés nélkül. Valójában a saját magatok körüli 

és a többiek körüli területre gyakoroltok hatást. A gyógyítás is egyike a Szövedékre való 

ráhangolódásnak, amely megváltoztatja az energiát úgy, hogy lehetővé teszi a gyógyulni vágyó 



www.kryon.hu   239/346 oldal 

DNS-fonalaival való kommunikációt, felébresztve bennük nemcsak a gyógyításhoz megadott 

engedélyt, hanem a gyógyulás erejét is, felhasználva azokat az információkat, amelyek mindig is ott 

voltak bennük. Ez a folyamat olyan kapcsolatot segít elő, mely belülről, a gyógyulni vágyó sejtjeiből 

fakad, amelyek ismernek mindent, ami van. Régóta ismeritek ezt a fajta adományt, de számítsatok 

rá, hogy tovább fog fejlődni.  

A szándék révén csodák csodája jön létre akkor, amikor az érzelmek átalakítása során az 

aggodalmat és a nyugtalanságot békévé változtatja át. Az energia, amellyel az aggódást és 

nyugtalankodást létrehozzátok: megváltoztatja testetek fiziológai jellemzőit, minden egyes sejtetek 

kivétel nélkül tud aggodalmatokról. Talán lefogytok, vagy a bőrötök változik meg válaszként arra, 

amit éreztek. Ám amikor kifejezitek azt a szándékotokat, hogy magasabb rezgésszintre akartok lépni 

a tudás és a felkészülés által, melyre most már lehetőségetek van, ezeket az érzelmeket átalakítjátok 

békévé. A béke megteremtésével ugyanannyi energiát hoztok létre, mint amennyit az aggódás és 

félelem révén. Amikor azonban ezt az energiát átjuttatjátok egyik területről a másikra, egy új 

energiát is létrehoztok (amelyet mi „hármas” energiának hívunk). Ezt a spirituális energiát 

vezetőitek összegyűjtik, s Mer-Ka-Bátokban mint egy új szín, a győzelem színe jelenik meg. A tiszta 

szándék energiát nyer ki a Kozmikus Szövedékből az életmódosítás végrehajtásához. Ebben a 

folyamatban az ember energiaszintje magasabb lesz, mint előzőleg. A többi ember, különösen a 

látók, egyszer csak azt érzékelik, hogy magasabb a rezgésszintetek és több az erőtök. Megváltozik az 

aurátok, és fényetek úgy ragyog, mint soha azelőtt!  

Hogyan működik 

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, amit „sejt-intelligenciának” is hívtunk. 

Tud mindenről, ami a testedben történik, mert ez az a kvantum-mező a DNS-ed körül. A 

veleszületett kapcsolatban van a DNS-sel, kapcsolatban van a Felsőbb-Énnel. 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. 

A tiszta szándék az, ami annyira valódi, hogy nem tudsz visszalépni, ha már egyszer 

elhatároztad. Ellentmondást nem tűr. A szándékoddal fogsz társteremteni valamit, mert a szándék az, 

ami mindannyitokat egy olyan helyre juttat, ahol soha nem voltatok azelőtt. Itt egy metafora: 

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.  

Hogyan beszélek a testemhez? 

 

Minden egyes sejt mindent tud! Az ujjatok, a térdetek, a bokátok mind fontos - éppen 

annyira, mint a korona csakra, az alkotó csillag legfölül, ahol a spirituális bölcsesség megvalósulását 

vélitek eldőlni. Vizsgáljátok meg ezt a valós tényt és fogjatok hozzá annak a megtanulásához, hogy 

miként tudtok kapcsolatot létesíteni önmagatokkal. Mindig fölfelé akartok társalogni. Mi a helyzet a 

befelé történő beszélgetéssel? Minél többet beszélgettek a sejtszerkezetetekkel arról, hogy kik 

vagytok és mi az isteni minőségetek, annál jobban erősödik a családtagokkal és a Szellemmel 

folytatott párbeszédetek. Ezek mind összefüggnek egymással. A DNS a lényeges pont, mert az 

hordozza valamennyi ismeretet, nem pedig egyedül az agy állománya. Elkezdődött a 

fölemelkedésnek, a spirituális kapcsolattartásnak, a teremtésben való közreműködésnek nevezett 
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fejezet teljességének a megértése. Mindegyikhez a „teljes test” átélése szükségeltetik. Elmúltak azok 

az idők, amikor úgy tűnt, hogy mindaz, ami vagytok, a fejetek tetejében lakozik. A meditáció nem 

agytorna. Az Emberi Lény gyakorlata - a teljes emberé. Az együttérzés gyakorlata és valamennyi 

sejt tudni fogja, hogy végzitek. Új nyelvet tanultok. Köszöntünk egy interdimenzionális váltás 

küszöbén, az egész Emberi gondolkodásmódot meg lehet változtatni, hogy magába foglalja az új 

ajándékokat! Mond: „Bármivel is születtem, nem számít. Parancsolok a biológiámnak, az immun-

rendszeremnek és a tudatosságomnak. Isten egy olyan isteni teremtménynek alkotott engem, hogy 

képes vagyok igénybe venni a múlt energiáit az Akashában...és teljes mértékben megváltoztatni a 

biológiámat, a kinézésemet és ellenállóképességemet, amivé csak kívánom.” 

A meditáció és az ima 

Valami különlegesről szeretnék most nektek beszélni. A meditációról. Néhányan imának, 

mások meditációnak nevezik. A múltban az imát úgy tekintették, mint „Istenhez való beszédet” a 

meditációt pedig „figyelésnek”. Valójában mindkettő kommunikáció. Néhányan azt mondják, „Nos 

Kryon, nekem nincs sok időm meditációra.” Ebben az új valóságban ennek nincs is nagy jelentősége. 

Ha te kinyilvánítod a szándékodat, hogy kommunikálj a családdal akkor a Hármas Nyelvvel 

"meditálsz" akkor is, amikor bárhova mész, vagy bármit csinálsz. Habár mi most a „fókuszált 

meditációról” szeretnénk beszélni. Ez az a folyamat, amely nemcsak kommunikáció, de az 

energiáról is szól. Ez a koncentrált meditáció és imádság nem véletlenszerű. Ezek nem azok a fajta 

kommunikációk amelyek egy alkalomszerű ölelést hoznak a Szellemtől, vagy egy kozmikus 

felvillanást, amikor az órán 11:11-et látsz. Nem. Ez a fajta meditáció az emberi és a spirituális 

lényed között zajlik. Ha lehetővé teszed, akkor ez egy olyan energia, amely rendszeresen létrejön, 

Istennel való kapcsolatod elmélyült pillanataiban.  

 

Amikor meditálsz, amikor Istenhez beszélsz, akkor nem kell az égre emelned a tekinteted és 

várni, hogy valami hatalmas alászálljon és meglátogasson. Ez valójában pont fordítva működik. 

Próbáld meg megszólítani a benned élő istenit. Isten szikrája minden egyes emberi lényben ott van. 

Talán ezt nehezen hiszitek el, mivel ellentétes a dualitás lényegével. Tény, hogy ez a nagyszerű 

tulajdonság mindannyiótokban benne van. Jól el van rejtve, de sokan felfedezitek majd az új 

energiákban. Hadd kérdezzem meg a következőt. Miként meditálsz? Miként imádkozol? A 
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könyörület a társ-teremtés nyelve. Miként tudsz társ-teremteni magadnak? Mit mondhatunk a társ-

teremtésről, a szinkronicitásról és a gyógyulásról? Hogyan csinálod ezeket, kérdezheted? Miért nem 

működik minden alkalommal? A válasz az, hogy gyakran túl sok szót használsz! Gyere, legyél 

csendben és ülj le a Szellem színe elé. Tudunk mindenről, ami az életedben történik. Maradj 

csendben Isten nagyszerűsége előtt. Legyél könyörületes és kapcsolódj össze a Felsőbb Éneddel! 

Hogy az erő mélyen gyökerezzen az életedben, és hogy gyors legyen a kapcsolat a Felsőbb 

Éneddel, tanuld meg, hogyan fejleszd a könyörületet - hogy érezd a lelkedben és a szívedben. Érezz 

könyörületet a körülötted lévők iránt - könyörületet a helyzet iránt, amiben éppen vannak - 

könyörületet az emberiség iránt és a Föld iránt. Vizualizáld a dolgokat, amelyeket szeretnél és ezzel 

kezdd el társ-teremteni őket. Vizualizáld önmagad, betegségek nélkül, aggódás nélkül és szorongás 

nélkül. Aztán pedig tényleg örvendezz az érzésnek! Ünnepeld a létezésed minőségét. 

Érezz könyörületet egy pillanatra Isten egy darabjáért, ami te vagy. Érezz könyörületet a Föld 

gyermekeiért, még akkor is, ha azt gondolod, hogy ennek semmi köze ahhoz, amire neked 

pillanatnyilag szükséged van, de tedd meg mégis. A hihetetlen teremtő erőnek ebben az új 

energiájában, a könyörület, amit létrehozol, elmondja a teljes történetet a Felsőbb Énednek és 

megnyitja a kommunikáció csatornáját. A könyörület a harmadik nyelv kódja, és amikor képes vagy 

használni az imáidban, a meditációidban és a vizualizációidban, a válaszok és a megoldások 

megérkeznek. A könyörület szinkronicitást teremt. Megteremti a valóságodat. Gyógyulást hoz létre a 

testedben. Végig a történelemben, minden mester, aki beszélt hozzátok, könyörülettel tette. 

Valamennyi avatárnak könyörületes lelke volt, kezdve Illéstől. Nézz csak utána, hogy mit mondtak 

és mit tettek. Hozzájuk hasonlóan, ez az ajándék a tiéd is, hogy létrehozd és továbbfejleszd. Ez a 

harmadik nyelv. Ez megmagyarázhatatlan. Isteni.  

Az utóbbi évtizedben néhányan végre ránk hangolták a spirituális "rádiójukat". Végül 

megtanultátok beállítani azt a metaforikus hangolót és megtaláltatok minket egy másik frekvencián, 

egy magasabbon. Az első dolog, amit tanácsolhatunk, hogy találjátok meg és hangolódjatok rá az új 

csatornára.. Nem maradt ott, ahol a másikat megszoktátok. Az új frekvencián, amikor meditálsz, 

imádkozol és elvonulsz arra a csendes helyre ahol mindig is éreztél minket, a reakciók és az 

érzelmek nem lesznek ugyanazok. Az információk közelről sem lesznek túlságosan egyszerűek. 

Néhányan, akik még mindig a régi frekvenciára vannak hangolva, úgy érzik majd mintha egyáltalán 

nem lenne ott senki, akihez beszélhetnek! A tény az, hogy mi most egy sokkal erősebb adón 

vagyunk elérhetők, de neked kell akarnod, hogy megtaláld és ráhangolódj. Szándékoddal, 

megértésed fejlődő bölcsességével és lassan, annak értékelésével, hogy amit hiszel, bekövetkezik, 

olyan forgatókönyvet teremtesz, ahol szó szerint az öletekbe ülhetünk! 

A meditáció rétegei 

A meditációnak három jól elkülöníthető része van. Az elsőt szándéknak fogjuk nevezni. Ez 

az a szint, tulajdonképpen ahol az emberek 80 %-a úgy dönt, hogy Istenhez fog szólni. A Szellem 

érzékeli ezt, de ez az egész folyamatnak csak az üdvözlés része. A folyamat második és harmadik 

szintjének tulajdonképpen sem neve, sem értelme, partnerem mégis megkísérli megfogalmazni. A 

másodikat talán elhelyezkedésnek (posturing) nevezhetnénk. Míg a harmadikat befogadásnak és 

kézbesítésnek. Így nevezhetnénk őket pillanatnyilag, mivel a valódi értelmük ismeretlen nyelvetek 

bármely szintjén. A meditációnak ezek a szintjei közelről sem olyan egyszerűek, mint amilyennek az 

elnevezésekből tűnnek. Nem egyszerű egy látomást elmagyarázni. 

Az első réteg - a Szándék: Beszéljünk a szándékról. Képzeld el magad, ahogy éppen 

felkészülsz a párbeszédre. Egyedül vagy. „Kedves Kryon, kedves Szellem! Szükség van-e a 

szertartásra ahhoz, hogy eljussunk a meditációhoz vagy imádsághoz?” A válaszunk: A Szellem 

szereti a ceremóniát. Ennek az az oka, hogy az ember így fejezi ki, hogy számára ez különleges 
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esemény. Ez a tisztelet kifejezése, tisztelet a család iránt. Tehát azt tanácsoljuk, ha úgy látod jónak, 

akkor végezz szertartást. Vannak olyanok, akik képesek megnyitni a párbeszédet és rögtön eljutni az 

utolsó legmagasabb szintre. Vannak olyanok is, akik megnyitják és menniük kell egy darabig, hogy 

eljussanak oda. Mindegyik út más. Néhányan szeretnek elidőzni rajta, míg mások rögtön oda 

akarnak érni. Értsd meg, hogy amikor te társalogni kezdesz a Szellemmel, még ha sekélyes szinten is 

(az 1-es szinten például) a mi szempontunkból te csak egy üdvözletet küldtél. Ha nem jutsz el a 

következő szintre – amelyet hamarosan leírunk - akkor az olyan mintha ezrek jönnének el egy olyan 

moziba, ahol a vetítésre soha nem kerül sor. A szándék mellé kell még valami plusz is. 

A második réteg: A második szintről nagyon nehéz beszélni, de nem annyira, mint a 

harmadikról. A második réteg a lét állapota. Ez az, ahol elmozdulsz a szándéktól egy olyan helyre, 

amit nehéz leírni, mert nincsenek rá szavak. Ez a valóság-tudatnak egy álomszerű pereme - az a hely 

ahol a tudat verseng a tudattalannal - egy olyan hely, amelynek vannak tulajdonságai a szokványos 

valóságból és a szokatlanokból is. Olyan hely, amire nem emlékszel, bárhogy könyörög is hozzád. 

Akik rendszeresen meditálnak, tudják, hogy hogyan tartsák magukat ezen a peremen, amit a 

normális emberi érzékelés keretein belül nem lehet meghatározni. Ez egy interdimenzionális bejárati 

kapu a 4D-s és az interdimenzionális lényed között. Ez egy elrugaszkodó hely, ahol szárnyalsz a 

DNS-ed rétegeiben, azzal a céllal, hogy dolgozz velük, azzal a céllal, hogy beszélj hozzájuk. Ez az a 

hely, ahol meglátod azokat a formákat, amelyekről azt mondták, hogy fontosak az életedben 

(szakrális geometria). Ez az a hely, ahol igényled a piramist és ahol gyakorlod az ősi igazságokat. Ez 

az a hely ahol a dolgok történni kezdenek. Ez a teremtés állapota. Egy kedves hely, teli Isten 

szeretetével. 

Érezheted, ahogy tested nehezebb, mint azt feltételezted. Megváltozik a molekuláris 

szerkezeted, fizikailag és változik az érzékelésed. A tudomány már találkozott ezzel és tud arról, 

hogy az agyhullámok megváltoznak meditáció közben. Érzékelésed némiképp interdimenzionálissá 

válik. Úgy tűnik a tested többet nyom, mert „tudod”, hogy sokkal hatalmasabb vagy annál, mint 

aminek tűnsz. A nehézkedési erő szintén megváltozik. A dolgok rád nehezednek. Nehéz idők 

közelednek. Néhányan színeket fogtok látni a szemhéjatok mögött. Másoknak villogó fényhatás is 

jelentkezhet, ami a retinában lévő idegvégződéseken történik. A tested mélyén az összes funkció 

megmozdul és megváltozik. Ez az a réteg, ahol a Föld legnagyobb mesterei képesek voltak lassítani 

és rövid ideig meg is állítani testi funkcióikat. Hát ilyen erőteljes dolgok ezek. 

Az elhelyezkedés (posturing) a legjobb szó, amit a partnerem talált, erre vonatkozóan. Ez egy olyan 

energia, ami felkészít, hogy belépj a harmadik rétegbe. A szándék a helyén van. Tudod, hogy mit 

teszel. Az elhelyezkedés csak a kezdete a fizikai hatásoknak és már készen is állsz a varázslatra.  

Csak kevesen képesek elérni a harmadik szintet. Te ülni fogsz ebben a második rétegben és 

szeretnéd tudni, hogyan kell. De építed a hidat, tehát még "dolgozol rajta". Hogy juthatsz el a 

harmadik szintre? Ez akkor történik meg, amikor minden mást megfelelően elhelyeztél. Ez nem egy 

folyamat. Inkább jóváhagyás, a saját intelligens sejtszerkezeted engedélyével. 

A harmadik réteg: A harmadik réteg sikeres elérése akkor következhet be, amikor a DNS-ed 

interdimenzionális fonalaival teljes és tökéletes kommunikációban állsz. Hadd mondjam el, mi 

történik, amikor kezded a meditációt és eléred ezt a harmadik szintet: Ez az a szint, ahol a 

legnagyobb jutalom számodra az, amit úgy hívnak ”varázslat”. A varázslat szót ugyanabban a 

légkörben használjuk, mint a társ-teremtés kifejezést. Mindezek ellentmondanak a fizikának és 

mindannak, amit a biológia órákon hallottatok. Létezik róla írás, hogy a bolygó mesterei mindezeket 

a dolgokat szintén megtették.  

Amikor ott vagy, a meditáció harmadik rétegében - ahová földi mesterek is eljutottak- akkor 

kapcsolatba kerülsz a DNS-ed 6-os számú fonalával. Ez a tizenkettő közül leginkább isteni eredetű. 

A hatos számú fonál neve Ehyeh Asher Ehyeh ami Isten neve. Más nyelvre lefordítva ez azt jelenti: 

Vagyok, Aki Vagyok. Tehát a meditáció 3. szintje, valódi kommunikáció. Amikor ide eljutsz, ez 
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aktiválja a „hulladék DNS”-t is, mivel a 4D-nek is reagálnia kell az interdimenzionális utasításokra. 

Hadd áruljam el, mi történik, amikor kapcsolatba kerülsz ezzel a réteggel. Készen kell állnod a 

váltásra és a változásra. Ha egyszer már meggyőződtél arról, hogy ez lehetséges, DNS-ed 

interdimenzionális részei és darabjai hallani fogják üzeneted. Jóváhagyásuk lesz változni, elhagyni a 

4D-t. Mi a helyzet a hajlamokkal, hogy neked majd olyan betegséged lesz, mint amilyen a 

szüleidnek volt. Hol található ez a DNS-edben? Megmondom. Ott van az 1–es számú fonálban és 

csak vár és vár, hogy megváltozzon, az egyes számú (hulladék) fonalban lévő kommunikációs rend 

szerint, a hatos számú, interdimenzionális fonállal kommunikálva.   

DNS-ed egyes számú fonalának 4D-s, kémiai jellemzői, "ugyanazt a dallamot fogják 

játszani" mindaddig, amíg meg nem változtatod a dalt. Amit olyan nehéz az emberiség számára 

megérteni az, hogy a híd, amit épít, amit meditációnak és imádságnak neveztek, az a kommunikáció 

hídja a DNS egyes számú fonalával. Amikor a híd készen van, az majd értesíti a DNS többi fonalát, 

hogy készen állsz a váltásra. Mennyire szeretnéd megírni a saját dalodat? A mesterek megtették és a 

DNS-ük elénekelte. 

 

Mantrák 

Minden hang és hangzás vibrációnak megvan a maga energiája. Amikor ezeket kombinálod 

az emberi tudatosságból eredő szándékkal, akkor nagyon erőteljessé válik. Ne tölts túl sok időt 

annak részleteivel, hogy milyen dalokat, mantrákat hallgatsz, ezek a részletek csak azért vannak, 

hogy téged örömben tartsanak, hogy magad is teljessé teszed a rendszert. Az emberek szeretik a 

rendszereket és jól reagálnak rájuk, de követni egy szisztémát nem szükségszerű a Szent Szellem 

szemszögéből nézve. 
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Az igaz, hogy majdnem minden, ami körülvesz, beleértve a testedet, specifikus hangi 

jellemzőkkel rendelkeznek. Viszont, minden élet körülötted válaszolni fog, még akkor is, ha nem 

mondod vagy énekled ezen a specifikus frekvencián. Ez a ti tetteitek szándékából fakad, ami az 

összes hang számára "hordozóként" szolgál. Nos, még ha - túl az ismereti vagy vokális képességbeli 

hiányaitokon - elvétitek a hangszínt, a szándék maga elviszi a megfelelő hangszínt az 

interdimenzionális szinten. 

A mantrák csak akkor erőteljesek, ha "ellátod" őket azzal az energiával, ami épp 

szándékodban áll és a szavakkal, amelyeket úgy érzel, hogy jelentőségteljesek számodra. Például az 

állatok is az adott energiára felelnek. Érzik a szándékot és szeretik az énekhangot, ami kijön a 

torkodból. Őket viszont nem érdekli, hogy milyen nyelven teszed ezt, vagy milyen mantrát énekelsz. 

Most már látod, mekkora erővel bír a saját emberi tudatosságotok a természetre és mindenre, ami 

körülvesz benneteket? 

A biológia átkalibrálása 

A biológiátoknak váltani kell. Magába kell, hogy fogadjon egy lágyabb energiát, hogy 

dolgozzon vele, és hogy részévé váljon. Azok, akik tanulmányozták a szövedéket, ami 

tulajdonképpen a körülöttetek lévő energia mintázata, ők tudnak az átkalibrálásról. Tudtok az 

egyensúly energiájáról, amire szüksége van egy embernek, hogy változni kezdjen. Tudtok a test 

megfiatalodásáról, tudtok arról, hogy a tested minden egyes sejtje, beleértve ide az agyad, a szíved 

és a bőrödet is, regenerálódik. Úgy van tervezve, hogy regenerálódjon, ha elvesz, újra nő, ha 

megsérül, úgy van tervezve, hogy regenerálódjon. És újra csak elmondom kedves ember, vajon nem 

találod furcsának, hogy a tengeri csillagnak kinő a karja, ha elveszti, neked meg nem? Ez is változni 

fog. Nos, ha minden meg tud újulni, furcsának találod-e, ha egy betegség kezd megváltozni, attól 

függően, hogy gondolkozik egy ember? A tudósok pedig azt állítják, hogy az agysejtjeid kezdenek 

elhalni, eltűnnek, megváltoznak, megmérgeződnek és az ember még a szeretet emlékét is elveszíti. 

Hol itt a megfiatalodás? Hol a helyreállítás? A DNS nem így lett tervezve, kedveseim. A sejteket 

úgy tervezték, hogy visszatérjenek a lenyomathoz és egy friss, új sejtet hozzanak létre. Így vannak 

tervezve! A tudósaitok majd látni fogják ezt és a spirituális tested látni fogja és az öreg lelkeknek át 

kell, hogy essenek az átkalibráláson, hogy dolgozni tudjanak vele.  

Az öreg lelkek újrahangolása, átkalibrálása magától történik. Nem kell kérned. Ismétlem. 

Meg fog történni, mert te egy öreg lélek vagy és ezért vagy itt. De talán nem pontosan az, amire 

számítasz. Elég kényelmetlen! Most pedig felsoroljuk az átkalibrálás „mellékhatásait”, mert azok 

némelyike nem éppen kellemes, amit néhányan át fognak élni az átkalibrálás során. Persze, csak 

néhányan, nem mindenki. Minden egyes emberi lénynek megvan az egyéni útja, mindenki a maga 

módján fogja megélni ezt a folyamatot. Ez inkább azoknak a lehetséges mellékhatásoknak a 

felsorolása, amelyek az átkalibrálás során jelentkezhetnek azoknál az öreg lelkeknél, akik haladni 

akarnak előre ezen a bolygón. 

A tünetek 

Amikor egy Emberi Lény akár a legcsekélyebb mértékű interdimenzionális változáson megy 

keresztül, sok minden megváltozik. Ne próbálkozzatok egyik-másik szempont beskatulyázásával! 

Olyan hamis érzetek kelnek, mint aggodalom, szédülés, fókuszálási nehézségek, néha fülcsengés 

vagy esetenként akár "fényjátékok", amelyek a megváltozott alapvető érzékszervi érzékelés miatt 

alakulnak ki. Amikor a változás teljes szín-spektrumát megtapasztaljátok, nem mondhatjátok azt, 

hogy az egyik színről elmozdulok a másikra. Inkább azt, hogy egy teljesen új színskálát fejlesztetek 

ki. Ez a negyedik dimenzióból való továbbhaladás és ez nagy hatással van a biológiátokra. Egy 

darabig használhattok gépezeteket, hogy a segítségetekre legyenek még kiegyensúlyozó 
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gyógyszereket és természetes anyagokat is. De végül az lesz a feladat, hogy együtt változzatok a 

dimenzió váltással, álljátok meg egyedül a helyeteket mindenféle segédeszköz nélkül. 

Vannak még más tünetek is. Gondjaid lehetnek az alvással, gyakrabban a megszokottnál. 

Lehet, hogy nemcsak egyszer, hanem kétszer, vagy többször is felébredsz. Tehát ti, akik ilyet éltek 

át, tudjátok mi történik. Ez az átkalibrálás.  

 

Az első kérdés, amit az ember feltesz: „Meddig fog ez tartani?” A válasz pedig az, hogy az 

átkalibrálás folyamata addig tart, ameddig tart, és ha küzdesz ellene, tovább tart. Még rosszabb, ha 

gyógyszereket szedsz ellene, egyszerűen tovább folytatódik. Ünnepeld és mozdulj vele előre. Mondd 

meg a sejtszerkezetednek, hogy érted a folyamatot és haladj vele, ne ellene. Az felgyorsítja, és 

hamarabb túl leszel rajta. Sűrűbben összeszedsz majd egy náthát. De majd gyorsabban meg is 

gyógyulsz. Az embernél a nátha mindig is a biológiai újrahangolás része volt. Szükség van a náthára 

és éppen ezért nem tudod „gyógyítani”. Végig kell „szenvedned”. A közönséges meghűlés az 

immunrendszernek egy ciklikus lehetősége, hogy korrigálja magát. Ezért nem fognak gyógyszereket 

felírni, hogy egy közönséges meghűlést gyógyíts. Ez egy benned lévő újrahangoló eszköz. Egy 

bizonyos módon helyreállítja a téged segítő rendszert, aminek időről időre újra be kell következni. 

Ne rémítsen meg, ha összeszedsz egyet, intézd el ennyivel: „Nos, nem gondoltam, hogy megint 

elkap, alig gyűrtem le az előzőt.” Csak újrahangolás. A negyedik dimenzióba születtél és az ezen 

való túljutás folyamatát éled. Tehát megváltozik maga a "normális" szó jelentése is. Van arra 

lehetőség, hogy kiegyensúlyozd magad és ellensúlyozd a változások hatását? Igen! Van lehetőséged 

beszélni a sejt-rendszereddel. Most már tisztában vagy azzal, hogy miért adtuk át ezeket a 

tanításokat. Talán már kezded megérteni annak a fontosságát, hogy miért szükséges még inkább 

egységbe kerülnötök a biológiátokkal! 

Milyen táplálék való neked? 

Megkérdezhetnéd: "Kryon, mit kellene ennem, mint fénymunkás? Hallottam már sok 

elméletet. Vannak, akik esznek húst és vannak, akik nem, aztán vannak, akik elutasítanak mindent, 
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amiben van tartósítószer és vannak, akik nem. Még olyanok is vannak, akik semmit sem esznek, 

csak levegőből élnek! Mit kellene tennem, hogy a táplálékkal, amit megeszek, tiszteljem Istent és a 

testemet?" Lesznek olyanok, akik számos spirituális iratot idéznek és azt mondják: "Nos, ezt kellene 

tenned." Mások talán majd valami gyógyszert ajánlanak, a szervezeted tisztítására pedig diétát, hogy 

egészséges legyél. Megint mások majd a családi hagyománnyal erősködnek, vagy azt latolgatják, 

hogy tisztességes dolog-e megenni egy állat húsát. Nos, hol az igazság ebben a dologban? Úgy néz 

ki, hogy látszólag logikus mindez és sokan sokféleképp értelmezik. 

Minden ember biológiája különbözik. Hogy mi mindentől függ az egészségi állapotod, 

majdnem teljesen és tökéletesen attól függ, hogy mit örököltél az Akashádban. Hogy hol élted le 

életeid nagy részét? Talán Ázsiában? Talán Indiában vagy Tibetben?  Esetleg valahol a déli 

féltekén? Mindezek a helyek és kultúrák más és más ételekkel táplálkoznak, amelyek arra 

szolgálnak, hogy egyensúlyban tartsanak és egészségben. Azt szeretném, ha tudnád, hogy jelentős 

befolyása van rád, hogy az előző életeidben hogyan táplálkoztál. Lehet, hogy vegetariánus voltál, 

talán csak gabonaféléket ettél. Ezért a sejtjeid ugyanarra a diétára vágynak, hogy egyensúlyban 

legyenek. Aki Észak-Amerikában, vagy Európában élt, sohasem élt ázsiai vagy más déli diéták 

szerint. Neki nincs gondja az itteni ételekkel. A tested arra reagál, amire emlékszik, és ha az szolgál 

téged, hogy nem eszel húst, akkor azt kell tenned az egészségedért. Ne vetítsd ezt rá a barátaidra, 

mert nekik is megvannak a saját Akasha emlékeik. Megvan a saját rendszerük, ami működőképes az 

ő számukra. Nincs egyetlen, általános válasz arra a kérdésre, hogy: „Mit kellene ennem, hogy 

spirituálisan egészséges legyek?” Nincs „kellene”. Hallgass helyette a benned lévő „ösztönösre”, az 

majd megadja a jelzéseket, hogy mi a legegészségesebb a testednek. Más szóval, hallgass a 

sejtjeidre! Mindegyikőtökben ott van valami, amit ösztönösnek neveztek. Az ösztön a "test-

intelligencia". Az ösztön a test-tudat energiája, amit akkor használtok, amikor "izom-próbát" 

végeztek (kineziológia). Az ösztönös tudja, mi történik a testedben, a sejtek szintjén, te nem. Az 

ösztön maga a DNS-ed tudatossága. Ez a "test-tudatosságod" legvégső forrása. Az ösztön tud arról a 

valamiről, amit Akasha örökségnek hívnak. Ez annak az ismerete, hogy ki voltál az elmúlt 

életeidben. Ahhoz, hogy hosszabb ideig életben maradj, egészségben, minden táplálkozási igényed 

azon a sejtszerkezeten alapul, amelyik tudja, mi kell neki, mire van szüksége és arra van "szüksége" 

kedveseim, amihez hozzászokott. Az Akasha örökséged sokkal erősebb, mint te azt feltételezed. Az 

elmúlt életek energiái nem a múltban vannak! Egy kvantum energiáról van szó, a spirituális 

felépítésed energiájáról, ami aktuális és olyan valami, amit jelen alkalommal is magaddal hordozol, 

mint a "teljes éned" részét. Hatással van rád! 

Ne lepődj meg, ha egyszerre olyan ételekre leszel allergiás, amelyeket mindig is ettél. 

Elárulom: átkalibrálódik a biológia. Ez egy szükséges velejárója az előrehaladásnak, hogy oda 

kerülj, ahol egyensúlyban tudsz lenni, a legnagyobb bölcsességben. Sokan vannak köztetek, akik 

nem eszik meg a tartósított ételeket, mert az Akasha szerint ilyet nem szoktál enni. Ha előhívod a 

sámáni energiát annak a bölcsességnek a mélyéről, amelyet megszereztél és újra meg újra megéltél 

az elmúlt történelemben, akkor bizonyos dolgok ezzel együtt járnak – mint pl. a kiegyensúlyozott 

étrend – ezzel számolnod kell. Ne harcolj vele. Számíts ezekre a dolgokra. Azért jelentkeznek, hogy 

érezd őket és vegyél róluk tudomást. Annak lásd őket, ami: ez az átkalibrálás. „Kedves Szellem” 

mondhatod: „köszönöm ezt az átkalibrálást, köszönöm, hogy eleget foglalkozol velem, hogy tudjam, 

hogy merre kell mennem és mit kell tennem.”  Kedves emberi lény, amilyen mértékben végzel az 

átkalibrálással most, az fogja meghatározni, miként fogsz visszatérni a következő életedben. Nem 

kell ezen újra átmenned – soha többé. Az Akasha örökség sokkal több, mint az ember genetikai 

öröksége (szülők). Ezzel tisztában vagy. Az örökölt Akasha azokat a dolgokat jelenti, amelyeket 

összes életed során megtapasztaltál, tekintet nélkül a szüleid génjeire. Gyakran ezek a 

legdominánsabb és legnehezebb dolgok, amelyekkel meg kell birkóznod. Ezért elmondom, 

számítsatok ezekre a múltbéli dolgokra, előjönnek, hogy megtisztuljanak.    

             

  A Föld változik, a kristályrács tulajdonképpen kissé megemeli a fátylat és a DNS-ed elkezd 
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válaszolni. Ez egyre többet és többet fog megváltoztatni, ahogy halad az idő. Végül lesz egy sokkal 

hatékonyabb DNS, amely hidat képez a veleszületett és a normál emberi agy között. Ez azt jelenti, 

hogy több intuitív gondolatod lesz arról, hogy mi helyes és mi helytelen a saját sejtstruktúrádban. 

Néhányatok az elején eltérő étkezési szokásokat fog felfedezni és rá fog hangolódni egy 

sejtszerkezetre, ami azt mondja, hogy: "Ha megváltoztatom ezt és ezt, akkor tovább fogok élni." Az 

eredmény az ösztönös étkezés megváltozása lesz, aminek nem lesz magyarázata. A veleszületett 

elkezd kommunikálni. A szokásaid, amik évek óta megvannak, lassan elkezdenek elmaradni, mivel a 

sejtszerkezeted elkezd segíteni neked felszámolni őket, tudván, hogy nem felelnek meg a számodra. 

Ne lepődj meg azon, ha az egyik a túlzott evés, vagy az anyagcseréd megváltozása lesz, ami a 

testsúlyodat hozza egyenesbe a szélsőséges diéták kellemetlenségei nélkül. Mások elhagynak olyan 

anyagokat, amelyektől függtek és ebben a folyamatban van az engedély, ami sokkal tovább hagy élni 

titeket.  

Meglátod, hogy meg fog lepni téged a sejtszerkezeted regenerálódása. Gyorsabban fogsz 

gyógyulni és tudni fogsz róla. Hamarosan egy olyan helyzetben fogod találni magadat, ahol kevésbé 

vagy beteg, mint bármikor is egész életedben. Az uralkodó 4D-s bölcsesség azt mondja neked: "Nos, 

már öregebb vagy, tehát többször fogsz megbetegedni." De nem fogsz és tudni fogod, hogy valami 

megváltozott. Lassan fel fogsz ébredni az új energiákra a bolygón, amelyek megengedik számodra, 

hogy tovább élj. A DNS-ed sokkal hatékonyabb módon kezd el együttműködni. Talán még 35%-

40% is lehet. Már folyamatban van valami magasabb felé. 

Biológiai egyensúly  

Megvilágosodásotok összefügg biológiai testetekkel! Minden sejt tudatában van 

megvilágosodottságotok fokának, és épp annyira meg világosodott, mint a vele szomszédos sejt. 

Minden sejt válaszol a mágneses hatásokra. Az üzenet, melyet más entitásokkal egyetemben felétek 

irányítok, spirituális jellegű. Jóllehet tevékenységem magát a fizikai bolygót érinti, növekedéseteket 

mentális és spirituális szinteken érzékelitek.  A Szellem jól tudja, hogy biológiai rendszeretek többi 

részének "fel kell zárkóznia" új mentális jellegzetességeitekhez (korona csakrátok rezgéseihez). 

Hogy ez mielőbb megvalósulhasson, igen sok munka vár szervezetetekre a biológiai szinten. Ez a 

folyamat lényegében a 11:11 időszakában gyökerezik, amikor is információt szerezhettetek arról a 

kódról, amit az univerzum az egész emberiség rendelkezésére bocsátott. Megadatott a lehetőség 

biológiai rendszeretek számára a növekedésre, s e növekedés mechanizmusát DNS-etek mágneses 

összetevői rejtik magukban.  

Jelen pillanatban mentális rezgéseitek és biológiai rendszeretek többi része között 

egyensúlyhiány áll fenn, amit megérezhettek. Sejtszinted változása alvási és étkezési szokásaid 

megváltozásához vezethet.  A harmóniahiány eredményeképpen néhányan esetleg úgy érezhetitek, 

hogy "dolgoznak rajtatok", mialatt ti az igazak álmát alusszátok. Néhány emberben még metaforikus 

álomképek is felmerülhetnek, mint például testét érintő kezekről. Egy harmonizációs folyamat zajlik 

bennetek, nyugodtan ellazulhattok, s csendes mosollyal szemlélhetitek saját biológiai rendszeretek 

működését. Örömmel tekintsetek a folyamat elé. Igen ám, de mi történik akkor, ha nem jön álom a 

szememre emiatt? - kérdezhetnétek. Tudnotok kell, hogy az egészséges biológiai rendszer mindig 

magához veszi a szükséges alvásmennyiséget, s ha egyszer nincs több pihenésre szüksége, gyakran 

megesik, hogy ébren tart benneteket. Sok esetben a harmonizációs folyamat során felétek sugárzott 

energia több órai alvással lesz egyenértékű. Tehát egy cseppet sem kell aggódnotok az alváshiány 

miatt. Ha úgy érzitek, az átalakulás következményeképpen álmatlan éjszakákat kell elszenvednetek, 

fejezzétek ki fennhangon kéréseteket testetek felé, hogy a harmonizációs folyamatot valamivel 

lassabb ütemben végezze. Ez majd segít abban, hogy több és mélyebb alvásra leljetek. 

 Biológiai rendszeretek lassanként felzárkózik korona csakrátok vibrációjához, s a többi 

csakra is hozzáigazítja majd saját rezgésszintjét. Arról is tudnotok kell, hogy ez időszak alatt az 



www.kryon.hu   248/346 oldal 

általatok kundalininak nevezett energia mozgása némiképp furcsának tűnhet, s itt ismét egy olyan 

érzéssel találjátok magatokat szemben, amit még soha nem tapasztaltatok azelőtt. A kundalini nem 

más, mint az az energiafajta, ami egyszerre érintkezik valamennyi csakrával, folytonos mozgást 

végez, míg a csakrák maguk statikusak. A kundalini megváltozott működése a tudatotokban 

megnyilvánuló nyugtalanságban, türelmetlenségben tükröződik. Vadonatúj érzésekkel, vadonatúj 

energiákkal kell megbarátkoznotok. Meg kell tanulnotok elengedni magatokat, s az új érzés 

hullámaival mozognotok. Mostantól ez számít majd normálisnak! Majd lassanként toleráns, békés és 

melegszívű személyiséggé formálódtok, aki bölcsességgel tekint az őt körülvevő világra, s a 

körülötte élő emberekre. 

 

Gyógyszer, vagy inkább spirituális módszer 

„Kedves Kryon, kell-e doktorokhoz járnom és gyógyszereket szednem, hogy meggyógyuljak, 

vagy inkább spirituális módszereket alkalmazzak?” Először is, kedves emberi lény, miért akarsz 

mindent beskatulyázni? Továbbra is igen és nem választ akarsz, egészen összetett helyzetekre. A 

4D-s beállítottságod, a lineáris szemléletmódod miatt, szinte mindenre. Tanulj meg másképp 

gondolkodni kilépve a 4D-s skatulyából! Használjuk a spirituális logikát: Itt egy feltételezett válasz: 

"Ne menj az orvoshoz, mert mindent meg tudsz gyógyítani az elméddel." Akkor, én pedig azt 

kérdezem: Hányan tudjátok ezt közületek most megtenni? Mindannyian öreg lelkek vagytok, de 

vajon valóban készen álltok arra, hogy ezt megtegyétek? Vajon tudjátok, hogyan? Vajon valóban 

eredményesen csináljátok? Meg tudtok szabadulni a betegségtől és a kémia egyensúlyát máris helyre 

tudjátok állítani az elmétekkel? Elárulom nektek az igazságot. Erre még nem vagytok készen! Nem 

vagy még felkészülve arra, hogy magadra vállald a teljes gyógyítás felelősségét a spirituális 

eszközeid felhasználásával. A Lemúriaiak meg tudták csinálni, mert a Plejádok megtanították őket, 

hogy hogyan kell csinálni! Ez Isten egyik ígérete, hogy majd eljön a nap, amikor a DNS-etek olyan 

hatékonyan fog működni és képesek lesztek megszabadulni a gyógyszerektől és a segédeszközöktől, 
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mert birtokolni fogjátok a Teremtő teljes gőzzel működő energiáját, valami olyat, amit a mestereknél 

láttatok, akik a Földön jártak. Ez majd lehetséges lesz a felemelkedett Földön, amit már nagyon 

vártok. Az energiák abba az irányba haladnak, de még nem értetek oda. 

Azok, akik úgy érzik, hogy meg tudják gyógyítani magukat, kezdjék el a folyamatot, hogy 

megtanulják hogyan. Sokan elismerően nyilatkoznak majd a tényről, hogy az adományok egy 

részével már rendelkezel. Hadd kezdődjön hát a folyamat, de egy pillanatig se gondold, hogy már 

megérkeztél oda, ahol minden egészségügyi problémád megoldható a te saját erőddel. Egy 

grandiózus folyamat tanulói vagytok, aminek az eredménye végül a tiétek lesz, ha bele akartok 

kezdeni abba a kvantum folyamatba, hogy beszéljetek a sejtjeitekhez. Lesznek, akik 

eredményesebbek lesznek ebben, de lesznek, akik majd csak a magokat ültetik el. 

Most, azt szeretném elmondani, hogy a Szellem hogyan működik és azokat a potenciálokat, 

hogy milyen dolgok fognak történni az elkövetkező néhány évben. A bolygón lévő orvosok új 

találmányokat kapnak tőlünk és egy új tudást. Ezek fontos felfedezések lesznek az emberi testről és 

annak kvantum tulajdonságairól. Valamit ebből a tudásból már megkaptatok és jelenleg is 

használjátok. Képzeljetek el egy olyan tudást, ami lehetővé teszi, hogy átültessetek egy szívet, annak 

a helyére, ami hibásan működik. Na jó! Ez egy olyan operáció, amit számtalanszor elvégeznek 

manapság a bolygón. De ez az információ is a Teremtőtől származik. Tehát, ha új szívre van 

szükséged fénymunkás, vajon orvoshoz kell fordulnod, vagy teremtesz egyet az elméddel? 

Mindaddig, amíg hozzá nem szoksz ahhoz, hogy saját magad ki tudod cserélni a szíved egy újra, 

talán fontold meg, hogy használd az Istentől kapott információt, ami ott van a sebészek kezében. 

Mert az majd megmenti az életed és létrehoz egy olyan szituációt, hogy itt tudsz maradni és folytatni 

a munkát, hogy eljuttasd a fényed a Földnek!  

Módosítani tudod magát az orvoslást (a gyógyszereket) és belekezdeni egy olyan folyamatba, 

aminek a szerkezete nagyon látványos, de nem annyira 4D-s. Arra ösztönözlek, hogy kezdd el 

használni azt, amit én homeopátiának hívnék, együtt a hivatalos gyógyszerekkel. Ha valaki 

közületek gyógyszert szed, hogy megváltoztassa a kémiája jellemzőit, hogy jobban és tovább éljen, 

úgy érezheti, hogy nincs választása. "Hát, ez tart életben," mondhatja. "Még nem bírok azzal a 

képességgel, hogy ezt a tudatommal megtegyem, hát szedem a gyógyszert." 

Ebben az új energiában van valami egyéb, amit kipróbálhatsz, ha ebbe a kategóriába tartozol. 

Tedd a következőt, biztonsággal, értelemmel, józanésszel és logikával. Itt a kihívás: A homeopátia 

elve, hogy a hatóanyag egy majdnem láthatatlan részecskéjét nyeled le az oldatban és a veleszületett 

részed, az ösztönös azt látja. Az ösztönös "látja", hogy mi az, amit tenni próbálsz és válaszul 

hozzáigazítja a test kémiáját. Következésképp, mondhatod, hogy a testnek egy "jelzést" küldesz az 

egyensúlyhoz. A tényleges oldat nem elég ahhoz, hogy bármit tegyen kémiailag - mégis működik! 

A tested (a veleszületett) "látja", hogy mi az, amit tenni próbálsz és együttműködik. Egy 

bizonyos értelemben, azt mondhatod, a tested meggyógyítja önmagát, mert képes voltál 

instrukciókat adni neki a homeopátiás tartalommal, hogy mit tegyen. Miért nem teszed ezt a 

hivatalos gyógyszerekkel is? Kezdd el csökkenteni a dózist és kezdj el beszélni a sejtjeidhez, majd 

nézd meg, mi történik. Ha nem válik be, ne csökkentsd tovább a gyógyszert. Azonban, idővel mégis 

sikerülhet. Esetleg, még arra is képes leszel, hogy a megszokott dózist a negyedére csökkentsd. Ez 

már a homeopátiás elv és ez lehetővé teszi, hogy meglegyen a gyógyszer hatása, de töredékére 

csökkentve a megszokott 4D adagot. Még mindig beveszed a gyógyszert, de most már jelzést is adsz 

arra, hogy a kémia működjön. A jelzést elküldted, a tested együttműködik és lecsökkentetted a 

mellékhatások lehetőségét. 

Nem skatulyázhatod be a dolgokat, hogy igen vagy nem, amikor a Szellem grandiózus 

rendszeréről van szó. Inkább használd a spirituális logikát és úgy tekints a dolgokra, amelyeket 
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Istentől kaptál, ezen a bolygón, mint találmányokra és folyamatokra. Egy operáció megmentette az 

életed, állj meg egy pillanatra és jelentsd ki: "Köszönöm Istenem, a lehetőséget és hogy itt 

születhettem meg, ahol ezek a dolgok lehetségesek." Mindannyian különbözőek vagytok! Tudni 

fogod, mikor mit tegyél. Soha ne legyen nehéz számodra ez a döntés, mert az ösztönös tudni fogja, 

mi a helyénvaló, ha hajlandó vagy hallgatni rá. 

Gyógyítás az új energiaközegben  

Már megvitattuk, milyen folyamatok zajlanak bolygótokon - beszéltünk a tudatváltozásról, az 

új adományokról, és megemlítettük a tudat megtisztításának eszközét, a semleges gondolatmintát is. 

Ám a gyógyítók rendelkezésére áll még néhány további adomány, amik alighanem bámulatba 

ejtenek majd benneteket. Mielőtt azonban számba vennénk őket, azt is tudatnom kell veletek, hogy 

az új energiában zajló gyógyító folyamatok alapját lényegében a különböző gyógyítási eljárások 

összeolvadása képezi. A régi energiaközegben a gyógyítók rendszerint számos különálló csoportba 

tömörültek, módszereik pedig sajátságosak voltak és egy bizonyos területre szakosodtak. Ám 

mostanában változásokat észlelhetünk. 

Hadd szolgáljak rögtön egy példával az előbb említett összeolvadásra, s hadd válasszam 

példám alanyául az akupunktúrás gyógyítót. Azért esett választáson erre a szakterületre, mert igen 

régi eredetre, így rendkívül hosszú hagyományozási láncolatra tekinthet vissza, s mint ilyen, hidat 

alkot a régi, illetve az új energia között. Nos tehát, kedves akupunktúrás gyógyítónk, képzeld el 

magad, amint éppen páciensed fölött egyensúlyozol tűidet forgatva. (Jut eszembe, tudatában vagy-e 

annak, hogy most éppen mágneses terápiát hajtasz végre? Mert a tűk forgatása elektromosságot hoz 

létre, s éppen erről szól az egész.) Engedd meg, hogy megkérdezzem tőled, és persze megértem, ha 

egy kicsit meghökkensz: eszedbe jutott már valaha, hogy színes tűket használj a kezelés során? 

Eszedbe jutott-e már valaha, hogy a csakrák színeire színezd be őket? Tisztában vagy-e színek 

gyógyító erejével? Tudod-e hányszorosára emelkedne a gyógyító energia mennyisége, ha a színeket 

is bevetnéd a gyógyulás érdekében? Hozzá kell tennem azonban: a tűknek teljes egészében 

színeseknek és tömöreknek kell lenniük, nem elég csupán a felszínükön befesteni őket. A színes tűk 

használatának bevezetése óriási változásokat idéz majd elő a gyógyítási folyamatban! A 24 

meridiánon való munka során tehát gondolkodj el azon, milyen színek alkalmazása tűnik a 

legmegfelelőbbnek. Ha nem vagy biztos a dolgodban, azt hiszem legfőbb ideje felvenned a 

kapcsolatot a színterápia egy szakértőjével! Ezt értem tehát a különböző szakterületek összeolvadása 

alatt. 

Válaszolj nekem, kedves akupunktúrás gyógyító, páciensed milyen illatokat szív magába a 

gyógyítás alatt? Vajon a semleges hatásúnak tartott ősi füstölők egyikének illatát lélegzi be? Nos, 

talán itt az ideje, hogy változtassunk ezen. Konzultáltál-e már az aromaterápia ismerőivel? Mit érez 

az előtted elhelyezkedő páciens? Vajon hátfájdalmak miatt keresett fel? Netán valamely szerve nem 

kielégítően működik? Tudatában vagy-e annak, hogy mindezeknek egy-egy szín feleltethető meg? 

Értesültél-e már arról, hogy létezik olyan aromafajta, melynek illóolaja a pácienst a kívánt 

tudatállapotba hozza, mialatt te tűiddel a hátán dolgozol? 

Milyen hangokat hall a kezelés közben? Tisztán csendülő hangok lengik körül, melyek 

harmóniában vannak a színekkel, az aromák illatával, s az egész gyógyítási folyamattal? Amikor 

kinyitja szemét milyen színeket észlel maga körül? Olyan színeket és fényeket lát, amelyeket 

kívánatosnak találsz? Mindeme dolgokat figyelembe véve, hatékonyságodat a háromszorosára 

növelheted. Meg kell értenetek, hogy sokkal több lehetőség áll rendelkezésetekre, mint amennyit 

kihasználtok, s mint amennyiről tanulásotok van. 

Az új tudás  
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Mindenekelőtt az új tudásról kell beszélnünk, hiszen az akupunktúrás gyógyítóban nyomban 

felmerülhet: "Honnan tudjam, mikor milyen színeket kell alkalmaznom?" Én azt mondom, használd 

azokat, melyeket megérzéseid súgnak neked, hiszen te vagy a gyógyító. Ha bizonytalan vagy 

magadban, másoktól is kérhetsz tanácsot, tudniillik e tudást számukra is intuíciójuk adta meg. Ám 

arról is tudomásunk van, hogy néhány akupunktúrás gyógyító új meridiánokat fedezett fel, s új 

módszerekkel próbálkozik, néhányan pedig úgy találták, hogy kitűnő eredményt érhetnek el, ha a 

páciens bőrében megsodorják a tűket. Tanítóiknak persze egy szót sem szólnak ezekről a dolgokról, 

mivel attól tartanak, hogy kigúnyolják őket. Ám tagadhatatlan, ők új tudásra leltek. Mert 

alkalmazzatok bármilyen gyógyító eljárást, ha legbensőbb megérzéseitek hangjára hallgattok, a 

Szellem adománya révén új tudás birtokába kerülhettek 

 

A következőkben a masszázsterapeutákhoz szeretnék szólni. Feltűnt-e már nektek, hogy a 

masszázs során egyúttal energetizálást is végrehajtotok? Meg kell hagyni, néhányatokkal 

meglehetősen furcsa dolgok történnek mostanában. Pácienseitek nem csak hogy kellemesebben érzik 

magukat a kezelés után, de teljesen meggyógyulnak! Egészséges állapotban sétálnak ki rendelőtök 

ajtaján és később sem esnek vissza. Új tudást jelent ez számotokra, hiszen azelőtt pusztán az emberi 

testet érintettétek, most azonban mozdulataitokkal egyszersmind energiát is küldtök a testbe. 

Keressétek az új tudást - tanuljátok meg, a test mely pontjait kell megérintenetek, hol vannak azok a 

helyek, melyek energiát termelnek és továbbítanak. Egyetlen gyógyító vagy egyetlen csoport sem 

sajátíthat ki egyetlen szakterületet, egyetlen terápiás módszert sem. Épp hogy az ellenkezőjét kell 
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tennetek, elérkezett az ideje, hogy összeolvasszátok őket! Ha megfogadjátok tanácsomat, 

kétségkívül bámulatos eredményeket értek majd el. 

Az újabb sajátosságot az új energiával érkező új eszközök jelentik. Noha legtöbbjük fizikai 

jellegű, azért néhány kozmikus eredetű eszközt is találhatunk közöttük. Ezek alatt főként olyan 

univerzális mechanizmusokat kell érteni, melyek csak arra várnak, hogy felfedezzétek létezésüket és 

használatba vegyétek őket. Szavaimat most elsősorban az energetikusokhoz szeretném intézni. 

Megtanultátok, miként lehet áramoltatni az energiát, rájöttetek arra, hogyan lehet azt elmozdítani és 

egyik helyről a másikra juttatni, s ezt a módszert alkalmazzátok az emberi lény egyensúlyának 

helyreállításában is. Tudjátok, miként lehet az energiát magatokon keresztül a másik ember testébe 

sugározni, minek következtében energetikusi tevékenységetek saját szemetekben is hitelt nyert, 

hiszen az energiaátadás következtében pácienseitek meggyógyulnak, vagy legalábbis elősegítitek a 

gyógyulást. Ám hadd tegyek fel egy kérdést. Mit gondoltok, mi történne akkor, ha egy kis 

gyógynövénnyel töltött fiolát vennétek a kezetekbe, s az energiát azon keresztül irányítanátok a 

páciens testébe? Mit gondoltok, vajon másfajta energia áradna át hozzá? Minden bizonnyal! Új 

adomány áll a rendelkezésetekre, mely révén az energiával együtt a gyógynövényben rejlő 

tulajdonságokat, sajátosságokat is átadhatjátok a páciensnek. Ennélfogva nem szükséges, hogy a 

gyógynövény belsőleg is bekerüljön a testbe, mi több, így nem is emésztődik fel használat közben. A 

fiolába zárt gyógynövény mindig friss marad, mert gyakorlatilag a rajta keresztüláramoltatott energia 

szolgáltatja a "hajtóművet". Következésképpen a gyógynövénytől egyáltalán nem szükséges energiát 

elvonni, pusztán annak tulajdonságai, jellegzetességei áradnak tova energiátokkal a páciens testébe. 

Nos tehát, milyen gyógynövényt alkalmaznál, kedves energetikus? Talán itt az ideje tanácskozni egy 

gyógynövényszakértővel. Ezt értem én az összeolvadás alatt. 

A polaritás átállítása  

Mint tudjátok, biológiai rendszeretek polarizált, testetek mágneses jellemzőkkel rendelkezik. 

Másként persze a Földet körülfogó mágneses háló nem is tudna rátok hatást gyakorolni. Az emberi 

test működését tehát befolyásolják a bolygón megnyilvánuló mágneses erők, s az emberi test 

kifejezetten érzékenyen reagál a magnetikus változásokra. Tudjátok-e mi történik akkor, ha az ember 

nagyobb távolságon száguld át több száz kilométeres óránkénti sebességgel, hogy a bolygó egy 

másik pontján érjen földet? A háló számos erővonalán vonul keresztül, s a bolygóét számos 

alkalommal keresztezik személyes mágneses jellemzői. Amikor pedig az ember mágneses mezőkön 

halad át, elektromossággal telítődik. Ezt nevezitek "légi-betegségnek", ami egyáltalán nem 

veszélyes, pusztán időleges stabilitáshiánynak tekinthetjük. Ezután az emberi test nem több mint 

három nap leforgása alatt alkalmazkodik az új magnetikus jellemzőkhöz, s az egyensúly ismét 

helyreáll. Vannak azonban olyan emberek, akiknek biológiai rendszerük már eleve oly mértékű 

kiegyensúlyozatlanságban szenved, hogy egy efféle polaritásváltás maradandó egyensúlyhiányt 

okozhat bennünk, mindaddig, míg a harmonikus átállást egy hozzáértő személy elő nem segíti. Ez 

különösképpen azokra az emberekre jellemző, akik az északi és a déli félteke között utaznak, mert ez 

okozza a legerőteljesebb polaritásváltást a testben. Könnyen előfordulhat, hogy ha valaki délre 

utazik, majd visszatér az északi féltekére, testének polaritása egyszerűen nem rendeződik vissza, s 

valami módon elő kell segíteni az egyensúly helyreállítását. A mágneses jellemzők méréssel 

megállapíthatók, így harmóniahiány esetén elő tudjátok segíteni a polaritás visszarendeződését. Ezért 

fontos lenne elsajátítanotok e mérési módszereket. Ezek az ismeretek már tudományotok 

rendelkezésére állnak. Ez az egyik elsődleges információ, melyet a benneteket felkereső páciensről 

meg kell szereznetek. Vajon megfelelő módon van polarizálva? Ám azt mindenkor figyelembe kell 

vennetek, hogy az emberi test polaritásának mérése mindig relatív, kizárólag az adott helyre 

vonatkozik, semmiképpen sem abszolút értéket képvisel. Sok esetben a polaritás átállításával egy 

súlyos betegségben szenvedő ember is makkegészségessé válhat, mindössze három nap leforgása 

alatt! Azt tanácsolom, vegyétek be saját módszereitek közé!  
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Mágnesesség  

A mágnes, anyagok átalakítására és sejtek stimulálására történő használata kezdeti állapotban 

van a bolygótokon. Csak most ismertétek föl, hogy átalakítja és befolyásolja az anyagot és a 

biológiát körülöttetek. Számos dolgot figyelembe kell vennetek. Anélkül, hogy teljes tudással 

rendelkeznétek arról, hogy mit csináltok, véletlenül úgy megváltoztathatjátok vagy "megjelölhetitek" 

a testeteket, hogy az nem várt dolgokkal válaszol. Ezeknek az eszközöknek a gyártói feddhetetlenek, 

de ez nem jelenti automatikusan azt is, hogy a mágnesességnek a sejtszerkezetre gyakorolt hatásaival 

teljes egészében tisztában lennének. 

A fejlődéseteknek ebben a gyerekkorában csak a mágnesesség stimuláló sajátosságait 

ismeritek. Nem tudjátok, mi történik valójában és azt sem, hogyan érinti ez a DNS szálait. De azt 

tudjátok, hogy bizonyos helyzetekben láthatóan stimulál és látszólag segít. A sejtszerkezet passzív 

mágnessel történő, órákig tartó stimulálása rendkívül durva módja annak, hogy ismereteket 

juttassatok el hozzá. Ebben az esetben a teljes alsó spektrumot rendkívül brutális módon zúdítjátok a 

sejtekre. Olyan ez, mintha első alkalommal ismerkednétek a gyógynövényekkel és mindegyiket nagy 

adagokban vennétek magatokhoz azzal az elgondolással, hogy közülük talán egy segít. Egy napon 

fölismeritek majd, milyen finomságra van szükségük a sejteknek ahhoz, hogy lássák ezeket az erőket 

- hogy fölébredjenek a különleges tevékenységre. A mágneses sejt-kiegyensúlyozás és hangolás 

kifinomult folyamat, amelyben az aktív "tervező mezők" láttatására van szükség, nem pedig 

véletlenszerű mágneses polaritások lavinájára. Azt javaslom, tartsátok tiszteletben a test belső 

egyensúlyozó rendszerét. Ha ösztönösen azt érzitek, hogy a választott eszköz a segítségetekre van, 

akkor használjátok korlátozott keretek között. Őrültség önkéntesen beülni a mesterségesen 

létrehozott mágneses mezőbe és ezt tekinteni "normális" állapotnak. Használjátok arra, hogy a 

normális egyensúlyozásra késztessétek a testet. Rövidebb idejű alkalmazás után adjatok lehetőséget 

a testnek arra, hogy magához térhessen vagy kiegyenlítődhessen attól függően, mit kíván. Abban az 

esetben, ha gyógyító jeleket küldtök a testnek, akkor kiteljesedhet és gazdagodhat általa.  

A jövőben kétségkívül bámulatos növekedésnek indul majd a különféle magnetikus terápiák 

népszerűsége. Ám mint a legtöbb gyógyítási eljárást illetően, itt is vannak bizonyos szabályok, 

amelyeket be kell tartanotok. Először is mindenkit, aki mágneses terápia segítségét szeretné igénybe 

venni, arra ösztönzünk, hogy keressen fel szakembert, s óvjuk attól, hogy a terápiát önmaga végezze. 

A magnetikus gyógymódok éppoly komplikáltak, mint az akupunktúra, és ugyanúgy szakértelmet 

igényelnek. De hivatkozhatnék akár a gyógynövényes terápiára vagy bármi más belsőleg 

alkalmazandó gyógyszereket, vagy gyógyhatású készítményeket felhasználó gyógyítási eljárásra. 

Helytelen alkalmazása éppoly nagy veszélyt jelenthet, mint a fent említett terápiák esetében. 

Figyelmeztetésemet vegyétek nagyon komolyan, és forduljatok szakemberhez. Ha valamilyen oknál 

fogva erre nem nyílik lehetőségetek, a megfelelő források segítségével alaposan sajátítsátok el 

használatának mikéntjét, mielőtt a mágneses erők hatását magatokon alkalmaznátok. 

Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy nagy különbség van az úgynevezett aktív és 

inaktív mágnesek között, mivel a statikusak, melyeket kézben tarthattok, s amelyek nem 

kapcsolódnak folyóáramba, teljesen eltérő funkcióval rendelkeznek, mint az aktív és a folyóáramba 

bekapcsolt mágnesek. A mágneses terápiát azonban csak módjával szabad alkalmazni. Ezzel azt 

akarom mondani, hogy csakúgy, mint a többi gyógyterápia esetében, nem tanácsos a nap 24 órájában 

használni. Csupán az egyensúly helyreállításának idejére vegyétek igénybe, majd tegyétek félre. 

Semmivel sem kell több időt töltenetek vele, mint amennyi ideig az akupunktúrás tűket a gyógyító 

beszúrva hagyja. Hasonlóképpen közelítsetek a mágnesességhez is, mert rendkívül hatékony, még a 

kémiánál is hatékonyabb! Amellett a függőség kialakulásának veszélyét is magában rejti. (A szerző 

megjegyzése: nem szabad összetéveszteni a Kryon által említett mágneseket az ún. védőpajzsokkal, 

vagyis a mágnesesség elvén alapuló árnyékoló eszközökkel. Mivel ezek nem tartoznak a mágnesek 

közé, nyugodtan lehet őket egész nap viselni. Néhányuk meglepően hatékony.) 
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Ősi és új gyógyító energetikai technikák 

Bármi legyen a módszer: kézrátétel, Reiki, EMF egyensúlyozás, vagy bármely más módszer, 

aminek még elnevezése sincs, a földi háló és minden ezzel kapcsolatos módosításunk erősíti az 

emberek lehetőségeit, hogy gyógyításra használják ezeket az eszközöket. Mindegyik érinti 

valamilyen szinten a hálót, vagy azt, amit mi Kozmikus Szövedéknek hívunk. Jóllehet, 

különbözőnek tűnnek számotokra és azt mondják, nem függnek össze egymással, mégis tudnotok 

kell, hogy mindegyik a valóságotok "magjához" nyúl az ezzel való spirituális kapcsolatotok az, amit 

Istennek hívtok. Épp ezért valahol összekapcsolódnak. Egyes rendszerek jobban kidolgozottak, mint 

mások.  

 

Néhány megközelítés más-más oldalról csatlakozik az energiához és néhány módszer még 

fejlődik. És végül úgy fogtok tekinteni ezekre, mit a puzzle darabkáira, melyből a lényeg összeáll, és 

nem versenyeztetni fogjátok őket. Bölcsebb megérteni, hogy ugyanazt az isteni energiát látjátok 

különböző szemszögekből és néhány módszer arra vár, hogy egyesítsétek őket a többivel. Ismételten 

arra bátorítunk titeket, hogy hagyjátok a hátatok mögött a 4D paradigmáját. Régi út az, amikor 

behelyezitek a dolgokat kis dobozkákba, melyeknek különböző neveket adtatok. Isten szeretete 

univerzális, nem osztható meg, nem darabolható fel. Ünnepeljétek ezeket a módszereket és 

keressétek azokat, melyek a gyógyítást új, interdimenzionális szintre emelik. Keressétek azokat, 

amelyek az emberi felemelkedés új paradigmájába "állíthatók". 

Ételallergiák 

A kis farmokon élő gyermekek legtöbbször nem allergiásak a tejre. Viszont a városi 

környezetben élő gyermekek gyakran azok. Miért van ez a különbség? Azért mert akik az ételek 

termeléséért felelősek még nem döbbentek rá arra a tényre, hogy ha nem tiszteled az állatokat, akkor 

nem fogod megkapni a belőlük származó tápanyagot! Sőt, számukra ez nagyon is nagy butaságnak 

hangzik. Azok, akik hatékonyan akarnak termelni gyárszerű farmokat teremtenek az 

http://www.emf.hu/
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ételfeldolgozásért. A marhákat annyira közel tartják egymáshoz, hogy azok érintik egymást - egész 

életükben. Állásokba vagy más kis helyekre vannak bezárva és állandóan csak fejik és 

takarmányozzák őket. Ezek után csodálkozol, hogy miért vagy allergiás a tejre? A farmon viszont, 

ahol csak egy vagy két tehén él melyekről helyesen gondoskodnak, olyan tejet termelnek melyet a 

tested máshogyan fogad be. Ehhez arra az interdimenzionális felismerésre van szükség, hogy a Föld, 

a tehén és te nagyon is szoros kapcsolatban vagytok. A sejtstruktúrád ismeri a különbséget és erre 

reagál.  

Néhányan a csirkéket kis tárolókban tartják, úgy, hogy egész életükben egy négyzetméteren 

élnek - nem kapnak fényt, amikor járna nekik - csak a tojásukért tartják őket. Ha ez így folytatódik, 

akkor hamarosan az emberek egész nemzetségének a szervezete nem fogja tudni elviselni a tojást! 

Ennek főként az az oka, hogy a Harmonikus Konvergenciával tisztulás vette kezdetét. A saját terved 

alapján kezdtünk olyan energiát hozni a Földre, mely szó szerint meg fogja változtatni Gaiát. Ez az 

új energia bizonyos dolgokat fel fog erősíteni, mint például az ételallergiákat, kivéve akkor, ha úgy 

döntötök, hogy megváltoztatjátok azt, ahogyan az ételeket megtermelitek, learatjátok és tároljátok. 

Csökkentésétek le a lépéseket a táplálékláncotokban, azaz állítsátok le a friss étel kémiai anyagokkal 

való "fertőzését". 

Majdnem minden konzerv étel, amit megvásárolsz, rosszat tesz neked, habár a konzerválás 

célja, hogy az ételt frissen tartsa, hogy ne romoljon meg és ne ártson neked! Mégis amikor kinyitod 

az egyik ilyen konzerv terméket, rájössz, hogy amit benne találsz, látszólag friss, nagyon jó az íze - 

de nagy árat kell érte fizetni. Amikor elfogyasztod, tudd, hogy olyan anyagot juttatsz a 

szervezetedbe, mely sosem volt megtalálható a természetben. Hogyan tudod elvárni, hogy 

ugyanakkor az ereidben tudatosság, megértés, bölcsesség, egyensúly és béke csörgedezzen - amikor 

a biológiai rendszerednek túlóráznia kell, hogy az ételek után, melyeket elfogyasztottál, ismét 

egyensúlyba kerüljön. Talán eljött az ideje, hogy meghozz néhány döntést, mely elszakít a gyárban 

készült ételektől. Bizonyos kultúrákban ezt megtenni sok munkába fog kerülni, de végül is ezért 

vagy itt.  

Szenvedélybetegségek 

„Gyógyítóként hogyan segíthetsz a szenvedélybetegségben és a megrögzött viselkedésben 

szenvedő embereken?” A szenvedély és megrögzött viselkedés több mint pszichológiai 

rendellenesség és/vagy kémiai egyensúlyhiány. Ezek a biológiai "én" módszerei, hogy eltérítsék az 

embert attól, amiért spirituálisan ide jött. Ez általában egy teszt, vagy kihívás formájában van jelen. 

Ha rögeszmés betegekkel dolgozol, nem kell beszélnem a frusztrációról, amit éreznek. Tökéletesen 

tisztában vannak vele, hogy mit tesznek, és még nem tudnak eléggé kommunikálni a sejtszinten a 

szervezetükkel, hogy felhagyjanak ezzel. A harc másik része, hogy a biológiai énjük felépít egy 

"megrögzöttségből épült falat", tehát az ember nem képes eldönteni, miért is jött ide. Rosszabb 

esetben ezek a cselekvések valójában azért jöttek létre, hogy gyorsabban megöljék őket. Sokuk 

nagyon értékes, spirituális lélek. Ők a teljes tudás "határán" vannak, csak épp nem látják, hogyan 

érhetik el.  

Mit tehetsz? A te dolgod az, hogy segítsd át őket ezen a kritikus félelem fázison. Nem tudják 

abbahagyni a dohányzást, vagy az evést, esetleg nem tudnak szabadulni a szexuális vágytól, 

drogosok? Ezek klasszikus emberi biológiai trükkök, ami része a megvilágosodástól való "félelem 

mag"-nak. A válasz a félelem kitisztítása, azoké a félelmeké, melyeket nem tudnak elviselni, és 

amelyeken nem tudnak áthatolni, hogy elfogadhassák a Felsőbb Énjük információit. A legtöbb 

tudatalatti félelem a spirituális tapasztalatoktól ered. Még a gyógyítóknak, közvetítőknek és a lelki 

pásztoroknak is vannak ilyen tapasztalataik! Nem akarnak "végigmenni a lejtőn", de aztán végül 

mégis megteszik, és meghalnak, szörnyű!  
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Tehát, kedves gyógyító segíts nekik, hogy elkezdhessenek kapcsolatba lépni a sejtszinten a 

szervezetükkel, ami majd elcsitítja a félelmeiket a spirituális információktól és történésektől. Minél 

jobban szeretik magukat, annál kevésbé fognak bízni a külső ösztönzésekben a békéjüket illetően. 

Minél inkább el tudják engedni a félelmeiket, annál kevésbé lesz szükségük a szenvedélyeikre. A 

magatartásuk megváltozik, és a szenvedélyeket elhagyják.  

A meditáció is kulcsszerepet játszik ebben a folyamatban. A valódi meditáció szándékkal és 

motivációval. És végül, az önbizalom az igazi kijárat (ugyanaz, mint amikor szeretik önmagukat). 

Amint ezt sikerül helyrehozni, a szenvedélyeik csökkennek majd, vagy teljesen megszűnnek. 

Oltások 

Először is tudd, hogy a védőoltásokkal kapcsolatos tudást Isten adta az emberiségnek, mert 

kiérdemeltétek. Kipróbált és bizonyítást nyert homeopatikus módszeren alapul, melyet évek óta 

használtok. A biológiai egyensúlyodért dolgoznak már sok éve. Ha olyan életkorban kaptok oltást, 

amikor már tudatossággal rendelkeztek, a következőt mondhatjátok, miközben az oltást kapjátok: 

"Semmi káros dolog ne kerüljön szervezetembe." Ezzel egy tudatos utasítást adtok 

sejtrendszereteknek (ez így működik a kineziológiában és a homeopátiában is) és sejtjeitek csak azt 

használják fel, amire szükségük van, minden más távozik. Sok gyilkos kórt mulasztottak el, vagy 

szüntettek meg teljes mértékben a bolygón és számtalan életet mentettek már meg eddig. Működik. 

Továbbra is működni fognak az oltások?  

 

Elmondom, abban a szellemben, ahogyan ezeket kifejlesztették és abban a formában, 

ahogyan ezt már ötven éve bevezették, továbbra is működni fog. Vannak viszont különböző 

próbálkozások, hogy az oltóanyagokba olyan gyógyszereket helyezzenek, melyek más betegségeket 

is le kellene, hogy küzdjenek, akár tizenhét-, vagy tizennyolcfélét is, az eredeti hét vagy nyolc 

helyett. Tanácsunk: orvosok, menjetek vissza az időben és térjetek vissza a hét vagy nyolc 

összetevőhöz. A többit ne adjátok hozzá az oltóanyaghoz. Ezeket külön kezeljétek és adjátok meg a 

szülőknek is a döntési jogot, hogy melyik oltóanyagot részesítik előnyben: az eredeti formulát, vagy 

a több oltóanyag különböző időpontokban történő beadását. Amit még nem „láttok” a 

tudományotokban, hogy létezik egy tudatossági energia, és ha túl sokat kombináltok ezekből, 

tulajdonképpen célját vesztheti és néhány sejttulajdonság teljes mértékben eltörölheti ezeket, ha 

együtt adjátok be őket. Felbukkanhatnak olyan problémák, melyek éveken keresztül nem 
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mutatkoznak meg, mikor ezeket az anyagokat együtt adjátok, egyszerűen csak azért mert nem teszik 

azt, amit elvársz tőlük. Kinyitnak egy kaput, mely későbbi egyensúlyvesztéshez vezet. 

Szervátültetések  

Tegyük fel, hogy valakinek új szívre van szüksége, különben meghal. Ez egy szép példája a 

társteremtés szinkronicitásának megtervezésére. Ezt a dolgot megtervezték. Úgy gondolod véletlen 

volt, hogy egy szívet egy másik Emberi testbe varrtak bele? Nem véletlen volt. Ezért a tervnek a 

jellemzői között vannak olyan „szabályok”, hogy minek kéne megtörténni, hogy egy ilyen dolgot 

létrehozzon. A szinkronicitás gyakran ott van, ahol egy életet arra használnak, hogy egy másikon 

segítsenek. Ez nagyszerű, örömteli esemény, és Isten tud róla. Az átmenet teljes lehet még egy más 

testében dobogó szívvel is. A szív új tulajdonosának nem kell „elmenni”, hanem marad. Azért, mert 

ezek a dolgok „Isten előtt ismertek” és részei a tervnek. Úgy szemléli őket, mint helyénvalót. Isten 

pontosan tudja, mi történik és az új sejtkommunikáció révén testetek is. Mekkora ajándék ez a 

bolygó számára! Hány Ember mondhatja el, hogy testének valamely szerve még halála után is életet 

ad? Ez a tudás azért adatott meg nektek, hogy történelmetek jelen szakaszára kidolgozhassátok az 

élet megmentésének eme módszerét. Ajándék ez, mellyel élnetek a spirituális tisztesség és a szeretet 

diktálta módon kell. A szív sejtjei maguk is tudatában vannak az érintettek közötti szerződésnek. Ez 

mindkét ember életében ott volt végig, mint egy lehetőség - összhangban az új tudománnyal és az új 

energiákkal. A szív áldott és megszentelt, mert életet ad és lehetővé teszi a két ember közötti 

szerződés teljesülését. Ami az elvárásokat illeti: minden Ember szabad döntési joggal bír minden 

dolog felett. A szervek odaadományozásáról való döntés szent esemény, melyet épp szándékotok 

aranyoz be - nem pedig mások elvárásainak teljesítése. 

De van itt valami, amit szövet elutasításnak neveztek, és azt gondoljátok, hogy ez kémia. Az 

egyik szíve nem tud hozzászokni a másiknak a testéhez. A donor szíve most a befogadó mellkasában 

van. A befogadó, hogy életben maradjon, élete végéig bizonyos gyógyszereket kell szednie, amelyek 

megbirkóznak az elutasítással. Elutasítás. Ezt a szót használjátok, és ez is egy megfelelő szó, mert az 

elutasítás itt egy DNS összeférhetetlenséget jelent a dimenziókon áthatoló rétegekben. Az egyik 

Akasha Jegyzet DNS-ét és spiritualitását, beültetted egy másikba! És ezek nem passzolnak. Tehát a 

szövetek ezt tudják, és a szövetek értik, hogy nem tartoznak össze. Ezért, egy egyetemes spirituális 

terv ellenére, ezt a biológiai rendszert kábítani kell, és különböző gyógyszerekkel becsapni, annak 

érdekében, hogy fennmaradjon. 

Létezik más megoldás is erre, és ezt szeretném veletek ismertetni. A Lemúriaiak ismerték ezt 

a módszert, ismerték a DNS újra-programozását mágnesség által. Azt a bizonyos szívet szent 

kiválasztás által mindenre felkészítették, és legjobb formájába hozták. Egy másik Emberi Lénybe 

fog kerülni - nem véletlen, hogy őt választották, hogy megmentse egy másik Emberi Lény életét egy 

szívátültetéssel, éspedig egy szent forgatókönyv szerint. Nos, a szentség beteljesül. Legfőbb ideje, 

hogy ti is megtanuljátok, hogyan programozzátok át a DNS-t a szívben, úgy, hogy a másik test most 

már elfogadja. Ez ugyanaz a folyamat, ami a lemúriai időkben történt, a Megfiatalodás 

Templomában, ahol tulajdonképpen a DNS mágneses mintázatával dolgoztatok.  

Az átprogramozás történhet számos más tulajdonsággal is – ezek közül egyesek csupán 

energia- munkát igényelnek, másokhoz berendezések is szükségesek. Több különböző módszer 

létezik erre, most arra bátorítunk benneteket, hogy kísérletezzetek a mágnességgel, a sebészeti 

szövet elutasítás területén. Ez egy olyan módszer, amelyre egyszerűen senki nem gondolt és 

mindeddig nem történtek igazi kísérletek. Amikor belekezdtek, látni fogjátok mire gondoltunk. Arra 

is engedélyt kaptatok, hogy saját szándékotokat használjátok a szerv összeférhetetlenség 

kiküszöbölésére, sőt még sejtjeitek újrarendezésére is! Szent utazásotok során ez egyáltalán nem 

tabu, sőt, életetek különleges ajándéka! Az új energia tudományából született és tiszteletet érdemel. 
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Klónozás  

Kérdezhetnéd: „Kedves Kryon, egy klónozott embernek ugyanúgy lenne lelke, mint nekünk? 

A klónozás valamilyen magasabb célt szolgál? Ha igen, mi az?” 

Fontos megértenetek, hogy a Szellem nem elszigetelt környezetben él! A Szellem energiája 

segítette hozzá a tudományt a klónozás megismeréséhez éppúgy, mint a „szabályos” emberi 

születéseket támogató más eljárásokhoz. Hadd kérdezzem meg tőled, hogy amikor mesterséges 

megtermékenyítés történik, a megszülető gyermeknek „normális lelke” lesz? Erre is meg a 

klónozással kapcsolatban feltett kérdésre is igen a válasz. Az emberi megtestesülésbe érkező entitás 

tisztában van születése körülményeivel is – bármilyen technológiai megoldásról legyen is szó –, és ő 

választja magának ezt a feladatot. Gondolj majd erre, ha egy napon sor kerül az ember klónozására! 

Az a lélek ugyanúgy sorban áll a megszületés lehetőségéért, mint ahogy te tetted. 

Koraszülés 

Az idő előtti születéseknek nincs különösebb köze a mágneses háló módosításához. Teljes 

egészében az új paradigma miatt alakul így, amiben éppen vagytok. A mostanában a Földre érkező 

lelkek sokkal inkább "készek" a feladatra, mint ti valaha is voltatok. Öreg lélekként érkeznek a 

bolygóra és ezt láthatjátok a szemükben, amikor megszületnek. Az idő előtti születés nagyrészt a 

jelenleg születő gyermekek új tudatossága miatt történik. Türelmetlenek az életben és a születésnél 

is. Sokuknak nincs is szüksége a teljes idő kitöltésére, mert már haladni szeretnének! 

Bizonyságul arra kérlek, figyeld meg, hogy viselkednek későbbi fejlődésük során. Máris 

annyit tudnak! Ha úgy érzik, már birtokukban van a koncepció (ha nem a tények), nem türelmesek 

az iskolában és nagyon türelmetlenek egy olyan szülővel, aki ifjú lélekként bánik velük ahelyett, 

hogy öreg lélekként kezelné őket, aki egyszerűen csak áttekinti a dolgokat. Ez mind annak a része, 

hogy a bolygón újfajta emberi lény van születőben.  

Álmok 

Először is hadd fogalmazzuk meg, lehetőségeinkhez képest legérzékletesebben, mi okból is 

álmodtok, és milyen folyamatok zajlanak közben. Az emberi álomfunkció végtelenül bonyolult 

dolog. Lehet, hogy a most következő magyarázatot követően se fogod teljességében megérteni. 

BIOLÓGIAILAG: biológiai szempontból az álmok ténylegesen az emberi memória kiürítését 

és újraírását szolgálják. Egyfajta mentális tisztítás, amit testednek el kell végeznie ahhoz, hogy az 

agyadban található információk átrendezése alvás közben megtörténhessen. Elmozdít dolgokat és 

prioritásokat rendel az emlékeket tároló különböző területekhez. Ennek során gyakran képek 

villannak be arról, ami történik. Ez a klinikai igazság van mögötte, de tudományotok még nem látja, 

vagy fogadja el. Hamar eljön azonban az idő, amikor képessé válva az agyi energiák 

feltérképezésére, ezt is ki tudjátok mutatni. 

PSZICHOLÓGIAILAG: Az emlékképek egyik helyről másikra való mozgatását egy a 

félelmeiteket, szereteteteket, vágyaitokat, sőt még szenvedélyeiteket is tükröző prioritás vezérli. Ez 

az a hierarchia, melynek elemzése annyi mindenről árulkodik és ez emberi lét évezredei alatt vajmi 

kevéssé változott. A 4 dimenziós idővonalat tekintve gyakorta látni embereket olyan helyen, ahol a 

valóságban soha nem jártak és járhatnak, mivel az agy ezeket nem lineáris módon mozgatja. A 

következőképp képzeld el: egy dobozt viszel a kezedben, teli az életed élményeit megörökítő 

fényképekkel. Majd hirtelen leejted a dobozt és a fényképek szanaszéjjel potyognak. Majd kezded 

őket felszedegetni, de nem lesz köztük semmi rend. A múlt és a jelen összekeverednek. Ahogy 
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kezedben tartod őket, Sally nénikéd fényképe pont egy olyan ház képe mellé kerül, ahol soha nem 

járt és meglátogat olyan valakiket, akikkel soha nem találkozott. Ráadásul bizonyos képeket, melyek 

több energiát hordoznak számodra, elsőként emelsz ki a többi közül és egy könnyen elérhető, 

kiemelt helyre teszed őket. Ugyanígy, agyad is kiemelt helyre rak bizonyos emlékeket, hogy 

könnyebben felidézhetők legyenek. Az a mód tehát, ahogy az agy az emlékeket rangsorolja, igen 

árulkodó. Ez az a terület, ahol a pszichoanalízis sok értékes dolgot feltárt a múltban. 

 

SPIRITUÁLISAN: Az új energia megérkezésével a fényküldött és emelkedett státusz 

megváltoztatta a lehetőségeket és az álom nevezetű kirakós játék egy új darabkával gazdagodott. 

Újonnan szerzett tudatosságod hirtelen belép az emlékek átrendezésének folyamatába. Ezen 

túlmenően, ha fejleszted tudatosságodat (hiszen fényküldött vagy), az álom folyamat is 

megváltoztatja célját. Így most már gyakorlatilag DNS-edben megy végbe a múlt emlékeinek 

újraírása (kiegészítve a neuronok biológiai átrendezését)! Ami ekkor történik, azt nagyon nehéz 

elmagyarázni. Képzeld el a következőt: Megint a földre hullott fotóknál vagyunk. De most, 

miközben egymás után felemeled a képeket, új és megvilágosodott elmével újraírod az egyes 
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képekhez kapcsolódó érzelmeket és energiákat. Apád, aki kiskorodban szexuálisan zaklatott, most 

olyan valaki lesz, aki "társ volt karmádban" és aki életed alapos felkavarásával nagyon is jó munkát 

végzett. Testvéredből, aki öngyilkosságával szégyent hozott a családra, most olyan valaki lesz, akitől 

ajándékot kaptál, egy nagy rúgást, amivel a spirituális útra lökött téged. Szerető társadat pedig, aki 

talán ott fekszik melletted, isteni szemeiddel sokkal értékesebbnek látod. Sokkal több történik az 

emlékek puszta átrendezésénél, agyad át is írja őket. Ez egy erőteljes, új ismérv, mely az emberek 

előtt álló új lehetőségeket mutatja és amely Kryon, valamint az új korszakban számotokra üzeneteket 

küldő többi entitás tanításaiban is alapvető fontossággal bír. Az elsőként felemelt képek azok, 

melyeket elsőkként átírsz, és így ezek változtatják meg idővonaladat a Földön. A biológiai és 

pszichológiai szempontok teljes mértékben együttműködnek emelkedett állapotoddal. Alárendelik 

magukat a testedben tárolt isteni tervnek, átrendezik a prioritásokat, hogy segítsenek DNS-ed 

megváltoztatását véghezvinni. 

Hogyan értelmezzük az álmokat? A régifajta értelmezés nem számol az új spirituális 

szempontokkal. Ám neked most módodban áll egy teljességgel spirituális megvilágításban 

értelmezni őket. Sally nénikéddel álmodtál? Vajon miért? Talán épp most írod át azt, ahogy iránta 

éreztél és innentől kezdve új fényben látod majd őt? Lehet, hogy álmodban interdimenzionális 

módon meglátogat és segít neked a vele kapcsolatos emlékeidet még életed során feldolgozni és 

újraírni? Ez nagyon, nagyon gyakori. A szülők visszatérnek és megjelennek mások is, akiket a négy 

dimenziós idővonalban elveszítettél. Látod, ez igen bonyolult és valóban, meg is változott. Keresd a 

nem lineáris dolgokat álomállapotban. 

Végül egy megjegyzés: Ha néhányatok álmában ugyanaz a folyamat, történés vagy dal 

ismétlődik újra meg újra, látszólag egész éjszaka (bár az álmok gyakorlatilag néhány másodperc 

leforgása alatt lefutnak), az semmi különöset nem jelent. Ne próbálj belemagyarázni semmit. Az 

ilyen álmok elterelő ködösítésként jönnek, hogy közben az agy egyesülhessen a Transzcendenssel. 

Az agy ilyenkor egy visszacsatolási hurkot alkot, és ez egészen addig fut, míg az agy közben el nem 

végzi azokat a gyönyörűséges, ám láthatatlan dolgokat, melyek tudatosságotok új lehetőségeit 

hordozzák. 

Álmatlanság 

Ami mostanában sokakkal megtörténik, az álmatlanság. Nehéz elaludni egy hálószobában, 

amit épp felújítanak! Íme a válaszom: Ne légy mérges, amikor nem tudsz elaludni. Azt hiszed, 

bizonyos időt minden éjjel aludnod kell? A válasz igen, de a Szellem adhat neked ekkora 

mennyiségnyi alvást még úgy is, hogy közben nem alszol! Hiszen tudod, itt is csak energiáról van 

szó. Próbáld ki a következőt:  

(1) Amikor álmatlanul fekszel, mondj köszönetet Istennek, hogy vibrációd oly magas, mely 

mellett nem lehetséges az alvás - hogy DNS-ed átalakítása oly nagy erővel zajlik, mely mellett 

képtelenség elaludni.  

(2) Kérd meg a Szellemet, hogy bocsásson rendelkezésedre annyi energiát, mintha rendesen 

aludtál volna. Ha például általában hét órányi alvásra van szükséged, akkor köss egy egyezséget 

Istennel: megkapod a hét óra alvásnak megfelelő energiát (a Szellemtől), még akkor is, ha nem 

aludtál (négy dimenziódban) és te pedig ígérd meg, hogy nyugodtan, mosolyogva fekszel, nem 

leszel mérges vagy frusztrált, míg dolgoznak rajtad. Közben pihenj. Ne kelj fel, ne kezdj takarítani 

vagy mást csinálni. Ne olvass, semmi más dologgal ne foglald el magad. Csak pihenj és ünnepelj. 

Majd pedig figyeld, mi történik. Másnap sokkal több energiád lesz, mint gondoltad volna. Ismételd 

ezt mindaddig, amíg már egyáltalán nem zavar, hogy nem úgy alszol, ahogy régen. Ideje 

hozzászoknod az új forgatókönyvhöz. 
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Kvantum állapotba kerülni 

Az Emberi Lények érzelmekkel rendelkeznek és ez jó, mert az érzelmek kvantum állapotúak. 

Nem lehet őket ellenőrizni, egyik irányba sem: ellenőrizhetetlen a gyűlölet, ellenőrizhetetlen a 

szeretet, nem illeszkednek mintázatba. Arra kényszerítik az értelmet, hogy egy skatulyát szerkesszen 

az érzelmek köré és ti ezt hívjátok egyensúlynak. Úgyszintén kezditek látni, hogy az Emberi értelem 

is egy kvantum-jellemző. A tudat, már természeténél fogva kvantum állapotú. Az Emberi agy úgy 

lett tervezve, hogy kvantum módon gondolkodjon. Csak a logika és az értelmi egyensúly által 

történik, hogy a biológiai kapcsolódások lineárissá válnak. „Kryon, mi nem értjük miről beszélsz.” 

Nézzünk csak meg egy autista Emberi Lényt. 

Ott egy Emberi Lény, olyan tulajdonságokkal, ahol úgy tűnik, valami hiányzik. Talán már 

voltál olyan ember közelében, akinek autista a tudata? Akkor tudod, mi az, ami belőlük hiányzik. A 

linearitás szerkezete. Mert egy autista elme olyan, amelyik nem érti a linearitást és állandóan a 

rendet és a szimmetriát próbálja megérteni. Elkeseredetten próbál felépíteni egy szerkezetet a tudata 

köré, hogy értelmet tudjon adni a világnak. Az igazság az, hogy ő messze inkább kvantum állapotú, 

mint ti vagytok! Gondoltál erre valaha is? Tehát, a felállás adott. Kvantum állapotúvá lenni már 

neked is kéznyújtásnyira van. Minden, amit tenned kell, hogy kitaláld, hogyan nyisd meg és zárd a 

különböző szinapszisokat (idegi kapcsolódásokat) ahhoz, hogy létrehozd az Emberi Lénynek azt a 

fajtáját, amelyik a kifejlődött egyed kezdete.  

 

Autista gyerekek 

Az autista gyermek bölcs, tudós, aki egy másik dimenzióban várakozik arra, hogy az 

evolúció utolérje. Ezek a gyerekek valójában olyan fajta DNS eltérésekkel születnek, amelyek 

mágnesesen fölerősödtek. A különbség abban áll, hogy ők fogékonyabbak a szellemi dimenziókban 

való létezésre, mint a négydimenziósra, amelyben ti éltek. Ez egy mágneses, sejtes sajátosság. 

Vannak, akik "szivárvány gyerekeknek" hívják őket.  

1. A linearitáson kívül akarnak élni és kapcsolatot létesíteni. Nem értik a sorba vagy egymás 

után rendezett dolgokat. Sokkal jobban boldogulnak azzal, hogy a ti világotokban élhessenek, ha 

olyan átfogó fogalmakkal segítik őket, amik ál-lineáris cselekvésekhez vezetnek. Ha lehetséges 
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volna, akkor olyan módon szeretnének kapcsolatot teremteni veletek, ami nem a lineáris, szóbeli 

érintkezéssel történik; amiben a dolgoknak nincs "egymásutánisága". A számukra minden egyszerre 

történik, "gondolat-csoportokat" használnak. A legnagyobb csapást az jelenti, hogy minden 

körülöttük lévő dolgot a "tágulékonyságukba" gyömöszölnek, nekik pedig meg kell állniuk és 

értelmezniük kell azokat. 

Próbáljátok meg elképzelni, milyen volna az, ha olyan világban születnétek, amelyben ti 

háromdimenziósak vagytok és körülöttetek mindenki más két dimenzióval rendelkezne. Mondjuk, 

nincs mélység, csak magasság és szélesség. "Belső" dolgokat akartok elérni és azt is látjátok, hogyan 

- csakhogy egy láthatatlan fal minden alkalommal, amikor megpróbálkoztok, megállítja a kezeteket 

vagy megbénítja az elméteket. Még csak körbe sem mehettek! A körülöttetek lévők fejlődésben 

visszamaradottaknak tartanak titeket, mert azt a vicces gyereket látják, aki nem tud eligazodni az 

egyszerű, kétdimenziós világban. Az idő legnagyobb részét azzal töltenétek, hogy a dolgokat 

figyelitek; igyekeznétek megfejteni, vajon amit láttok, az igaz-e vagy sem ahhoz a valósághoz 

képest, amiben ti léteztek. 

2. Részlegesen olyan valóságban élnek, amit az emberek nem látnak, vagy nem értenek. 

Néha azt kérdezitek, hol járnak ők mentálisan akkor, amikor látszólag üres tekintettel bámulnak bele 

a térbe. Az igazság? Valójában az élet szellemi dimenziókhoz tartozó sajátosságait látják és élik... 

vagy igyekeznek. A Földön létező másik életet is "látják" - azt, amelyiket ti még csak el sem 

ismertek.  

3. A delfinek és a bálnák energiájára hangoltak, különösen a delfinekére. A tudósaitok is 

éppen ezt kutatják, nem olyan különös tehát, mint amilyennek hangzik. Bizonyos távolságon belül 

az autista gyerekek és ezek a tengeri emlősök kapcsolatot teremtenek egymással. Ha egy állattal 

személyes érintkezésbe kerülnek, az életre szóló. 

4. A bolygó rácsszerkezete könnyít a helyzetükön és nehezít a tiéteken. Az elmúlt évben a 

szellemi dimenziók megragadásáról beszéltem. Lehetséges, hogy az emberek kissé az autisták 

irányába tartottak ahelyett, hogy megtanították volna nekik azt, hogyan létezzenek ők a ti 

világotokban. 

Az autista ember az evolúció következő szakaszának részét képezi. Nem arról van szó, hogy 

a régi mentális eszközeik hiányosak, hanem éppen ellenkezőleg, túlhaladták őket és ezért nincsenek 

már meg. A pillangó nem úgy gondolkodik, mint egy hernyó, a hernyók társadalma azonban nem 

érti ezt meg. Az autista gyermeket túlterhelik az alacsony energiájú világból válogatatlanul érkező 

durva ingerek. Finom és tiszta energiájú kommunikációra vágyik, ezért nem illik a jelenlegi fejletlen 

nyelven kapcsolatot tartó világba. Ha olyan helyre kerülnél, ahol mindenki csak kiabál és ordít meg 

morog, és semmit nem értenél az egészből, akkor talán jobban megértenéd az ő helyzetét. A zaj és a 

zűrzavar hamar átcsapna fölötted és semmi más vágyad nem lenne, mint megszabadulni tőle. Azt 

kérnéd, egyszerűsítsék le a dolgokat, hogy megőrizhesd elméd épségét! 

Az autista ember nem rendellenes vagy hibás - hanem a jövőbe nyújt bepillantást. Ezek a 

gyermekek a szeretetre válaszolnak leginkább - a Világegyetem legnagyobb kapcsolattartó nyelvére. 

Halál és Egyensúly 

A régi világrendben a halál keretében végbemenő energiaváltozások gyors egymásutánban 

követték egymást. 950 éves élettartamra tervezett testetek csupán 60–70 évet élt a ti 

beleegyezésetekkel. Az öregedés olyan folyamat, amelyet ti terveztetek meg! Kémiai anyagok 

szabadultak fel testetekben, melyek úgy hatottak DNS-etekre, hogy az rövid életek után a befejezés 

felé vezérelte testeteket. Azért terveztétek meg így, hogy minél előbb visszatérhessetek és 
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átdolgozhassátok magatokat a karmikus leckéken meg a sötét energia és a fényenergia viszonyából 

adódó feladatokon, gyors halálokon és életeken át, újra meg újra. Ez a rendszer volt a rezgésszint 

emelésének hajtómotorja – de ez mára megváltozott. A 11:11 során hozzájárultatok ahhoz, hogy 

DNS-etek, életkódotok a következő tartalmú spirituális üzenetet kapja: „Ezentúl módunkban áll az 

eddiginél sokkal hosszabb ideig élni annak érdekében, hogy elősegítsük a Föld fejlődését.” Az 

engedélyt megkaptátok! A megvalósításhoz szükséges tudományos ismereteket lassanként bolygó 

szerte megkapjátok. Megduplázódhat az emberi élettartam. Kétszeres hosszúságúra nőhet! Az új 

világrendben arra kérünk titeket, hogy olyan állapotba jussatok el, ahol a halál csak a régi energia 

halálát jelenti – az ember biológiai teste azonban tovább és még tovább él! Meglátjuk, hogy 

tudományotok elősegíti-e ezt a folyamatot. Meglátjuk, hogy társadalmatok félelemtől indíttatva 

megakadályozza-e a megvalósítását. A kilátások igen eltérőek, és sok minden függ attól, hogy 

milyen felfedezésekre kerül sor magának a sejtrendszernek a felépítésével kapcsolatban. Az élet 

alapvető rejtélyeire és az öregedési folyamat jellemzőire derülhet fény. 

Sok csoportnak átadtuk már eddig a felemelkedett állapot következő meghatározását: „Az új 

energiában az Ember, megválva karmikus megállapodásától, emberi halál nélkül lép át következő 

megtestesülésébe. Majd érvényes megállapodás hiányában menet közben új megállapodást hoz 

létre.” Már nyitva áll előttetek ez a lehetőség. Lesz, aki úgy dönt, hogy nem használja ki, és lesznek, 

akik belevágnak. Mindkét választást a legnagyobb tiszteletben tartjuk.  

 

Kryon közvetítés: 2008 Hamburg(Németország) 
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A Megfiatalodás Temploma 

 
 

 Van egy olyan folyamat a sejtek megfiatalításában, amiről még senki sem beszélt és most itt 

az ideje, hogy feltárjuk. Az újjászületés ősi molekuláris folyamatának, amit a lemúriai  Templomban 

gyakoroltak, a része az a folyamat, amelyben a DNS rétegek újraírása és a rétegekből való takarítás 

történik. 

 Yawee-ként, Todd doktor(jelen van a közvetítésen), a Megfiatalodás Templomát irányította 

Lemúriában. Voltak próbálkozások, hogy újra megalkossák Atlantiszban is, sokkal-sokkal később, 

de nem működött, mert Yawee nem volt ott. A lemúriaiak tudták, hogy Yaweenak van egy 

különleges tulajdonsága, hogy már háromszor olyan hosszú ideje élt, mint a többiek. Volt benne 

valami titokzatos az energiával, de különösen a DNS-sel kapcsolatban. A Megfiatalodás 

Templomában olyan dolgot fedezett fel, ami folyamatban van, hogy hamarosan újra felfedezzék. 

 Itt van Todd és ebben az új energiában az ő lemúriai Akashája kezdi felfedni a tudást. Ahogy 

az energia mozdul előre, felszabadítja az emlékeket a tudatában. Nem jut hozzá mindenhez 

egyszerre, mint ahogy egyikőtök sem. Volt egy látomása és az indította el a kutatásait (az évekkel 

ezelőtt történt látomásról beszél, a DNS-sel kapcsolatban) de most már emlékszik néhány dologra, 

amelyek apránként jutottak el hozzá. 

 

 
 

 A Megfiatalodás Temploma Lemúria egyik hegycsúcsán nyugodott. Lemúria volt a bolygó 

legmagasabb hegyvidéke. A mai napig a legmagasabb hegység, csak alámerült. Most Hawaiinak 

hívják. Hawaii szigetei csak a hegycsúcsai ennek a gigantikus hegységnek. A hegység lábától a 

csúcsáig mérve ez a legmagasabb hegység a bolygón. Még most is hó van a csúcsain. Vajon el 

tudjátok képzelni 6.000 méterrel magasabban? Vajon el tudjátok képzelni, hogy néz ki, ha az űrből 

szemlélitek? Ez volt az a hely, amit a Plejádiak választottak, hogy először ide érkezzenek. Ez 

nyilvánvaló volt. 

 

 A Yaweehoz intézett üzeneteim a tobozmirigy beható hangolásáról, nem légből kapott 

üzenetek. Nem idegenek neki ezek a dolgok. De mondjuk úgy, szüksége volt egy kis ösztökélésre. 

Ez az információ neki már nem volt ismeretlen számára. Ő már összekötötte a szálakat és felfogta a 

hangokat, mert ismeri a természet ciklusait. Most Yaweehoz szólok: 
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 Yawee, talán emlékszel, hogy mindig fáztál. Mindig hideg volt. Mert a templomban nem 

fűthettetek, mert akkor nem működött volna!  A hőmérsékletről beszélünk. A hidegről beszélünk, 

ami annyira hideg, hogy tulajdonképpen csökkenti az ellenállást az energia áramlásában. 

Tulajdonképpen ez a mágnesség növelésének a katalizátora, a hőmérséklettől függően tízszeres, 

százszoros, sőt akár ezerszeres nagyságrendet is elérhet. Mindenféle műszaki berendezés nélkül ez 

volt az a jellemző, ami lehetővé tette számotokra, hogy azt tegyétek, amit abban a templomban 

tettetek. Mire emlékszel a Megfiatalodás Templomával kapcsolatban. Előjönnek-e bizonyos 

összefüggések számodra ezzel kapcsolatban? Vajon emlékszel, milyen energiák voltak ott jelen?  

                   

 Todd: Valamilyen módon a Föld belső, mágneses magját használták, ami bizonyos helyeken 

különösképpen koncentrált, aztán tovább erősítették a tengerszint feletti magassággal.  

 

 Mennyire emlékszel a fizikai berendezésre, ami ehhez szükséges volt? Ezeket csak azért 

kérdezem tőled, hogy lássuk, mit tesz lehetővé az Akashád. Volt ott valaki, akit összegyűjtő 

embernek, vagy cél-embernek hívtatok. 

 

 Todd: Pillanatnyilag a kulcsjellemző egy sajátságos geometriájú mágneses meghajtó, mind a 

cél-ember fölött, mind alatta. Mindkettő mágneses jellemzőkkel, aztán a zéró-pont, ami létrehozta az 

összefonódást és nagy fontossága volt még egy ellenirányú forgásnak és a hozzátartozó perdületnek. 

 

 Nagyon jó. És most, a nagy kérdés. A cél-ember össze van kapcsolódva, ugye? Mivel van 

összekapcsolódva az ember kvantum szinten? Vajon emlékszel rá? Hadd kérdezem meg a 

következőt. Hány ember van a teremben? 

 

 Todd: Talán 10 

 

 Valóban. És van köztük egy különleges? 

 

 Todd: A minta-ember 

 

 Pontosan! Valóban. Vajon emlékszel a minta-ember akármilyen tulajdonságára, ami 

említésre méltó volna, ha meglátnád?  

 

 Todd: Hogyne. 

 

 Mindjárt folytatjuk Yawee, de egyenlőre hadd menjek végig ezen a folyamaton, hogy 

mindannyian megértsétek, mi is történik. A folyamatban felismerések történnek. Elviszlek 

benneteket az atom alapvető szerkezetéhez. 

 

 A fizikusok azt mondják, hogy az elektronok keringenek. Nem keringenek, és nem tudnak 

keringeni. Az elektronnak nincs kiterjedése, mert energia. Nem kering, viszont elektromos 

potenciálja van. Minden egyes részecske ezen a bolygón, minden, amit láthattok és minden, ami 

ebben az Univerzumban található, polaritással lett létrehozva. Minden dolog polaritással lett 

létrehozva és úgy lett tervezve, hogy önmagát kiegyensúlyozza. És a polaritás miatt, amit ti 

pozitívnak és negatívnak neveztek, mozognak és igyekeznek egyensúlyban maradni egy mezőben - 

minden dolog, legyen az fizikai vagy egyéb.  

 

 Azonban, minden polaritás igényli, hogy egyensúlyban tartsa az, amit én társ-feszültségnek 

neveznék. Az elektronok hordoznak (polaritásban pörögnek) egy bizonyos fajta töltést, (ahogy azt ti 

neveznétek), nevezzük pozitívnak és vonzódnak azokhoz, amelyek negatív töltésűek és így 

nullázzák magukat. Megkeresik egymást, hogy létrehozzák a zéró egyensúlyt. Kutatnak az 

egyensúly után, és ha nincsenek egyensúlyban, nem boldogok. Csak azért használom ezt a szót, 
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hogy hangsúlyozzam annak a fizikai részecskének az állapotát, amelyik nem találja az egyensúlyát. 

Így azok is megértik, akik nem foglalkoznak tudománnyal. 

 

 Míg az atomok esetében, nincs meg mindig a megfelelő számú elektron-pár, mert az 

atomokra nincs olyan szabály, ami kimondaná, hogy mindig azonos számú elektront kell létrehozni. 

Így gyakran előfordul, hogy egy kilóg a sorból és ha ez történik, akkor az egész atom pozitív vagy 

negatív töltésű lesz, a kilógó elektrontól függően. Amikor ilyen történik, ez az atom keres egy másik 

atomot, ami a kilógó elektron miatt ellentétes töltésű. Ennek a neve a mágnesesség. Éppen 

elmagyaráztam nektek a mágnesességet. Nos, a tudomány részben már tisztában van ezzel. Amit 

azonban még nem tudnak, hogy minden dolognak kettőssége van. Tehát, a legkisebbtől a 

legnagyobbig, még a galaxisban is jelen van a kettősség. A galaxisotok középpontjában, amit ti 

fekete lyuknak neveztek, ott is van egy kvantum-vonzás/taszítás motor és azonnal el is mondom 

nektek, miért van ez így. 

 

 Itt egy nagy kérdés és ezt most azonnal meg is válaszolom. Miért van mindennek polaritása? 

Miért lett így teremtve, egészen le az elektronokig? Még a legkisebb részecskének is, aminek a 

Higgs Bosen (Isteni részecske) nevet adtátok és a kvarkoknak, mindnek van polaritása. Nincsen 

egyetlen részecskéje sem a természetnek, amit csak találtok, aminek ne lenne polaritása. Miért? 

Megmondom miért. Ha nem így lenne, az Univerzum nehézkes, unalmas hely lenne. Hiszen azáltal, 

hogy minden egyes részecskében dualitást teremtesz, olyan aktív Univerzumot hozol létre, amelyik 

ön-egyensúlyozó és soha nem pihen. Ha nem így lenne, akkor statikus, változatlan lenne, és minden 

kreativitást nélkülözne. Következésképpen, polaritás nélkül élet sem lenne. Az élet úgy lett 

létrehozva, hogy legyen dualitás és polaritás az atomi részecskékben. Hogy az Univerzum létezzen, 

életre van szüksége. Élet nélkül a fizikai világnak sincs értelme. Az élet nem véletlenül jön létre egy 

bolygón. Az élet maga a tervezés. 

 

 Folytassuk a beszélgetést Yawee, mert valahova el akarunk jutni. Te az imént éppen leírtad, 

hogy miként zajlott le a makro-összefonódás folyamata a templomban. A mágnesességről és a zéró 

pontról beszéltél. Nagyon jó! Talán azzal is tisztában vagy, hogy a mágnesesség és a zéró-pontok ott 

vannak a galaxisotok középpontjában is? 

 

 Todd: Természetesen. 

 

 Ez tehát azt jelenti, hogy a galaxis összefonódott állapotban van önmagával. Ez akkor 

megmagyarázza, hogy miért nem a newtoni mozgást követi az összes konstelláció és a 

naprendszerek. Ehelyett mind együtt keringenek, egyként a középpont körül, mert össze vannak 

fonódva. Éppen most mondtam el ennek az okát és a tudomány is hamarosan meg fogja érteni. 

Eddig ez misztérium volt, de most tudjátok. 

 

 Tehát makro-összefonódás. A galaxis a legnagyobb dolog, amit csak el tudtok képzelni, 

össze van fonódva önmagával. Vajon lehetséges, hogy létezik más összefonódás is körülöttetek a 

mindennapi életben, amit nem láttok, vagy nem ismertek fel?  A válasz igen. 

 

Gyönyörű dolog az, amit most szeretnék elmondani és ez a DNS-sel kapcsolatos és Yawee 

tudta ezt. Tudta, hogy lehet valami varázslatosat véghezvinni. A DNS lenyomata tökéletes, de ti 

mégis egy olyan DNS-sel ültök itt, ami nem igazán jól működik. Ellentmondásnak tűnik, hiszen 

tökéletes és hosszabb életre lett tervezve, mégis olyan dolgokat tesz, ami ezzel ellentétben áll. A 

DNS úgy lett tervezve, mint egy információs kútfő, hogy befogadja a környezetéből az emberi 

tudatosság által létrehozott energiát. Aztán olyan pozícióba helyezkedik, ami megfelel annak az 

energiának, ami benne van. Más szóval, ha a bolygó energiája alacsony rezgésű, akkor a DNS-é is 

alacsony lesz. A DNS egy kvantum motor és ha az emberi tudat által termelt kvantumenergia 

rezgése alacsony, akkor az ő működése is gyenge lesz. 
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 Hadd definiáljam neked az életet - nem biológiai, hanem spirituális értelemben. A Szellem 

mércéjével, a spirituális élet ott kezdődik, amikor az emberi lénynek szabad választása van. És ez 

mikor következik be? Amikor először lélegzetet vesz. Nem az anyaméhben. Lesznek, akik azt 

mondják: „Ez nem így van, a lélek az anya testében már él! „ Várjatok csak, én a spirituális életről 

beszélek. Arról, ahogyan a Szellem szemléli és ez akkor van, amikor megérkezel a fátyol 

túloldaláról és először lélegzetet veszel.  

 

 Az anyja hasában lévő gyermeknek nincs szabad választása. Ő az anyja választásától függ, 

amíg meg nem születik. Ő valójában egy lélek, aki a szabad választásra készülődik és sok olyan 

sajátossága van, ami spirituális, amiről már beszéltünk ezelőtt, hogy ez a lélek miként reagál. De 

most arról az életről beszélek, ami polaritással (dualitással) rendelkezik, szabad választással. 

 

 Beszéljünk most egy kicsit „a magzatról”, mert ott egy olyan folyamat zajlik, amiről, 

szeretném, ha tudnátok. A terhesség 240 napjáról szeretnék beszélni. Nagyjából erre az időre a 

gyermeknek tökéletes DNS-se van. Még nem vett lélegzetet. A DNS még nem mérte meg a bolygó 

energiáját, mert be volt csomagolva. Az anyaméhben egy tökéletes gyermek van. A gyermek DNS-e 

hordozza a saját és a szülei Akashájának minden tulajdonságát, mégis más, olyan módon, amiről 

még nem hallottatok. A DNS 100%-ban olyan, mint amilyennek tervezték. A DNS-ben rejlő 

kvantum instrukciók mind a gyermek biológiájával kommunikálnak, hogy kész legyen az első 

lélegzetvételre. 

 

      

A Megfiatalodás Templomának magyarázata 

 A Megfiatalodás Templomában két emberi lény fonódik össze kvantumszinten. Egyikük a 

„cél”, a másikuk a ”minta”.  Az élet meghosszabbítása azon tudás által, amivel Yawee a DNS-ről 

rendelkezett, arról szólt, hogy a „cél” összefonódik a „mintával” és bizonyos tulajdonságok 

átáramlanak az egyikből a másikba. Ez csak egyféleképp működhetett, ha a DNS-nek kvantum-

jellemzői vannak és igen, vannak. Minden tanításunk erről szólt, hogy a DNS-nek az a 90%-a, ami 

nem fehérje-kódolású és amit hulladéknak tekintetek, egy kvantum szintű instrukciócsomag. Így, a 

DNS molekulának még olyan kvantum-jellemzői kell, hogy legyenek, amelyek felfedezésre várnak, 
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de amelyek nagyon valóságosak és azokkal az instrukciókkal függnek össze, amelyek a DNS 

molekula több mint 3 milliárd részecskéjének kémiáját látják el utasításokkal. Ez különösen igaz a 

fehérje-kódolású részek gén-előállító kémiájára. Az egyszerűség kedvéért elmondom, hogy a DNS 

aktívan dinamikus és meg tudja változtatni mindennek a realitását, amiről úgy gondolod, hogy 

„normális”. 

 

 Yawee, nagyon jól elmagyaráztad a cél-személy jellemzőit, ahogy összefonódott állapotba 

kerül a minta-személlyel. Most pedig eláruljuk, hogy a „minta” nő volt és állapotos. A tökéletes 

DNS minta forrása. 

 

  A Megfiatalodás Templomának a titka tehát kettős: (1) A Földön tökéletes DNS egy 

születendő gyermekben található és ezek közül a tökéletes tulajdonságok közül néhányat át lehet 

másolni, mielőtt magukba szívnák a bolygó energiáját. (2) Az életet meg tudod hosszabbítani és 

gyógyítani tudsz a DNS molekulával folytatott kvantum kommunikációval. Látjátok az 

összefüggéseket? A bölcs, isteni nő, a gyermekkel, ő az egyetlen, aki ott lehet a minta-asztalon. 

 

 Van néhány dolog, ami történni fog a legfontosabb tudományok terén. Először is, fel fogtok 

fedezni néhány titkot a DNS-sel kapcsolatban és azok az embrióval lesznek kapcsolatosak. 

Kezdjétek figyelni a tudósokat, amint felfedezik az embriósejteket és a bennük rejlő varázslatot. Azt 

már tudjátok, hogy a placentában rendkívüli őssejtek léteznek. Azt is tudjátok, hogy az előre-

programozott felnőtt őssejtek még mindig ott vannak a testedben. De mi a helyzet a még meg nem 

született gyermek DNS-ével? 

 

 A meg nem született embriósejtek a társadalom számára hozzáférhetetlenek. Lehetnének akár 

a Marson is, mert egyetlen tudomány sem fogja megpróbálni, hogy 4D-s módon használja őket. Ha 

mégis megpróbálják, sehogy sem fog működni. Olyan kvantum folyamatok játszódnak le, ahol egyes 

tulajdonságok átvihetők az egyik biológiai sejtből a másikba és az egyik emberből a másikba. 

Gondold csak el „vezeték nélkül” (Kryon humor). Amit elgondoltál, régen, több ezer méternyi 

vezeték kellett, hogy továbbítsd, azt ma műholdon keresztül megteszed. Ez egy olyan analógia, ami 

azt mutatja, hogy az energiatovábbítás terén teljesen új felfogás irányába haladtok. Beszéljük most 

egy kicsit az anyáról abban a templomban. 

 

 A nő, aki akkor ott az asztalon feküdt, aki a „minta” volt, tudta, hogy a babája, ha 

összefonódik egy másik emberrel, nem számít milyen öreg vagy milyen beteg, fokozza képességeit 

annak, aki abból a gyerekből lesz. Ez komplikált, de a folyamat, hogy másoknak segített, bevésődik 

a baba Akashájába és a gyermek, aki megszületik, egy gyógyító képességével születik majd. Mindez 

elég összetett és ellentmondásos és a túl intellektualizált gondolkodás, a ti 4D-s agyatok versenyt fut 

majd, hogy hibát találjon benne. Amit elmondhatok, hogy egy kvantum rendszer, nem lineáris 

rendszer és a logikátok elbukik, ha analizálni akarjátok ezeket a dolgokat. Vajon el tudod képzelni az 

időt, hogy körbe jár? Vajon el tudsz képzelni egy lényt két helyen ugyanabban az időben? Vagy akár 

a molekulaszerkezeted megváltoztatását az akaratoddal, vagy, hogy része legyél egy másik 

objektumnak? Ha ezt nem tudod megtenni, akkor te érdemben nem tehetsz megjegyzést. Mert 

mindezek a dolgok részei a DNS kvantum lehetőségeinek.  

 Azokban a napokban, ott a megfiatalodás gépezetével valami érdekes dolog történt. A leírt 

folyamatban a DNS-t egy olyan behatás érte, ami ideiglenes volt. Úgy tűnt, hogy bármit is ürítettek 

ki, az idővel visszatért. Úgyhogy a kezelés periodikussá vált: eltávolítás, visszajutás, eltávolítás, 

visszajutás. És ez egy hároméves ciklus volt. Azt mondhatnátok ezért, hogy még az emberiség által 

ismert legjobb fiatalító folyamatnak is (és ez valóban a legjobb volt abban az időben), csak rövid 

ideig volt hatása, miután a biológiátok természetes állapotát visszaállították a mágneses idő-

visszafordító módosítással. 



www.kryon.hu   269/346 oldal 

 Mindez az információ eredetileg plejádiaktól származik és ők juttatták el hozzád, Yawee. Ez 

az akkori időre volt érvényes, nem a mostanira. A Pleiádoknak nincs szükségük terhes nőre azért, 

hogy véghezvigyék ezt a folyamatot manapság. Nekik is van DNS-ük, de már teljesen fejlett, 

kvantum állapotban - olyan állapotban, ami az emberi faj részére potenciális lehetőség. 

 

 És ezzel most vissza is lépünk a polaritásról szóló beszélgetésünkre. Azt a természettel 

kapcsolatos találmányt, amit te felfedeztél Yawee, átitatja ez a „magatartás”. A fizikai világ aktív és 

keresi az egyensúlyát. Hogy úgy mondjam, minden mező, amit létrehoztál ezzel a folyamattal, a 

tökéletes DNS tulajdonságait hordozza. Megfelel a még meg nem született gyermeki lenyomat 

tulajdonságainak. Nincs szükségetek várandós anyára. A tulajdonságok átvihetők az egyik emberről 

a másik emberre, bármilyen állapotban és amennyit a sejtszerkezete képes befogadni. 

 

 Te a munkád során megteremtettél egy kvantum mezőt azokkal a plejádi tulajdonságokkal, és 

a sejtek hallgattak erre, amikor kitették őket a hatásának. A finomhangolás még nem áll készen, de 

végül majd felfedezed, hogy azt hogy kell csinálni. És amikor felfedezed, megkapod a jövő 

regeneráló motorját a „mintaszemély” nélkül, de a minta-személy tulajdonságaival. Yawee, a te 

egyik tulajdonságod, hogy te a plejádiakkal élsz. Még mindig összefonódott állapotban vagy velük, 

ami nem a 4D-ben van. Újra akarják hallani azokat a hangokat, amelyeket 26.000 éve hallottak.  

 

 A tudomány is felfedezi majd ezt a folyamatot, de más folyamatokat is. Nem leszel egyedül. 

Nem lenne helyénvaló, hogy te birtokold kizárólag az élet titkát, úgyhogy lesznek mások is. Az 

állatembriókon végzett kísérletek majd kezdik feltárni, hogy mitől képesek újra kinőni az emberi 

végtagok és még sok más dolgot, amiről már régebben beszéltünk. Figyeljetek ezekre a dolgokra, 

mert hamarosan bekövetkeznek és a felnőttek őssejtjeinek szélesebb körű felhasználására.  

 A felemelkedési folyamatban nincs visszaút. A DNS burkot újraírtad, a félelmet 

eltávolítottad. Ez egy egyedi Emberi Lény létrehozásáról szól, egy Emberi Lényről, aki 

megváltoztatta azt a szokásos DNS-t, amivel született. Ha lenne egy olyan műszered, amivel 

belenézhetnél a DNS-be, mondjuk egy interdimenzionális mikroszkóp, látnád a változást. De nem 

szükséges semmiféle felszerelés ehhez a lépéshez, mert a felemelkedett fátyol ereje és a Föld új 

energiája, egy stabil, módosított ráccsal, táplálja a folyamat motorját.  

 
 

Kryon közvetítés: 2007 Moszkva(Oroszország) 
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     Tudomány 

 

A tudomány nagy elfogultságai 

Hadd mutassam be nektek Henryt és Maryt, ők rajzfilmfigurák, pálcika-emberek egy darab 

papíron. Ezért kétdimenziósak. Az életük egyszerű, mert csak egyszerű pálcika-emberek. Mindennel 

tisztában vannak. Mindig is csak a kétdimenziós életet ismerték és nagyon meg vannak elégedve 

vele. Ismerik a papírdarab méreteit, ami az életterük és boldogok azzal. Ez minden, amijük valaha is 

volt. Tudják, hogy mit tudnak megtenni és mit nem. Henry és Mary elégedettek és beérik ezzel a 

valósággal. 

 

Majd jön egy szabad-gondolkodó, akit egy kicsit másképp rajzoltak. Ez a furcsa karakter 

beszélni kezd nekik a harmadik dimenzió lehetőségéről, a „lent és a fent” fogalmáról. 3D-ről beszél 

2D helyett, amiben ők pillanatnyilag élnek. Egy olyan fajta realitás fogalmának a kezdete ez, 

amelyet még soha nem láttak, és amiről nem érzik azt, hogy közük van hozzá, vagy amit meg 

tudnának érteni. Ez egy kissé túl magasröptű a számukra. A valóságuk keretein kívül van, úgyhogy 

nem is érdekli őket igazán. Nem kell használniuk. Így ez számukra csak fantázia és nem is hiszik, 

hogy fontos, vagy, hogy létezik. Mondavilág lesz belőle, vagy tudomány, valami olyan, ami soha 

sem vonatkozik rájuk, végül is ők 2D-s figurák egy darab papíron.  

Sokan vannak, akik olvassák ezt a 2D-s papírdarabot és hasonlóan gondolkodnak. Semmi 

nem érdekel benneteket, ami kívül esik a ti 4D-s valóságotokon. Nem te döntöttél így, hanem mert 

része vagy egy világszemléletnek, egy 4D-s paradigmának, amely szerint az egész életedet leélted. 

Ez egy olyan valóság, amelyen nehéz túllépni, sokan csak addig jutnak, hogy tanulmányozzák. 

Végül is, mi baj van azzal a valósággal, amiben élünk? Hiszen működik. Az új váltás, amelyben 

vagytok, kvantum jellegű váltás. Szükség lesz rá, hogy az Ember többet megértsen abból, ami 

körülveszi, ami neki láthatatlan, de ami nagyon is valós. El kell, hogy jusson egy olyan megértési 

szintre és ezáltal egy olyan hitbe, hogy nem minden dolog látható és érthető meg a 4D-s 

gondolkodással. Egy valós helyre szeretnélek elvinni, de ezt még csak a fantáziádban tudjuk 

megtenni. A hely valós, de te pillanatnyilag nem tudsz odajutni, még nem. A dolog érdekessége, 
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hogy mindannyian voltatok már ott, amikor nem a Földön voltatok. Ez jóval azelőtt volt mielőtt még 

Ember lettél volna. Együtt voltunk ott. Ez egy hihetetlenül szép hely. Szeretnélek elvinni a 

galaxisotokon kívülre, hogy fölülről lássuk a spirálist. Minden egyes csillag egy dalt énekel. Én 

hallom mindet. Ami neked csönd, az nekem szimfónia. Mert a fény rezgésszáma, amelyet a csillagok 

sugároznak, egy kórusba hangolódik össze, egy gyönyörű vibrációs hangzás-összességbe. A 

világegyetem énekel nekem, mert én kvantum állapotban vagyok. A te részeid is, amelyek kvantum-

állapotúak, kezdik áthatni a 4D-s részeket. Ez az összeolvadás, igazodás, a gondolkodás egy olyan 

paradigmáját fogja létrehozni, ami különbözni fog minden eddigitől a bolygón. 

A galaxist figyelve 

Furcsa dolgok vannak odakinn, amelyek nem illenek bele a ti földi szemléletekbe vagy 

szabályotokba. Nem illenek bele a ti fizikátokba. Henrynek és Marynek, a két pálcika embernek, a 

2D-ben szintén vannak tudósaik. Nekik 2D-s fizikai szabályaik vannak, nem is kell nekik más. 

Minden jól működik, mindaddig amíg a lapon maradnak. Nektek négy törvényetek van a fizikában, 

mert ti gyakorlatilag a 4D-ben vagytok (gravitáció, elektromágnesesség, gyenge nukleáris erő, erős 

nukleáris erő). Ezek a törvények újra és újra bizonyítottak és működnek mind addig, amíg a 4D-ben 

maradtok. Nézzétek csak meg a pálcika-embereket, Henryt és Maryt. Valójában hány fizikai 

törvénye van a 2D-s karaktereknek? Vajon ott van nekik a teljes készlet, ami a multi-dimenziós 

valóságnak felel meg, vagy csak annyi, hogy eleget tegyen a 2D-nek? A válasz nyilvánvaló. A fizika 

teljes, függetlenül attól, hogy hogyan fogod fel azt. Henry és Mary 2D-nek vannak tudatában, 2D-

ben hisznek és 2D-t használnak, ám mindegyik törvény ott van, készen arra, hogy felfedezzék. A 4D 

olyan valami, amit a pálcika emberek nem értenek, mégis itt van.  

 

Tágítsuk ki ezt a gondolatmenetet a fizikátokra. Sokkal több minden van, mint amennyiről te 

tudsz, még akkor is, ha csak azt a négyet használod aktívan, ami a rendelkezésedre áll, aminek 

tudatában vagy. A négy alaptörvény, amivel rendelkeztek, szépen működik. Semmi hiba nincs velük, 

de azért ott van a többi is. Azért hoztalak ide benneteket a galaxisotok tetejére, hogy megmutassam 

az összeset és hogy bemutassak valamit, amit a csillagászok is láthatnak. Amikor eljutsz egy 

interdimenzionális birodalomba, multidimenzionális energiákkal találkozol, amelyek több 

információt kell, hogy tartalmazzanak, mint a jelenlegi fizikátok. Most négy alaptörvényetek van. 

Hívjuk őket Newtoninak, Euklideszinek és Einsteininek ha akarjátok. Ezek azok, amelyek lehetővé 

tették, hogy ide jussatok, ahol ma vagytok. De most nézzük együtt a spirális galaxisotokat és 

figyeljük, hogy hogyan mozdul. Nem úgy mozdul, mint a naprendszeretek. A ti mozgásban lévő 

testekről szóló törvényetek magában hordozza a négydimenziós elfogultság következetességét. A 

tudományotok tapasztalati törvényszerűségeket keres, és amit talál, arról azt hiszi, hogy mindenre 

igaz. Ez csak a 4D-ben működik. Ha a szabályokat, az időnek csak ezen az egy játékterén 

alkalmazod, használhatod a lineáris matematikát és rájöhetsz, hogy mire van szükséged belőle. 

Minden egyenes vonalon történik, soha nem változik, mindig ugyanaz. Mondhatnád, hogy a 

tudományotok elfogult az egyszerű összefüggésekben! De az interdimenzionális dolgok nem 

alkalmazhatók a 4D-s logikára, ill. elfogultságra. Az interdimenzionális gyenge és erős erő 

törvényszerűségei a 4D-ben nem érthetőek, talán még kaotikusnak és összefüggéstelennek is 

tűnhetnek.  

 

A naprendszeretek úgy működik, ahogy azt tőle elvárjátok. Abban a fajta fizikában, amelyet 

ti alkalmaztok, arra az esetre, ahogy a dolgok az űrben mozognak. Vannak objektumok, amelyek 

közelebb vannak a napotokhoz, azok gyorsabban mozognak, mint például a Merkúr. Aztán vannak a 

naptól távolabbi égitestek, amelyek lassabban mozognak (a külső bolygók). Az orbitális mechanika 

törvényszerűségei szerint. A naptól való távolságra, az orbitális mechanika 4D-s törvényszerűségei 

alapján jöttetek rá, ez pedig azokon a szabályokon alapszik, amelyeket a gravitációval, a tömeggel, a 

távolsággal és a sebességgel kapcsolatban felfedeztetek. Ezek a szabályok kifogástalanok, a 4D-ben. 

Lehetővé teszik, hogy űrhajókat küldjetek az égitestekre, hogy képeket készítsetek és analizáljátok 
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őket. De, a galaxisotok nem így mozdul. Az egy olyan elegáns mozgás, ami ellentmond a csökkenő 

négyzetek törvényének (egy olyan törvénynek, ami meghatározza, miként szóródik szét az energia a 

forrástól való távolság függvényében). Ellentmond a gravitáció és az erőhatások alaptörvényének. 

Ellentmond a dolgok azon egyszerű, elfogadott, egyedülálló tulajdonságainak, ahogy a dolgok az 

űrben mozognak.  

 

Nézd csak, hogyan forog. Majdnem olyan, mintha egy lemezen lenne az egész. Együtt mozog 

minden. Minden! Az egész ugyanazzal a sebességgel a középponthoz viszonyítva, mint egy 

óriáskerék, ahol minden össze van kapcsolva. Ez a gigantikus lemez úgy viselkedik, mintha minden 

csillag egy kavics lenne, és valahogy oda lenne ragasztva a világűr szövetére, az összes együtt 

mozdul. Hogyan lehetséges ez? 

 

 Léteznek gyenge és erős interdimenzionális erők, amelyek a fizika fel nem fedezett ötödik és 

hatodik alaptörvénye. Ahogy a galaxis mozog, arról árulkodik, hogy mi van a középpontban és ezen 

erőket mutatja. Ti azt gondoljátok, hogy az egy fekete lyuk, de nem az. Sokkal többről van, szó 

mintsem azt képzelnétek. A fizikában mindig jelen van a polaritás. A legkisebb atomszerkezettől a 

legnagyobbig, mindig ott a polaritás. Ugyanezt láthatod a mágnességben is. Ott rejtőzik a 

gravitációban is. Ez egy energia-kapocs mindenhol. Mindig két fajta energia van jelen és ezek 

együttműködnek és ellenállnak egymásnak, hogy létrehozzák a dimenziók valóságát. Az anyag 

maga, a valóság egyik polaritása, az antianyag pedig a másik. Mindig keresd a vonzást és a taszítást, 

mert az megmutatja az utat a válaszokhoz a fizika legelképesztőbb helyzeteiben.  

 

 
 

Minden galaxis középpontjában ott vannak „az ikrek.” Az ikrek ott vannak a Tejút 

középpontjában is. Kétféle energia van ott, az egyik a taszítás, a másik a vonzás. Habár a ti 

érzékelésetekben ti ezt úgy látjátok, mint egy gigantikus Fekete Lyuk. Azt feltételezitek, hogy a 

Fekete Lyuk energiája valahogy megragadja a spirálist és együtt forgatja szokatlan módon, ami 

ellentmond Newton minden törvényének. Nem így van. A galaxisotok középpontjában egy gyönyörű 

dolog történik. Egy elegáns, interdimenzionális erő van ott, ami nem gravitáció, de ami szétterjed az 
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galaxisotok teljes terültére. Egy erő, amely olyan módon ragasztja össze, aminek a magyarázatára 

jelenleg még nincsenek törvényeitek. Amikor majd beléptek az interdimnezionális fizikába, azokba 

az energiákba, amit spiritualitásnak neveztek, olyan valamivel fogtok találkozni, amit nem is vártok: 

Tudatosságot, fizikát, amely állást foglal. A galaktikus középpont interdimenzionális szinten 

tudatossággal bír. Ő is. Bármi ami interdimenzionális, össze van hangolva a teremtéssel. Amikor 

ledöntöd a lineáris logika falait a lineáris fizikában, olyan dolgokra fogsz majd ráfutni, amelyeknek 

elfogultságodban nem lesz értelmük. Nem lesz értelmük, nem csak azért, mert kvantum állapotban 

vannak, hanem mert tartalmaznak valami mást, amit a „következetes, 4D-s tudomány” nem hajlandó 

elfogadni, intelligenciát a fizikában.  

 

A tudományotok nagyon büszke a Big-Bang (ősrobbanás) elméletre. Mindent kiszámítottak, 

az egésznek tudják az időbeosztását. Számunkra ez vicces! Hogyan tudhatjátok az időbeosztását egy 

kvantum eseménynek? Kvantum állapotban nem létezik idő, ők mégis mindent kiszámítottak. Még 

azt is kiszámolták, hogy visszamaradt egy üledék, amit mérni tudnak, és ez bizonyítja, hogy igazuk 

van. Hadd kérdezzek valamit, ha megérzed az éppen kisült kenyérnek visszamaradt aromáját, mit 

jelent az neked? Vajon azt jelenti: „itt kenyeret sütöttek négy milliárd éve”, vagy azt jelenti: „éppen 

sütik”? Ez az egyenes vonalú gondolkodás elfogultsága, egy elkülönült idő dimenziójában, amelyik 

megérzi a kenyér illatát és kiszámítja milyen régen lett az megsütve! Nem érti, hogy a „Big Bang”-

nek nevezett kvantum esemény még mindig történik. Ez magyarázza a Világegyetem tágulásának az 

energiáját. Még „a nem látható energiát” is kezdik magyarázni. A „maradék” amit mérnek, a 

bizonyíték egy esemény valós voltára, amely még folyamatban van, ahogy azt ti látjátok a 4D-ben, 

de egy olyan esemény, ami a teremtés valósága, kvantum állapotban. Micsoda 4D-s vegyülék ez a 

jelenlegi elmélet: Hogy lehet, hogy a fénytől nagyobb sebességgel minden a semmiből tűnik elő, 

azonnal kitágul, a fizika minden jelen törvényét megszegve, létrehozza a Világmindenség mostani 

tömegét egy nano-másodpercben? Csak az elkülönült, lineáris gondolkodó elfogultsága teszi 

lehetővé, hogy mindez megtörténjen, egy azonnali időpillanatban és ők mindezt kiszámították. 

Együtt kellene ünnepelniük Henryvel és Maryvel! (Kryon humor) Hadd mondjak el valamit. A 

galaxisotok középpontja köpi ki azt az anyagot, ami te vagy. A tudomány ezt fordítva állítja. Az 

ikrek a galaxisotok középpontjában elvezetnek az összes többi galaxis középpontjában lévő 

ikrekhez. Több millió van belőlük, milliószor millió. Olyan módon vannak összekapcsolva, amit te 

nem tudsz felfogni. Kívül vannak a téren és az időn, mintha húrok lennének a barátok között, akik 

tudatossággal rendelkeznek. Nem egy olyan fajta intelligencia és tudatosság, amit te ismersz. Ez egy 

jóindulatú, intelligens ragasztóanyag, amely szeretetbe ágyazza az univerzumot. Ezek fennkölt, 

kifinomult dolgok, de ennek megértésére sokan egyszerűen nincsenek még felkészülve. 

A Gaia hatás 

Elindult egy vita a bolygón levő életről és a teremtés módjáról, mert vannak olyanok a 

tudományban, akiknek mindent linearizálniuk kell. Darwin felállította egy fejlődő élet rendszerének 

lehetőségét. Megmutatta, hogy hogyan működhet, a biológia egy véletlen-szerű kiválasztódásával, 

újra és újra, évmilliókon keresztül, megteremtve azt, ami most itt van. Ám akkor belép a Gaia 

effektus. Tudósok a föld történelmét lapozva, valami nagyon zavaró dolgot kezdtek látni: Lehet, 

hogy létezik egy tudatosság és az teremtette az életet. Az igazi tudománynak nincs szüksége ilyen 

módon gondolkodni, de a 4D-s mostani tudományotok egyenes vonalon való gondolkodása nem 

hagy lehetőséget azoknak a szabályoknak, amelyek nincsenek a teljes következetesség 

skatulyájában. Az irónia itt az, hogy az elkülönült, következetes elfogultság nem hagy helyet a 

teremtő elfogultságnak sem. Lehet az univerzum elfogult az élettel szemben? Ebben a példában, az 

Ember a dimenziókban korlátolt gondolkodása miatt elfogult, míg az Univerzum elfogult a 

szeretetben. A polémia így folyik: A Föld történelme azt mutatja, hogy az élet folyamatosan létrejött 

és megsemmisült a bolygón, négy milliárd éven keresztül. Elindult és megállt, újra létre hozta 

önmagát és megsemmisítette önmagát, újra meg újra. Miközben az életre egyszer úgy tekintettek, 

mint a bolygó olyan tulajdonságára, ami „minden valószínűség ellenére” jelentkezik és sehol másutt 
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az Univerzumban, most pedig úgy néz ki, hogy újra meg újra létrejön! Van, aki azt mondja: „Egy 

véletlenszerű esemény történik.” Valóban? Mik a kilátások miután az élet megsemmisítette önmagát, 

hogy egy ilyen hihetetlen véletlenszerűség mellett, újra lecsapjon? Hogy egyeztethető ez össze az 

evolúcióval? Valami, ami nem működik, visszatér! Mit gondoltok ti erről? A tudósok elkezdték 

fontolgatni a Gaia effektust, mint tudatosságot, ami valahonnan érkezik, valahogy ami elfogult az 

irányban, hogy életet hozzon létre. Ez kívül van azon a területen, amit ti esélynek neveznétek. Újra 

és újra megtörténik, amíg a bolygó el nem találja. A fotoszintézis volt a válasz, mert az hozta létre az 

egyensúlyt, a fák és a növények fogyasztják az élet melléktermékét. Így végül az egyensúly 

elkezdődött. Hosszú időbe telt, de az élet mindig újra teremtődött, mindaddig, amíg a rendszer el 

nem találta. Még akkor is, amikor a rendszer kioltotta az életet, az visszatért! Még amikor a föld 

nélkülözte is az életet, mert az nem sikerült, újra létre lett hozva, öt alkalommal. A tudomány kezdi 

ezt látni és kíváncsi, miért van, hogy, úgy tűnik a föld elfogult, hogy életet teremtsen. Van, aki azt 

mondja, tudatosság. Van, aki azt mondja, ez nem igaz, nem lehet igaz. Mégis itt van, egy 

interdimenzionális tudatosság, ami a dolgokat összeragasztja. Amikor eljutsz interdimenzionális 

állapotba, elkezded megérinteni Isten orcáját, az univerzum teremtő energiáját, azt amelyik valóban 

elfogult a szeretetben. 

Az isteni teremtés – a bizonyíték a szokatlanban van 

A csillagászok kezdenek az Intelligens dizájnról beszélni. Most már kezdik megérteni, hogy 

az univerzum kvantum mivoltának valóban lehet tudatossága. Egy olyan univerzumban vagytok, 

amely az élet számára lett teremtve! Ha meg tudnád tenni, hogy sorsot vetsz a fizika kockájával és az 

eredmény alapján teremtesz egy univerzumot, az soha nem lenne ugyanilyen. Soha!  
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A statisztikusok megmondták ennek az esélye lehetetlen, de ti most mégis egy olyan földön 

éltek, ami hemzseg az élettől. Az élet ott van a körülöttetek lévő bolygókon, csak ti még nem 

találtátok meg. Mikroszkopikus és az egysejtű élet kezdeti jellemzőit mutatja. Ott van mindenütt. 

Utazzatok el az Európára, (a Jupiter holdja) és nézzetek szét egy kicsit az óceánban. Majd 

meglátjátok. Az élet az univerzum működési módja, teljes mértékben, mindenütt. Ez minden 

valószínűség ellenére történik és a tudomány már látja ezt. Így ez kilóg bármilyen univerzum 

teremtésének statisztikai modelljéből. Lennie kell egy tervnek. Galaxisotok középpontjában ott 

vannak az ikrek, vonzzák és taszítják az interdimenzionális energiákat, amelyeknek szó szerint van 

egy intelligens kiegészítőjük. Az összes csillag összhangban mozog velük. Olyan erők szerepelnek 

ott, amelyek meghaladják a gravitációt. Olyan interdimenzionalitás ez, amely összeragasztja a 

galaxist.  

A jövőtök 

A társadalmatok futuristái megnézik, hogy mi volt és utána megtervezik, hogy mi lesz. Ez 

egy egyenes vonalú gondolkodás. Következetes elfogultságukban azt mondják: „Emiatt tehát ez 

lesz.” A régi energia következetes modelljét szemlélik és a kivetítéseikben soha nem adnak esélyt 

arra, hogy az változzon. Tagadják magát az Emberiség képességét, hogy elhagyja azt, ami volt. Mi 

az, ami mindig is következetes volt a bolygón, ami a tudatosságot illeti? Nevezzük meg ezeket a 

dolgokat: a háborúk, a szegénység, a szenvedés, a dráma és újra csak ugyanaz és újra és újra. Az idő 

töredékei, amelyek jöttek és elmúltak, jöttek és elmúltak és egy olyan tudatosságot hoztak létre, 

amely mindig újra ismétlődik. Bármiről, ami ugyanabban a ciklusban marad, azt feltételezitek, hogy 

örökre ott marad. Ez visszhangzik a fizikátokban is.  

Minél inkább kvantum állapotúvá válsz, egyre kevésbé leszel ilyen módon következetes a 

gondolkodásodban. Végül majd feltételezed, hogy megtörténnek olyan dolgok, amelyek azelőtt soha 

nem történtek. Egy váltásban vagy, a dolgok változnak. Nem tudod alkalmazni a régi szabályokat a 

békére a földön. Mit mondanak neked a régi szabályok a tested gyógyításáról? Azt mondják, 

gyógyíthatatlan? Nem az! Mit mondanak a régi szabályok a félelemmel kapcsolatban, amit a váltás 

miatt éreztél, amiben most vagytok? Azt mondják, hogy majd elborít benneteket a víz. Ha azokat az 

értékeket alkalmazod, ahogy a dolgok olvadnak, és mindazt kivetíted a jövőbe, akkor egy gyenge 

tudomány értekezéseit alkalmazod, akkor persze, hogy elborít! De ez szörnyen következetes tőled. 

Semmi lehetőséget nem adsz az ismeretlen tényezőnek. Semmi lehetőséget nem adsz annak a 

ténynek, hogy ez a bolygó egészen más mágneses jellemzők felé mozdul.  

A nap együttműködik; a világegyetem együttműködik. Ikrek is látni tudják, kik vagytok! Az 

ikrek tiszta fizika, egy interdimenzionális jellemző, ragyogó vonzás-taszítás tevékenysége, amelyet 

nem tudunk neked még elmagyarázni sem. Az ikrek nem Isten. Az ikrek egy Isten iránt elfogult 

univerzum eredménye. Interdimenzionális fizika, amelyet éppen, hogy csak elkezdtetek felfedezni és 

vallatni. A tudományotok most kezdi látni a Gaia hatást, az intelligens dizájnt, ahogy a föld 

összeállt, hogy nem véletlen, hogy itt vagytok. Kezdi látni, hogy változtatni kellene valamit a 

logikátokon. Ahogy egyre jobban kvantum állapotúvá váltok, kezditek megérteni, hogy az élet 

következetessége, ahogy eddig láttátok, az igazából egy régi szemlélet. Ha következetes akarsz lenni 

a dolgokkal, tudnod kell, hogy Isten szeretete a legkövetkezetesebb és legállhatatosabb dolog ezen a 

földön és az univerzumban. 

Tudomány, amelyre a kornak szüksége van 

A váltás, amiben most vagytok, kezdi leleplezni a régi igazságokat. Ennek bizonyítéka, hogy 

a logikus gondolkodás bástyája kezd repedezni, mert maga a tapasztalati tudomány is az „intelligens 

energia” létezése mellett kezd érvelni. Végig, a „modern időkben” Istennek nem volt helye a 

tudományban. Aztán az utolsó generációban, azok akik a számokkal, az esélyekkel és a teremtés 
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paradigmájával foglalkoznak, egy olyan logikát látnak, ami a „minden valószínűség ellen” szól. 

Minden esély és valószínűség ellenére úgy tűnik, hogy az Univerzum oly módon fejlődött, amit csak 

egy intelligens tervező tudott létrehozni. Ez az „intelligens elgondolás” – elmélet, ellentmondásos, 

mert az állítja, hogy a teremtésnek valamiféle magasabb tudatossága van. Vitatkozhatnak vele, de a 

tudomány mégsem tagadhatja, hogy az esélyek megvannak és a tények ott vannak a szemeik előtt. 

Ez egyszerűen nem történhetett véletlenül. Ahogy a Föld történelme kezd lelepleződni, a tények 

harsogják, hogy létezik egy „élet-terv”, egy nem-véletlen események rendszere, egy intelligencia, 

mely támogatja az életet és folyamatosan nemesíti. A tudósok mindkét táborban felsorakoznak 

véleményeikkel.  

A fizika új törvényei 

Van egy nagyon szép törvény, egy Newtonnak nevezett tudós alkotta meg. Ez egy olyan 

törvény, amely az összes orbitális mechanikáért felelős ebben a naprendszerben. Valóban mindent 

megmagyaráz, Newton második törvényéről van szó. Alapvető megfogalmazásban az erővel, az 

anyaggal és a gyorsulással foglalkozik. És ezek az alapvető dolgok megmagyarázzák a bolygók 

mozgását a mozgást és a mozgás tehetetlenségét, mindenütt. Amit Newton látott, hogy a bolygók 

(állandó tömegű testek), amelyek közelebb vannak a nap gravitációs hatásához, más sebességgel 

mozognak, mint azok amelyek távolabb vannak. Ez a magyarázat annyira jól sikerült, hogy ezen 

képlet szerint történnek a számítások, melyeket akkor használtok, amikor műholdakat küldtök fel és 

űrkísérleteket végeztek az egész naprendszerben. Minden matematika amelyet Newton második 

törvényében használtok, jól működik, de nemrég a tudomány kihívásokkal találta magát szembe. 

Ugyanis amikor túlságosan kis részecskékre próbálták alkalmazni akkor ez a törvény már nem 

működött. Azok már többé nem követték a szabályokat.  

 

Amikor eljuttok az atomszerkezetbe, a képlet más. Ez a kvantumfizika születésének az oka a 

kicsi és a nagyon kicsi magyarázata és az ezzel együtt járó elméletek, beleértve az 

interdimenzionálisakat is. És ekkor már a kis részecskék viselkedése egyezett a tudománnyal. Az új 

teóriák szerint, amikor a szuper-kicsi anyagrészecskékről van szó, ezek kölcsönhatása egészen más 

kell, hogy legyen mint a tömeggel rendelkező tárgyaknál. Van, aki azt állítja, hogy ez azért van, mert 

ezeknek a kisebb részecskéknek nincs állandó tömegük, ellentétben a bolygókkal és a holddal, 

amivel nem nehéz kiegyezni a tudós elméjének. Az Emberi Lényeknek azon kívül lehetőségük van 
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kísérletezni a szuper-kis részecskékkel a részecske-gyorsítókban, protonokat és anti-protonokat 

ütköztetnek egymással, szinte a fényt sebességével, hogy lássák mi történik. Ilyen módon az Ember 

hitelesíteni tudta az új törvényeket, a szuper-kis világban. Aztán történt valami. 

A föld új "szemeinek" megjelenésével, a számítógépek által vezérelt teleszkópláncba 

beépített tükrök segítségével, elkezdtétek tanulmányozni és tisztábban látni a távoli galaxisokat. A 

csillagászok látni tudták a csillagokat amint a galaxis középpontja körül keringenek, majdnem úgy, 

ahogy a naprendszeretek kering a nap körül, de volt egy nagy különbség. Nem Newton törvénye 

szerint! A csillagászok felfedezték, hogy a csillagok egy úgynevezett „sík keringési módban” 

keringenek a galaxis középpontja körül. Hadd magyarázzam meg. Mondjuk veszel egy korongot és 

ráhelyezel néhány kavicsot a korongra, közelebb és távolabb a középponttól, aztán lassan elkezded 

forgatni. Azt fogod észlelni, hogy minden részecske amit a lemezre helyeztél együtt kering, 

megőrizve az egymáshoz való viszonyát a többiekkel, ugyanabban a helyzetben. Más szavakkal, 

egyik sem halad gyorsabban vagy lassabban, a középponttól való távolságától függetlenül. Ezt 

nevezik sík keringésnek és ezt teszik a galaxisok. Azonban, Newton második törvénye itt nem 

működik! A csillagoknak óriási állandó tömegük van, mégsem tartják magukat az orbitális 

mechanika törvényeihez. Úgy tűnik Newton törvénye, a naprendszerek esetében működik, ám a 

galaxisok esetében nem. Ennek semmi értelme és sok vitára adott okot és lehet, hogy ennek 

köszönhető a felfedezése egy olyan valaminek, amit a csillagászok már kezdenek látni.  

Az Univerzum energiamérésének matematikájában, a tudomány azt állítja, hogy van valami, 

ami létrehoz egy olyan energiát, amit nem látható, de ami olyan módon taszítja az anyagot, ami 

befolyásolja Newton törvényét. Nem tudják, hogy mi az és látni sem tudják. Ez egy nem-látható 

energia, amely egy új típusú orbitális rendszert teremt és minden galaxis így működik. Ezért sötét 

anyagnak nevezték el. Rejtélyes anyagnak, ami befolyásol mindent. A sötét anyag valójában nem 

sötét. Ez egyszerűen a tudományos kifejezése a hiányzó energiának. Ez minden. Valami olyan 

módon végez vonzást és taszítást, hogy az nem felel meg a klasszikus newtoni törvény orbitális 

mechanikájának. Hogyan lehetséges ez? Hát, itt van a rejtély. A nagyon kicsi nem jól működik. A 

nagyon nagy nem jól működik. A ti naprendszeretek úgy néz ki, rendben van. Hogy, miért is létezik 

ez a rejtély, közel jártok a felfedezéshez, itt lebeg a levegőben. Ezért nem fogok nektek elárulni 

semmi olyat, amit az ember szabad választása révén, a maga módján nem fedezne fel. A megoldás itt 

lebeg a rendszerben, készen arra, hogy megtaláljátok. 

Az Univerzum ismert erőinek kiegészítése 

Amikor majd megismerik az új elméletet, számos tudományos ellenállásba fog ütközni. Mert 

újra kell majd írnotok az egészet és a négy erőt, ami az Univerzumot működteti, ki kell egészíteni. A 

tudósok azt mondják, hogy az Univerzumban minden felett kizárólag négy erő uralkodik. Az első a 

gravitáció és úgy ismerik, mint a gyenge erőt. A második az elektromágnesesség és ez az erős erő. 

Ez egy pár. A másik kettő szintén egy pár. A harmadikat úgy ismerik, mint a gyenge nukleáris erő, 

míg a negyedik az erős nukleáris erő. Állítólag ez a négy a felelős mindenért, ami történik, de most, 

egyszerre itt van ez a rejtély. Itt egy hiányzó energia! Mert ez a négy erő nem négy, hanem hat. Ezek 

pedig a következők. Figyeljetek a természetre. Figyeljétek meg a természetet a bolygótokon. 

Majdnem minden a 12-es valamelyik tényezőjével jelenik meg. Matematikusok, ti tudjátok melyek a 

12 tényezői (hat ilyen van) A 12 leggyakoribb közös tényezői, amelyeket megfigyelhettek a 

természetben, a három, a négy és a hat. Amikor a vízben jégkristályok jelennek meg, azok hatágú 

mintázat formájában jelennek meg (egy hópehely). A kristályalakzatok 12-es alapúak, tisztán 

mutatják a 12-es tényezőit, leggyakrabban a hatost. A fizika tudományának 12-es alapúnak kell 

lennie. Ez interdimenzionális matematika, amelyik a nullát is tartalmazza, ami nem azt jelenti, hogy 

semmi vagy végtelen. A zéró az egyetemes, a 12-es alapú matematikában azt a lehetőséget jelenti, 

hogy minden válasz lehetséges. Ez nem tapasztalati (empirikus) matematika, mint a 4D-ben, mégis 

ez a matematika fogja elhozni nektek a megértést, amikor majd használni kezditek. Például, van 
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értelme számodra annak, hogy az egyik legalapvetőbb egyenlet, a kör lényege, amit pinek neveztek 

(π), egy irracionális szám? (irracionális szám a matematikában olyan szám, amelyet ha tizedes 

számként fejezel ki, nem ismétlődő végtelen számot kapsz.) Egy végtelen szám! Van ennek értelme, 

a Világegyetem egyik legalapvetőbb képletében? A természetben hat erő működik. Habár a négy is 

része a 12-nek, a hat és a 12 azok, amelyek leggyakrabban megjelennek és leginkább formálják a 

természetet.  

Nézd csak a DNS kémiáját és szemléld a 12 tényezőit a kémiában. Ez van mindenütt. Mielőtt 

elmondanám melyik ez a két másik erő, hadd mondjak valamit a dolgok elnevezéséről. Nem fogok 

nevet adni nekik, inkább csak a tulajdonságaikat mondom el, mert majd annak megfelelően lesznek 

elnevezve, ahogy azt a tudomány jónak látja, és ezek akkor majd megmagyarázzák a sötét anyagot. 

Különbség van a naprendszer és a galaxisok között, nagy különbség. Egy naprendszer közepén, 

egyszerű tömeg van. Nem számit milyen nagy vagy milyen kicsi a nap, bármelyik naprendszerben az 

egy egyszerű tömör anyag. 

Amikor eljuttok egy olyan gigantikus rendszerbe, mint a galaxisok, hát ott már varázslat van 

és ezt fedeztétek fel. Minden galaxis közepén egy interdimenzionális fekete lyuk van, ami a forgást 

kiváltja. Ikrek vannak minden galaxis közepén: két kvantum jellegzetesség. Az egyik, amit fekete 

lyuknak hívtok és a másik, amit nem láthattok, az pedig az ikertestvére. Ezek képezik az 

interdimenzionális energia vonzás-taszítás rendszerét. Ez jelenti a Világegyetem nevesített erőinek a 

hiányzó darabját és ez az energia az, amelyik előtűnik, majd eltűnik. Newton törvénye már nem 

alkalmazható, amikor bárminek a középpontjában egy ilyen interdimenzionális energiáról van szó, 

mivel a középpont már nem közönséges tömeg. Ez az interdimenzionális energia biztosítja neki a 

kohéziót (összetartás). És emiatt a kohézió miatt, létrehoz egy síkban keringő galaxist. A 

törvényeknek egy egész rendszerét kell megalkotni az erős és a gyenge interdimenzionális erővel 

kapcsolatban. Ez a két utolsó és most már megvan mind a hat. Megvan a gravitáció, megvan az 

elektromágnesesség, az erős és gyenge nukleáris erő és most már megvan az ötös és a hatos is, ezek 

pedig az erős és a gyenge interdimenzionális erők.  
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Kvantum látásmód 

Éveken keresztül a csillagászok speciális lencséket használtak teleszkópjaikban, hogy a 

közönséges fénytől eltérően különböző módon láthassák az Univerzumot. A szokásos színskála az 

igazi asztronómia számára már a múlté. Most bővíteni akarják a sugárzás spektrumát. Olyan 

spektrométert szeretnének, amivel a tárgyak összetételét elemezhetik. Meg szeretnék mérni a 

közeledő és a távolodó tárgyak sebességét, ezért kell nekik a vörös eltolódás vagy a kék eltolódás, 

hogy megállapíthassák vajon az illető objektum közeledik vagy távolodik a megfigyelőtől. Éveken 

keresztül speciális lencséket helyeztek a teleszkópokba, hogy elemezhessék azt, amit a szokásos fény 

nem mutathat meg. Mindegyik egy számítógépek által ellenőrzött adatok gyűjteménye, olyan 

adatoké, amelyek rejtve vannak a fényben, vagy ami csupán más mérési módszerekkel hozzáférhető. 

Tudják, hogy mennyire izzók az égitestek, hogy miből tevődnek össze, hogy merre tartanak és mik a 

pályáik rendellenességei. Vajon nem lenne-e csodálatos, ha valaki a Földön interdimenzionális 

csillagászati lencsékkel állna elő? És ha megtenné, mit látna velük?  Pontosan azt látná, amit leírtam. 

Először képes lenne meglátni az iker fekete lyukakat, amelyek úgy néznek ki mintha csak 

egy volna. Egy interdimenzionális lencse a gravitációt és az időt látná és ezek beleszövődését a 

mintázatba. Ha ezeken a lencséken keresztül szemlélnétek az Univerzumot, meglátnátok, hogy 

hogyan viszonyulnak az ikrek egymáshoz, a lüktetésüket és meglátnátok a szálakat, amelyek 

összekötik a galaxisokat. Hát nem lenne csodálatos? Megmagyarázná a hiányzó energiát. Okot adna 

a tudósoknak arra, hogy a négy erőt hatra növeljék! És ezt megtehetitek. Most el fogom mondani 

nektek, hogy néz ki megközelítőleg. 

Első utalás: A lencsékre nem rakhatjátok rá, de olyan közelre kell, hogy kerüljön a vevő 

berendezés, amennyire csak lehetséges. Egy optikai teleszkóp esetében, ez a tükör. Egy digitális 

teleszkóp esetében, annak digitális szeme. Ezek a lencsék nem kerülhetnek máshová, csak a fókusz 

síkba. Oda kell kerülniük, ahol a gyújtópont van.  

Második utalás: Ezek nem fizikai értelemben vett lencsék. Ezek a lencsék plazma állapotúak. 

A plazmát egy hihetetlenül erős mágnesesség tartja össze nagyon alacsony hőmérsékleten. Ezek 

voltak az utalások. Amikor kifejlesztitek és elvégzitek a mágnesesség beállításait, ami lehetővé teszi 

a plazma összetartását megtettétek a következő lépést a csillagászatban. A fizika változni fog! A 

valóságotok változni fog. Amikor meglátjátok az interdimenzionális dolgokat, a váratlan dolgok 

egyike, amit majd megláttok az élet! Bele tudtok majd nézni egy galaxis belsejébe és mindazok a 

csillagok körül, amelyek izzanak (használjatok szűrőt) ott nyüzsög az élet! 

A kvantumtényező 

Ahogy kinyitod a kaput annak megértése előtt, ami kvantum természetű a tudományban, egy 

újfajta fizikát fogsz felfedezni, ami sajátosságaiban mindig jóindulatú. Hogy úgy mondjuk, már 

útban vagytok, hogy kinyissatok egy kaput és meglássatok valami olyat, ami nem lineáris, és ami 

elfogult - jóindulatúan elfogult. Vedd alapul, hogy a kvantumvilágban létezik egy plusz jellemző, 

ami több, mint pusztán „szabályok sorozata. A ti tudományotok pillanatnyi állása szerint a 

kvantumfizika azzal foglalkozik, hogy miként állnak kölcsönhatásban egymással a nagyon kicsi 

részecskék. Ezek olyan részecskék, amelyek nagyon kisméretűek. Lehetnek ezek akár a fény 

részecskéi is, a DNS molekulái, vagy a hullám-részecske elmélet egyéb termékei. Ezek annyira 

kicsik, hogy elektronmikroszkóp alatt kell őket szemlélni. Ezt nevezitek ti kvantum-mechanikának 

és amit ebből láttok, az csak a mikrovilág. Vajon tudtátok, hogy a fény és a többi anyagok 

rendszeresen váltakoznak hullám jelenségből részecskévé? Vajon tudtátok, hogy a fény akkor 

változik részecskévé, amikor egy Emberi Lény megfigyeli? Nos, hogy tudja egy matematikai 

rendszer „érzékelni”, hogy figyelik? Azt már tudjátok, hogy a kvantum energia egyszerűen nagyon 
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különbözhet bármitől, amit elképzelsz. Mi van, ha ez egyáltalán nem is fizika? Mi van, ha a 

kvantumenergia a „teremtő ujjlenyomata”? Lehet az fizika is, de rendelkezik tudatossággal is.  

A kvantum energia, amit kicsiben láttok, úgy működik az nagyon nagyban is. A fizika az 

Univerzum különböző részeiben különböző, attól függően, hogy mi van annak a bizonyos 

galaxisnak a középpontjában. A fizika nem az egyetemes törvényszerűségek egy szabványos 

gyűjteménye. A teremtő energia kvantumlenyomatának függvényében változik mindenhol. 

Némelyek hasonlók, de mindegyik különbözik valamicskét. Mivel a fizikátok főleg 4D-s, 

nehézséget okoz számotokra felfogni, hogy a dolgok hogy működnek valójában. A kvantumfizika az 

egyetlen kulcs, amivel eljuthattok a multiuniverzumba és annak a lehetőségéhez, hogy a tömeg és a 

gravitáció bizonyos törvényeit az határozza meg, hogy mi történik mindegyik galaxis 

középpontjában. A teremtő energia a középpontban van. Az a bipoláris energia, ami vonzást/taszítást 

gyakorol, amelyet mi „ikreknek” neveztünk el, ott van a galaxisotok középpontjában. Ti ezt 4D-ben 

úgy látjátok, mint szingularitást - ami egyébként lehetetlen - de valójában egy kettős esemény.  

 

A tudomány ezt még nem tudja. És azért mondtuk el most nektek, hogy ha majd fölfedezik, 

elmondhassátok, itt már hallottatok róla. Ez aztán majd hitelt ad minden másnak is, amit itt el fogok 

mondani. Egyébként, hogyan lehetséges, hogy amikor a fizikában minden párban fordul elő, akkor ti 

szingularitást hoztok létre a galaxis középpontjában? Vajon mérlegelte bárki, hogy ott lehet a párja 

is? Kezdjük a csillagásszal és kérdezzük meg tőle: „Kedves Csillagász, hiszel Istenben?” A 

csillagász elgondolkodik, és talán azt válaszolja: „Nekem nem az a dolgom, hogy meghatározzam az 

istenséget. Az én szakterületem nem erről szól. Meglehet, hiszek Istenben, de ez nem az én 

vizsgálódásaim körébe tartozik, mert én tudományos módszerekkel foglalkozom.” Ezért inkább azt 

kérdezd tőle: „A tudomány szempontjából milyen érdekes dolgot látsz a galaxisunkkal 

kapcsolatban? Itt már lehet, hogy a csillagászunk egy kicsit izgalomba jön és így válaszol: 

„Rendben, megmondom mi az, ami mindannyiunk számára nagyon érdekes. Valami olyat fedeztünk 

fel, amit nem értünk. Léteznek olyan fizikai törvényszerűségek a nagyméretű dolgokkal 

kapcsolatban, amelyekre nem alkalmazható az orbitális mechanika, amit a newtoni és az euklideszi 

fizikából tanultunk. Különösnek tartjuk, hogy a galaxis úgy mozog, mint egy tányér, majdnem úgy, 
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mintha a csillagok rá lennének ragasztva. Az egész együtt forog. Léteznie kell valamilyen 

energiának, ami megtartja ezt a formát. Mert az általunk ismert orbitális mechanikának az alapja a 

gravitáció és a tömeg. A tengely körül keringő objektumok, mint a mi napunk körül is, amely 

létrehozza a keringési pályákat, minden objektum a tömege és a sebessége alapján találja meg a 

pályáját, a gravitációs középpont körül. Emiatt van minden bolygónak más pályája. Ez a fizika, 

ahogy azt mi elvárjuk. Így működik a naprendszerünk is. De egy galaxis nem. A galaxisoknak van 

valami a középpontjában, aminek gravitációs bázison kell alapulni, mégis minden úgy mozog a 

középpont körül, mintha egyben lenne. Ez valamiféle gravitációs vagy vonzási egység. Ezt nem 

értjük.” És ez még nem minden. 

Ezután olyan valamit fogsz tőlük hallani, amit majd nem tudsz elhinni. Arról szól, amit 

véletlen esélynek hívtok. Van valami, ami körülöttetek történik, amit fel sem tételeztek. A ti 

négydimenziós valóságotokban minden, ami a földön történik, úgy tűnik, véletlenszerűen történik. 

Hogy úgy mondjuk, a valóság egy valószínűségi harang-görbe szerint történik. Az átlagos dolgok 

sokkal gyakrabban történnek, mint a szokatlanok. Az esélyek az elvárt véletlenszerűség szerint 

alakulnak. Ha újra és újra elgurítanál egy dobókockát, több ezerszer, láthatnád az összefüggést a 

véletlenszerűségben, vagyis amit úgy neveztek: „ahogy a dolgok működnek”. Ezt várjátok el. Nincs 

benne elfogultság.  

Most vissza a csillagászhoz - ő pedig azt mondja: „Bárhová nézünk, azt vizsgálva, amit ti az 

’Univerzum teremtő energiájának’ neveznétek, az matematikailag hihetetlen mértékben 

valószínűtlen. Olyan, mintha elgurítanád a dobókockát és hatost dobnál, aztán megint hatost és 

megint, ezerszer. Ez nem így van a véletlenszerűség birodalmában. Hogy úgy mondjam, 

statisztikailag lehetetlen. Azt mutatja, hogy léteznie kell intelligens tervezésnek.” Most nem egy 

metafizikai beállítottságú személyről, hanem egy csillagászról beszélek. Bármerre is néznek, minden 

valószínűség ellenére, az Univerzumot jóindulatúan az életre tervezték. Ők az „intelligens tervezés” 

kifejezést használták. Én a „jóindulatú tervezést”. És azt is elmondom, hogy az energia, ami a ti 

galaxisotok naprendszereit összeragasztja, több mint 100 milliárd csillagot, az egy hatalmas 

kvantum-kéz, ami ott nyugszik az Univerzumotok minden galaxisán, mintha Isten keze lenne. Ez 

egy kvantum természetű, jóindulatú kéz. Ez a kvantum-tényező, maga az Univerzum teremtőjének 

az ujjlenyomata. Elfogult a szeretetben, elfogult az élet mellett, elfogult a jóindulatban. Ti pedig itt 

vagytok, éltek, egy olyan földön, aminek tulajdonképpen még léteznie sem kellene és az egyetlen 

dolog, ami miatt mégis létezik, az intelligens tervezés. Ha a Világegyetem teljes teremtésében ott a 

jóindulat az életre való tekintettel, tekintettel ennek a földnek a létezésére, az azt jelenti, hogy más 

földek is léteznek. Ott van az élet mindenütt!  

Azonban, ti egy igazán különleges földön vagytok, azon a bolygón, amelyik a szabad 

választás egyedüli bolygója, bárhol is keresnénk. Minden Univerzumban csak egy ilyen bolygó van 

és már korábban is léteztek más bolygók, ahol szabad választás volt. Léteznek emelkedett szintű 

bolygói a szabad választásnak, amelyek más bolygók számára szolgáltatják az élet csíráit, amelyek 

aztán az isteni szabad választás új bolygóivá válnak. És most itt vagytok, a bennetek lévő teremtő 

energiában pedig ott van a századok bölcsessége. Ez nem csak a ti földetek bölcsessége, de a 

galaxisotok korszakainak bölcsessége. Az évmilliárdok során, amióta ez a galaxis létezik, előttetek 

már mások is részt vettek a tudatosság egyéb próbáin. Ők felemelkedtek a jóindulat új szintjeire, 

továbbadva azt a következő bolygónak. Ez egy hosszú távú esemény és végső soron ti is ugyanazt 

fogjátok tenni. Ilyen módon ti a saját magotokkal népesítitek be a galaxist és azoknak a magjával, 

akik előttetek éltek - az isteni szándék magjaival. Ahogy továbbadjátok ezt a jóindulatot, valójában 

az formálja a következő Univerzumot és azt, hogy milyen intelligens is lesz a tervezés. Sok időbe 

telt, míg eljutottunk erre a helyre, ahol úgy mutathatjuk meg a fizikát, hogy hozzáállással 

rendelkezik. Ez egy jóindulatú hozzáállás. Tudatos célja van mindennek, a csillagászok, a tudósok és 

a fizikusok pedig teljes semlegességet keresnek minden dologban, persze nem találják. Amit látni 

akartok az Univerzumban, arra ráhúzzátok a saját "tudományos módszeretek logikáját". És ha nem 
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azt kapjátok az Univerzum tanulmányozásakor, a kapott adatokban kételkedtek, nem pedig a 

módszert hibáztatjátok! A hatalom, ami lassan a tiétek lesz, megkívánja a körülöttetek lévő energiák 

megértését, amelyeket ti soha nem azonosítottatok helyesen. Sok dolgot úgy szeretnétek látni, mint 

energia, miközben azok kimondottan "energia-információk." 

Láthatatlan dolgok 

Ennek a tanításnak az a célja, hogy megismertessük veletek a valódi tudományt, ami 

láthatatlan. Majd látni fogod, hogy végtére is ez nem fantázia, hanem a logikus gondolkodásod 

kitágítása a valóságodon túlra, ami egyébként része a valóságodnak, csak láthatatlan. Elmondok 

néhány megfigyelést, hogy elgondolkodj rajta. Képzelj el két tárgyat egy asztalon. Mondjuk, 

legyenek almák. Mit látsz? „Nos Kryon, látok egy tárgyat, meg egy másik tárgyat és egy ürességet 

köztük. És látom az asztalt is.” Ez nagyon négydimenziós szemlélet és ez a te valóságodban 

helyénvaló. De van itt még más is. Nincs olyan dolog, hogy „űr a tárgyak között”. Minden, az 

energiának egy állandó és állandóan változó teljesség-kontinuumában létezik. Ha volna 

interdimenzionális szemüveged, nem két tárgyat és egy asztalt látnál. Inkább egy folyamatot! És 

ebben a folyamatban, a színek mutatják meg, hogy hol jelentkeznek a különbségek az energiában, 

amelyek létrehozzák azt, amiről azt gondolod, hogy szilárd vagy azt, hogy űr. Egyáltalán nem 

tárgyakról van szó! Egy energia-folyamról, ami állandóan mozgásban van. Ez a metaforikus 

interdimenzionális szemüveg azt fogja megmutatni, hogy nincs olyan dolog, hogy űr a tárgyak 

között. Elválaszt valami attól, akit szeretsz? Talán a Földgolyó egy másik vidékén él? Nincs űr 

köztetek! Nem létezik. Ebben a pillanatban is kvantum szinten össze vagytok kapcsolva. Mit 

gondolsz, mi választ el valakitől, akit szerettél és elvesztettél mostanában? Mi választ szét 

benneteket? Egy óriási üresség? Úgy gondolod, hogy a halál? Elárulom az igazságot: Nincs köztetek 

üresség –csak interdimenzionális észlelés. A valódi dimenzionalitásban nem létezik lineáris idő és 

nincs távolság. Az élet örökkévaló. Te az életet csak olyannak képzeled, mint az Emberi élet, mintha 

nem létezne más. És újra itt vagy a bolygón. De te ezt nem így látod. Számodra ez az egyedüli 

alkalom. Nincs üresség közted és azok közt, akiket szerettél és elveszítettél. Egyáltalán nincs. De a 

4D-ben te azt mondod, hogy van és gyászolod azokat, akik eltávoztak, az által, amit ti Emberi 

halálnak neveztek. De ha felveszed azt az interdimenzionális szemüveget, akkor ők itt vannak! 

Mindig is mondtuk, hogy "nem vagytok egyedül. 

 

A négy dimenzióban, amikor a tudomány elkezdte vizsgálni az atom formáját és a részeit, 

felfedezték, hogy minden egyes atomnál az atommag és az elektronfelhő között rettenetes méretű űr 
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van. Tegyünk egy képzeletbeli utazást. Lépj be velem együtt az atomjaid szerkezetének közepébe. 

Tételezd fel, hogy akkora vagy, mint egy proton. Ez nagyon, nagyon apró. Itt állsz az atomszerkezet 

fénykörében és sötétség van. Igazi sötétség. Tegyük fel, hogy az atom közepében a proton akkora, 

mint egy Ember, ekkor az elektronok mérföldes távolságban keringenek körülötte. Igazi 

hajtóvadászatot kéne indítanod, hogy megtaláld őket. Ez az atomszerkezet méretaránya. Rengeteg 

nagy üres tér van minden atom szerkezetében. A mikro és a makro fizikában sok hasonlatosság van. 

Sőt, biológiátokban is olyan az elrendezés, ami követi a nagyobb Univerzumot. Szeretném 

elmondani, hogy mi az a láthatatlan dolog, ami az atom középpontjában lévő proton és az arányaiban 

nagyon távol levő elektron-felhő közötti térben van. Teli van információval és fizikával. Olyan 

anyag van ott, amit nem láthattok. Egy részét "spirituális anyagnak" is nevezhetjük. 

Interdimenzionális tudásotok, csak még ezután fog megmutatkozni. Most még mindenre lineáris 

szokásaitok szerint néztek, a négydimenziós valóságotokban. Ha az atom magjának matematikáját 

vizsgálod, csak azt látod ott, amit a 4D megenged. Nem fogod meglátni, hogy mi van ott valójában. 

Képzeld el, hogy még mindig proton vagy. Elindulsz egy hosszú utazásra, hogy megtaláld pici 

barátaidat a gyorsan mozgó elektronokat. Tudod róluk, hogy ott köröznek. A régi Föld energiájában, 

nem fogsz látni semmit, mind addig, amíg el nem éred a külső kört, ahol azok elsuhannak. Most az 

új energiában, a kiterjedt űrben utazva, viszont kezdtek "látni" valamit, mivel egy kissé 

felemelkedett a fátyol. Kezdesz látni más dimenziókat. Először vibráló "árnyaknak" érzékeled őket. 

Néhányan már interdimenzionálisak lettetek. Nem teljesen, de már feszegetitek a problémát a "nem 

látható" körül. Kezdtek észrevenni bizonyos dolgokat, látjátok valaminek az árnyékát, olyan 

helyeken ahol azelőtt soha. A szemetek sarkából olyan mozgásokat vesztek észre, ami a múltban 

megrémisztett volna benneteket, de ami most már helyénvaló. Tehát interdimenzionális szemüvegen 

át nézve nincs űr az atommag és az elektronfelhő között. Inkább egy folyamat zajlik, és ez van 

kitöltve valamivel, aminek nem tudtok nevet adni, de még mi sem. Erre magatoktól kell majd 

rájönnötök. Ez két energia társulása, az egyik a Mágnesség, a másik a Gravitáció. 

Ez a két testvér-energia teljes mértékben szétválaszthatatlan. Soha nem fogjátok megtalálni 

az egyiket a másik nélkül. Itt a Földön a tudósaitok felcímkézték a két jelentősebb erőt a bolygón, a 

mágnességet és a gravitációt. Ez helytelen. Egy erő létezik két tulajdonsággal, de ti ezt még nem így 

látjátok, mivel nem vagytok teljesen tisztában a folyamattal. Nem tanulmányozhatod az egyiket a 

másik nélkül. Az egyikkel végzett kísérletek beindítják a másikat. Néha a tudósok nem értik azt, ami 

a kísérletek során történik. Ez pedig annak a ténynek köszönhető, hogy a tudósok megpróbálnak 

különválasztani egy folyamatot. Külön skatulyába akarják tenni a mágnességet és a gravitációt, de 

nem tudják megtenni. A mágnesség és a gravitáció elválaszthatatlanok. Amikor anomáliát 

tapasztalsz az egyikben, azt a másik okozza. Ez egy láthatatlan folyamat. A kísérletek a 

mágnességgel módosítani fogják a gravitációt és megváltoztatják magának az anyagnak a 

fáziseltolódását! Megváltoznak az idő paraméterei és a távolságé is. De a ti lineáris elmétek 

megakadályozza, hogy lássátok a folyamatot. Számotokra ez láthatatlan. Elmondok egy példát, a 

folyamattal kapcsolatban. Egy általános dologról van szó láthatatlan, mégis nagyon erőteljes. 

Amikor a kezedbe veszel két kis rúd-mágnest és közelíted őket, egyik pozícióban, alig tudod 

őket szétválasztani! De ha megfordítod őket, ellökik (taszítják) egymást, de olyan erővel hogy 

képtelen vagy összeilleszteni őket, bármilyen erősen is nyomod. Ahogy ez a két erő működik, sokat 

szórakozhatsz velük. Szórakozásképp, sokféle módját kitalálhatod, hogy mit tehetsz velük. Van, 

akinek az íróasztalán egy valami folyamatosan ott lebeg egy nagy mágnes pozitív és negatív pólusai 

között. Úgy tűnik, mintha a levegőben úszna. Mi okozhat egy ilyen állandó erőt, egy ilyen erejű 

vonzást és taszítást egész életedben és még azon túl is? Sehová nem kapcsolódik, nincsenek benne 

elemek, nincs sehová bedugva és mégis van fizikai ereje, láthatod saját szemeiddel és érezheted a 

testeddel, amikor csak akarod. Elárulom, hogy miről van szó: Ez a mágnességnek és a gravitációnak 

egy folyamata. Ezek átfedik egymást, létrehozzanak egy kölcsönhatást, ahol mindkét térben 

rendellenességek jönnek létre. Ez éppen elégséges arra, hogy kibillentse az egyensúlyból a kozmikus 

szövedéket, hogy láthatólag a semmiből, fizikai energiát (erőt) nyerjen. Ha ez az erő elég nagy, 
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képes megváltoztatni a távolságot, az időt és az anyag tulajdonságait (az űrt az atommag és az 

elektronfelhő között). Ez egy interdimenzionális erő és ez örök! 

Látni akarsz egy energia-mentes gépet? Nézd meg a két rúd-mágnest! Ennél jobbat és 

egyszerűbbet nem találsz. Nincs mozgó alkatrész. Örök energia, ingyenesen. A fizikusok majd azt 

mondják: „Nem kaphatsz valamit a semmiből.” Ebben igazuk van. Vannak egyenleteik, amelyek ezt 

kifejtik és leírják, de ők nem tudják, hogy honnan jön ez az energia.” Ez nem „valamit a semmiből”. 

Hanem része egy roppant gépezetnek, amely mindig készen áll arra, hogy megcsapolják egy kis 

energiáért, mivel olyan csere-tulajdonságokkal rendelkezik, ami azonnal pótolja a hiányt egy olyan 

forrásból, amely maga az Univerzum állandója. Ez azt jelenti, hogy az univerzumban a fizika 

egyetemes „törvényei” alapján, valami módon és valahonnan még az egyszerű rúd-mágnes energiája 

is pótlásra kerül. 

 

A Föld olyan, mint egy nagy mágnes, melynek van északi meg déli pólusa. Mik a 

tulajdonságai ennek a masinának? „Van esetleg valamiféle kapcsolat az északi és a déli pólus 

energiái között, amit mi nem igazán láthatunk?” A válasz igen! Létezik egy nagyon erős 

interdimenzionális visszakapcsolás, amit ti nem láthattok. Minden mágneses mező pólusai között 

van egy motor, amelyik interdimenzionális és mindig „bekapcsolva” van. A pólusok között egy 

folyamat zajlik és nem üresség található. A Föld esetében, te vagy az, aki ott van a folyamatban (a 

pólusok között) és a föld mágnessége viszonyul a biológiádhoz és a DNS-edhez. Energia, látszólag a 

semmiből. Most adunk még valamit, hogy elgondolkodj rajta.  

Kategorizáljátok a fényt, a hangot és a színeket. Bizonyos dolgokhoz színeket, míg más 

dolgokhoz fényeket, és ismét más dolgokhoz hangokat kapcsoltok, de a bolygón minden egyes dolog 

rendelkezik mind a hárommal! Ez a három, egységet képez, és nem beszélhetsz semmiről a földön, 

ami nem rendelkezik mindhárommal. Ti mégis külön tanulmányozzátok őket. Persze szemlélheted 
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őket egymástól függetlenül is, ha úgy döntesz. De az olyan lenne, mintha elmennél egy 

hangversenyre és azt kérnéd, hogy csak a hegedű szóljon, míg a zenekar többi részét nem akarod 

hallani. Miért tennél ilyet? Miért szigetelnél el csak egy tulajdonságot, mondván: „Csak ezt az egy 

dolgot tanulmányozzuk, a többit hagyjuk figyelmen kívül!” Azért mert nem vagy képes látni és 

hallani a többieket. Mert azok gyakran láthatatlanok számodra. A fény maga is energia. A fény 

építőköve az anyagnak és egy folyamat része. Ezt még fel kell fedeznetek. Kísérletezzetek, hogy 

meglássátok! Fényt fogtok találni minden anyagban, még egy sziklában is! Lehet, hogy nagyon 

finom formában, de ott van. Felhívjuk a tudósok figyelmét, hogy találjanak olyan „fény-mentes” 

kamrákat, ahová berakhattok közönséges dolgokat. Vágjátok ketté vagy nyissátok fel őket, ha úgy 

tetszik. Szuper-érzékeny fényképező eszközökkel együtt hagyjátok őket ebben a kamrában egy 

hétre, egy hónapra, vagy akár hosszabb időre is. Egy nagy-fényérzékenységű fényképész-lemezre 

gyűjtsétek össze a fotonokat, amelyek a teljes sötétségben kilépnek a sziklából. Amikor kiveszitek a 

kamrából és előhívjátok, úgy találjátok majd, hogy ott van a fény a sziklában! Ha analizálod ezt a 

fényt, olyan rezgéstartományra bukkansz, aminek nincs semmi értelme: Túlságosan is magas lesz a 

rezgés, ahhoz képest, mint amire számítottál. Ez az új vibráció a szín! Amikor egy nagyon magas 

vibrációról kezdesz beszélni, nem színekre gondolsz, mert az nem illik bele az Emberi szemléletbe. 

De a mi szemléletünkbe igen és gyönyörű. Mindenben ott van a fény. Vannak olyan tulajdonságai a 

fénynek, amelyek még arra várnak, hogy megértsétek és megmérjétek őket, de minden vibráció szín 

és hang. Micsoda zenekar! Micsoda hangot ad a fény! A fény hang is egyben, de te ezt nem hallod. 

Én igen és te is, amikor nem emberi formában létezel. Egyszer majd a tudomány is felfedezi, hogy a 

DNS valójában énekel! A készülékek majd megmutatják, hogy a DNS hangrezgésekkel rendelkezik. 

Az interdimenzionális dolgok lassan kezdenek láthatóvá válni, némelyek tisztán, némelyek még 

nem. Lesznek, akik mindezt laboratóriumban fogják megtapasztalni és lesznek, akik magukon fogják 

észrevenni ezeket a tulajdonságokat. De ez majd mindenki számára elérhető lesz. A Föld új energiája 

az egész emberiség számára készül.  

Atomszerkezet, Polaritás, Ikrek 

Elviszlek benneteket az atom alapvető szerkezetéhez. A fizikusok azt mondják, hogy az 

elektronok keringenek. Nem keringenek, és nem tudnak keringeni. Az elektronnak nincs kiterjedése, 

mert energia. Nem kering, viszont elektromos potenciálja van. Minden egyes részecske ezen a 

bolygón, minden, amit láthattok és minden, ami ebben az Univerzumban található, polaritással lett 

létrehozva. Minden dolog polaritással lett létrehozva és úgy lett tervezve, hogy önmagát 

kiegyensúlyozza. És a polaritás miatt, amit ti pozitívnak és negatívnak neveztek, mozognak és 

igyekeznek egyensúlyban maradni egy mezőben - minden dolog, legyen az fizikai vagy egyéb. 

Azonban, minden polaritás igényli, hogy egyensúlyban tartsa az, amit én társ-feszültségnek 

neveznék. Az elektronok hordoznak (polaritásban pörögnek) egy bizonyos fajta töltést, (ahogy azt ti 

neveznétek), nevezzük pozitívnak és vonzódnak azokhoz, amelyek negatív töltésűek és így 

nullázzák magukat. Megkeresik egymást, hogy létrehozzák a zéró egyensúlyt. Kutatnak az 

egyensúly után, és ha nincsenek egyensúlyban, nem boldogok. Csak azért használom ezt a szót, 

hogy hangsúlyozzam annak a fizikai részecskének az állapotát, amelyik nem találja az egyensúlyát. 

Míg az atomok esetében, nincs meg mindig a megfelelő számú elektron-pár, mert az atomokra nincs 

olyan szabály, ami kimondaná, hogy mindig azonos számú elektront kell létrehozni. Így gyakran 

előfordul, hogy egy kilóg a sorból, és ha ez történik, akkor az egész atom pozitív vagy negatív 

töltésű lesz, a kilógó elektrontól függően. Amikor ilyen történik, ez az atom keres egy másik atomot, 

ami a kilógó elektron miatt ellentétes töltésű. Ennek a neve a mágnesesség. Ezzel elmagyaráztam 

nektek a mágnesességet.  

Nos, a tudomány részben már tisztában van ezzel. Amit azonban még nem fogtak fel, hogy 

minden dolognak kettőssége van. A legkisebbtől a legnagyobbig, még a galaxisban is jelen van a 

kettősség. A galaxisotok középpontjában, amit ti fekete lyuknak neveztek, ott is van egy kvantum-

vonzás/taszítás motor. Itt egy nagy kérdés és ezt most azonnal meg is válaszolom. Miért van 
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mindennek polaritása? Miért lett így teremtve, egészen le az elektronokig? Még a legkisebb 

részecskének is, aminek a Higgs Bosen (Isteni részecske) nevet adtátok és a kvarkoknak, mindnek 

van polaritása. Nincsen egyetlen részecskéje sem a természetnek, amit csak találtok, aminek ne lenne 

polaritása. Miért? Megmondom miért. Ha nem így lenne, az Univerzum nehézkes, unalmas hely 

lenne. Hiszen azáltal, hogy minden egyes részecskében dualitást teremtesz, olyan aktív Univerzumot 

hozol létre, amelyik ön-egyensúlyozó és soha nem pihen. Ha nem így lenne, akkor statikus, 

változatlan lenne, és minden kreativitást nélkülözne. Következésképpen, polaritás nélkül élet sem 

lehetne. Az élet úgy lett létrehozva, hogy legyen dualitás és polaritás az atomi részecskékben. Hogy 

az Univerzum létezzen, életre van szüksége. Élet nélkül a fizikai világnak sincs értelme - és ti ezt 

egészen másképp hittétek, ugye? Az élet véletlenül jött létre egy bolygón. Ó, mennyire 4D-sek 

vagytok! Az élet maga a tervezés.  

 

A mágnesesség és a zéró-pontok ott vannak a galaxisotok középpontjában is. Ez azt jelenti, 

hogy a galaxis összefonódott állapotban van önmagával. Ez megmagyarázza, hogy miért nem a 

newtoni mozgást követi az összes konstelláció és a naprendszerek. Ehelyett mind együtt keringenek, 

egyként a középpont körül, mert össze vannak fonódva. Tehát makro-összefonódás. A galaxis a 

legnagyobb dolog, amit csak el tudtok képzelni, össze van fonódva önmagával. Vajon lehetséges, 

hogy létezik más összefonódás is körülöttetek a mindennapi életben, amit nem láttok, vagy nem 

ismertek fel, vagy nem vesztek észre? A válasz igen. 

Ha az atomszerkezeten belül a polaritást befolyásolni igyekeztek, még újabb felfedezések 

várnak rátok. A legérdekesebbek egyike az lesz, amikor felfedezitek az "ikreket". A közönséges 

atomszerkezet egy nagyszerű dolgot rejt magában, ami minden bizonnyal teljesen összezavar majd 

benneteket, mivel látszólag fittyet hány az idő és a tér törvényszerűségeinek. Az "ikrek" egy olyan 

páros, melyet egymással mindenkor kapcsolatban álló és kizárólag párban előforduló 

atomrészecskék alkotnak. Nem szándékozom közölni veletek, hogy hol keressétek, de ha ráleltetek, 

fel fogjátok ismerni. A "lábnyomukat"egyesek már felfedezték! A viselkedésük minden kétséget 

kizáróan bámulatba fog ejteni benneteket. Meglátjátok majd, hogy megfelelő stimulálás hatására 

mindig együtt, párban mozognak. Nem számít, hogy egymástól milyen messzire viszitek őket, 
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mindig pontosan együtt fognak mozogni. Ha az egyiket kilövitek az űrbe és elkülditek a 

naprendszereteken túlra, akkor is egyként viselkednek. Ha pusztán az egyiket stimuláljátok, a másik 

ugyanúgy fog mozogni. Örökre párban maradnak és elpusztíthatatlanok. Ha az egyikük energiája 

átalakul, a másiké is követi a változást. Ez a felfedezés feltehetőleg arra ösztönöz majd benneteket, 

hogy újragondoljátok az idővel és a térrel kapcsolatos elméleteiteket, mivel ez a tényező nem fog 

megállni az általatok helyesnek elfogadott a "végső sebességnél", vagyis a fénysebességnél. Ott lesz 

előttetek valami, ami gyorsabban mozog, semhogy mozgását mérni tudnátok. Az "ikrek" között 

fennálló azonnali és közvetlen kommunikációs kapcsolat szolgál minden entitás kommunikációjának 

alapjául a világegyetemben. Ez az a folyamat, amely 1987-ben azonnal tudatta mindenkivel, hogy a 

Föld készen áll a változásra. 

A fény sebessége a fizika szabályainak selejtezése 

Az Univerzum tényleges alakjának összerakásához le kell raknom az alapokat. A modern 

tudományos gondolkodásotok egyik feltételezése, hogy a fény sebessége abszolút és minden, ami 

sebességgel kapcsolatos, vele mérhető össze, mivel ez a leggyorsabb valami, amit látni és mérni 

tudtok. Ez lett az asztronómia etalonja. Az elgondolás, hogy az idő, változó, ami igaz is szintén attól 

függ, hogy milyen sebességgel utazol. Mindez úgy válik valóságotokká, hogy a fény sebességét, 

mint mágikus számot használjátok. De egyszer majd eljön az idő és a tudás, amely kimondja, hogy a 

fény sebessége sem állandó. A valóság az, hogy különböző mindenfelé az Univerzumban, a 

dimenzió tulajdonságaitól függően, ahol azt mérjük. Többféle fénysebesség van, és ez attól függ, 

hogy hol tartózkodsz, és mit szemlélsz. Ez a megállapítás meglehetősen idegen, majdnem 

mindennel, amit eddig tanultatok és idegen majdnem minden, a dolgok működéséről szóló 

szabályotokkal. De ez először is rendet tesz majd a csillagászat távolságmérésében, igaz ez az időről 

szól. Ahogy a csillagászaitok szeme egyre jobbá válik (berendezéseik által), meg kell változtatni a 

látottak indoklását. Kutassatok a világűrben a többdimenziós tér és a fény tulajdonságai után, amely 

attól függően változtatja sebességét, hogy milyen a környező, helyi valóság, különösen az időkeret. 

Ez majd lassan megmagyarázza miért nem volt "ősrobbanás" (big-bang), hanem e helyett "nagy 

megnyilvánulás." Tudományotok azt feltételezi, hogy amikor majdnem fénysebességgel utaztok, az 

időtök változik. Ez ellenkezőleg is működik: Mi történik a fény sebességével, ha helyette az időt 

változtatod? Mindkét irányban működik, a mágnesség és a gravitáció játszik szerepet az idő 

változásában. Mindez az "új szemlélet" és megértés, tulajdonképpen kapcsolatban van a 11:11-el, 

ami 1987-ben történt. Akkor beleegyeztetek, hogy megváltozzon az időkeretetek. Ezáltal a fény 

sebessége is megváltozott. A tudomány lehetőségei közé tartozik, hogy kezdje újraértelmezni a 

relativitást, ami sokkal messzebbre hatol mindattól, amit valaha is feltételeztél.  

Az idő egy összetett dolog 

Meg szeretném mutatni, hogy hogyan működik az idő, de nem tudom. Ez azért van, mert a 

multidimenzionális összetettségének valósága nem teszi lehetővé, hogy az Emberi Lény, 

képességeivel azt befogadja. Ezért metafora formájában fogjátok megkapni, a legegyszerűbb 

formájában, ami csak töredéke a valóságnak. Számotokra az idő egy elkülönülést jelent. Az Ember 

számára a 4D-ben csak egy idő-vonal létezik. Nem létezik többféle idő, inkább csak egyetlen vonal 

éspedig az, amelyiken haladtok a valóságtokban. Ti ezt úgy látjátok, mint egyetlen, egyenes vasúti 

pályát, a jövő felé. Csak egyetlen sebességgel halad, egyetlen irányban, a te életed szempontjából és 

a föld szempontjából. Nem mozdul se jobbra se balra. Az igazság az, hogy egész idő alatt mozog. A 

másik igazság, amit ti nem értetek, hogy bármelyikőtök leléphet erről a vonalról és létrehozhat egy 

gyorsabbat, vagy egy lassúbbat. Hadd magyarázzam ezt meg. 

Képzeld el egy pillanatra, hogy mindannyian ugyanazon a vonaton utaztok. Építs az 

elmédben egy sínpárt annak a vonatnak, ami most az idő. Rakj a vonat elé egy mozdonyt, ami 

nagyon lassan mozog egy irányba, egyenletes sebességgel, ez vagy te és a te életed. Szállj fel a 
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vonatra, amit te hoztál létre. Képzeld el, hogy ez a sínpár körben végighalad az egész földön. A te 

észlelésednek, mivel csak a horizontig látsz el, a sínpár egyenesen halad. A dolog igazsága, hogy az 

a sínpár, amit te létrehoztál, egyenesen halad a föld körül, így körbe halad. Ami azt jelenti, hogy 

ugyanazt a sínpárt látod magad mögött is. Így, ez az időt is egy körbe helyezi.  

 

Számodra rejtély, hogy az idő is egy körben legyen, mivel a négy dimenzióban egy egyenes 

vonalon mozog, kezdete van és vége. Fogalmad sincs róla, hogy ezek hogyan jöttek létre, a kezdet és 

a vég rejtelmes dolog, de te csak ilyen módon akarod szemlélni, így felel meg neked. Nézd csak meg 

ennek a körbe járó időnek néhány tulajdonságát, amelyek zavaróan hatnak rád. Mondjuk, a te életed 

harminc métert tart ezen a vonalon. Nem túl hosszú, de ez legyen egy élethossz. A vonat, ahogy 

megy a föld körül, nagyon lassan halad. Így soha nem kell igazán aggódnod, hogy találkozol a 

múltaddal. Harminc méter, egy élet hossza, soha nem fogsz találkozni a múlttal. De tegyük fel egy 

pillanatra, hogy meg tudod tenni. Mi történne, ha körül tudnál érni a földön egy élet alatt? Végül 

áthajtanál ugyanazon az energián, amit már ismersz. Ugyanezen a módon gondolkodva, ha 

néhányszor körülérnél a földön, végül belefuthatnál abba, ami majd lehetne belőled! Ha körbe jár, az 

azt jelenti, hogy a jövő hatással van a jelenre! Persze, te a 4D-ben azt gondolod, hogy a jövő még 

nem történt meg. Kvantum értelemben viszont igen. Az igazi kvantum állapot nem egyezik a 

tapasztalati elkülönült fogalmakkal. Egyezik azonban az állandóan változó potenciálokkal. 

 A következő információt azért kapjátok ilyen formában, mert vannak tudósok, akik 

ugyanilyen formában szemlélik ezt. Vajon lehetséges az, hogy a jövőtől energiát és információt 

kapjatok most? Gondolj erre a vasúti pályára, egy pillanatra és hadd komplikáljuk meg egy kicsit. 

Képzeld el, hogy rétegek vannak egymáson. Minden alkalommal, amikor a vonat körülér a földön, 

létrehoz egy múltat és egy jövőt. Mondjuk az emberiség van azon a vonaton. Ott van a sínpárnak egy 

karikáján mindennek a múltja, a jelene és a jövője, ami valamikor is megtörtént. Most hozzunk létre 

egy ideiglenes helyzetet, amikor is, te meg tudod állítani a vonatot. Leásol a sínek között és felveszel 

valamit, ami vagy még meg sem történt, vagy régebben történt meg. Adjunk még valamit a 

kirakóshoz. Mondjuk, ennek a sínpárnak fel kell menni néhány dombra és lemenni néhány völgybe. 

A hegyek és a völgyek mindig ugyanazok ebben az idő-vonalban. Ezért ahogy utazol körbe-körbe és 

elég értelmes vagy, egy olyan rendszerben, amelyik megérti ezt az idő-vonalat, esetleg még egy 
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térképet is készíthetsz a hegyekről és a völgyekről, amelyeken a te idő-vonatod halad keresztül. Még 

el is nevezheted őket fraktáloknak (idő-töredékeknek) és igazad lehet. Minden alkalommal, amikor 

rátalálsz erre a pontra az időben, legyen az a jövőben vagy a múltban, ugyanazzal a heggyel vagy 

völggyel találkozol. A lehető legegyszerűbb módján mondtam el a multidimenzionalitásnak azokat a 

jellemzőit, amelyek az idővel kapcsolatosak. Olyan potenciálokat vizsgálunk, amelyek a te elmédben 

még nem történtek meg, de kvantum értelemben igen. Egy olyan vibrációnövekedésben részesültök 

ezen a bolygón, aminek következtében meg tudjátok vizsgálni az idő vonalát és kiválaszthatjátok, 

hogy merre akartok menni. A vibráció-váltás kvantum természetének potenciáljait szemlélitek és egy 

olyan kultúrát hoztok létre, ami majd túlmegy mindazon, amit most el tudsz képzelni. Mert ez az 

információ majd szembeszáll minden próféciával. Mert a prófécia egyetlen nyomtávon alapul és 

egyetlen dolog történik újra és újra a 4D-ben. De amint te elkezdesz multidimenzionálissá válni, az 

információ energiává válik és azon az idővonalon ott az információ a Föld potenciáljairól. Te most 

jól belegabalyodtál egy olyan valóságba, ami nem fér bele a te dimenzió-észlelésedbe. Nehéz ezt 

nektek tanítani, mivel a ti valóságotok egy egyenes vonalhoz köt benneteket. De érezni azonban 

egyszerű. Képzeld el, hogy a megoldás már megvan. Képzeld el, hogy azok a dolgok, amelyeket 

tervezel, már elkészültek. Képzeld el önmagad, ahogy hátranézel, és azt mondod: "Nos, ez nem is 

volt olyan nehéz." Képzeld el a legkellemetlenebb dolgokat, amelyeket magaddal hordasz, hogy túl 

vagy rajtuk és megoldottad őket. Minden dolog lehetséges, mivel minden dolog megváltoztatható. 

A Naprendszer mágnesessége 

Már több mint 20 éve elmondtuk, hogy a Föld mágneses mezője válságos volt a 

tudatosságotok számára. A mágnesesség kvantum-energia. Ugyanúgy a gravitáció és a fény is. Egy 

kvantummező vesz körül benneteket éspedig a Föld mágneses mezője. Elmondtuk, hogy ha az 

emberi tudatosság változik, a mágnesesség is megváltozik. Kénytelen. Ki kell, hogy egészítse, amit 

ti tesztek. Úgy kell neki helyezkednie, hogy be tudja fogadni, amit tesztek. Hogyan növekedhetne a 

bolygó tudatossága, ha a mágnesesség ugyanolyan maradna? Sehogyan. Tehát a mágnesességnek 

mozdulnia kell. Tehát, az egész a bolygótok mágneses erővonalainak váltásával kezdődött, ami ma 

már írott történelem. Most már az iránytűk megmutatják, hogy mindaz, amiről beszéltem, itt van. Az 

erővonalak 1989 óta jócskán elmozdultak. De többnek is kell lennie. Mit gondoltok, mi más tudja 

megváltoztatni az egész bolygótok mágnesességét? Újra kell hangolódnia és ahhoz, hogy ezt 

megtegye, segítségre van szüksége. 

A Naprendszeretek a bolygó mágneses változásának a motorja. A Naprendszeretek magja a 

Nap. Kibocsát valamit, amit Napszélnek hívnak, ami szinte teljes egészében mágnesesség. Egy 

mágneses energia, ami szó szerint kilövell a Napból és ennek a tartalmát kizárólag a Nap hozza létre. 

Ennek a mágneses energiának neve is van - helioszféra. Ezt a mágneses szelet „nekifújja” a ti 

Földetek mágnesességének és ez változtatja a bolygótokat. Mert ha az energia mindig ugyanolyan 

lenne a Földön, akkor nagyon kevés dolog változna valaha is. Egy kicsit tudományosabban, azt 

mondhatnánk, hogy a Nap mágnesessége ezt a szelet nekifújja a Föld mágnesességének és két 

kölcsönhatásba lépő mágneses mezőt kapunk. Ez létrehoz valamit, amit induktanciának hívunk, ami 

a tudomány számára rejtély. Ez az átfedésben lévő mágneses mezők „levese”, ami lehetővé teszi az 

energiának az információcserét és erőforrás nélküli erősítését. A Földön ez a jelenség alkalmazásban 

van, de a jellemzőit rejtélyesnek tekintik. Itt van, hogy mi fog történni. Figyeljétek a változásokat a 

Napotokon. Nevezhetitek őket Napviharoknak, de az csak az értetek történő átkalibrálás, ti pedig 

aggódni fogtok miatta. Ez pedig azért van, mert sok érzékeny elektronika van a bolygón és körülötte 

és ezek az eszközök majd reagálnak. Arra számítasz, hogy a bolygó mágneses mezeje ugyanaz 

marad, de nem maradhat ugyanaz, amikor egy gigantikus Napvihar van folyamatban. A 

kommunikáció bizonyos formái megszakadnak. Talán még az áramszolgáltatás is megszakad. 

Figyeljétek a Napot, mert ott is folyamatban van a váltás. A dolgok az intelligens tervezés 

következtében történnek, Isten és a Teremtő szeretete hatására, a dolgok megváltoznak a ti 

tudatosságotok számára. A gondolkodásnak egy új módja fejlődik ki, ami szó szerint minden ember 
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DNS-mezőjét érinti. Ez megváltoztatja a DNS-ben található információt és lehetővé teszi az emberi 

lény számára, hogy egy olyan új valóság jellemzőit fogadja be és erősítse, amilyennel eddig soha 

nem rendelkezett. Valami készülődik már nagyon régóta. Magának a Naprendszernek a 

mágnesessége változik. Ahogy a Naprendszer halad az űrben, közben keresztezi az űr bizonyos 

sajátosságait, ez valamennyire megváltoztatja a mágnesességet, ami akkor egészen más lesz, mint 

amilyen valaha is volt. Ettől pedig megváltozik a Nap. Vajon látod a ciklust? A ciklikus valóságnak 

egy töredékében egyik erősíti a másikat. A ti középpont körüli mozgásotok megváltoztatja a 

Naprendszert. A Naprendszer új pozíciója megváltoztatja a Nap jellemzőit. A Nap jellemzői a 

helioszféra által kerülnek a bolygóra, ez pedig hatással van a ti DNS-etekre.  

 

Most az intellektuális beállítottságúak majd azt fogják mondani: „Nos, ennek semmi értelme. 

Ezek a folyamatok, amelyek készek hatni a Földre, ott voltak korszakokkal ezelőtt is, készen arra, 

hogy metsszék a Naprendszer vonalait. Ezek a dolgok nem „csak úgy” megtörténnek. Vagyis, 

megtörténtek volna mindenképpen. Nem számít, hogy éppen történik-e tudatváltás vagy nem.” 

Elfogadom ezt az érvelést, de egy magyarázattal. Mondjuk, az 1600-as években egy űrhajó elhaladt 

a bolygó mellett zenét sugározva, mint a bolygó számára zenét közvetítő rádióállomás. Most hadd 

kérdezzem meg tőletek: vajon valóságos lehetett az adás? Igen, én azt mondom, valóságos. Vajon a 

zene valódi lehetett és gyönyörű? Igen. Vajon az űrhajó régóta úton lehetett? Igen. Vajon a bolygón 

hányan hallották a zenét? És a válasz az, hogy senki! És ez kizárólag azért, mert a rádióvevőt még 

nem találták fel. De ebben a példában az űrhajó mindig is úton volt. Értitek a metaforát? A mágneses 

változások mindenképpen megtörténtek volna, de ha a Föld nem állt volna készen, senki nem 

hallotta volna a zenét. Nem lett volna reagálás és az emberek olyanok maradnának, amilyenek 

mindig is voltak. Változtatva a jövőt, megváltoztatjátok a múltat. Átrendezitek a Naprendszeretek 

energiáját és még valami mást is.  

Nektek ezt nehéz megérteni, de mindenképpen elmondjuk: a dolgok, nagyon-nagyon messze 

tőletek is változnak. Ti ezt nem hiszitek, mert túl messze vannak ahhoz, hogy elmélkedjetek rajta és 

a 4D-ban, a távol lévő dolgok nem férnek bele a valóságotok buborékjába. Azonban, kvantum 

állapotban ezek veletek vannak. Az egész galaxis úgy forog, mint egy tányér, olyan módon, ami 

minden intuíciónak ellentmond. A csillagok és a csillagrendszerek nem a Newtoni fizika szabályai 

szerint keringenek, amihez hozzászoktatok mindenfelé magatok körül, a saját Naprendszeretekben. 
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Mert a csillagok és a csillaghalmazok számára a ti galaxisotokban a középponttól való távolság nem 

számít. Minden csillag egyként forog körbe. Ez azért van, mert a galaxis össze van akadva a saját 

középpontjával. Ebben az állapotban nincs idő vagy távolság. A tudatosság változása ezen a bolygón 

megváltoztatta a galaxis középpontját. Ez pedig azért van, mert ami itt történik, arról „tud” a 

középpont. Számunkra nagyon érdekes a tudományos reagálásotok minderre. Láttátok, hogy a 

Világegyetem „teremtő eseményéből” hiányzik bizonyos energia ahhoz, hogy olyanná formálódjon, 

amilyen. Ráadásul, felfigyeltek a galaxis forgásának szokatlan módjára, amit épp az imént 

állapítottam meg. Kiszámítottátok, mindahhoz, hogy ez a helyén maradjon, lennie kell olyan 4D-s 

anyagnak, ami itt hiányzik, még nevet is adtatok neki – sötét anyag. Valaha is gondoltatok már arra, 

hogy itt egy többdimenziós effektus működik, amelyet már meg tudtok figyelni és ki tudtok 

számítani – aminek roppant ereje van, de nem látható? Ez egyáltalán nem „anyag” és nem 4D-s. Ez 

kvantum energia. Hadd mondjak még valamit a fizikáról. Újra csak le fogom egyszerűsíteni. Amit 

csak láttak a tudósaitok a fizikában, minden párosan történik. Pillanatnyilag, a ti 4D-s 

világszemléletetekben a fizikának négy törvénye van. Ezek az energia típusainak két párját 

ábrázolják. Végül ez majd hat lesz. Ami a galaxisotok középpontjában van, amit ti fekete lyuknak 

hívtok, az nem szimpla dolog. Az is kettős jellegű. Olyan, hogy „szingularitás” nem létezik. Azt 

mondhatnátok, hogy egy két részből álló energia – egy gyenge és egy erős kvantum erő. És a 

legfurcsább dolog, hogy ez tudja ki vagy. Ez a Teremtés motorja. Más galaxisokban ez különbözik a 

tiétektől. A tiétek kivételes. Magát a galaxisotok fizikáját az állítja be, amit ti itt csináltok. A 

csillagászok megvizsgálhatják a kozmoszt és különböző fizikát fognak felfedezni különböző 

galaxisokban.  

Az Univerzum alakja 

Az Univerzum valójában nem is olyan nagy. A ti dimenziótokban az Univerzum alakja 

toroid. A toroid, az egy olyan forma, mint egy tömlő, vagy mint egy fánk. (Egy kör alakú cső, 

aminek a két vége össze van dugva.) Képzelj el egy puha vászon toroidot. Vegyél egy ollót és vágd 

át valahol. Egyenesítsd ki. Most olyan, mint egy cső, mint egy cső-harisnya. Dugd keresztül rajta a 

kezed, fogd meg a másik végét és húzd át rajta. Képzeld el, hogy ezt mindkét végéről többször is 

megteszed. Azáltal, hogy a harisnyán a végeit többször is áthúztad, cső helyett tömlő lett és 

behorpasztottad az eredeti méretének és alakjának a töredékére. Mikor ezzel kész vagy, illeszd össze 

újra a két végét. Ez még mindig toroid? Igen! Az alakja az és csak a négy dimenzióban lett 

módosítva. Még mindig tartalmazza a toroid matematikájának "varázsát", csakhogy összehorpadt. És 

most, gyere velem egy pillanatra ennek a behorpadt toroidnak a közepébe.  
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Molekula méretű vagy, a harisnya belsejében. Hasonlattal élve, most egy különleges, réteges, 

behorpadt Univerzumban vagy. Ha most elkezdesz sétálni a toroid felszínén, (akár kívül, akár belül,) 

annak ellenére, hogy a harisnya behorpadt, csak sétálsz, és csak sétálsz, hogy bárhová is eljuss. Miért 

teszed ezt, amikor a szomszédos réteg centiméterekre van tőled? Mert nem tudsz keresztül menni a 

rétegeken. Mert nem tudsz átlátni a rétegeken. Tudományotok és a logikus észlelés azt állítja, hogy 

százmillió fényévekre vagytok az objektumoktól. De ez illúzió, mert a többdimenziós Univerzum 

olyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint a cső-harisnya modell. Lehetséges-e, hogy ami lineárisan 

100.000.000 fényév utazásnak tűnik, lehet, hogy csak a szomszéd ajtó? A válasz pozitív és erőteljes 

"igen". Ezt az igent azonban nehéz felfogni. Az Univerzum alakja olyan módon görbült, hogy létezik 

egy előrelátható, matematikai út, a "falon" való áthatolásra, (ez van a gravitációval is) ami ugrásra 

tesz alkalmassá a "harisnya" más részeibe, akár a külső, akár a belső felületen. Minden 4D-s toroid 

alakzatban egyedi matematikai összefüggések működnek. A teljesítőképesség és a távolság az, 

amivel ezek az összefüggések foglalkoznak. Találjátok meg az összefüggéseket és a toroid formákat 

saját DNS-etekben. Ez csak annyit jelent, hogy a természetben, ahogy ti látjátok a makró, hasonlít a 

mikró-hoz. Ez nem véletlen. Az Univerzum, amilyennek te ismered, bele van ágyazva a toroid cső 

belső és külső oldalába. Az Univerzumot olyan formának látod, ami az elképzelt valóságodnak felel 

meg. Nem látod a görbületeket, mivel a fény feltételezésed szerint csak egyenes irányban terjed. 

Pedig nem így terjed. Interdimenzionális szemszögből a fény egy rángatózó, cikk-cakkos utat tesz 

meg az illető tárgyig. Az igazság a realitás körén belül fekszik, de kívül a te elvárásaidon és 

tapasztalásodon, ezért ezt nagyon nehéz számodra leírni. Egy zárt négydimenziós alakzatban, mint a 

toroid, nem vezet út a belsejéből a külsejére. Ennek ellenére az Univerzumotok létezik mindkét 

oldalon, kívül és belül is egyszerre. Próbáld ki egy toroid modellen, hogy működhet ez, hogy egy 

valami, ugyanabban az időben legyen a felszínén kívül és belül. Akárhogy is, semmit nem tehetsz a 

4D-ban, hogy létrehozd ezt a kapcsolatot, még akkor sem, ha elvágod a toroidot, kiegyenesíted és 

kísérletezel vele, hogy ügyesen újra összeilleszd. Mindegy, hogy mit csinálsz, a belső felület mindig 

önmagába tér vissza és a külső tulajdonságok úgyszintén,  mindegy, hányszor próbálod sodorni és 

csavarni a végeket, mielőtt újra összeilleszted. Ez az, amiért nagyon furcsa az interdimenzionális. 

Elmondjuk, hogy hogyan működik, de nem érthetitek meg. Néhányan ismeritek a Mőbiusz 

szalag tulajdonságait. A Mőbiusz szalag egy olyan csík, aminek a végei egy csavarással vannak egy 

körbe összeillesztve.  
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Ez egy érdekes helyzetet teremt. Ha a szalagot egy útnak tekinted, akkor végig sétálsz 

mindkét külső és belső oldalán, anélkül, hogy a végére érnél. Ez egy ügyes alakzat. A Mőbiusz 

szalag egy jól ismert jelenség a matematikában és a fizikában. Az Univerzumotokat az 

interdimenzionális Mőbiusz-toroid tulajdonságai jellemzik. A többdimenziós fizika különbözik a ti 

4D-s fizikátoktól. Ott lehetségesek utak és a kapuk és úgy tűnik lehetséges a tárgyaknak (és a 

fénynek) egy időben két helyen is lenni. Nem így van, de ha eltünteted a lineáris időt, neked ez úgy 

fog tűnni. A ti valóságotok két olyan tulajdonságot is tartalmaz, ami szigorúan interdimenzionális. 

Mindkettő megszegi a 4D-s fizika szabályait. A két dolog a gravitáció és a mágnesség. A gravitáció 

áthatol mindenen. A gravitáció egy interdimenzionális erő, amely az idővel és az Univerzum 

alakjával függ össze. Szoros kapcsolatban van a toroiddal. A mágnesség is hasonló. A ti 

valóságotokban a mágnesség az alapja minden műsorszórásnak. Modulált mágneses frekvenciát 

sugároztok, mely áthatol az épületeken, a falakon, a legtöbb tárgyon és meg érkezik az otthonodba. 

Ha rendelkezel egy vevővel, érzékelheted, hogy mit tartalmaz a valóságodban. A mágnesség egy 

interdimenzionális dolog, éppúgy, mint a gravitáció. Tudományotok még mindig nem érti egyiket 

sem, csak alkalmaznak bizonyos elveket. 

Az Univerzum formája a toroid külső és belső falát követi, tulajdonságai pedig ugyanazok, 

mint a mágnesesség és gravitációs tulajdonságok. Képes áthatolni mindenen és az interdimenzionális 

fizika szabály-rendszerét követi. Az Univerzum, az energiának egy vonzó/taszító elrendezése. Az 

energia állandóan teremti, és soha nem pusztítja el önmagát, inkább azt mondhatnánk, mozgásban 

van a dimenziók között, egy olyan elrendezésben, ahol az idő, a mágnesség és a gravitáció 

megköveteli, hogy újrahangolja önmagát. Az Univerzumnak megvan az a képessége, hogy eltüntesse 

az anyagot, majd újra "betöltse" azt. Úgy tűnhet, hogy egész galaxisok tűnnek el, majd jönnek 

vissza, (ha egy bizonyos dimenzióra korlátozott szemléletmóddal nézed.) A dimenzióváltás ezért az 

Univerzumotok motorja és mindannak, amit pillanatnyilag látsz a négy dimenzióban. Amit ti fekete 

lyukaknak hívtok, azok jelen vannak minden galaxis középpontjában és ezek a dimenzióváltás 

motorjának részei. Ezek kapuk, amelyek áthatolnak a cső-harisnya falán. Minden galaxis 

középpontjában legalább két fekete lyuk van. Ezek mindig párban járnak, az egyik vonz, a másik 

taszít. Nektek csak az egyik nyilvánvaló. A másik a fal túloldalához tartozik és el van rejtve. 

Azonban hamarosan látható lesz. 

Információ a galaxisok középpontjáról 

A galaxis középpontját a tudományotok szingularitásnak nevez, de hívják még fekete 

lyuknak is. Nem létezik olyan dolog, hogy szingularitás, még a tudományotok is tudja, hogy ez egy 

ellentmondás a fizikában. Mivel még nincsenek törvényeitek az interdimenzionális fizikában és 

egyáltalán semmi műszeretek sincs ami „láthatná” az interdimenzionális energiákat, még nem igazán 

tudjátok, hogy mi is van ott valójában. Miután kifejlesztitek ezeket a műszereket és a galaxis 

középpontja felé fordítjátok, akkor két tiszta forrást láthattok majd. Egy szingularitás helyett egy 

polaritás van ott. Minden galaxisnak a középpontjában van egy vonzás-taszítás rendszer. Ez egy 

iker-jellegű energiarendszer, de ti csak az egyiknek vagytok a tudatában. Meggyőződésetek, hogy 

láthatatlan és egy fekete lyukról van szó. Semmilyen fény nem tud onnan kilépni és azt gondoljátok, 

hogy egymagában létezik, egy dologról van szó. Nem egy dologról van szó. Amikor majd elkezditek 

feltérképezni a Világegyetemet és meglátjátok majd, hogy a galaxisok hogyan vannak 

megszerkesztve, mindjárt tudni fogjátok, hogy ez nem véletlenszerű. Úgy tűnik, hogy az 

interdimenzionalitás, egy rejtett mintázattal rendelkező káosz. Képzeljetek el most egy óriási 

varrótűt és kettő fonalat. Az egyik befelé halad a fekete lyukba, a másik pedig kifelé jön belőle. A 

fonalak, az erő interdimenzionális húrjai, amelyek összefonódva összekapcsolják egymással az 

összes galaxist. Behatolnak és kilépnek azok középpontjaiból, ezek mindegyike egy kétszemű fekete 

lyuk. Vonzás és taszítás egy interdimenzionális erő, amellyel még nem vagytok tisztában, ez fűzi 

egyik galaxist a másikhoz és azt a következőhöz. Ez az összeöltögetett takaró szimmetriával 

rendelkezik. Ha egy bizonyos szögből beleláthatnál az Univerzum közepébe még egy mandala 
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szimmetriáját is láthatnád. A galaxisok gyönyörűen egymáshoz vannak igazítva. A szimmetria nem 

értelmetlen és természetesen 12-es alapú. Ez egy kihívás számotokra, hogy találjátok meg. És ezek a 

fonalnak látszó valamik, amelyek behatolnak ezeknek a galaxisoknak a középpontjaiba és kilépnek 

onnan, egy szövedéket képeznek. Ez a kozmikus szövedék, aminek szimmetriája és célja van. Ez az 

Univerzum hiányzó energiája, ahogy ezt azok látják, akik kutatnak utána. A sötét matéria, amit 

mindenki keres, nem a dolgok között lévő üres térben van, hanem a galaxisok között lévő 

interdimenzionális erő húrjaiban. A sötét matériának 4D-s értelmet akartok adni, ám ez nem 

lehetséges. A Világegyetem két interdimenzionális erőjéről van szó, amelyek kvantum állapotúak, 

következésképpen kívül állnak az időn és a ti 4D-s képleteitek hatókörén. Ez a polaritás egy 

interdimenzionális törvény vonzás-taszítás jellemzője, amelyet még nem fedeztetek fel. Egyszer, ha 

megteszitek, megtaláljátok a fizika két hiányzó törvényét, mert hat ilyen van nem négy. Ez a vonzás-

taszítás polaritás lövi ki interdimenzionális üzenetét a teljes galaxisba és ezt a ti napotok is fogadja. 

Ez a galaxisotok középpontjánál lévő polaritás kapcsolatban van az összes többi galaxissal is. A 

láthatatlan anyag üzen és folyamatosan „beszél” Gaiához. Ez egy csodálatos rendszer. 

 

Dolgok, amiket nem is feltételezel, gamma energia 

Rengeteg energia érkezik a földre, ebből óriási mennyiség érkezik gamma energia 

formájában. A tudomány csodálkozik, hogy honnan jön. Tudatában vannak annak, hogy kozmikus 

és hogy az űrből jön, de mégis számukra megfoghatatlan marad. Az igazság az, hogy a galaxis 

középpontjából jön, de úgy tűnik, mintha mindenhonnan jönne. És ez azért van így, mert a 

legfontosabb tulajdonsága ennek a fajta energiának, hogy nem 4D-s. Kvantum tulajdonságai vannak 

(interdimenzionális), amelyek nem sokat törődnek a „lokációval” vagy a hellyel, hogy honnan ered. 

Nehéz ezt megmagyarázni, de az igazán kvantum állapotban lévő dolgok mindenhol ott vannak, 

belekeveredve a mindennel „egy” lenni egyetemes levesébe. Ezért nem mondhatod, hogy „innen 

ered.” Van példa erre a tudományban. Egy példa: A nagyon mély hangoknak nem tudod 

beazonosítani az irányát. Más szóval, az Emberi fül nem tudja megmondani, hogy merről jön. A 

magas hangok nagyon határozott irányúak. Próbáld ki. Állíts egy mély hangú szónokot (akinek a 

http://www.kryon.hu/forditasok/1997.11.htm
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hangja alacsony rezgésszámú) elrejtve egy teremben és nem fogod tudni megállapítani, honnan jön a 

hangja. Állíts egy normál hangú szónokot (magasabb hangrezgéssel) és azonnal meg fogod tudni 

állapítani, hogy honnan jön a hang. Ennek az oka, hogy a mély hangoknál a rezgés periódusai olyan 

messze vannak egymástól, hogy a fül nem tudja megkülönböztetni a „lokációt.” Hasonló elven 

működik ez a kvantum állapotban lévő dolgokkal is. Nem érzékszervileg vannak bármely „helyen” 

és egyetlen 4D-s műszer sem fogja tudni megállapítani, hogy „honnan” jönnek. A „hol” csak a 4D-s 

teremtmények számára létezik. Ezért az „Istenem, hol vagy?” nagyon aranyos és naiv kérdés. A 

válasz pedig: „Igen.” 

A Kozmikus Szövedék mérete 

A Kozmikus Szövedék a legnagyobb energia, amit valaha is felfoghatsz. Áthatja a teljes 

Univerzumot, és még ennél is többet. Mindenhol jelen van. Nincs olyan hely, még képzeletben sem 

– függetlenül attól, melyik dimenzióban keresed, – hogy a Szövedéken kívül legyen. A Kozmikus 

Szövedék talán az, amit Isten tudatosságának nevezhetnénk, vagy amit fizikának, energiának, vagy 

ami tartalmazza a tudatos szeretetet. Bárhogyan is, ez az, ami áthat mindent, körülveszi és felöleli a 

teljes Univerzumot, beleértve az összes dimenziót. Egyetlen tudatossága van, mindenhol egy időben 

– mindig ugyanabban az időben. A Kozmikus Szövedékig sehol nincs távolság – és ez az, ami 

nehézzé teszi a magyarázatot. Képzeld el egy pillanatra, hogy a kezed nagyobb, mint az univerzum 

maga, és ahogy kinyitod a kezed, a tenyereden ott a világegyetem összes ismert anyaga, mint egy kis 

labda. Valóban hatalmas vagy. Dimenzióid isteniek. A kezedben lévő labda belsejében csillagok 

milliárdjai vannak, a labdán belül pedig olyan távolságok, melyek hatalmasnak és leküzdhetetlennek 

tűnnek az ott élő entitások számára. Ezen a labdán belül – amelyik az Univerzum – úgy tűnik, 

mintha egy örökkévalóságig tartana egy entitás számára az egyik végétől a másikig utazni, miközben 

a labda könnyedén elfér egyik kezedben. Ilyen a Kozmikus Szövedék, valóban nincs távolság, ami 

leküzdhetetlen lenne a hüvelykujjad és a többi ujjad között, ahogy kezed tudatossága is osztatlan és 

egységes. Egységes a sejtstruktúrája, összefonódva tudatosságával, mely egyként reagál. Habár a 

kezedben tartott labda belsejében – melyet Univerzumnak is hívhatunk – úgy tűnik, fényévek 

milliárdjait is utazhatjuk, legyőzhet bennünket a tér és az idő, ahogy azonban a kezedben tartod, 

mindezt nem érzékeled. Minden, ami ott van a kezedben – a csillagok milliárdjai – a Te “most”-

odban létezik. 

A Kozmikus Szövedék formája – működése – fényereje 

A Kozmikus Szövedék formája lényegesen bonyolultabb. A Kozmikus Szövedék nem rács bár 

rendelkezik szimmetriával – de nem rács. Valódi formája – sejtek, melyek zárt cellák (vagy 

rekeszek). Hasonlít a testetekre. Ezeket a sejteket energiacelláknak fogjuk nevezni. Méhsejtszerű 

formában helyezkednek el és minden cellának tizenkét oldala van (a sokdimenziós térben; ne síkbeli 

tizenkétszögnek képzeljük el, ahogy hatszögletű a méhsejt). A Kozmikus Szövedék minden 

energiacellája körülöttetek láthatatlan marad, bár hamarosan lesz rá esélyetek, hogy mérni tudjátok 

energiájukat. A Szövedék cellái sosem érintik egymást, de a Szövedéken belüli kommunikáció 

részei. A hálón belüli energiaátvitel szintén hasonlít a legkisebb szinteken működő fizikai 

törvényeitekre – az atomi részecskék az atomszerkezetben szintén nem érintik egymást. Szintén 

hasonlít testetek legelegánsabb részére – amely lehetővé teszi számotokra a gondolkodást, az 

emlékezést és a reagálást – hasonlít az emberi agyra. A szinapszisok – mint vezeték – ebben a 

szervben nem érintik egymást. Ez a módja annak – ahogy a megfelelő fizikai attribútumokkal 

rendelkező rendszerek – közvetítik (vagy továbbítják) az energiát. Ha felismernétek formáját, 

igencsak meglepődnétek, mert olyasmit mutatna, amiből kiderülne, mit kellene tennetek azzal, amit 

most emberi időnek neveztek. Csillagászaitok a Földről úgy vizsgálják az eget, mintha egyik szemük 

csukva lenne. Még nincs igazi, térbeli látásuk, még nem látják, mi van a bolygótok körüli térben. 

Ehelyett monokuláris módon, a mélység érzékelése nélkül kémlelik, hogy mi vesz körül benneteket. 

Emiatt nem vagytok képesek meglátni a “sötétség húrjait”. Ez a Kozmikus Szövedék egy olyan 
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sajátossága, melyet bármikor megláthattok, amikor csak akartok. Ebben az esetben a “sötétség” szót 

a “fény hiánya”-ként értelmezzük, ellentétben annak egyéb szokásos – spirituális – értelmezésével. 

Ezért van az, hogy ha éjszaka felnézel a csillagos égre, azt látod, hogy a sok-sok csillagcsoport 

keskeny “sztrádái” között semmi sincs, csak a tiszta égbolt. Nem volt Big Bang (ősrobbanás), a 

világegyetem nem egyetlen teremtő pontból robbant szét, hisz nem egyenletes a szétszóródás. A 

csillagcsoportok léte mutatja, hogy nincs egy eredeti “kirobbanási pont”. Hamarosan eljön az ideje, 

amikor szemeiteket és teleszkópjaitokat az eddigiektől nagyon eltérő, nagyon távoli helyekre 

irányíthatjátok. És akkor majd látjátok a sötétségnek tűnő "sztrádákat" a csillagcsoportok anyaga 

között. Nyilvánvalóvá válnának a sötétség egyenes vonalai, meghatározva az Univerzum irányát, 

szimmetriáját, feltárva a misztériumot, hogyan is létezhetnek ezek a dolgok, a semminek tűnő 

országutak a csillagok csoportjai között. Keressétek őket, meg fogjátok találni. A Kozmikus 

Szövedéknek nincs látható fénye, habár a szövedék a fény lényege.  

 

A szövedék energiája a null szinten van egyensúlyban. Az egyensúlyban lévő energiára akkor 

mondjuk, hogy null balansza van, amikor a legerősebb tulajdonságainak a polaritása nullára van 

egyensúlyozva. Ez a null energia fantasztikus erőt hordoz, bár nyugalmi állapotában üresnek tűnik a 

null balansz miatt. Amikor azonban kimozdítod a polaritást az egyensúlyi állapotából, az erő 

elszabadul. Csillagászaitok sajátos energiamérési módszereikkel vizsgálják az univerzumot és a 

kozmoszt, vizsgálják az eget és a teljes energiáját mérik. Amit megállapítottak, némi zavarodottságot 

okozott, hogy sokkal kevesebb az anyag és a fény, mint a mért energia! Ez tudósaitok számára 

ismert paradoxon. Amit ők látnak és mérnek az a puszta energia. Maga a Kozmikus Szövedék, amit 

mérnek. Ennek a hihetetlenül aktív energiának a kiegyensúlyozott formáját ismeritek, amely így 

nulla mennyiségként jelentkezik számotokra, bár a Szövedék hatékony minden pontban, minden 

térben. Legyen szó a legnagyobb méretektől vagy a legkisebbről, ez az energiaforrás bámulatos és 

békés. Csak akkor szolgáltat energiát, ha hívjuk és a kellő módon kibillentjük egyensúlyából. A 

Kozmikus Szövedék minden energia és anyag közös nevezője és egyensúlya, mindenhol. Amikor 

megismeritek fizikáját, a dolgok minden módon megnyílnak számotokra, nem csak a 

kommunikációban, de az energia terén is, korlátlan-energia mindenhol!  
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A Kozmikus Szövedék kiegyensúlyozott, de nem nyugodt. Van egy áramlása az energiának, 

melyet még nem lehet megmagyarázni, mert nincs rá modell a gondolkodásátokban. Nem könnyű 

megérteni. A Szövedéknek "kifolyónyílásai" vannak, melyek segítségével lehet a legjobban leírni az 

energia áramlását. Ez egyensúlyoz a polaritás kis egyenlőtlenségei között. A kifolyóknak ugyanazt 

kell tenniük az idővel is. Mindig két kifolyónyílást fogsz együtt találni. Az egyik az elsődleges, a 

másik a másodlagos lesz. Lehet, hogy csak egyet látsz tisztán, de ha elkezded keresni, meg fogod 

látni a társát is. Mindig párban vannak. Ez egy axiómája, vagy fizikai törvénye a Szövedék 

energiájának és az univerzumnak. Ezek a kifolyónyílások rendszerint a galaxisok középpontjában 

vannak. A kifolyók közötti távolság határozza meg a galaxis forgásirányát és az anyag forgási-

sebességét a középpont körül. Ez egy klasszikus szívó-toló forgatókönyv és az anyag reagál rá. A 

kifolyók szükségesek az univerzális energia egyensúlyához. A kifolyók energetikai bejáratok is, ahol 

a Szövedék eleje és hátulja érintkezik. A Szövedék hátulja ugyanahhoz az univerzumhoz tartozik, 

mint a vele szemben levő kifolyónyílás. Nincs alternatív univerzum. Az szintén a tiétek. Mivel a 

galaxisotok középpontjában egy pár (azaz két darab) kifolyó van (illetve egy kifolyó és egy 

"befolyó") ezek közül az egyik látható. A másik rejtett. A kifolyók azonban mindig párban vannak. 

Ez drámai és hatalmas; ez maga a Szövedék egyensúlya. Meg fogunk adni nektek egy attribútumot, 

mely a Szövedéket és belső energiáját jellemzi, amelyet bonyolult elmagyarázni. Meg fogjuk 

vizsgálni az energiatovábbítás sebességének mechanizmusát a Szövedéken belül és megfogjuk 

mutatni, hogy hogyan lehet ez a sebesség nagyon gyors a Szövedékben, a lassú fénysebességhez 

képest.  

A sebesség vizsgálatának van egy metaforája, egy olyan analógia, amelyik bolygótokon is jelen 

van. Sokan tudatában vagytok annak, hogy ha valamilyen fizikai erőhatás hat a vízre a ti 

óceánjaitokban, ez meglehetősen lassan halad. A víz sűrű és egy olyan közeget kínál, melyen 

keresztül az energia közvetítését nagy mennyiségű energia, nagy erőhatás váltja ki. Most gondolj 

valami gyorsabb dologra az óceánban. Lehet ez egy gyorsabb hal, vagy valamelyik eszközötök (pl. 

egy tengeralattjáró). Az ő sebességük is elenyésző összehasonlítva azokkal a hatalmas 

vízhullámokkal, melyeket egy földrengés energiája vált ki. A rengések által generált hullámok 

sebessége megközelíti a hangsebességet. Ilyen gyorsan halad. Gondold meg mennyi energia kell, 

hogy valamit, ami hegy méretű, a hang sebességére gyorsítson az óceánokban. Sokan közületek azt 

mondanák, ez lehetetlen – de a hullámok látszólag mégis így viselkednek. Ennek oka, hogy a hullám 

nem szállít anyagot egyik helyről a másikra (mint például egy hal, a tengeralattjáró, vagy egy hegy). 

A hullám energiát szállít egyik helyről a másikra. A víz molekulái összeütköznek egymással. Egyik 

nekiütődik a másiknak, az a következőnek és így tovább – ezért az ütközések terjedése nagyon-

nagyon gyors. Habár a metafora korlátozott, összehasonlíthatjuk a két dolgot; lényegileg pontosan 

ugyanaz megy végbe a Szövedékben is sokkal-sokkal nagyobb méretekben.  

A fény a foton-anyag terjedése a térben. Ennek lehet hullámszerű megjelenése, de sebessége 

tömege miatt korlátozott és relatíve alacsony. Hasonlóan a halhoz vagy a tengeralattjáróhoz a fény 

valamiféle anyag (foton) keresztülszállítása a téren. Amikor azonban a Szövedék cellái 

összeütődnek, létrehoznak egy mintázatot – egy hullámot – mely gyakorlatilag egyszerre mozgásba 

hozza a teljes Szövedéket, szinte azonnalivá téve a kölcsönhatást. Csillagközi por, gázok, mágneses 

terek lassítják, blokkolják terjedését, illetve el is hajlíthatják. Ennek ellenére az energia terjedése 

azonnali a hatalmas távolságokon keresztül is. Azért van ez így, mivel az energia (terjedés) közege 

egynemű és közvetítése olyan módon zajlik, hogy a rendszer könnyen felismeri, mi megy rajta 

keresztül (ahogy a vízhullámok is teszik a vízmolekulákon mint közegen). 

Három szabálya van az univerzális Szövedék fizikájának, de egyikük sem hasonlít sem az 

általatok newtoni fizikának nevezett törvényekre, sem az Einstein által felállított relativitási 

törvényekre. Mind Newton elmélete, mint a relativitáselmélet az anyag viselkedésével foglalkozik. 

Azon fizika szabályai, melyeket most fogok átadni nektek, az energiával foglalkozik – és szabályai 

eltérőek, nagyon-nagyon eltérőek. 
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1.  Az energia terjedési sebessége a Szövedékben mindig ugyanaz. Nem változik. Ez egy 

állandó törvénye az energiafizikának. Ez az a sebesség, ahogy a Szövedék cellái egymásnak 

ütődnek és létrehozzák az energia hullámait, melyeknek sebessége mindig ugyanaz.  

2.  Mindig ugyanannyi időbe telik az energiának áthaladni a cella belsején. (ez egy abszolút 

állandó, amely az energiaimpulzus áthaladási sebességét jellemzi. Ez az időtartam mindig 

ugyanakkora, sosem változik. 

3.  A cellák változó méretűek lehetnek. Vannak az univerzumnak olyan területei, ahol a 

kozmikus Szövedék energiacellái nagyok és vannak más területek, ahol kisebbek. 

Ez az, ami kihívja megértéseteket, az elemi időintervallumok paradoxona – meg kell változtatni 

a mérési módszert. Amikor a tér olyan területén mozogsz, ahol a cellák kisebbek, más módon kell 

mérni az időt, mint ahol a cellák nagyobbak. Ez fogja megmagyarázni, amiért csillagászaitok 

"lehetetlen fizikát" észlelnek teleszkópjaikon, melyek nem fordulhatnak elő az elfogadott fizikai 

törvények szerint. Olyan jelenségeket látnak, melyek más időkeretben zajlanak, ahol a cellák eltérő 

méretűek – kisebbek vagy nagyobbak – mint a ti területeteken. A harmadik axióma alapján egyetlen 

változó paraméter van, az idő. Az idő egysége változik a cella méretével összefüggésben. Vizsgáljuk 

most meg a kozmikus Szövedék használatát fizikai szemszögből.  

A Szövedékenergia alapszintje a 0 körül van kiegyensúlyozva. (Ez a nullponti energiaszint.) 

Minden cellának hatalmas energiája van, de ez ki van egyensúlyozva egy másik energiával a 

túloldalon, melyek így szembenálló polaritást képviselnek. Az eltérő polaritások így semlegesítik a 

nyilvánvaló potenciált, amely így láthatatlan számotokra. Emiatt az energia nullának tűnik. Amikor 

az energia szó szerint kiegyensúlyozatlan, akkor láthatjátok meg valóban, mint energiát. Ha meg 

tudnátok érteni, hogy hogyan manipulálható a null-szint, akkor kissé el tudnátok billenteni az 

egyensúlyt, az eredmény pedig hatalmas mennyiségű szabad energia lenne. Az egyetlen ok, ami 

miatt ezt biztonságosan felhasználhatnátok, az, hogy az energiacellák nem érintik egymást. Nem 

kaphattok láncreakciót, mint nukleáris anyag-tudományotokban.  Ezen a módon megszerezhetitek 

egy, két, három vagy számos cella energiáját, ahogy csak kívánjátok, amikor megtanuljátok, hogyan 

lehet manipulálni azokat. A null-szintet létrehozó szembenálló energia-attribútumok polarizált 

energiák. Ezek egymás tükörképei és együtt teremtik meg a csendes egyensúlyt, a null-szintet. Ez 

része az univerzum egyensúlyának, amely mindenhol megvan. És így van ez a fény és az anyag 

esetében is – itt is fennáll az egyensúly. Itt is igaz, hogy ezek a "tükörkép-energiák", a fény és az 

anyag nincsenek tökéletes egyensúlyban. A "Ti" univerzumotok egyoldalúsága miatt (nevezhetitek 

ezt "pozitív" univerzumnak, ha úgy tetszik) az anti-energia, vagy a pozitív energia tükörképe csak 

éppen egy kicsivel gyengébb. Ez a kis kiegyensúlyozatlanság az, ami létrehozza a  "kifolyókat". A 

kifolyók szükségszerűen lehetővé teszik, hogy az egyensúly helyreálljon. Egyébként a fő "null-szint" 

helyzete nem sokáig maradhatna meg és így a Szövedék állandóan kiegyensúlyozatlan lenne. A 

kifolyók elvezetik az egyoldalúságból származó kis egyensúlytalanságokat. Valójában a Szövedék 

az a kozmikus állandó, melyet a tudomány mindig is kutatott. Ennek az állandónak a jellegzetes 

ismertetőjele a "húrok hangolása", az anyag muzsikája. Beállítja a legkisebb részecskék 

frekvenciáját, majd ezek a frekvenciák kombinálódnak, attól függően, hogy a kozmosz mely 

részében van a részecske.  

Szeretnénk megértetni veletek, hogy hogyan lehet manipulálni a Szövedéket, ami által energiát 

vehettek ki belőle. Ez tökéletesen és teljes mértékben elérhető bárhol és bármikor akár a Földön, 

akár az űrben gondosan elhelyezett nagyméretű mágneses mezők létrehozásával, amelyeknek 

aktívaknak kell lenniük (azaz energiával kell őket létrehozni, nem állandó mágnesekkel). Amikor 

majd felfedezitek, hogy hogyan is működik, arra is rájöttök majd, hogy ez a részecskefolyamat nem 

új a Földön és kísérletező tudósaitok már eddig is lényegében ezt használták. Az eddig eltelt idő alatt 

még senki sem értette meg, hogy mi történik. A folyamat messze túl volt szabályozási lehetőségeitek 

határán és soha nem ismertétek fel az alapelveket, bárhogy is próbáltátok. Most módotok van rá, 

hogy kontroll alatt tartsátok a kísérletet és így szabályozott és fenntartható folyamat során energiát 
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nyerjetek látszólag a semmiből – vagyis a null-szintű térből. Mint sok más fizikai folyamatnál, itt is 

rendkívül nagy energiát fog igényelni, hogy egy cellát kibillentsetek null-szintű egyensúlyából. Így 

majd nagy mennyiségű energiát kell belepumpálnotok a kísérletbe, mielőtt eredménnyel járna. 

Egyszer csak megértitek, hogyan lehet a null-szintet egyensúlyának kibillentésére ösztökélni, 

melynek jutalma az energia stabil kiáradása lesz, messze több annál, amit bele kellett táplálnotok. Ez 

akkor hajtható végre, ha létrehozzátok saját kis "kifolyótokat". Egy kibillentett cella, olyan helyzetet 

hoz létre, hogy körülötte a többi cella meg fog próbálni energiát "beletáplálni", hogy helyreállítsa 

egyensúlyát. Létrehoz egy "csapot", melyen keresztül korlátlan mennyiségű energiát vehettek ki a 

Szövedékből, ameddig csak fenntartjátok ezt az állapotot. Ez most úgy hangzik számotokra, mint 

egy science-fiction, de végső soron ez lehet bolygótok energia forrása. Hogy hogyan működik? 

Két mágneses mező együtt, megfelelő módon elhelyezve létrehoz egy nagyon speciálisan 

kialakított mágneses mezőt. Olyan ez, amilyet még sosem láttatok és a természetben sem létezik. 

Kezdjetek el próbálkozni sokféle mágneses mezővel, egymással szemben elhelyezve őket – nem 

egyenlő erővel és mintázattal, a megfelelő szögben. Ne éljetek semmilyen előfeltevéssel. 

Gondolkodjatok szabadon. Ha megfelelően csináljátok, a két mező létre fog hozni egy harmadik 

mintázatot, amely az eredeti kettő eredménye. Ez a harmadik, általatok létrehozott minta az egyetlen, 

amely eredményes lehet, és amely lehetővé teszi a Szövedék potenciáljának manipulálását. Egyszer 

csak létrehozzátok majd, felismerve a speciális tulajdonságait, ahogy gyökeresen megváltoztatja a 

fizikát önmaga körül. Egy figyelmeztetés! Tartsátok a kísérletet távol testetektől! Tartsátok a 

kísérletet ellenőrzés alatt ismert tudományos módszereitekkel. Haladjatok lassan. Értsétek meg, amit 

láttok, mielőtt megtennétek a következő lépést. Ne tegyétek ki magatokat semmilyen mágneses 

mezőnek. Távolról irányítsatok minden energia-kísérletet. A mágnesesség nagyon fontos szerepet 

játszik a testetekben. Más.  

Ha túl nagymértékben kibillentitek a Szövedéket egyensúlyából, időeltolódást hoztok létre, 

mivel a folyamat felhasználja az idő tulajdonságait is. Ez nem azt jelenti, hogy még várnotok kell. 

Csak annyit jelent, hogy a kibillentés teremtő folyamatának tényleges fizikai komponensei az anyag 

idő-kereteinek manipulációján alapulnak. (Ez egy kevéssé ismert attribútuma minden anyagi 

részecskének az univerzumban). Ez nem időutazás, de időeltolódás. 

                



www.kryon.hu   300/346 oldal 

Idő – tér 

A Kozmikus Szövedék energiája megfelel az időnek. A tudósaitok figyelmébe: Amikor olyan 

eseményt találtok az Univerzumban, melynek időben változó potenciálja van, figyeljétek meg, hogy 

ez a fizikailag megfigyelhető energia hogyan görbül. Az univerzumban minden forogni látszik. A 

fizika törvényei szerint bármely részecskének a forgásirányára merőleges tengely körül kell 

forognia. Valaminek merőlegesnek kell lennie a forgásra. Így van a normál fizikában. Figyeljétek 

meg azokat az eseteket, amikor ez nem így van! Ilyenkor direkt kapcsolódás van a Kozmikus 

Szövedék belső szimmetriájához. Ezek az esetek rámutatnak a szövedék energiamintázatára, 

ilyenkor beszélhetünk olyan eseményekről, mint a fekete lyukak tágulása, vagy más olyan 

jelenségek, melyek során láthatóan extrém nagy energiák áramlanak ki. Figyeljétek meg ezeket az 

áramlásokat, melyek olyan eseményekre mutathatnak rá, amelyek nem szükségképpen 

magyarázhatók az őket létrehozó objektum forgásával. Tudósaitok végül is kénytelenek lesznek 

feltételezni egy másik erőt, amely kiváltja ezt a jelenséget, mint egy nagy kozmikus mágnes. Látni 

fogják, hogy az energia a Kozmikus Szövedék szimmetriája szerint lép fel és görbül.  

Már tudjátok, hogy az idő relatív. Így mondták nektek tudósaitok, mi pedig elmondjuk még 

azt is, hogy ez a részigazság nagy szerepet fog játszani a Kozmikus Szövedék tulajdonságainak 

megismerésében. Ezen a bolygón, a spirituális dolgok a szövedékkel kapcsolatosak. Az időkeret, 

amelyben jelenleg vagytok, meg fog változni, de ez a Kozmikus Szövedékkel függ össze. Ennek a 

kozmikus közös nevezőnek az energiája összefügg az idővel, és most már az idő számotokra is meg 

fog változni. A Kozmikus Szövedék válaszol az emberi tudatosságra! Ezen a bolygón most minden 

lehetséges, ha emberi szándék irányul rá. Lehetséges számotokra a szövedék teljes körű irányítása. A 

szövedék az Univerzum másik végén is ismer benneteket, tudja a neveteket! A tudatosságotok 

megemelkedése új vibrációs szintre emelte ezt a bolygót. Ez a tudatosság “felhúzta” a szövedéket 

olyan szintre, hogy megkezdődjön a Földön egy időeltolódás, egy olyan valami, amivel csak most 

kezdtek ismerkedni. Ezt úgy értelmezhetitek, hogy bár nem fogtok semmi szokatlant érezni vagy 

látni, a kozmosz bizonyos tulajdonságai végül eltűnnek, megszűnnek a számotokra. Ez fogja jelezni, 

hogy elmozdultok (vagy átvibráltok) egy másik időkeretbe. 

Sokan közületek már tudnak arról, hogy bizonyos személyek közötti kommunikáció 

gyorsasága minden, ember által ismert sebességet túlhalad. Az egypetéjű ikrek – ikerlángok – 

lélektársak, egyikük a Föld egyik oldalán, másik a másik oldalán, gyakran közvetlenül 

kommunikálnak – ahogyan ezt sokszor hírül adják és tanúsítják. Talán az egyik iker izgatott, és a 

másik közvetlenül érzékeli az ő érzéseit. Felhívják egymást, és tudakolják: “Mi történt egy vagy két 

pillanattal ezelőtt?” És felismerik, hogy mindketten ugyanazt a dolgot érezték éppen ugyanabban az 

időben. Hogyan magyarázza ezt az időről szóló fizikai elmélet? Mit tesz az elmélet, ha azt mondják, 

hogy a tudatosság energiája átalakítja a teret és az időt?  Mi történt?  Ez a Kozmikus Szövedék 

működése. Közvetlenül kapcsolódhatsz bármihez a szövedék felhasználásával. Ez a Te spirituális 

erőforrásod, de a fizika szintén ezt használja. 

A szövedék energia közös nevezője azért van fény nélkül, mert a null időben van. A nullponti 

energiaszinten és a null időben. A most – mint egy dimenziók közötti pont, ahol a Szellem van, és – 

ahol a múlt dolgai és a lehetséges jövők egy helyen vannak. A Kozmikus Szövedék nem a mostban 

van, hanem a null időben. A null idő, olyan idő, ami a nullával egyenlő, míg a most idő egy körben 

mozgás. A Kozmikus Szövedék állandóan kiegyensúlyozott állapotban van, olyan energetikai 

egyensúlyban, melyben potenciálisan kész, hogy utasításra energiát szabadítson fel, és ez az utasítás 

elérhető az emberi tudatosság számára is. A szövedék minden időt nullának “lát”, sohasem mozdul, 

bár számos időkeret létezik energiájában. Ez az, amiért nem számít, hogy milyen időkerete van a Te 

valóságodnak, közvetlen kommunikáció működik az összes entitás között, akik ismerik a 

Szövedéket. Számos időkeret létezik, ahogy eszközeitekkel vizsgálva a “lehetetlen fizikájú” 

kozmoszban megfigyelhető. Az idő olyan, mint a levegő, amit belélegzel. Láttál már hihetetlen 
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viharokat, amikor a szél minden irányból fúj, különböző sebességgel, te mégis egyenletesen és 

normálisan lélegzel, legyen bár a legnagyobb vihar körülötted. Ha beszívtad a levegőt, a tüdődben 

nyugalomban van, bár körülötted legyen teljes a zűrzavar. Ilyen a Kozmikus Szövedék is. 

A Kozmikus Szövedék az, ami lehetővé teszi a társ-teremtést, a szinkronicitás működését, és 

azt, amit szeretetnek nevezünk. A Kozmikus Szövedék tartalmazza azokat a mechanizmusokat, 

melyek lehetővé teszik a csodákat ezen a bolygón. Megfelel a fizikának, és megfelel a 

tudatosságnak. A Kozmikus Szövedék nem Isten. Bár, Isten (a Szellem) felhasználja a természetben 

előforduló fizikai jelenségeket csodák létrehozásához. Sokan közületek el szeretnék választani a 

fizikát Istentől. Az isteni elegancia éppen tested sejtjeiben van!” Isten abszolút kihasználja a 

körülötted lévő energiák fizikaiságát, ahogy téged is meghívott, hogy ezt tedd. A Szellem fizikájának 

megértése nem teszi semmivé a szeretetet. Helyette egy csodálatos szimmetriát és logikát ad minden 

dolognak, és ezek a dolgok egyre tisztábbá válnak számotokra, ahogy emelkedik vibrációtok, és 

egyre jobban tudjátok majd használni a szövedék energiáját. Éppen amiatt, hogy a szövedék nem 

Isten, csak egyike a Szellem ma létező legerősebb eszközeinek, mely sokat tartalmaz az általatok 

megmagyarázhatatlan mágiából, ez Isten útja. A Kozmikus Szövedék válaszol most valamire, ami 

korábban soha nem történt ezen a bolygón. Energia hozható létre, és megváltoztatható az idő – az 

emberi szándékon keresztül. Nincs nagyobb erő az univerzumban az Emberi szándéknál és a 

szeretetnél. A nektek adományozott szándék nem valami misztikus energia, ami látszólag elszáll az 

éterbe, és valahogyan létrehoz valamit, amire szükségetek van, vagy amit szeretnétek. Ennek 

szimmetriája, mérete, célja és tudatossága van, ez egy automatikusan működő tulajdonsága a 

fizikátoknak, a szeretet körülöttetek – amit emberi szándéknak nevezünk. A New Age energetikai 

segítői, akik sokat tehetnek a bolygóért, mert ők azok, akik megcsapolják a Kozmikus Szövedéket. 

Nem kell tovább misztikusnak tekinteni, egy nap helyettesíthető lesz a jó öreg tudománnyal. Isten 

adta ezt, és univerzális – mindenhol működik. Óriási energia forrása lehet – konkrét fizikai energiáé 

– erőforrás, használhatod utazásra és energiatermelésre, erőforrás, amelyet felhasználhatsz az élet 

fenntartására. Bolygótok eddig használt erőforrásai korlátozottak. Nincs tisztább energiaforrás a 

szövedéknél. Ez fizika, amely ismert a megvilágosodottak előtt, akik ide-oda utazgatnak a 

kozmoszban, gyakran felhasználva a szövedék húrjait. 

A szabad energia 

Annak érdekében, hogy a közvetítés érthetőbb legyen, megidézzük Metatron energiáját is! 

Metatron és Kryon egyazon családból, Mihály Arkangyal családjából való. Ez a spirituális fizika 

családja, ami nagyon bonyolult. Ezért van olyan alkalom, amikor mindhármunk energiája is jelen 

van. Most a szabad energiáról fogunk beszélni, de ez nem mindenki számára lesz érthető. Mielőtt 

elkezdjük, meg kell értenetek egy premisszát. Az Emberiségnek egy időben meggyőződése volt, 

hogy léteznek szabad energiák. Ezek jelentkezhetnek egy olyan  szerkezetben, amely látszólag 

üzemanyag nélkül képes működni. A kérdés, hogy lehetséges-e ez? A válasz igen. Mindig is 

lehetséges volt, ha alaposan belekeverik a mágnesességet. Lesz, aki ezt egy szélesebb szinten fogja 

felfedezni, de így nem igazán lesz hatásos. Mi szeretnénk néhány olyan választ adni, amely esetleg 

meglepő, de lehetővé teszi, hogy könnyebben és gyorsabban felfogjátok, hogy mi is az a szabad 

energia. 

Gyermekkorodban talán játszottál állandó mágnesekkel. Kezedben tartva érezted, hogy 

erősen taszítja a másik mágnes hasonló pólusát. Érdekes volt, hogy milyen erősen kellett nyomni, 

hogy összeérjenek a hasonló pólusok. Minél nagyobb a mágnes, annál nagyobb az ellenállás. 

Felnőve, néhányan tudósok lettetek és érdekel benneteket, hogy: "Mi ez a taszító erő? Mi is történik 

itt? Mi ennek a motorja? " A fizikusok kifejlesztettek meghatározásokat a befogott energiáról és 

elnevezték kinetikának. Mely megkísérli leírni, hogy honnan van a rabul ejtett taszító erő a fémben. 

De egyik sem helytálló! Olyan valami ez a mágnesség körül, ami még felfedezésre vár. Van egy 

rétege a dimenzióknak, melyet még éppen, hogy csak szóba hoztatok és ez nem is meghatározható a 
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négy dimenzióban. A taszítás valódi oka, még csak nem is része a ti négydimenziós fizikátoknak. 

Elneveztétek, de nem értitek. Néhány tudós a következő megállapításra jutott: "Mi van akkor, ha 

mágnessel taszítunk mágnest? Ha terveznénk valami furfangosat, hogy esetleg a mágnes taszítsa 

saját magát és használhatnánk ezt az energiát egy körfolyamatban egy gépben – mágnest, mágnessel. 

Használhatnánk ezt a hihetetlen természeti vonzó és taszítóerőt, saját magával szemben. Lenne egy 

motorunk, amelyik a természet erejével táplálná saját magát!" Ez  leegyszerűsített változata annak, 

ahogy a tudomány közelít a szabad energiához. Manapság, ha elbeszélgetsz egy fizikussal, az derül 

ki, hogy ezt lehetetlennek tartja. Azt fogja mondani, hogy mindig van valami veszteség. Nem 

kaphatsz valamit a semmiért. Mindig lesz valami, ami interferál a szabad energiával. Igazuk lehet? 

Igen! De hadd áruljam el nektek, hogy mi az a "valami": a négydimenziós fizika! A korlátozás, 

amibe belekerültök, az ok, amiért nem működik a saját dimenziótok valósága. A fizikusoknak 

igazuk van, amikor azt állítják, hogy nem kaphattok valamit a semmiért. Működni fog ez a gép 

valaha is? A válasz: Igen. Ez a mágneses gép nagyon jól működik! De nem úgy, ahogy ti 

lehetségesnek tartjátok. 

 

Ahhoz, hogy neki kezdhessünk a következő témának, tudatni szeretnénk veletek, hogy a 

fizikusok nagyon következetesek. Amikor találtok egy tételt, amely 100 százalékig bizonyított a ti 

4D-s világotokban, azt kivetítitek és az egész Univerzumra és így alkalmazzátok. Ezért, a newtoni, 

az einsteini, az euklédeszi fizika, a szabályok melyek látszólag mindent irányítanak, minden szinten 

számotokra abszolút értékűek. Amikor felfedezitek őket a saját valóságotokban, minden valóságra 

cementbe ágyazzátok őket. De ennek nem így kéne lennie! Hadd kérdezzek meg egy tudóst: 

Kipróbáltátok ezt a fizikát minden körülmények közt? Vagy létezik néhány feltételezés is? A fizika 

változó. Mi a legnagyobb változó a fizikában? A méret. A tömeg, a mágnesesség és a gravitáció 

tulajdonságainak arányában a méret változik. Ezt a változót nevezzük el "kvantum membránnak". Ez 

a tulajdonságok hártyája. Ezen a valamin úgy haladsz keresztül, mint egy bizonyos mennyiségi 

szinten, ahol a fizika is változik. Ezek a dolgok nem teljesen ismeretlenek, de aki eddig érzékelte, 

nagyon furcsának találta. Néhányan vitatják a tulajdonságok hártyájának létezését. Pedig létezik! 

Amikor áthaladsz ezen a szinten, sok különös és szokatlan dolog történik, ezek azok, amelyek 

valójában tisztává teszik a szabad energia útját. Hadd legyek pontosabb. Ez valójában a dimenzió 

membránja melyet még úgy is nevezhetnétek, hogy haladás a négyből az ötbe. Kifelé haladtok a 
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négy dimenzióból, és amióta az időtök megváltozott nincs több linearitás. Olyan információ ez, amit 

a fizikusaitok hamarosan megerősítenek.  

Fizikátok szerint, két dolog létezhet-e ugyanazon a helyen, ugyanabban az időben? Erre 

biztos azt mondjátok, hogy nem. Ez lehetetlen. Hadd kérdezzem másképp. Mi van akkor, ha a két 

dolog valójában ugyanaz a dolog, kétszer?  "Ilyet még sose hallottunk." mondhatjátok. Pedig így 

van! Ez történik, amikor az anyag átlépi a kvantum membránt. Ugyanaz a részecske rendelkezik a 

két dimenzió tulajdonságaival, egy időben. Amikor az anyag áthalad a membránon, van egy pillanat, 

amikor mindkét polaritással a pozitívval és negatívval is rendelkezik. Úgy tűnik, mintha a 

részecskék ugyanazon a helyen lennének ugyanabban az időben. Ezt akár, anti-anyag cserének is 

nevezhetnénk. A membránon keresztül jelentkezik egy pillanatnyi, aprócska egyensúlyhiány, és ez a 

Kozmikus Szövedék. Abban a pillanatban energia jön létre, látszólag a semmiből, de nem a 

semmiből, a mindenségből! A Kozmikus Szövedék képviseli az univerzum összes energiáját egy 

kiegyensúlyozott, zéró "nulla" állapotban, várva, hogy meg legyen csapolva.  

Hogy lehet megcsapolni? A szabad energia titka abban rejlik, hogy kicsivé, nagyon kicsivé 

kell válni. Egy nagyon kis mágnesesség, halad át a membránon, ahol egy interdimenzionális erő 

működik. Ez a kvantumugrás, amely áthidalja az áthidalhatatlant. Ahol a részecskék egyik helyről a 

másikra mozoghatnak, és úgy tűnik, eddig sohasem keresztezték egymás útját. Mi van akkor, ha a 

részecskék valójában soha nem is "utaznak"? Mi van akkor, ha átugranak egy másik dimenzióba, 

mivel bele vannak kényszerítve egy olyan helyzetbe, ahol ugyanabban az időben ugyanazt a helyet 

foglalják el? A szabad energia titka az, hogy a gépek nagyon, nagyon kicsik legyenek, amelyekből 

sok, együtt dolgozik. Ha elég kis gépeket tudtok készíteni, és ha közös célra  (egységes taszítóerő) 

össze tudjátok hangolni őket, előnyt kovácsolhattok abból, amire most tanítottunk benneteket. 

Amikor majd a mágnességgel molekuláris szinten foglalkoztok, fel fogjátok fedezni, hogy többféle 

módon viselkedik. A szabad energia, ma, kis gépek hosszú során keresztül érhető el. 

Gondolkodjatok kicsiben, nagyon kicsiben. A szabad energia nem csak hogy lehetséges, de itt van és 

vár. Nem is igazán szabad. Ez nem energia teremtés a semmiből. Ehelyett inkább, a szövedék 

megcsapolása ott, ahol energiahegyek állnak rendelkezésedre. Van itt valami más is, amit majd fel 

fogtok fedezni, valami, ami nagyon érdekes a matematikusok számára: A molekuláris motorok 

hosszú sora olyan erőt fog összehozni, amely nagyobb lesz a részek összegénél! Ez önmagában elég 

jelnek kellene, hogy legyen arra, hogy itt egy eddig nem látott, "rejtett" energia működik. Még egy 

tanács a szabad energiáról: Ha létre akarjátok hozni ezeket a nagyon kicsi mágneseket, ahhoz, hogy 

ez sikerüljön, szükségetek lesz szintén nagyon kicsi, körülötte forgó polaritásra, hogy megvalósítsa 

azt. Hogyan? Emlékeztetni szeretnélek benneteket, hogy bizonyos gázokat  mágnesessé tehettek. 

A fizikusok között vannak olyanok is, akik  azt hiszik, hogy az Univerzumnak önmaga 

mellett tartalmaznia kell a saját antitézisét is. Vagyis, azért, hogy meglegyen az egyensúly az anti-

anyagnak és a pozitív anyagnak együtt kell léteznie. De ennek viszont a fizika számításai 

ellentmondanak. Bár a pozitív anyag mindenütt körülvesz benneteket, viszont az ellenpárja (anti-

anyag) megfoghatatlan. Emiatt, helyén való volna a fizikusoknak az a kérdése, hogy: "Hol van az 

anti-anyag?" Ott pihen ezen a " sajátos kvantum membránon." Igaz, némileg más időkeretben. 

Amikor majd a fizikában kezdtek rájönni arra a lehetőségre, hogy hogyan változtathatjátok az 

időkeret valóságát, az összes anti-anyag magától felbukkan. Ennek az oka pedig az egyensúly. Ott 

kell, hogy legyen, az egyensúly miatt! "Ugyanannyi van belőle, mint a pozitív anyagból?" A válasz, 

igen. Az anti-anyag más időkeretben, de ott van,  és ez a felelős azért a tévedésért is, amit nagy 

robbanásnak (big-bang) neveztetek el. Az anyag mindenütt egyszerre mutatkozott meg. Nem volt 

robbanás. A membrán változott és az Univerzum megteremtődött. Nem az, amelyiket ma láttok, 

hanem a kezdeti Univerzum. Ennek a membrán eltolódásnak a maradéka ott van mindenütt, de 

sohasem fogjátok megtalálni a kiinduló pontját, vagy a centrumát semmilyen robbanásnak. Ez azért 

van, mert minden valóság egyszerre vált valósággá. És amikor erre rájöttök, egyúttal 
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interdimenzionális szimbólumokkal rájöttök a közvetlen távolsági kommunikáció titkára is, ami 

aztán hatályon kívül helyezi az idő és tér minden törvényszerűségét. 

Antigravitáció 

Az antigravitáció elnevezést meglehetősen félrevezetőnek tartom. Teljes egészében át kell 

formálnotok a gondolkodásotokat erről a jelenségről, mielőtt megpróbálnátok megérteni a 

működését. A tömeg nélküli (vagy ahogy ti nevezitek "antigravitációs") testek létrehozásához 

bizonyos sokdimenziós ismérvek négydimenziós valóságotokba való beillesztésére van szükség. 

Bármely létező tárgy tömegét meg tudjátok változtatni, mindegy, hogy milyen kicsi vagy nagy, 

illetve milyen sűrű. Meg tudjátok változtatni a tömeget és ezáltal módosítjátok a rá ható gravitációt 

is. Nem létezik olyan, hogy antigravitáció, csak a tömeget tudjátok kontrollálni.  A gravitáció a 

tömeg és az idő jellemzőinek abszolút terméke, melyek közül az egyik átalakuláson mehet keresztül. 

Amit a következőkben megvilágítani próbálok előttetek, az egyáltalán nem számít újdonságnak, a ti 

bolygótokon azonban egyelőre még nem fejlődött ki. Már megfigyelés alá vettétek, de az időzítés 

szükségessége miatt a világegyetem nem engedte, hogy kiformálódjon. Semmiféle egyetemes létező 

nem gördített akadályt elé, de az "időzítés" alatt azt értem, hogy a felfedezéséhez szükséges 

technológia még nem állt készen, így jobbára semmi sem történt, amikor felfedezték. Fizikai 

elméleteitek tekintélyes hányada helyesnek mondható. Nagyszerű munkát végeztetek a benneteket 

körülvevő közönséges tárgyak fizikai megfigyelése valamint leírása terén. A matematikátok is 

helyes irányvonalat követ és a tömeg viselkedését illető elvárásaitok is helytállóak. Ennek ellenére 

érdekes, ám érthető feltevéseket gyártotok mindenféle tömeggel kapcsolatban. Már tudjátok, hogy a 

gravitációt a tömeg egy jellemzőjének tekinthetjük és mindenkor jelenvaló. Vajon mi hiányzik még 

ahhoz, hogy megértsétek? Az, hogy a gravitáció egyúttal az idő függvénye is és, hogy a gravitáció 

egész kérdésköre, a tömeg és az idő lényegében nem tekinthető lineárisnak. Egyelőre csak a 

tömeg/gravitáció kérdését vegyük szemügyre.  

 

Ti az univerzum határain belül megjelenő, nagy tömeggel és gravitációval, ám kis fizikai 

mérettel rendelkező testeket vetettetek vizsgálat alá. Ez arra enged következtetni, hogy a tömeg 

képletében a sűrűség is igen fontos szerepet játszik. A tömeg sűrűsödéséről alkotott elméleteiteket 

azonban nem tekinthetjük teljes egészében helytállónak. Meg tudjátok mérni, hogy egy adott test 

miként mozog az űrben és ezáltal képesek vagytok megbecsülni a tömegét. Ha a méretét ismeritek, 
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akkor azt is kitalálhatjátok, hogy milyen anyagok alkotják gáz, kőzet, jég vagy pára, stb., mivel 

kiszámítjátok a sűrűséget, vagyis a tulajdonképpeni mért tömeg kulcsát. Az univerzum túlnyomó 

részét olyan elemek alkotják, melyek egyszerű méret/sűrűség arányt mutatnak. Egy tárgy tömegének 

és sűrűségének bizonyítéka abban rejlik, ahogy más tárgyakhoz viszonyítva mozog. Akkor 

zavarodtok teljesen össze, amikor olyan tárgyakkal találkoztok, amelyek mozgása nem ezt a 

bizonyos törvényt követi. Ne feledjétek: megfigyeléseitek kizárólag a saját időkeretetekre 

korlátozódnak. Más szóval, minthogy a gravitációs értékek a tömeg és az idő függvényei, azok pedig 

nem lineáris természetűek, pusztán a saját időkeretetekre vonatkozó értékeket lehettek képesek 

kiszámítani. Ha ebből a keretből ki tudnátok lépni, a gravitációs tényezők egy egészen más oldalával 

találnátok magatokat szemben. 

Képzeld el, hogy egyikőtök mondjuk 30 évet eltöltött az egyenlítő tájékán egy lakatlan 

szigeten. Tudósként, kizárólag a megfigyelés eszközét alkalmazva, a lehetőségek maximális 

kihasználásával tanulmányozta a víz tulajdonságait, mígnem úgy találta, hogy már tökéletesen 

megértette a jellemzőit. Teljesen körülveszi a víz, nagyobb mennyiségben van jelen, mint amennyit 

egyáltalán el tud képzelni. Megfigyelte, hogy hogyan mozog, mi módon töri meg a fényt, miként 

ömlik apróbb patakokba és megmérte a súlyát, amit szállításkor nyom. Fizikai bizonyossággá vált 

számára. Hirtelen egy repülőgép tűnik fel és elrepíti az Északi Sarkra,  ahol megdöbbenve fedezi fel 

a víznek egy új tulajdonságát, a nagy hidegben a víz megszilárdul! Szilárd víz! Micsoda koncepció! 

Ő maga soha nem volt képes előidézni ezt az állapotot, mivel a szigeten nem tudta megteremteni a 

víz megszilárdulásához szükséges feltételeket. Azt hitte, hogy mindent tud a vízről, noha valójában 

ez korántsem volt így.  

Megfigyeléseitek a tömeggel és idővel kapcsolatosan, hasonlóképpen az idő-szigetetek 

korlátai közé vannak szorítva. Közületek már sokan felismerték, hogy a mágnesesség és az 

elektromosság központi szerepet játszik a tömeg valódi tulajdonságainak meghatározásában. Azt is 

felismertétek már, hogy a mágneses változók, amelyek meghatározzák a tömegszorzatot, gyakran 

rendkívül kicsiny részecskék között fejtik ki hatásukat, ily módon meghatározva egy adott tárgy 

sűrűségét valamint időkeretét. Miután bizonyos távolságból a látszólag kis méretű, nagy sűrűségű és 

roppant tömegű (nagy tömeg/erős gravitáció) dolgokat is képesek vagytok észlelni, felmerült-e már 

bennetek a kérdés, vajon mi lehet ennek az ellenkezője? Arra utalok, hogy a ti ún. antigravitációtok 

az valójában nem más, mint kutatás valami olyasmi után, amely megteremtené az általam "tömeg 

nélkülinek" nevezett állapothoz szükséges feltételeket. Voltaképpen az elemi részecskék 

mechanizmusa az, ami meghatározza egy test tömegének jellemzőit s ezáltal természetesen a testet 

körülvevő gravitációt és időkeretet is. El tudtok-e képzelni egy olyan testet, melynek a méretétől 

függetlenül nulla a sűrűsége? A világegyetemben alig létezik ilyen állapot, de mesterségesen 

előidézhető azáltal, hogy ha felhasználják az adott test aktuális tömegét meghatározó sűrűségi 

mechanizmusokat. A ti tudományos képleteitek ezt nem teszik lehetővé; még a legnagyszerűbb 

teóriáitok sem állják meg igazán a helyüket a tömeg nélküli testekkel szemben.  

Helyesen felismert törvényeitek alapján ki tudjátok következtetni, hogy a tömeg nélküli tárgy 

energiája zéró lenne. Mivel számításaitok szerint egy elszigetelt rendszer energiája egyenlő a tömeg 

szorozva a fénysebesség négyzetével (E = mc2), úgy a számítás a tömeg nélküli test esetében zéró 

energiát eredményez. El tudjátok képzelni, hogyan viselkedne egy negatív tömegű anyag? Milyen 

fogalmatok lehet a negatív energiáról? Jóllehet nem a tudomány tárgykörébe tartozik, de talán 

érdekel benneteket, miként reagál a fény a tömeg nélküli anyagra. Azt már felismertétek, hogy az 

erős gravitáció pályájának megváltoztatására kényszeríti a fényt. Mit gondoltok, vajon hogyan hat az 

adott tárgy körül a fényre a tömeg, az energia és a gravitáció teljes hiánya? Elmélkedjetek el a 

negatív tömeg, negatív energia és a fordítva ható gravitáció kérdéséről. A mágneses erővonalakkal 

kapcsolatos kísérleteitek nagy sikereket hoznak majd el számotokra az anyag tömegének 

megváltoztatására irányuló kutatásaitokban. Ez a módszer vezet az elemi részecskék poláris 

viselkedésének ideiglenes átalakításához, ami sűrűségbe, annak hiányába vagy ellentétébe (negatív 
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sűrűségbe) fordul. A mennyiség, a forma és más, a kutatási munkát befolyásoló paraméterek 

kizárólag tőletek függenek. Ám óvatosnak kell lennetek, ha felfedezitek, miként tudjátok ezeket a 

dolgokat megváltoztatni, mivel "melléktermékként" egy kisebb időeltolódás is létrejöhet, mely 

fizikai szempontból veszélyt jelenthet rátok nézve, amíg tökéletesen tisztában nem lesztek azzal, 

hogy a testek miként viselkednek a megváltozott időkereten belül. Noha jól tudjátok, egy ilyen 

működési rendszernek körkörösnek kell lennie, ne próbáljatok semmilyen következtetést levonni a 

kölcsönhatásban részt vevő mágneses és elektromos mezők formájával, vagy azzal kapcsolatban, 

hogy milyen közvetítő közeg szükséges a polaritás-tulajdonságok továbbításához egy ilyen 

rendszerben. Arról sem szabad megfeledkeznetek, hogy gáznemű anyagok és a folyékony fémek is 

hatékonyan felhasználhatók a töltés továbbítására. Bár ebben a kontextusban rejtélyesnek tűnhet, ne 

lepődjetek meg, ha ráébredtek, a nyomás alatt álló víz is fontos szerepet játszik ebben a bizonyos 

rendszerben.  

Ezt az anyagtalan állapotot egy nagy tudósnak sikerült előidéznie egyszerűnek mondható 

laboratóriumában, az amerikai kontinensen, nem is olyan régen. Nikola Tesla tömeg nélküli 

objektumokat hozott létre a laboratóriumában, amit ti anti-gravitációnak hívnátok. Ha el tudnátok 

látogatni a laboratóriumába észrevennétek a lyukakat a plafonban, ahol az anyagtalan tárgyak szó 

szerint felemelkedtek és vadul röpködtek össze-vissza. Ha 50 évvel később született volna, akkor 

kétségkívül irányítani is tudta volna a kísérlet folyamatát. Sajnálatos módon nem rendelkezett 

azokkal a precíziós észközökkel, melyekkel ti már képesek volnátok irányítani és uralni egy efféle 

kísérletet. Hatalmas szenvedély fűtötte, hogy megértse ezt a jelenséget, de mivel nem volt képes 

kontrollálni és csupán szórványosan sikerült előidéznie, soha nem tudta másoknak működés közben 

bemutatni a folyamatot. Későbbi éveiben kudarca rendkívül nyomasztóan hatott rá, mivel egy igazi, 

nagyszerű, "négydimenziós" tudós elmével rendelkezett, ám egy olyan testben, mely nem volt képes 

elég hosszú ideig várakozni az eszközökre, melyek végül megvalósíthatták volna rendkívül kreatív 

elképzeléseit. A technológia hiányzott hozzá, de ami még fontosabb, a bolygó energiája tudati 

szinten még nem állt készen rá. Nem tudta leküzdeni a többiek hitetlenségéből fakadó akadályokat. 

 

 A ti időtök energiája nagyjából mostanra áll készen néhány olyan elméletre, amelyek 

megelőzték a korukat, és amelyek már akkor ugyanolyan helyesek voltak, mint amilyenek most. 

Gondoljatok például a hidegfúzióra. A kísérlet a hideg fúzióval helyes volt. (a múltban lebecsült 

Ponds és Fleishman kísérlet) A kísérletezők nem tudták megismételni felfedezésüket, mert nem 

voltak tisztában a mágnesesség tulajdonságával, ami befolyásolta a kísérletüket (egy társasház 

alagsorában végezték, ahol elektromos berendezések vették őket körül). Azt gondolták, hogy 

egyszerű kémiáról van szó. Nem így volt. Olyan véletlen fizikai felfedezés volt, ami a mai napig 

misztérium, de ami kombinálta a kémiát a mágnesességgel, amivel kevesen próbálkoznak. Ugyanaz 

történt Teslával is, amikor éppen egy tárgyat volt alkalma megfigyelni, amint az felemelkedett az 

íróasztaláról, de valójában nem tudta, miért. Tudta, hogy a mágnesség szerkezetével függ össze, de 

az akkor rendelkezésre álló berendezések és eszközök nem tették lehetővé a szükséges tervek 
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kidolgozását. Tehát ez a tömeg nélküli állapot nem jelent teljesen új koncepciót a számotokra és 

továbbra is széles körben elismerik, mint életképes elképzelést, működtetni azonban még mindig 

nem tudjátok. Talán ez az üzenet hat majd ösztönzőleg arra az emberre, aki "felfedezni" hivatott a 

megoldást. 

Az ufók a fent ismertetett rendszer egyes elemeit használják fel arra, hogy a ti gravitációtok 

keretein belül közlekedjenek. Már tettem utalást arra, hogy mi történik egy tömeg nélküli test 

hatáskörén belül, ám meg kell értenetek, hogy egy tömeg nélküli tárgy nem engedelmeskedhet a ti 

időkeretetek és fizikátok törvényeinek. Hirtelen indulások és megállások, soha nem látott gyorsaság 

és a hihetetlen irányváltoztatások mind-mind részei a tömeg nélküli anyag világának, mivel önmaga 

teremti meg a saját energiahatásait mindenre, ami csak körülveszi. Ám azzal is tisztában kell 

lennetek, hogy a tömeg nélküli test időbeli vonatkozásai különböznek az általatok ismert időkerettől, 

ennél fogva úgy tűnik, mintha valamelyest lassabban mozognátok, mint az adott tömeg nélküli test. 

Kölcsönhatása a környező hagyományos tömegmolekulákra szintén előre kiszámítható paramétert 

jelent. A rendkívül enyhe időeltolódás miatt hajlamos a vele közvetlen kapcsolatba kerülő atomokon 

belül megváltoztatni az elektronok számát. Ez egy olyan jelenség, amely alapján azonosítható a 

tömeg nélküli anyag, még akkor is, ha nem látszik. A 100%-osan tömeg nélküli testre semmiféle 

hatást nem gyakorol a gravitációs mezőtök, s még azok a gépek is igen nagy manőverezési 

képességgel rendelkeznek, melyek a Földet időnként meglátogató utazókat hivatottak szállítani. 

 

 Ebből következik, hogy a tömegjellemzők könnyedén változtathatók és fókuszálhatók. Mi 

történne, ha a negatív tömeget (mely nincs szinkronban a ti idő-keretetekkel) fókuszálnátok a 

hagyományos tömeggel szemben? A válasz: taszítás. Ezt eredményezi a negatív tömeg fókuszálása a 

Föld közönséges tömegével szemben. Így most már van arra utaló jel, hogy a tömegjellemzők 

tulajdonképpen összhangba hozhatók; és több "tömeg-gépezet"  révén egy összekapcsolt tárgyakból 

álló rendszer többoldalúvá tehető vagy egyidejűleg többféle jellemzővel rendelkezhet. A kötött 

rendszer bizonyos oldalai, meghatározott tömegjellemzőket, míg azok alsó vagy felső része vagy 

más oldalai egymástól eltérőeket mutatnak, méghozzá olyanokat, amelyek nem léteznek természetes 

formájukban az univerzumban. Egy jellemzőt vagy rendszer-oldalt nem pusztán negatív tömeg 

alkothat (taszítva a közönséges tömeget), hanem egyik oldal lehet közönséges tömeg is, ami 

nehezebb, mint a másik oldal. Finom koordináció segítségével ez a rendszer minden síkon lehetővé 

teszi a pontosan ellenőrzött mozgást. Ez most már elég magyarázattal szolgál az ufó megfigyelések 

körüli mágneses anomáliákra, valamint azokra a hangjelenségekre, melyeket a rádióvételben 

okoznak. Azok a hangok voltaképpen nem is hangok, mindössze tömeg-gépezetek állandó finom 

sűrűségi hangolásának eredményei. A felhasznált mágnesesség kölcsönhatásba lép a   
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rádióadásaitokkal, melyek alapjában véve maguk is mágneses hullámok. Minden tömeg-gépezet 

szabályoz egy kis, fókuszált tömeg-lemezt. Gyakran előfordul, hogy egy jármű rendszereit 

"összekapcsolják" egyetlen vezérlő rendszerben, így több gépezet működhet együtt. Ez egy 

célravezető módszer arra, hogy különböző rendszerek tömeg-gépezetei között meggátolják azokat a 

kölcsönhatásokat, amelyeket a Föld gravitációjával szemben mutatnak. Itt nem pusztán egy 

hatékony, hanem egyszerűen nélkülözhetetlen eljárásról van szó. Annak érdekében, hogy a rendszer 

működjön, a gépezetek kezelőjének teljesen át kell látnia azon testek közönséges tömegjellemzőit, 

melyeket húz-von, mert a gravitáció törvényei állandóak maradnak az adott időkereten belül, s 

mindössze a jármű-lemezek tömegének sűrűsége valamint polaritása megy keresztül változáson. A 

Föld gravitációs anomáliái nagy rombolást képesek okozni egy efféle rendszerben, ezért esik meg 

néha, hogy a bolygó felett összeütköznek ezek a járművek. Léteznek ismert és ismeretlen anomáliák 

bolygótok gravitációs állandóiban. A legtöbbjük már gondosan fel van térképezve azon entitások 

hajónaplóiban, akik rendszeresen a Földre látogatnak. Olyanok ezek, mint a nyugodt kikötőben a 

felszín alatt megbúvó sziklák, egy fából készült, földi hajó számára veszélyt jelentenek.   

A technikai haladások nagy része, már ami ezt a területet illeti arra fog irányulni, hogy 

rendkívül magas és rendkívül alacsony sűrűségű jellemzőket társítsunk minél kisebb 

anyagmennyiséghez, ekként csökkentve a munkát végző apparátus méretét. Minél többet tudtok meg 

az atomok szerkezetéről, ez annál világosabbá válik majd számotokra és az elemi részecskék 

viselkedésének megértése lesz az, ami mindehhez a kulcsot szolgáltatja. A kutatásnak a legapróbb 

részecskéknél kellene kezdődnie, s annak megismerésével, hogy miként reagálnak az atomok 

egymásra adott elektromos hatások között. Az atommag és a körülötte keringő részecskék közötti 

távolság egészen kismérvű változása is nagy különbséget jelenthet a tömeg sűrűsége szempontjából. 

Találjátok meg a választ arra, hogy miért olyan nagy a távolság az atommag és a körülötte keringő 

részecskék között. Vajon hogyan változtathatnátok meg? Nagyon fontos!  

Okos dolog az, ahogy a mágneses mezőket más mágneses mezők körül elrendezhetjük. Még 

a folyadékok is mágnesezhetőek, annak érdekében, hogy megfelelő alakú mezőket hozzunk létre a 

mágneses mezőn belül. Néha ezek a mezők derékszögben vannak egymáshoz képest, máskor pedig 

nem, létrehozva az optimális körülményeket ahhoz, hogy változást idézzünk elő a tömegben. Ezen 

dolgok egyike sem esik kívül fejlesztéseitek hatáskörén. Azáltal, hogy megértettétek a mágneses 

mezőkön belüli mágneses mezők egymás közötti néhány sajátos és könnyen megvalósítható 

kapcsolatát majd tömeg nélküli testet kaptok. Ha mindezt egy tárgy belsejében teszitek, majd 

elvégeztek bizonyos kiigazításokat, a tárgy tömeg nélkülivé válik. Ezt "irányíthatod" azzal is, hogy 

magát a mágnesességet használod a tömeg nélküli állapot előidézésére. De ez az "irányítás" arról 

szól, "milyen térben" létezik és nem arról, hogy "jobbra vagy talán balra kell-e fordulni". A Földön 

jelenleg csak néhány olyan tudós van, aki az itt olvasottakat kapcsolatba tudja hozni a következő 

állítással: A tömeg nélküli testek "csodája" a mágnesességtől megfosztott mágnesesség 

maradványait jelentő energia képződményekben rejlik. Ezek az energia képződmények 

sokdimenziós aranyszínűek (legalábbis számotokra). Ez az esszencia, amelyet kerestek. Tartalmuk 

megváltoztatja majd fizikai valóságotok "szabályait", ami az anyagról alkotott elképzeléseitek 

átalakítására késztet benneteket.  

Óvjátok magatokat a kísérleteitek közben! Egyetlen működő tömeg-gépezet is elég ahhoz, 

hogy elpusztítsa a biológiai szervezeteteket. Mikor majd felfedezitek, hogy miképpen kell ezt a 

rendszert használni, egyúttal gondoskodnotok kell önmagatok védelméről is, ha utazni kívántok a 

rendszeren belül. A védelem nélkülözhetetlen! Az első kísérletek során szigetelőanyag gyanánt 

használjatok összetört kristályt. Rövid idő alatt felfedezitek majd ezen anyag tulajdonságait és a 

többi már úgyis kézenfekvő lesz. Ismerjétek fel, hogy az interdimenzionalitás a négydimenziós 

valóságotokon belül is létezhet (mint például a gravitáció és a mágnesesség is) és ugyanakkor részét 

képezi négydimenziós valóságotoknak. De mindössze csak annyit tehettek, hogy megfigyelhetitek, 

hogy mi okozza őket és ennek megfelelően manipulálhatjátok bekövetkezését. Később képesek 
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lesztek a négy dimenzión túlra látni és elkezditek a többi dimenzió jellemzőit manipulálni és 

különböző reakciókat előidézni. Minden dimenzió ott van előtettek. Ebben nincs semmi titkos, vagy 

a spirituális törvények ellen vétő dolog. A mágnesesség az interdimenzionális fizikának csak az első, 

de egyben a legnyilvánvalóbb területe, mivel négydimenziós valóságotokban is látható és 

manipulálható. Ügyeljetek rá, hogy a kísérletek kimenetelére vonatkozóan ne legyen túl sok előzetes 

elgondolásotok. Véssétek emlékezetetekbe az egyik legfontosabb kvantumfizikai szabályt: amikor 

interdimenzionális régiókba kerültök, a távolság nem tényező. Mikorra valósul meg? Nem tudjuk. 

Tőletek függ. De vajon tisztában vagytok-e azzal, hogy mi mindent fog mindez megváltoztatni? 

Mindent! Ez azt jelenti, hogy a tudományos fantasztikum most már a tiétek. Amit eddig 

antigravitációnak neveztetek, az nem más, mint egy test befolyásolható a tömeggel. Mindegy, hogy 

mekkora az a tárgy, lebegni fog. Megoldható. Gondolkozzatok kvantum módon, gyorsítsátok fel a 

kutatásokat és távolítsátok el a politikát a felfedezések útjából. Azonban azok az országok, amelyek 

a legfejlettebb technológiával bírnak, melyeknek meg kellene valósítaniuk a fejlesztéseket, olyan 

struktúrával rendelkeznek, amely útjában áll a fejlődésnek. Elérkezett az idő, hogy kiszabadítsátok a 

fizikusokat a béklyóikból, azaz ne avval kelljen foglalkozniuk, hogy mennyire felelnek meg az 

eredményeik a politika és az ipar elvárásainak. 

A Föld időjárása 

Már 1989-ben jeleztük nektek, hogy jelentős időjárás változások fognak bekövetkezni a 

bolygón. Eljön az idő, amikor lesznek majd olyan helyek, ahol többé nem teremnek meg azok a 

dolgok, amelyek azelőtt megteremtek és más helyek, ahol olyan dolgok fognak teremni, amelyek ott 

sohasem teremtek meg. Ezek az Emberi természet polaritásának visszhangjai. Ahogy az Emberiség 

halad, úgy halad a Gaia is. Ahogy növekszik a polaritás a fény és a sötétség között, úgy növekszik a 

hideg és a meleg között is. Ami jelenleg zajlik, az egy természetes folyamat, amit időben 

felgyorsított a váltás. A Gaia geológiai időkerete felgyorsult. Fel kellett gyorsulnia azért, hogy a 

Gaia magasabb szinten rezeghessen. 

 



www.kryon.hu   310/346 oldal 

 Lesznek extrém nagy hidegek és extrém nagy melegek, szélviharok, amelyek nagy pusztítást 

végeznek. Kialakulnak veszélyes zónák. Mindezek a viharok helyénvalóak. Egytől egyig az energiák 

kavarodását jelentik, és erre szükség van. Ha viharövezetben vagy, legyél felkészültebb. Ha a 

tengerparton élsz és megemelkedik a vízszint előfordulhat, hogy elköltözöl. Ez az ésszerű lépés. Ha 

okosan fogadod őket, a történések nem veszélyeztetik az életedet. Ám az, hogy előre számolsz-e 

mindezek bekövetkeztével, az a szabad választásodon múlik. Lesznek, akik tagadni fognak és ott 

állnak majd, ahol tombolnak a viharok. Ott maradnak a partokon, nézik a vizek emelkedését és 

elpusztulnak. Ők azok, akik nem akarják látni a váltást és nem fogják elismerni azt, ami történik. 

Tesznek ilyet az Emberek. Nem hiszik el, hogy mi történik és kétségbe vonják a változást. 

 Ezzel metaforikusan azt mondjuk, hogy vannak olyanok, akik csak azért odaadják az 

életüket, hogy minden ugyanolyan maradjon. Jeleztük, hogy a föld mozdulni fog. Lesznek 

földrengések. Jeleztük, hogy figyeljetek a vulkánokra, amelyek újból aktívvá válnak, hirtelen és 

figyelmeztetés nélkül, reagálva a földrengésekre. A következő helyekre figyeljetek: Etiópia, 

Oroszország, Új Guinea, India, Ecuador, Japán, El Salvador és Alaszka az USA-ból. Nem létezik 

negatív célkitűzés valamelyik ország ellen, sem büntetés bármely Emberi lakhelyet illetően. Ahogy a 

megvilágosodási folyamatotokkal változtatjátok a Gaia aktuális vibrációját, úgy a bolygó is válaszol 

ezekre az energiákra. Ahogy a Föld vibrációja egyre nagyobb lesz, lassanként ki fogtok lépni ebből a 

ciklusból. Az időjárás-változást a bolygón leginkább a víz ciklusai befolyásolják. Ezenkívül a 

vulkanikus tevékenység is hatást gyakorol rá. A harmadik tényező pedig az űrből érkező meteor 

becsapódások. Mindezek előfordultak már a történelemben. Azok a változások, amelyeket ma az 

időjárással kapcsolatban láthattok, azok nem az emberi tevékenység eredményei. A mostani 

történéseknek a mágnesességgel és a hőmérséklettel van kapcsolatban.  

A folyamat, melyet Ti globális felmelegedésnek neveztetek el nyugtalanítja és megrémíti a 

tudósokat. De ez egyáltalán nem globális felmelegedés, csupán egy olyan körforgás része, amely 

mindig is létezett. Az Északi-sark jege néhányszor már elolvadt, azután pedig újra eljegesedett. Ez 

így váltakozik. A párolgási körforgás a Gaia munkamódszere. Amit a levegővel tesztek viszont 

lényeges, mert az egészségre ártalmas, de a Gaiára nem feltétlenül. A Gaia jóval ellenállóbb, mint 

gondolnátok. Hamarabb helyrehozza önmagát, mint várnátok, olyan módon, amire nem is 

gondolnátok. Az általatok okozott szennyezés mértéke elhanyagolható ahhoz képest, amit a 

vulkánkitörések okoztak a múltban. A Gaia gondoskodik önmagáról, a folyamat pedig nem új. Ezzel 

együtt azt mondjuk az emberiségnek: "Tisztítsátok meg a levegőt és éljetek hosszabb életet!".  Azt 

kérjük, hogy gondolkozzatok életszerűen. A víz és a víz-ciklus, aminek most tanúi vagytok 

meghatározó jellemzője a Gaiának. A legmeghatározóbb viszont a hőmérséklete. A ciklusok abból 

állnak, hogy víz lesz a jégből és jég lesz a vízből és ez ismétlődik mindig újra és újra ezen a 

bolygón. Ez nem új dolog. Nem is kivételes, de nem is félelmetes. Csak egy olyan ciklus, amit a 

modern emberiség ezelőtt még nem látott. Elég hosszú ciklus, ami messze túlnyúlik egy Emberi 

Lény élettartamán, ezért az Újkori történelemben ezt a folyamatot teljes egészében még senki nem 

tudta megfigyelni.  

A Lemuriaiak idejében a Csendes óceán vízszintje majdnem 400 lábbal, mintegy 120 

méterrel volt alacsonyabb és ez csak 50.000 éve volt. Akkor is egy víz-ciklus működött. Az alacsony 

vízszint annak volt köszönhető, hogy jég formájában sok víz volt felhalmozva. Jelenleg, ti egy másik 

víz-cikluson mentek keresztül, ami végül egy lehűléshez vezet. Ezek a ciklusok nagyon lassan 

történnek. A változások időtartama olyan hosszú, hogy erről beszámoló jegyzetek nem léteznek, 

olyan formában, ahogy azt ma ti jegyzitek. De viszont le tudjátok ellenőrizni a fák évgyűrűin és a 

sziklák barázdáin keresztül és rájöhettek, hogy néhány száz évvel ezelőtt volt már egy mini 

jégkorszak. Most lesz egy másik. A víz ciklusának a változása teljesen természetes és normális. Így 

működik a bolygó és így egyensúlyozza önmagát. Vannak nagyobb víz-ciklusváltozások és vannak 

kisebbek. Több kisebb ciklus fordul elő két nagyobb között. A legutóbbi kis jégkorszak az 1400-as 

években volt, a tudomány ezt kb. 1650-re teszi. Az emberek akkor is itt voltak és túlélték. Most egy 
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újabb ilyennek a kezdeténél vagytok. De a tudósaitok nem egy mini-jégkorszak kezdeteként 

emlegetik. Ehelyett ők felmelegedésnek nevezik! Ez amiatt van így, mert nem értik a víz-ciklusok 

működését. Úgy is mondhatnánk, hogy az egészet mikrokozmoszban szemlélik, makrokozmosz 

helyett. Furcsának találhatjátok, hogy egy hidegebb időszak felmelegedéssel kezdődik, de ha 

ismernétek a víz ciklusainak dinamikáját, egyből értelmet nyerne az egész. A víz-ciklusok hossza 

változó. A kisebbek kb. 150-től 400 évig terjednek, ti pedig egy közepes hosszúságú víz-ciklus 

elején jártok. Ne féljetek ettől a jelenségtől, mert ez része a bolygónak, így hozza magát 

egyensúlyba. Az emberiség még fejlett technológia nélkül is keresztülment rajta és túlélte. Csak azt 

kell tennetek, hogy felismerjétek és megtegyétek a kellő intézkedéseket, hogy kitérjetek az útjából, 

hogy megtanuljátok tökéletesíteni a tengervíz só mentesítését, hogy ne maradjatok víz nélkül. Ez egy 

400-tól 600 éves ciklus. De az átmenet el fog tartani még vagy 50 évig. 

Jelenleg a jég olvad. A jég a pólusokon északon is, meg délen is részben megolvad nem 

mind, de nagy része. Ez azt eredményezi, hogy néhány centiméterrel megemeli a világtenger szintjét 

és átrendezi a víztömeg súlyát a bolygón. Szétosztja a súlyt a pólusokról (a jég koncentrációját 

északon és délen) ezáltal egyenletesebb elosztást biztosítva a földkéregnek. Ezen átrendezés miatt a 

víz másképp fogja nyomni a föld kérgét, ami földrengéseket és vulkanikus tevékenységet 

eredményez. Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy az emberek nem felelősek a víz-ciklusokért. Egy 

olyan cikluson megy keresztül, amely egy kicsit előrefutott. Más szavakkal, megelőzte a saját idejét, 

mert ti felgyorsítottátok a bolygó geológiáját. Viszonylagos módon valóban felgyorsítottátok az órát. 

Ez azt jelenti, hogy noha az óráitok ugyanazzal a sebességgel járnak, és úgy tűnik ugyanazzal a 

sebességgel öregedtek, de a bolygó felgyorsult! Ez számotokra nehezen értelmezhető mivel, ezek a 

dolgok interdimenzionális jellegzetességekkel bírnak. Ez már nem olyan valami, ami majd meg fog 

történni. Ez olyan valami, ami már megtörtént és benne vagytok. Bár, az emberi tevékenység előrébb 

hozta ennek a mostaninak az időzítését, de ez a következő 300 évben mindenképpen bekövetkezett 

volna. Hatást gyakoroltatok rá, de nem ti okoztátok. A jég alulról olvad. Semmi köze a levegőbe 

került szennyeződésekhez. Ahogy a víz melegebbé válik ez egy természetesen bekövetkező ciklus. 

Ha megváltoztatod a vizek hőmérsékletét a bolygón, az megváltoztatja az óceánok életciklusát és az 

végül teljesen megújul. A bolygón az életciklus életképessége nem korlátlan, időről időre meg kell 

újulnia és ez az, ami megtörténik a vízciklus következtében.  

Magában a folyamatban fajokat veszíthettek el. Ez normális. A biológusoknak majd hozzá 

kell látni, újraírni a szemléletmódot, hogy hogyan működnek a dolgok, beleértve a zátonyokat, a 

tengerfenék élővilágát, a plankton szaporodását és fennmaradását. Nem ez az első alkalom, hogy az 

életciklus frissítése történik, de generációk telnek el, mire véget ér. Ugyanúgy, mint a víz-ciklusok, a 

földrengések is része a változó bolygónak. Tulajdonképpen a víz-ciklusokkal vannak kapcsolatban. 

A közelmúltban volt egy ilyen, ami kiváltott egy szökőárat, és aminek hatására nagyobb lett az 

Emberi részvét energiája a bolygón. Ez volt az egyik legnagyobb földrengés a ti életetek során. Az 

óceán mélyén történt és olyan erős volt, hogy bizonyos mértékben lelassította a bolygó forgását. A 

bolygó tengelyforgásának lassulása miatt változás történt az olvadt mag és a földkéreg közötti 

mozgásban. Ezért ezt az eltérést a Föld majd megpróbálja egyensúlyba hozni, mindaddig, amíg azok 

a sebességek vissza nem állnak a megszokott értékekre. Főként az egyenlítő környékén lesznek 

érezhetőek ennek az utórezgései, mivel ezek a részek vannak legtávolabb a bolygó magjától, ami 

miatt ez a rész a leginkább ingatag. A bolygó forgása következtében ezek a részek dudorodnak ki a 

legjobban. Így, több földrengést tapasztalhattok majd az egyenlítő környékén. Ezek nem a végítélet 

napjai, hanem egyszerűen a bolygó változásáról van szó.  

Vajon kapcsolatban vagytok-e Gaiával? Tudtok-e neki utasítást adni, hogy kevésbé 

rázkódjon azokon a területeken ahol emberek laknak? Vajon hiszed-e, hogy rendelkezel ezzel az 

erővel? Kedves Fénymunkás arra lesz szükség, hogy több ezren helyreállítsátok ezt a kapcsolatot a 

Gaiával. És akkor figyeljétek meg, hogy mi történik: Földrengések lakatlan helyeken, mély-tengeri 
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földrengések tsunami jelenség nélkül, vulkánkitörések, amelyek senkit nem érintenek. Lehetséges? 

Megtehető. Tudatosság az anyag felett. A bolygóval van ez kapcsolatban, amely hallani akar rólad. 

Ár-apály energia 

Már több mint 20 éve, minden egyes alkalommal, amikor a villamos energiáról beszélünk, 

elmondjuk, hogy több százezer tonna vonzás-taszítás energia áll a rendelkezésetekre, folyamatosan. 

A Hold a motorja. Előállíthatja az összes elektromosságot a bolygó minden városának, függetlenül 

attól mennyi a fogyasztás. Nincs környezeti kihatása. Használjátok ügyesen az óceánok ár-apály 

energiáját, a hullámokat. Használjátok sokkal nagyobb léptékben, mint ahogy azt eddig egyetlen 

tervező is elképzelte, hogy ellássátok energiával a városaitokat. A bolygón lévő legnagyobb városok 

a tengerpartokon vannak, és ott van az energia-forrás is. A vízerőmű a megoldás. Nem veszélyes. 

Eddig elhanyagoltátok, mert úgy tűnik nehezebb kivitelezni és nem egy ellenőrzött környezetben 

van. Inkább úgy döntöttetek, hogy megépítitek a föld legösszetettebb és legveszélyesebb gőzgépét, 

az atom-erőművet. A jóindulatú Univerzum ajándékozott nektek egy égitestet, ami lehetővé teszi a 

vizek mozgását az óceánjaitokban, az egyik legszabályosabb ütemben, amiről csak tudomásotok van. 

Ti mégis csak ültök, és a látványát élvezitek, ahelyett, hogy használnátok. Roppant mennyiségű 

ingyen energia, örökké, készen arra, hogy átalakítsátok, amint megtervezitek a befogás módszerit. 

Az idő már itt van. 

 

A geotermikus hő kinyerésének új módjai 

Hűvösebb lesz az idő. Több energiára lesz szükségetek, hogy védekezzetek a hideg ellen. 

Félelmetes mennyiségű energia áll a rendelkezésetekre, egyenesen a földben. Ingyen! Ez nem az, 

amit ti ingyen energiának hívtok, mivel építeni kell hozzá egy eszközt, amivel kinyeritek azt. 

Mindenütt ott van és a készlet kiapadhatatlan. Geotermikus energiának nevezik. Nem is olyan 

mélyen a lábaitok alatt található ez a természetes hő. Elég forró ahhoz, hogy lefúrjatok érte és gőzt 

állítsatok elő általa. Ha a geotermikus hő segítségével természetes úton gőzt tudtok előállítani, akkor 

képesek lesztek gőzturbinák meghajtására, ezáltal elektromos áram előállítására is. Képesek lesztek 

megtermelni a házaitok fűtésére azt az energiát, amely ahhoz kell majd, hogy néhány nagyon 

kemény telet átvészeljetek. Az elektromosság ugyan nem a leghatékonyabb módja az otthonok 
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fűtésének, mindazonáltal összehasonlítva a többi megoldással, a legkevésbé szennyező megoldás. 

Amennyiben képesek lesztek az elektromosságot hatékonyan előállítani, ez lesz a legéletképesebb 

energia a mindennapi használatra. Más alternatívái is léteznek a gőz alkalmazásával történő 

elektromos áram előállításának. Az emberiség megszállottja a nagyon bonyolult gőzgépeknek, 

nagyon régóta használjátok ezeket. Napjaink atomreaktorai sem egyebek rendkívül költséges 

gőzgépeknél. Nukleáris reaktort használtok a víz melegítésére, hogy gőzt állítsatok elő, amivel 

turbinákat hajtotok meg. Most tehát elmondunk nektek valamit, amin érdemes elgondolkodnotok. 

A  nukleáris energia ugyan tiszta és jó, de mint tudjátok, rendkívül veszélyes melléktermékei 

vannak. A geotermikus energia úgyszintén nagyon tiszta, de ennek is megvannak a rendkívüli 

veszélyei.  

 

Most egy új dolgot mutatunk be nektek. Amennyiben megközelítőleg öt kilométer mélységig 

le tudtok fúrni a földbe, elég hőt találhattok ahhoz, hogy gőzgépeket hajtsatok általa. Öt kilométer 

nem olyan nagy távolság, legalábbis a föld felszínén nem az. Ugyanakkor lefúrni erre a mélységre 

körülményes és veszélyes. Nem csupán a fúrómunkás számára, de a bolygó számára is. Fúrás 

közben különböző tulajdonságú rétegeken kell áthatolni, miáltal gáz, víz illetve tűz szabadulhat ki. 

De ha ezek nem is következnek be, megbonthatjátok a palarétegek közötti kenőanyag egységét. 

Magával a fúrással földrengéseket idézhettek elő. Most megadom a választ arra, hogy hogyan 

állítsatok elő gőzt anélkül, hogy ilyen mélyre le kelljen fúrnotok. Ehhez azonban az kell, hogy ne 

4D-ben gondolkodjatok. Nektek erről az egészről csak az jut eszetekbe, hogy jó mélyen lefúrtok a 

földbe, leengedtek egy csövet, majd vizet pumpáltok le és gőzt kaptok vissza. Ha azt mondanám 

nektek, hogy a megadott mélység csupán egy kis részéig fúrjatok le és ott a gőz előállításához 

elegendő hőt találtok majd, hát azt mondanátok erre, hogy ez lehetetlen. Pedig a Föld úgynevezett 

forró pontjain, a felszín alatt nem sokkal, nagyon magas a hőmérséklet. Adott ez a lehetőség, de 

ehhez ne vizet használjatok. Egy újfajta gondolkodásra van szükségetek. Egy olyan 

gondolkodásmódra, mely egy kissé kvantum és lehetővé teszi, hogy az egész képet lássátok ahelyett, 

hogy a részletekre figyelnétek, vagy pedig megszokásból cselekednétek. Léteznek olyan kémiai 

anyagok, melyek jóval a víz forráspontja alatt már forrni kezdenek és részévé lehet tenni azokat egy 

zárt rendszerű geotermikus mechanizmusnak, amely működtetéséhez nem szükséges öt kilométer 

mélységig lefúrni. Mit szólnátok kettő kilométerhez? Ennek az ismert vegyi anyagnak a 

segítségével, illetve a felvázolt mélység töredékének kifúrása által kinyerhetitek a Földből azt a 

mennyiségű hőt, amire szükségetek van. Muszáj lesz megcsinálnotok.  
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Ha figyeltek a tanácsunkra, azt  fogjátok észrevenni, hogy az időzítés és a felfedezés 

egymással szinkronban már itt van egy karnyújtásnyira. Megértitek, és azt veszitek észre, hogy a 

dolog elemei szinte maguktól összeállnak. Még öt évbe sem telik és megépítitek a gőzgépeket, 

melynek használata még csak veszélyes sem lesz. Nem lesz szükség arra, hogy letakarjátok. Füstöt 

sem fog okádni. Nem szennyezi majd a környezetét és az sem lesz veszélyes, ha valaki mellette áll 

majd. Természetes hő a Gaiatól, amely örökké tart. Ezzel a hővel fogjátok  előállítani azt az 

elektromos energiát, amelyet a házaitok és üzleteitek fűtésére használtok majd.  

Az új sótalanítási megoldás 

Miután nő a népesség és az időjárás megváltozik a tiszta víz az, amire leginkább szükségetek 

lesz. Észre fogjátok venni, hogy olyan helyeken is fog havazni ahol ez eddig teljesen szokatlan volt. 

A víztározók és a vízvezetékek a régi energia és elavult sablon alapján készültek. A népesség 

növekedésével a tiszta vízen lesz a fő hangsúly. Íme, egy azonnali megoldás. A bolygó 

legnagyobbrészt víz borítja, mégsem iható. Tisztítsátok meg és használjátok a tengerek és óceánok 

vízét. Az óceánok vize természetesen nem iható. A kérdés csak az, hogy hogyan lehet kivonni belőle 

a sót. Ma is léteznek különféle eljárások a só kivonására. Némelyek gőz segítségével, mások nem, de 

mindnek hőre van szüksége. Mind hosszú ideig tart és igen költséges, ezért a jelenlegi eljárásokkal 

nem lehet egy város vízszükségletét sótalanítással előállítani. Azokon a helyeken alkalmaznak ilyen 

eljárásokat, ahol nem áll rendelkezésre tiszta víz. A módszer egy rendkívül költséges 

szükségszerűség és igen távol áll attól, hogy jó megoldásnak lehessen nevezni. Most szeretnék 

nektek egy új eljárást elmondani a tiszta víz előállítására. 

A világ legtöbb nagyvárosa óceánok partján épült, ahol közel van a víz. Ez azért történt így, 

mert a hajózás, illetve a kikötők lehetővé tették az emberek számára a kereskedelmet. Jó helyek arra, 

hogy vízhez juthassanak karnyújtásnyi távolságról. A válasz nem olyan bonyolult, de még hozzá kell 

tenni valamit, amit eddig figyelmen kívül hagytatok. A napjainkban rendelkezésetekre álló 

legfejlettebb technológia a lehető legkisebb dolgokkal foglalkozik. Nanotechnológiának nevezitek. 

 

A nanotechnológia gyakorlatilag kémia, illetve rendkívül apró kémiai gépekkel foglalkozik. 

Ezek az ultra kicsi, molekuláris méretű robotok már ma is léteznek és a legújabb fejlesztéseitek 
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csúcsát képezik. A tudósaitok már ma is kutatják, hogyan lehet ezeket a robotokat bejuttatni a 

véráramba, hogy ott a fehérvérsejtek működését kiegészítendő felkutassák és elpusztítsák a 

kórokozókat. Ennyire aprók ezek a nanorobotok. Természetesen vannak fenntartások a dologgal 

kapcsolatban, mivel úgy tűnik, ezek a nanorobotok megváltoztatják az emberi testet. Ám ez nem így 

van. A nanorobotok nem avatkoznak bele jobban a test működésébe, mint azok a táplálékkiegészítők 

és gyógyszerek, amelyeket nem természetes úton állítottak elő. Akár fejfájás, akár más betegségek 

ellen, a kémiai egyensúly helyreállítására, vagy azért, hogy jobban aludjatok. A nanotechnológia 

tehát azon tudományágak táborát erősíti, melyek az életben maradásotokat szolgálják. 

Emlékezzetek rá, hogy bár azt tanítjuk nektek, hogy az ember a saját tudatával is helyre tudja 

állítani a saját működését, mégis sokan egyszerűen nem hiszik el, hogy ez lehetséges. Másokat meg 

egyszerűen nem is érdekel ez a lehetőség. Kezdjétek el tehát tudományosan is vizsgálni ezt a témát, 

mivel már ma is rengeteg dolgot tudtok arról, hogy hogyan javítsatok az életminőségeteken. A jól 

működő helyes egyensúlyról van szó, amihez nem kell metafizikai tudás. Ennek ellenére vannak 

olyanok, akik inkább hagyják a gyerekeiket meghalni, mintsem hogy használnák ezt a földi tudást. 

Úgy hiszik, hogy minden, ami nem Istentől való, az helytelen. Itt az ideje, hogy megértsétek azt, 

hogy a jó tudomány pusztán annak az útnak a felfedezése és végrehajtása, mely által Isten a világot 

teremtette. Tisztességgel alkalmazva helyesen működik, Isten által adományozott és, áldott. Csupán 

a bolygó magasabb rezgésszintje tette lehetővé, hogy megkapjátok. Más szavakkal: megdolgoztatok 

érte! Ilyenformán eldobni vagy az ördögtől valónak nevezni annyit tesz, mint nem érteni. Egy 

hasonlat.  

Egy ember nagyon szomjas volt. Vallásos lévén imádkozott, hogy vizet találjon. Találkozott 

egy másik emberrel, akinek volt vize és fel is ajánlotta neki, hogy ad belőle. A szomjas ember 

visszautasította mondván, hogy csak Istentől hajlandó elfogadni, tehát még vár. Szomjasan halt meg. 

Sosem értette, hogy Isten szinkronicitása más embereken keresztül valósul meg. Tanuljátok meg, 

hogy köszönettel tartoztok azért a tudományért, melyet azért kaptatok, hogy általa 

meghosszabbítsátok az életeteket, merthogy ez a tudomány helyes és ezért adatott nektek. A 

nanotechnológia egyre kifinomultabbá válik. A tudomány azon van, hogy a kémia, a logika és az 

elektronika segítségével intelligensé tegye a robotokat. Olyan ez, mint a számítógép logikája, amely 

egy sor dologban okosan segít neked. Nem gondolkodik helyetted, inkább csak segítséget nyújt 

számodra olyan feladatok végrehajtásában, amelyeket egyébként nem tudnál elvégezni. Ezek az 

apró, okos robotok segíthetnek a tengervíz megtisztításában. Majd építeni fogtok egy sótalanító 

telepet, ahol a sót ki tudjátok választani a vízből és olyan melléktermék fog keletkezni, melyet nem 

vártatok volna. A vizet nem kell majd pihentetni vagy forralni. Hőre pedig egyáltalán nem lesz 

szükség. A nanotechnológia alkalmazásával a gép egyik végén bemegy a víz, a másikon pedig 

kifolyik. Befelé sós, kifelé tiszta, készen a normál tisztításra. A tisztítási folyamat első szakaszában 

elegendő mennyiségű nanorobotot kell majd a vízhez adni és azok majd meg találják és magukhoz 

kapcsolják a vízben oldottan jelenlévő sót. A titok: minden egyes robot mágneses! Minden egyes só 

részecske mágnesessé válik azáltal, hogy az apró robotok magukhoz kapcsolják azokat. A következő 

szakasz felé érkezvén a víz áthalad egy hatalmas elektromágnesen, amely miután a só molekulák 

már mágnesesek, magához vonzza azokat. Talán túlontúl leegyszerűsítettük, de ez a módja. Hő 

pedig nem szükséges hozzá. Melléktermék? Nem fogjátok elhinni! Mennyit fogtok vitázni róla mire 

felfedezitek. A mágneses mező által "kezelt" víznek gyógyító hatása van. Miféle eszköz lehet ez? 

Kvantum, mivel a mágnesességen alapul. Lesznek néhányan, akik azt mondják majd, hogy a 

mágnesességgel kezelt víz kártékony hatású. Mindezt csupán azért, mert nem értik hogyan működik. 

Nem érzik majd meg azoknak az embereknek az óriási energiáját, akik felfedezték a gyógyító vizet a 

bolygón. Nem lesz ugyan megdönthetetlen bizonyíték arra, hogy mi is történik valójában, de 

mindenki észre fogja venni, hogy kevesebb lesz a beteg ember. 

Nukleáris hulladék 
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Jelenleg az aktív nukleáris hulladék a legnagyobb veszélyforrás, amivel szembe kell 

néznetek. Láthattatok már példát arra, hogy egy atomszerencsétlenség miként mérgezhet meg hosszú 

emberöltők idejére hatalmas kiterjedésű talajfelületeket. Micsoda tragédia lenne emiatt elveszíteni 

akár egy egész országrészt, csak mert figyelmen kívül hagytátok a mélyen a föld alá temetett 

nukleáris hulladékokat, amelyek szép lassan elérték az aktivizálódásukhoz szükséges kritikus pontot. 

Egyszerű fizikai törvényszerűség lesz a katasztrófa bekövetkezése, ha nem tesztek sürgősen valamit. 

Azonban nem szükséges megvárnotok a tragédia kibontakozását, ahhoz, hogy cselekvésre szánjátok 

el magatokat. Ne támogassátok a hulladék elszórásának gondolatát, mert szükségtelen és gyakran 

nem is jelent megoldást. Úgy viselkednek, mint a sav. Bármit is tegyetek vele, az csupán ideiglenes 

megoldást jelenthet, mivel mindent felemészt, ahol lerakjátok. Soha ne eresszétek az óceánjaitokba 

és tavaitokba! Az igazi megoldásnak már nyilvánvalónak kellett volna válnia előttetek. A nukleáris 

hulladékot semlegesíteni kell.  

 

Számos módszer kínálkozik az efféle hulladék semlegesítésére, közülük az egyik, amelyet 

már a ti felkészültségetek is elérhetővé tesz, igen egyszerű és a jelen pillanatban is a 

rendelkezésetekre áll. Haladéktalanul a földi biológia felé kell fordítanotok tekinteteteket. 

Keressetek az általatok ismert mikroorganizmusok között olyat, amely képes lebontani ezeket az 

aktív anyagokat és veszélytelenné tudja tenni őket. Fejlesszétek őket a tudomány segítségével, 

növeljétek mennyiségüket és hatékonyságukat, az után hagyjátok, hogy felemésszék a hulladékokat! 

Most nyilván az a kérdés merül fel bennetek, hogy eddig miért nem fejlesztették ki ezt a módszert, 

hiszen az organizmusok már hosszú ideje ismertek a tudomány előtt. Egy ilyen organizmus apró, 

viszonylag könnyen szállítható és szaporítható. A választ a világ kormányainál kell keresnetek. 

Követeljétek a folyamat megindítását és a kutatások lebonyolítását. Meg kell értenetek, hogy a földi 

politikusoknak nem érdekük szabadon a rendelkezésetekre bocsátani ezt a technológiát, s ebbe 

megfelelő mennyiségű tőkét sem szándékoznak beruházni. Elérkezett az ideje annak, hogy a 

politikai vezetők megszabaduljanak az olyan technológiától való félelmüktől, melyek megrendíthetik 

a fegyverkezés ingatag egyensúlyát. A tudomány iróniája, hogy az új felfedezések rendszerint békés 

vagy háborús céllal egyaránt felhasználhatók, s egyedül a ti felvilágosultságotok határozza meg, 

hogy melyik utat választjátok. Ne hagyjátok, hogy a kevesek félelmei a tömegek érdekének útjába 

álljanak.                                                                                                             

               

Jön az új matematika 

Az információ, amelyet átadok, lehet, hogy két vagy három generáció múlva ölt testet. A 

kvantumfejlesztések által kell létrejönnie. Ti emberek még a legmagasabb matematikában vagy 

geometriában is egyenes vonalúan gondolkodtok és határoztok meg mindent. Ezért határozzátok 
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meg a kört egy olyan sokszögként, amely végtelen számú egyenes vonalból áll. Úgy csináltok 

mintha a kör nem is létezne a természetben. A kör a térben is természetesen előforduló jelenség, 

gondoljatok csak a bolygókra. Az emberiség azonban azt akarja, hogy ez az alakzat ne legyen más, 

mint végtelen számú egyenes vonal. Csakúgy, mint mikor a rajzlapra rajzolt pálcikaemberek 

rájönnek, hogy van néhány háromdimenziós dolog az ő kétdimenziós világukban és ezeket azzal 

próbálnák "igazolni", hogy a háromdimenziós formákat  végtelen számú kétdimenziós 

pálcikafigurának fogják fel. Tudósaitok gyanítják már, hogy a gravitáció és a mágnesesség 

természetes módon görbült. Nem egyenes vonalúak és sosem voltak azok. Mi van a fénnyel? Az sem 

egyenes vonalú. Amikor a másik kettő hatást gyakorol rá, az is elgörbül. Egyáltalán semmi nem 

egyenes vonalú! A matematika nem megfelelő fajtáját alkalmazzátok. 

 

Létezik egy kvantum matematika, és ha én erről beszélek, még ha a legegyszerűbb módon is, 

az rendkívül komplexnek tűnik nektek. A kvantum matematikában egy olyan dolgot alkalmazunk, 

amit a jövőben fogtok felfedezni: a ható számokat. Ezeknek a számoknak nincs tapasztalati értékük, 

ugyanakkor megvan a maguk értéke, de ezt az értéket a körülötte lévő számok befolyásolják. A négy 

az nem négy. A négy módosult, mert a körülötte lévő számok hatással vannak rá, akár egy képletben, 

akár számolás közben veszik körül. Minden egyes alkalommal, amikor egy képlet kvantum 

állapotban jön létre, a benne lévő számok mindegyike az őt környező számok hatása alatt van. Ez 

azért van, mert a képletben szereplő számok mindegyike módosult a körülötte lévő számok 

hatásának köszönhetően. Ezek a ható számok. Ha a négyet hagyományos módon vesszük, az a 

három és az öt hatása alatt van. Elvileg minden szám a szomszédos számok befolyása alatt áll. 

Ennek oka az, hogy a kvantum valóság sohasem lineáris és nincsenek olyan jellemzői, melyeket 

"normálisnak" neveznétek. Bármennyire is bonyolultnak tűnik, nem találomra kialakított, hanem egy 

nagyon is elegáns rendszerről van itt szó. Csodálatos lesz, amikor majd felismeritek a rendszer 

jellemzőit és látjátok, hogy milyen konzisztens a változás. Miután felismertétek a káosz szabályait, a 

káosz már nem is tűnik káosznak. Amint meglátjátok a rendszer szabályait, azonnal ott lesz a 

kezetekben a kör képlete is, ami nem más, mint egy egész szám és nem egy olyan irracionális szám, 

mint amilyenekkel ma számoltok. Nem Pí lesz. Inkább a "megoldott Pí"-nek nevezhetnénk. Arra 

kérjük a fizikusokat, hogy úgymond hátrafelé haladva dolgozzanak, hogy megkapják a Pí egész 

számát. És ha ez meglesz, akkor tudni fogjátok, hogy mit kell tennetek az összes többi 

számításaitokkal is. Képzeljétek el a matematikát a ható számokkal! A számok nem hordoznak 

értéket, hanem a mellettük lévők hatása alatt állnak. Ez már magas szintű matematika és mikor 

elkezditek megérteni, meg fogtok világosodni.  
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A számmisztika (numerológia) - egy energiarendszer 

A számmisztika a számokban lévő energiák tudománya. A számokban ott egy 

kommunikációs energia. Más szóval, egy üzenetet közvetítenek. Nem tesznek semmi mást, 

semmivel többet, mint amennyit egy könyv tesz. Amikor olvasol egy könyvet, az csak papír meg 

tinta, mégis gyakran pityeregsz, vagy a szívverésed felgyorsul. Vajon azt mondod ilyenkor, hogy a 

papírnak meg a tintának az energiája? Nem. A kommunikáció az, amit a könyv nyelvezete magába 

foglal. A számok nyelve hasonló módon működik. Ez az egyik leginkább ősi tudomány a bolygón és 

nagyon sokféle módon felhasználták több ezer éven keresztül. Sokan vannak, akik ezt nem értik, 

mert ők nem éreznek semmilyen energiát a számok körül. Tanulmányozni kell és akkor megérted. 

Nem feltétlenül az életed 4D-s jellemzői. Akár a spirituális dolgok, kívül vannak a 4D-n, ez a 

számmisztika legbelső lényege. A gondolkodásod nem maradhat a 4D-ben és hitelt kell adnod 

annak, hogy energia van a számok körül. A számmisztika nem rendszer. Ha a fizika számjegyeit 

szemléled és tanulmányozod a fizikát, megállapíthatod, hogy a fizika sem rendszer. Inkább egy 

térkép. Azoknak a képleteknek a térképe, hogy a Teremtő hogyan helyezte mozgásba a világot. Egy 

térkép, amelyik ott van előtted, amelyet ha egyszer megértesz, használni tudod a rendszert, ami a 

térképre vonatkozik, hogy például űrhajót küldj a Marsra. A rendszer tehát eljuttat a Marsra, a fizika 

térképét használva. Amikor elkezdesz ilyen módon gondolkozni, mindjárt megérted, hogy a 

számmisztika egy ezoterikus energia-térkép, ami arra ösztönöz, hogy rendszereket fejlessz ki a 

használatára. Ez tehát az a térkép, amit te meg akarsz érteni, mert a térkép segít az életviteledben, 

olyan módon, hogy könnyebb legyen neked ezen a bolygón, ahol élsz. A térkép, mint minden térkép, 

nem kényszerít arra, hogy erre menj, vagy arra menj. A térkép csak fekszik előtted és van. Hogy te 

tanulmányozni akarod a térképet, a te szabad választásod hatáskörébe tartozik, de minél többet 

tanulmányozod, annál nagyobb segítségedre lesz, hogy megértsd az életed.  

 

A numerológia vagy másképpen a számmisztika tűnhet az egyik leginkább lineáris, 

ezoterikus tudománynak a földön. Leegyszerűsíti a nagy számokat egy számjegyre és akkor 

megállapítja annak az energiáját. A számok nagyon lineáris dolgok, egy sorban vannak, úgyhogy azt 

gondolhatod, hogy egy lineáris és elkülönült valóságot képviselnek. A dolog úgy néz ki. De nem így 

van. Még a legkomplexebb numerológiai rendszerek is azzal a számsorral foglalkoznak, amit a négy 

dimenzióban érzékeltek. Az 1-től 9-ig terjedő számokkal és a velük kapcsolatos rendszerekkel. Ideje 
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bevonni három olyan „számot” is, melyet nem érzékeltek. Mint DNS-etek esetében is, itt is vannak 

más olyan elemek, melyek módosítják azt, amit láttok, vagy valamilyen rezonanciába kerülnek vele. 

Lehet, hogy nagyon különösnek tartjátok majd azt, amit most mondunk, de rendszeretekben van még 

három szám, melyek nem rendelkeznek numerikus értékkel. Pontosítunk: ezekhez értékeket rendelni 

nem lenne más, mint például azt kérdezni: „Hányas számértékű a kék szín?” Furcsa választ kapnál, 

ami úgy szólna: „Hogy érted? A színeknek nincs számuk, csak nevük.” Igen, ez így van, mégis 

rendelkeznek energiával, kombinálhatók és egy rendszert képeznek. Gondolj hasonlóképp a három 

új számra is. Szeretném megismertetni veletek ezeket az interdimenzionális számokat, melyek 

módosítják az általatok használt számok jelentését. Van még három szám a kilences után és egyik se 

zéró. Mindnek van egy szimbóluma (szakrális geometria) és neve. Ha igazán szeretnétek növelni 

tudásotokat, akkor a többi kilenc számmal együtt ezeket is használnotok kell. Módosítják az első 

kilenc jelentését, ezért megváltoztatják a rendszer energiáját. Hadd mondjak egy példát. 

Ha vesszük például az 1-et, akkor ez az „új kezdetek” asszociációt hordozza (a legegyszerűbb 

értelmezés szerit). Az 1-es szám így egyszerűen mintha azt mondaná: „az új kezdeteket, a kiindulási 

pontokat jelképezem.” Ugyanakkor, ha vesszük a 9-es után következő három új szám valamelyikét, 

akkor az 1-es szám jelentése módosul. Elárulom nektek, hogy mi is ez a három nem-szám a 

legegyszerűbb formájában. Linearitásotokban ezek a múlt, a jelen és a jövő energiáit jelképezik. 

Egyelőre ezeket a neveket rendeljük hozzájuk, sorrendiség nélkül. Ezért nem abszolút, hanem 

feltételes számok. Az első kilenc számjegy értékkel bír (abszolút lineáris értékkel). Az utánuk 

következő három azonban feltételes szám, nincs értékük, de módosítják az abszolút számokat. Ez a 

három interdimenzionális szám nem rendelkezik saját energiával. Szükségük van a többi számra, 

hogy hatni tudjanak. Ettől katalizátor számokká is válnak. Emiatt a többi kilenc számjeggyel együtt 

egy körben és nem pedig sorban vagy oszlopban helyezkednek el. Egyesek megértik majd mindezt, 

mások viszont nem. Vagy mondok mást: ha a kilenc számjegyet egy oszlopban feltüntetnétek a lap 

tetejétől lefelé, akkor gondoljatok úgy erre a másik háromra, mint amelyek az oszlop fölött lebegnek. 

Ezzel a példával tudjuk leginkább érzékeltetni ezt a négydimenziós valóságotokon kívüli dolgot. 

Hogyan érintené az 1-es szám értelmezését, ha a „múlt” interdimenzionális száma állna mellette? 

Úgy, hogy többlet információt árul el a szám energiájáról, jóval nagyobb rálátást ad. Jelen esetben 

azt mondja, hogy múltadat az új kezdet energiája veszi körül. Mit jelenthet mindez? Arról van szó, 

hogy a múlt energiája, amely meghatározza a jelent, átrendeződésben van. „Micsoda? kérdezitek 

most. Mi köze a múltnak a jelenemhez?” Mit hordozol magadban? Mi olyan történt veled a múltban, 

amitől bánatos és szomorú vagy? Ha numerológushoz mennél tanácsadásra, az ő olvasatában az 1-es 

szám mellette a múlttal, mint módosító tényezővel, azt jelentené, hogy az érzelmeidet és 

cselekedeteidet évek hosszú sora óta zavaró múltbéli dolgok körül az új kezdetet jelző energiák 

csoportosulnak. Mi lenne akkor, ha az 1-es szám mellett a „jelen” állna módosító számként? Ez azt 

jelentené, hogy az új kezdet energiája vesz körül és valószínűleg épp most szándékozik megmutatni 

magát négydimenziós valóságodban! Ez egy változást jelezne realitásod adott idejére vonatkozóan 

és segítene megérteni, mit kellene tenned ahhoz, hogy életed még ugyanaznap meg is változhasson! 

Ha az 1-es szám mellett a „jövő” energia jelölője áll, akkor az olyan új kezdetet jelöl, melyre 

lehetőség van, olyan lehetőség melyet már észrevettél, és amely segíthetne neked megtervezni, 

segíthetne gondolkodásodat megváltoztatni azzal kapcsolatban, hogy mi legyen a következő lépésed. 

Ilyen módon hatják át ezek a „fogalmi” számok létező rendszereteket. Ezzel jóval komplexebbé 

válik az egész. Három szintet rendel az általatok ismert egy mellé. Végül pedig, hogy már az eddig is 

igen érdekesen összetettnek tűnő dolgot még tovább vigyük, megkérdezzük: vajon mi történne 

akkor, ha több „fogalmi” szám is állna az 1-es szám mellett? Mi lenne, ha ott állna a „jelen” és a 

„jövő” jelölője is mellette? Ez már egy bonyolultabb kirakós játék, olyan új rendszer melynek mi az 

„interdimenzionális numerologia” nevet adjuk. Ez egy vadonatúj eszköz. Természetesen rögtön 

adódik is a kérdés: „Ki képes meglátni ezeket a fogalmi számokat?” A válasz pedig: „Mindannyian, 

ha akarjátok”. Ez is része az új fénynek, része a „sötétben való látásnak”. Ez mind része annak, amit 

nektek adományoztunk, hogy újraírhassátok spirituális szabálykönyveiteket és ősi írásaitokat, 

melyek olyan nagy értéket képviseltek számotokra, mielőtt a fények kigyúltak volna. Pillanatnyilag 
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úgy tekintetek a nullára, mint a semmire. De az eljövendő interdimenzionális matematikátokban a 

nullát a tudományotok majd becsülni fogja. A 12-es alapú matematika az egyedüli matematika, 

amelyik "kezet ráz" a természettel. A számítások egyszerűsége ennek eleganciája bámulatba ejt majd 

benneteket. Nem tudjátok elképzelni a 12-es alapú matematikát, anélkül, hogy a nullát ne egy 

sajátságos értékű egész számként kezelnétek. Nem tölt be helyet, nem lehet "semmi", de nem jelenti 

a végtelent sem. A nulla a varázslatos, interdimenzionális matematika. Ez a 12-es alapú mágia. A 

nulla a lehetősége mindennek, ami valaha is volt, van, vagy lenni tud. Ez az univerzális matematika 

"most" -ja. Potenciált képvisel, illetve a lehetőség energiáját. Ebből kifolyólag a nulla az egyenlettől 

függő, változó. Ehhez nem vagytok hozzászokva. Ahhoz vagytok hozzászokva, hogy a matematikai 

egyenlet legyen tapasztalati és azt szeretnétek, ha ez így is maradna. Amikor majd számolni 

kezdetek, lineáris valóságotokon kívül ez már nem megy ilyen módon. A nulla eltünteti, ami nem 

szükséges és feltárja a megoldást. Ebben a sémában tárul majd fel a matematika eleganciája. Az 

összerakós kép valóságának előmozdítójává válik és gyakran törzsszám is.  

Játsszunk egy kicsit. Felkeresel egy szám-misztikust. A „szám-fejtőtől”, aki elvégzi a 

műveletet megfejtésként megkapod az egyes számot. Te ránézel, és azt kérdezed: „Ez mire jó?” 

Tulajdonképpen azt kérdezed, hogy mit tesz ez az energia értem? Mit csinál az egyes? Hogyan 

használjam? Elfogult lineáris nézőpontból, az egyes ott van egyedül, téged néz, a számmisztikus 

pedig elmondja: „Az egyes szám azt jelenti, hogy új kezdet.” Te pedig azt gondolod, „Ezen jelzés 

szerint új kezdetnek nézek elébe.” Kaptál egy lineáris választ. Ez a számjegy eredetileg nem 

egyedülinek lett teremtve, de ti úgy néztek rá, mintha egyedül lenne. Az egyes soha nem volt 

egyedül. Mindig egy szám-rendszernek a része volt. Nem teheted bele az egyest egy skatulyába és 

mégis beletetted és ezt az információt értelmezed és „használod” a megfejtésre. Most átváltunk a 

lineáris gondolkodásról, kvantum-gondolkodásra. Az egyes megszokta, hogy számok vannak 

körülötte. Vajon a megfejtést illetően melyek az egyes körül a jellemzők? Vajon tudod a történetét? 

Részt vesz a számtani műveletekben? Akkor meg kell kérdezned, hogy milyen hatása lehet a 

nullának és a kettesnek, amelyek ott vannak mellette? Mi van, ha egy számításnak a része? Mi van, 

ha ő is egy azon számok közül, amit „pi”-nek hívtok? Vajon akkor más energiája van? Ez már kívül 

van a linearitáson, kívül bármi elkülönülésen. Az ember nem kérdezheti meg, hogy „Ez mit tesz?” 

vagy „Ez mire jó?” A szám nem tesz magától semmit, ott kell, hogy legyen az Ember kvantum 

energiája, hogy ahhoz viszonyuljon. Ha a megfejtő világhírű „szám-fejtő”, ő szintén tudni fogja az 

egyes történetét, azt hogy hogyan keletkezett, valamint a körülötte lévő számok jelentőségét, a 

múltbéli és a jelen dolgokat. Képzeld el, hogy kiveszel egy betűt az ábc-ből és elkülöníted abból a 

rendszerből, ami szövegnek és párbeszédnek lett elgondolva és akkor megkérdezed: „Ez mire jó?” 

A válasz persze az lesz, hogy „semmire, a többi betű nélkül!” Most már láthatod, hogy a számok is 

egy nyelv. A számmisztika kvantum dolog és soha nem teheted meg azt, hogy ránézel egy számra és 

azt kérdezed: „Ez mit csinál?” Aki számmisztikával foglalkozik, tudja ezt és mindent meg fog tenni, 

hogy úgy rakja egymás mellé a számokat, hogy azok kvantum válaszokat hozzanak létre, a 

linearitásra vonatkozóan, amelyek olyan valamit írnak le, amit tudnod szükséges. Ez a dolog teszi a 

szám-misztikust kvantum-fordítóvá. 

Asztrológia (Csillagjóslás) 

Úgy tűnik, hogy az asztrológia egy ezoterikus téma, de nem az. Ez a legrégebbi tudomány a 

bolygón. Ez az egyik leginkább félreértett rész a tudomány berkeiben és ezért okkultnak 

bélyegezték. Hadd emlékeztesselek benneteket arra, hogy így tekintettek azokra is, akik hittek a 

baktériumokban mielőtt még be lett volna bizonyítva, hogy igaz. Amikor az eszközeitek és a 

bölcsességetek eljutott oda, hogy mindezt megértse, tudomány lett belőle és segített életeket 

menteni. Most elmondjuk, hogy az asztrológiával is ugyanez a helyzet. Olyan tudomány, amiről még 

most is azt gondoljátok, hogy miszticizmus. Oly magas szintű elgondolásokon alapszik, melyet még 

a modern tudományotok sem érthet. Az asztrológia életeitek felett nem bír se irányító, se ellenőrző 

hatással. Hatása támogató. Amikor egy fotelben ülsz, az megtartja súlyodat és körbevesz téged. 
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Amikor beleülsz, akkor fogalmazhatunk úgy is, hogy te és a fotel közösen együttműködtök arra az 

időre, míg benne ülsz. Egy megállapodás részeként megbízol a fotelben. Egy megállapodás 

részeként a fotel megtartja testsúlyodat. Ez a támogatás. Nem ellenőrzésről van szó, mert amikor 

csak akarsz, felkelhetsz belőle. De felvehetsz benne egy új testhelyzetet is, vagy átülhetsz egy másik 

fotelbe is. A bolygóhatások ugyanilyenek. Nem irányítanak, csak támogatják személyes energiáidat. 

Így működik az asztrológia. Megadja az életed elkezdéséhez szükséges támogatást és különböző 

emberi viselkedési módokat alakít ki. Ez egy olyan tudomány, amit nem teljesen értetek vagy 

ismertek, de attól még tudomány.  

Amikor a "forrás-réteg"fizika képletét megismeritek, ami a mágnességgel, a gravitációval, az 

idővel és az anyag helyzetével foglalkozik, az majd megmagyarázza az asztrológiát. Képzeld el, 

hogy Te vagy a Nap. Ott vannak körülötted bolygógyermekeid, akik, miközben körbejárnak téged – 

a napnak minden percében, minden egyes pillanatban és pozícióban –, folyamatosan egy húzóerőt 

fejtenek ki rád. Ez a gravitáció. Gyerekeid követelőzők, s húzóerejük rád is hat. Még a 

személyiségedre is hathatnak. Napotok rendelkezik egy jellemzővel, amit én gravitációs és mágneses 

mintának nevezek. A nap mágneses mintázatát minden nap, másodpercről másodpercre a gravitáció 

hozza létre. Nem választhatod el a gravitációt a mágnesességtől, mert ezek a tudomány egyazon 

jellemzőjének két iker gyermeke, persze azt még meg kell értenetek, hogy hogyan viszonyulnak 

egymáshoz. Szerephez jut a fény is, mert az is interdimenzionális. Amikor valami a valóságotokban 

két helyen tud mutatkozni ugyanabban az időben, az csak kvantum állapotú lehet (interdimenzionális 

tulajdonság). A fény, a mágnesességgel és a gravitációval együtt, ebbe a kategóriába sorolható. A 

mágnesesség, a gravitáció és a fény a ti valóságotok misztériumai. A háromból egyiket sem értitek 

igazán. Egyszerűen csak használjátok őket. Tisztában vagytok a hatásukkal, de fogalmatok sincs 

róla, hogy miről is van szó. Az idő is közéjük tartozik, de az inkább eredménye az első háromnak és 

önmagában nem energia. Ahogy a bolygók kifejtik húzóerejüket a központra (a Napra), az a 

gravitáció és mágnesesség révén interdimenzionálisan mintázza magát. A Nap létezésének minden 

pillanatában más és más interdimenzionális mintával rendelkezik, attól függően, hogy a gravitációs 

erő formájában mit mutatnak neki a bolygók. Képzeljétek el azt a napra gyakorolt húzóerőt, amelyet 

az összes bolygó kifejt a különböző felállásokban, ahogy haladnak. Képzeld el, hogy látni tudod a 

gravitációt és ennek a gravitációnak a hihetetlen erőit, amint azok a szálak kinyúlnak a nap 

középpontjából a bolygókig és megfeszülnek. Ez egy változó mintázatát hozza létre ezeknek a 

húroknak. Ez a mintázat állandóan változik, napról napra, minden egyes pillanatban. Ez a mintázat, a 

napnak egy interdimenzionális mintázata. Ezért ha azt mondanátok, hogy a nap kvantum mintázata 

minden pillanatban más, attól függően, hogy merre vannak a bolygók, igazatok volna. Gondoljátok 

el, milyen hatással vannak ezek a vonzás-taszításjellemzők a napra akkor, amikor a bolygók 

együttállásban vannak (sorban állnak)! Gondolj bele, hogy mi történik, amikor látszólag retrográd a 

bolygó mozgása, ahogy ti nevezitek. (a bolygó ellenkező irányú mozgást végez a keringési pályáján, 

egy másik röppálya síkjáról szemlélve)  Íme, a napnak egy állandóan változó, interdimenzionális, 

mágneses mintázata, amely hatással van még az időre is. A Nap azokra a kisméretű objektumokra is 

reagál, amelyeket ti nem is neveztek bolygóknak, s amelyeket még csak nem is katalogizáltatok. De 

még a Holdat is figyelembe kell vennetek az asztrológiai ábrán belül. A Hold a Nap által sugárzott 

energia átalakításában kulcsszereppel bír. Ez egy nagyon összetett és egyben nagyon is valós 

folyamat. A Napot a körülötte lévő égitestek (bolygók) a jelen pillanatban is tolják-húzzák és ezzel 

interdimenzionális módon mintázzák. Itt gravitációs/mágneses mintázásról van szó. A kész mintát 

pedig az általatok napszélként ismert jelenség továbbítja, ami természetes módon, hirtelen lövell ki a 

Napból a bolygók felé és a bolygókon túlra. Az Aurora borealisban ezt a napszelet láthatjátok, ahogy 

az a bolygó mágneses mezejével ténylegesen találkozik és az induktanciaként ismert folyamat során 

a bolygó mágneses hálójához továbbítja az energiát. Gondoljatok rá úgy, mint egy rádióadásra. Az 

üzenet pedig, amit a napszél a mágneses háló felé sugároz, az a Nap mágneses és gravitációs 

mintája. A Napotok körül keringő bolygók egy gravitációs és mágneses mintát hoznak létre, ami a 

Földre sugárzódik. Amikor ez a mintázat a bolygó rácsára megérkezik, születésedkor tovább lesz 

szállítva a te DNS-edbe egy járulékos indukció segítségével. Ez minden életet érint. A Merkaba, a 
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DNS-ed lenyomata – a körülötted lévő mező – veszi a mágneses háló nap-információját és az ebben 

a mezőben lévő utasítások pontosan illeszkednek a DNS-be, ami szintén mágneses. Most 

ismertettem veletek a mágneses átvitel láncát, amiről azt gondoljátok, hogy ezoterikus.  

 

Tehát lejöttél a bolygóra és elhelyezted a DNS-edbe az interdimenzionális rétegek egyikébe 

azt az asztrológiai információt, a naprendszer mágnességének és gravitációjának azt a mintázatát, 

ami a születésedkor volt. A mintázat neve, amelyet asztrológiai fogalmakban kaptál, megalapoz egy 

elrendezést, egy személyiség típust, azt, hogy hogyan reagálsz az Emberi ok és okozat kihívásaira. 

Születésedkor kapod ezt meg. Ez pedig akkor következik be, amikor eljutsz az első lélegzetvételig, 

ami az első reakciód a környezetre, egy független élet formájában. Vízöntő, Halak, Rák – megkapod 

a nap mintázatát. És ez a mintázat, a bolygók állásának tükröződése a születésed pillanatában. Ez a 

mintázat megmarad a DNS-edben, mint életerő. Ez egy mágneses/biológiai elrendezés, ami egész 

életeden át végigkísér. Befolyásol benneteket és ettől a pillanattól kezdve fogékonyak vagytok 

ezeknek a mintázatoknak az energiájára, ahogy azok a naprendszeretekben sorakoznak. Vannak, 

akik azt mondják: "Én ezt nem hiszem." Rendben, akkor megkérdezném, hogy magyarázod a telihold 

szindrómát? A hold, a föld körül keringő legnagyobb égitest, részt vesz a nap mintázatának 

kialakításában, de gravitációs vonzásával nagy hatással van a mágneses rács mintázatára is. (A 

gravitáció kapcsolatban áll a mágnesességgel) Miért van az, hogy a rendőrség világszerte megerősíti 

a szolgálatot, amikor telihold van? Vannak, akik azt mondják: "Hát ez egyszerű, ilyenkor nagyobb a 

világosság és több bűntény történik." Nem. Ez akkor a fénnyel lenne kapcsolatos, nem a hold 

pályájával, mert ez megtörténik olyan teliholdas éjszakán is, amikor felhős az ég. Kérdezősködjetek 

a kórházakban, hisz ők látják el mindazt a sok balesetet és az Emberek között történő testi sértéseket, 

amelyek ezekben a napokban történnek. Ők tudják, hogy a telihold ideje nehéz időszak. Próbáljátok 
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ezt megmagyarázni, de az egyetlen út, az asztrológián keresztül vezet. Az asztrológiának nagyfokú 

hatása van az Emberi viselkedésre. Érzékenyek vagytok a bolygók mozgására. Együtt dobog a 

szíved a Gaiával. Része vagy a rendszernek. Ha majd az asztrológia igazolást nyer, akkor 

nagymértékben segíteni fogja az emberiséget. Ez tudomány és a DNS-sel valamint az emberi 

gondolkodással foglalkozik.  Már évekkel ezelőtt jeleztük az asztrológusoknak, hogy eltérések 

jelentkeznek majd a képletekben a korábbi és a jelenlegi hatások eredményeként, s ezeket az 

eltéréseket korrigálnotok kell. Megismételjük az asztrológia olyan tudomány a bolygón, amit a 

mágnesesség és a gravitáció mozgat – mert ezeknek köszönhetően mozognak a bolygók a Nap körül 

és ezek energetizálják azt a mágneses és gravitációs rendszert, ami aztán a Nap (a naprendszer 

gravitációs fix pontja) helioszféráján keresztül jut el személyesen hozzátok. Ez ekkor átfedésbe kerül 

a Föld mágneses rácsával, ami aztán átfedésbe kerül a DNS-etek mágneses jellemzőivel. Tehát 

amikor egyet is megváltoztattok ezek közül a jellemzők közül, az asztrológiai rendszer számításai és 

összetevői együtt változnak vele. Amikor elmozdítottátok a bolygó mágneses rácsát az első fázisban, 

az emberiség asztrológiai ábrái szintén elmozdultak egy picit. Összesen három foknyi elmozdulás 

oszlik el a térképen. Ez nem azt jelenti, hogy a térkép három fokkal eltolódott, hanem azt, hogy a 

házak átalakították magukat, összesen három fokkal, fél fok az egyik házban talán, fél fok egy 

másikban és fél fok megint egy másikban. Néhányuk egy nagyobb részt kapott, néhányuk kisebbet. 

Tehát ha asztrológus vagy és többet akarsz tudni erről, lesz egy kis házi feladatod. Nézzétek meg az 

átfedéseket, hogy lássátok, mi is történik az emberek életében azok helyett a dolgok helyett, 

amelyeknek a régi ábrák és elemzések szerint kellett volna megtörténniük. A belefektetett idő és 

munka megoldja a problémát. Így valós időben, azaz most fogjátok látni, hogy mi az, ami új és más, 

mint amit a régi elemzések mondtak ki. Az eredmény át kell, hogy alakítsa a házakat. Szenteljetek 

speciális figyelmet a Jupiternek és azoknak a házaknak, amelyekre hatással van. A Jupiter az új 

energia egyik főszereplője. 

Tarot 

Már nagyon régóta léteznek a bolygón olyan tudományos eljárások és folyamatok, amelyek 

kvantum jellegűek, de az Emberek mégis mindig afelé hajlanak, hogy linearizálják mindet. Ilyen a 

tarot is.  

 

Jön egy Ember, aki kíváncsi, hogy mit mond neki a kártya. Lehet bármilyen kártya, de most 

úgy esett, hogy a tarot kártyából húzott egy lapot. Letette az asztalra és megkérdezte: „Mit jelent 

ez?” A jós ránéz, és azt mondja: „Ez azt jelenti, hogy nem tudsz semmit a tarotról. Egy kártya nem 

jelent magában semmit. Köré kell raknod a többieket. Hogy mit jelent, az a kiterített lapoktól függ, 

meg az irányuktól, attól, hogy a lapok hogy állnak. Azért ilyen az üzenet, mert kapcsolatba kell hozni 
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a többi kártyával, melyeket a folyamatban szereplő Ember választ véletlenszerűen, 

szinkronisztikusan és akkor teszi fel azokat a bizonyos kérdéseket. Arra van szükség, hogy ott 

lebegjen felettük a tudatosság és a szándék. Függ azonban annak a hangulatától is, aki a kártyákat 

választja.” Az Ember folytatja a kártyák előhúzását, nem igazán hallgatva a jósra, aztán hirtelen 

kihúzza azt a kártyát, amelyiken az ördög van, megérinti és így szól: „Ez rossz, ugye? Mit jelent ez? 

Ez most mit tesz?” Azért reagál így, mert lineárisak vagytok, bele van építve a 4D-s 

tudatosságotokba. A jós megpróbálja megmagyarázni, hogy a kártyák egyidejű, véletlenszerű 

jellemzőinek összessége számít, utalva a helyzet körül lévő rejtett energiákra, nem egy gonosz 

kártya – és kiolvassa számára a potenciál útbaigazítását. Ez egy kvantum esemény! Látod a 

különbséget? Az Ember egy elkülönített kártyából akarja kivetíteni a körülötte lévő egész szituációt. 

A tarot nem az, aminek gondolod. A tarotnak semmi köze a jövendőmondáshoz. A tarot kártya egy 

gyönyörű, intuitív módja a káosz kiegyenesítésének egy pillanatra, csak egy pillanatra. Ennek a 

rendszernek a segítségével bizonyos dolgokat megláthatsz az életedben, ami segít abban, hogy 

energiáidat jobban megértsd. Azt mutatja meg neked, amiről az intellektus nem tud. Felfedi a 

rendszerben jelenlévő vibráció energiáját. 

Médium 

Egy Ember elmegy a médiumhoz. A médium elmondja neki, hogy mit látott, és erre ő azt 

mondja: „Tehát, ez fog történni velem,” és soha nem fogja megérteni, hogy egy pillanattal később az 

egész megváltozhat! Egy pillanattal később lehet egy olyan esemény az életében, amitől térdre hull 

és megnyitja szívét. Olyan elhatározást hoz, ami teljes mértékben érvényteleníti, amit a médium 

mondott! De a legtöbb Ember nem ilyen módon gondolkodik. Csak azt a lineáris útvonalat látja, ami 

előtte van. Ha valaki meg mondja neki, hogy mit lát a jövőjében, csak azt látja. Nem tesz lehetővé 

magának semmiféle kvantumgondolkodást, vagy nem feltételezi magáról a változtatás képességét.  

 

Egy médium csak a pillanat legerősebb potenciálját képes látni. Mivel teljes mértékben az 

Ember a felelős a saját életéért, ő tud megváltoztatni bármit, bármikor. Tehát a jóslat csak a „most”-

ra érvényes. Egy jóslatban megadott esemény potenciáljai időtlenek, csak a lehetőségek villanásai, 

amelyek kifejlődhetnek, vagy nem. Vannak olyan Emberek, akik egy elkülönült nyomvonalon 

kezdik az életüket és ezen haladnak végig, az utolsó leheletükig, azt gondolva, hogy ez az egyetlen 

lehetőségük. Egész életükben egy egyenes vonalon haladnak és nem fogják fel, hogy kvantum-
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tudatossággal akár meg is állíthatják vagy meg is fordíthatják a vonatot! Hosszabb ideig élhetnek, ha 

úgy akarják. Mindezek a dolgok a kvantum-gondolkodás eredményei.  

A karma egy régi lineáris rendszer, ami rajta ül az emberiségen és eléri, hogy az egyed úgy 

érezze, meg kell tennie ezt vagy azt. Esetleg ez vagy az kell, hogy legyen belőle, mindez egy olyan 

energiának felel meg, amelyik sejt-szinten kommunikál vele és belekényszeríti egy valóság-

barázdába. Először 1989-ben adtuk át nektek azt az információt, hogy a régi karma energia arra vár, 

hogy megváltoztassátok ebben az új energiában. Kiléphetsz belőle, bármikor, amikor csak akarsz.  

Tálkák 

A tálkák különböző színűek, különböző anyagokból készültek, különböző formájúak és 

méretűek. Amikor játszanak rajtuk (hang-rezgést keltenek velük) a rezgések (hangok) változást 

okoznak a levegőben és ezekről úgy veszünk tudomást, mint hangokról a zenében. A fő hangot 

alaphangnak hívják, amelyet hall a fül, mert ez a leghangosabb. Mind a két tartományt ez az 

alaphang veszi körül, a felsőbb hangtartományt és az alsóbb hangtartományt is, amelyek közül 

némelyek mindkét irányban kívül vannak az Emberi hallás határain. Ebben a gyönyörű, 

kvantumzenében lévő vibrációk olyan energiákat hoznak létre, amelyek az Akasha-hoz szólnak, és 

olyan módon illeszkednek, hogy megteremtik a lélek nyelvét. A tálka, amelyik szólni tud a 

lelkedhez!  

 

A tál-mester kvantum-szinten alkot. A kvantum-rezgések behatolnak a füledbe és létrehoznak 

egy kvantum eseményt a körülötted lévő levegőben, mert a levegő tudja, hogy ki vagy. Ismeri a 

tálkát és a tálkát alkotó elemek ismernek téged! Ez egy kvantum-esemény. Ha úgy döntesz, hogy 

megveszed a tálkát, a tálka tudja ezt! Ha úgy döntesz, hogy játszol rajta mikor egyedül vagy a 

sötétben, megvigasztal. Egy kvantum-intelligenciáról van szó, a lélek szintjén. Hogy válaszoljon hát 

a tál-mester annak a személynek, aki megkérdezi: „Nos, mit tesznek ezek a tálkák?” Tegyük fel, 

hogy te egy idegen vagy és egy másik bolygóról leszállsz a földre és még soha nem hallottál zenét. 

Megérkezel a Földre és valami bámulatos dolgot hallasz, erre megkérdezel egy Emberi Lényt, hogy 

mi az? Ő pedig így válaszol: „ez a zene.” Ekkor te megkérdezed: „és az mire jó?” Hogy 

válaszolhatna bárki erre a kérdésre? A zene és a művészet már kvantum természetű. Ott ültök a 

művész előtt, ahogy lejátssza azokat a hangokat, amelyeket rezgéseknek és harmóniának neveztek. 
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Lesz, aki mosolyog és lesz, aki majd könnyezik. Valaki, aki tudja, hogy ki volt a zeneszerző, 

meglátja a lényeget, éppen, úgy ahogy azt a szerző leírta. Nos, ez a kvantum esemény. Ezt teszi a 

zene és mégis lesz, aki majd megkérdezi: „Ez mire jó? Szeretnék valamit kimondottan a nehéz 

időkre. Szeretnék valamit, amitől meggyógyulok. Vagy valamit, amit eljátszhatok a növényeimnek.” 

Ez olyan elkülönült! Az akkordok hangzásában ott a csoda, hisz kvantum természetű. Mit szólsz 

ahhoz, ha azt mondom, hogy egy szerzemény segíteni tud neked is meg a növényeidnek is? Mert 

kvantum állapotban az életerő igen hasonlóan reagál.  

Drágakövek 

Bementek egy olyan üzletbe ahol különböző köveket és drágaköveket találsz. Elkápráztatja a 

látogatókat. Ládikótól ládikóig sétálnak és olvassák a rajtuk lévő feliratokat: Ez az egyensúlyra jó. 

Ez a lebegés érzését kelti benned. Ez az egészségedre jó. Ez a földdel köt össze. Még kérdezniük sem 

kell, mert a ládikák fel vannak címkézve! Az Emberek szeretik ezt, mivel a címkék érdeklik őket. 

 

 Felveszel egy követ, amire azt mondják, hogy kiegyensúlyozásra való és a kezedben tartod 

egy pillanatig. Meg vagy elégedve? Gondolkodjunk egy pillanatra kvantum módon. Honnan tudja az 

a kő, hogy te ki vagy? Vagy egyszerűen bárkit kiegyensúlyoz? Mi van, ha te egy különlegesen nehéz 

eset vagy? A kő, amikor a kezedben tartod, tudja, hogy ki vagy! Ha valóban ez a kő metafizikailag 

kiegyensúlyozásra való, akkor egy kvantum esemény történik. Az Ember ezt nem fogja fel, mert 

elfogult. Még a logikát sem követi, annyira elkülönült.  
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Beszéljünk a minden energetikai kövek anyjáról, a kristályról. Ránézel és megjegyzed: „Ó, 

milyen sok oldala van és nézd azokat a csíkokat!” A kristály egy kvantum kő. Az kell, hogy legyen, 

mert egyedül ez a kő, amelyik emlékeket tud tárolni. A kristályoknak szerepük van ezen a bolygón. 

Még sokáig azután, ahogy te elmentél, ők hordozzák az emlékeit annak, hogy ki voltál és ki vagy. 

Lelked lényege mindig itt marad a földön. A kristályok segítségével egy kölcsönhatás működik a 

geológia és az Ember között. Mélységes és kvantum természetű kölcsönhatás. A kristály csak azért, 

mert úgy néz ki, mint egy kő, nem jelenti azt, hogy nem élő. Ott az élet azokban a dolgokban is, 

amelyeket ti mozdulatlan tárgyaknak neveztek és ezek hordozzák az emlékeidet és az otthon 

emlékeit. Egyfajta kvantum intelligencia van bennük. A századok intelligenciája és némelyik ezen 

kövek közül ismer téged, mert meglátja az öreg lelket benned és ez hatással van a föld porára. Egy 

kör-folyamat történik itt. Az Ember megveszi és elteszi a zakója zsebébe, vagy berakja a szekrénybe 

és nem érti, hogy mindketten részt vesznek egy táncban, egy gyönyörű kvantum-ciklusban, ezen a 

bolygón. A föld porából lettetek. Élet van ebben a földben, élet van a kövekben.  

Radiesztézia 

Létezik egy eszköz az inga, ami úgy tűnik, hogy egyszerű, de nem az. A négy dimenzióban 

nagyon pontosan megállapítja a problémádat. Jelentést tesz róla: „Itt van, amire a kémiádnak 

szüksége van. Itt vannak a részletek.” Az ember elégedett ezzel, mert ezt tenné egy orvos is. Ez egy 

igen egyoldalú szemlélet, mert az eszköz kezelője és az eszköz együtt olyan valamit tesznek, ami 

kvantum természetű. Az eszköz kezelője, a radiesztéziát felhasználva, elküldi neked azt az energia-

megoldást, amelyet az eszköz kimért, legyél bárhol és bármelyik országban! Lehetséges ez? Igen, 

mert ez egy kvantum folyamat.  

 

Honnan tudja ez az eszköz, hogy ki vagy te? Hét milliárd ember van a földön és éppen a te 

házadba és éppen a te testedbe jut el a gyógyítás? Honnan tudja, hogy hol vagy? Ez hihetetlennek és 

nevetségesnek tűnik, emiatt van a metafizikának olyan rossz híre. Keresni az ingával és válaszokat 

kapni tőle, egy olyan képesség, ami teljes mértékben attól az Embertől függ, aki használja. Ezek a 



www.kryon.hu   328/346 oldal 

berendezések az "Intelligens Emberi Sejtszerkezetnek" a meghosszabbításai. A testedben olyan 

folyamatok játszódnak le, amelyek messze túl vannak a kémián és a biológián. Némelyeknek 

megadatott az ajándék, hogy ki tudja terjeszteni testi "tudatosságát" keresésre is. Arról van szó, hogy 

tested interdimenzionális szinten össze van kapcsolva mindennel, ami körülveszi. 

A kvantumfizika sok mindent megmagyaráz abból, amiről mi itt beszélünk. Valóban 

szokatlannak találod, hogy a spiritualitás ilyen tulajdonságokkal rendelkezik? Képzeld el, akkor mit 

jelent a teremtő energiája! Vannak olyan gyógyítók, akik telefonon keresztül kiolvassák az 

információt és elküldik neked a gyógyítást. Meglátják a szemedben a sajátos információkat és 

elküldik a gyógyítást és ez teljesen valós. Amikor a gyógyító kiküldi az energiát az éterbe, honnan 

tudja az, hogy hol vagy? A levegő minden molekulája tudja, hogy ki vagy. A bolygón lévő minden 

porszem tudja, hogy ki vagy. Mert ez mind része annak a rendszernek, amelyik teremtett és egyetlen 

élet-erőről van szó. Az egész földet és minden dolgot rajta, egy olyan teremtő tervezett, aki ott van 

benned, a te DNS-edben. 

Számítástechnika 

Ahhoz, hogy előbbre léphessetek az új idők tudománya terén, a számítógép technológiátok 

kifejlődésére a legmesszebbmenőkig szükség volt. Csak vegyétek szemügyre, hogy milyen jelentős 

előrehaladásokat tettetek az utóbbi évtizedekben. Bármikor, ha a tudományos fejlődés felgyorsulását 

tapasztaljátok, tudnotok kell, hogy jó úton jártok. Amit viszont a tudással kezdetek, abban a 

tanulásotok próbája nyilatkozik meg. Vajon mindig fegyverek gyártására fogjátok használni, vagy 

inkább a környezet és az egészség érdekében vetitek be, ami oly sokak számára üdvös felfedezéseket 

hozhatna?  

 

A computer technológia tekintetében a lehető legnyilvánvalóbb dolgot hagyjátok ki a 

számításból! A Föld legnagyszerűbb számítógépét látjátok működni a biológiai rendszeretekben, 

miért nem próbáljátok felülmúlni azt? Még mindig csupán a technológia töredékét kívánjátok 

alkalmazni, vagy szívesebben vennétek a teljes technológia kibontakozását? A számítógépes 

technológiát a jelenleginek 10.000-szeresére fogjátok fejleszteni, mire végre ráébredtek arra, ami a 

kémia területén már régen világossá vált előttetek. Ez az út vezet a saját biológiai rendszeretek és a 

saját elmétek felé. Mikor fogjátok már a kettő vizsgálatát összekapcsolni? Ennek semmi köze az élő 

sejtek kifejlődéséhez. Itt egyfajta technológiáról van szó, amely elektromos paramétereket kapcsol 

össze kémiai mutatókkal, annak érdekében, hogy minden képzeletünket felülmúló erőt és sebességet 

hozzon létre. Szeretnétek egy olyan számítógéppel rendelkezni, amely mondjuk emlékszik arra, ami 
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az elmúlt 50 év során vele történt és ezt a hatalmas emlékanyagot egy mogyoró nagyságú helyen 

raktározza? Azáltal, hogy megpróbáltok versenyre kelni mindazzal, amit a Szellem a Föld 

természetének keretein belül megalkotott, számos technológiával kapcsolatos tudományos kérdésre 

is választ nyerhettek. Lényegében az elektrokémiai alapokon működő számítógép a világegyetemre 

nyíló kapu. 

                                                                               

 

Kryon közvetítés: 2011 Avila(Spanyolország) 
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Társ-teremtő szándékok 

 

 Az Univerzumot vagy Szellemet (amelyet mi Istenként ismerünk) tájékoztatni kell 

szükségleteinkről, ez a vezetőkön keresztül valósulhat meg. A vezetőkhöz beszélni kell, a 

megnyilatkozás élőszón keresztül valósulhat meg. Csendes időszak legyen, amikor a Szellemhez 

szólsz. Foglald szavakba a gondolataidat, és hangosan mond ki őket, azután várakozz türelemmel. 

Így fennhangon megfogalmazva vezetőiden keresztül kifejezed szándékodat a Világegyetem felé. 

Ügyelj a szándékot kifejező mondatok tartalmára. Nélkülözhetetlen, hogy saját füleiddel halld a 

kiejtett szavakat. Ha egyszer szándékod vezetőiden keresztül elérkezett az Univerzumhoz, nem kell 

tovább várakoznod, mert a szándék minden, abszolút és megkérdőjelezhetetlen. 

 

A semleges gondolatminta igényléséhez  

 A semleges gondolatmintát (feloldást) igényelheted, ha együtt kívánsz működni a 

Szellemmel a  teremtésben: 

 A semleges gondolatminta a karmát hivatott eltörölni, véget vet a dualitás létezésének, eltörli 

a tanulás szükségességét, mesteri státusz biztosít, egyáltalán nem kell egészségügyi problémákkal 

szembenéznetek, életkorotok hosszabbra nyúlik. Toleráns, békés, melegszívű személyiséggé 

formálódtok, aki bölcsességgel tekint az őt körülvevő világra, a körülötte élő emberekre. Jóval 

nagyobb spirituális világosság, bölcsesség, megértés, türelem és szeretet virágzik ki belsőtökben. 

Mindenhol pozitív energiák kisugárzói lesztek. Mind az aura, mind pedig az alapkisugárzás színe 

áttetsző fehérré (színtelenné) változik, vagy pedig semleges lesz. 
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 Az átalakulás során zavarosabb periódussal kell majd szembenéznetek (kb. 90 nap). 

Rendkívül élénk álmok néha szomorú érzéssel kísérve, mély depresszió... Lehet, hogy sok barátod, 

köztük társad is elhagy téged. Előfordulhat, hogy karriered vagy hivatásod megváltozik vagy 

megszűnik számodra létezni. Döntésed visszafordíthatatlan! A változás alatt elveszíted vezetőidet és 

új segítőkre (három mesterre) teszel szert. Ebben az időszakban semmiképpen nem távozhatsz el. 

Összpontosíts figyelmedet célorientált munkára. 

 A felvilágosult haladáshoz a "hármasság" (fizikai, mentális és spirituális szint) egyensúlyára 

van szükség. Az Univerzum minden mozdulata a test, az elme és a szellem egységét tartja szem 

előtt. Az egó (a hatalom jogosulatlan érzése), a szexuális vágy vagy az éhség, állandó irritáló 

tényező a Felsőbb-Én számára. Az egó megfoszt a szeretettől, és ha egocentrikussá válsz, elveszíted 

a státusz megvalósításához szükséges egyensúlyt. Az emberek kiegyensúlyozatlansága téged is a 

mélybe húzhat. Egyensúlyban kell maradnod! 

 A megszerzett státusz megkérdőjelezhetetlen. Ha birtokotokban van a tudás, felelősséggel 

tartoztok érte! Gondolataid képesek megváltoztatni a körülötted lévő dolgokat. Azok, akik a tiednél 

alacsonyabb vibrációval rendelkeznek, megváltoznak egyszerűen azáltal, hogy a környezetedben 

tartózkodnak, még abban az esetben is, ha tudatosan nem gondolsz erre. Ha valakit megérintesz, erőt 

adsz át neki, de mások kiegyensúlyozatlan energiáit mostantól még a fizikai kontaktuson keresztül 

sem szívhatjátok magatokba. Új karmát viszont ezentúl is létrehozhatsz... De mialatt ezek a 

történések folyamatban vannak, te már élhetsz a teremtés eszközeivel. 

 "Magamba kívánom fogadni önnön hatalmamat, és együtt szeretnék teremteni az 

Univerzummal. Szándékom szerint fénylénnyé kívánok válni. Szándékom szerint élni kívánok az új 

energia által felkínált lehetőséggel." 

 Kedves Szellem! Engedélyt kérek, hogy tovább tudjak lépni ebben az új korban, anélkül, 

hogy a múlt terheit tovább kellene viselnem. Szeretnék a fény felé indulni. Szeretnék azokon a 

dolgokon dolgozni, amelyekért a Földre jöttem. Ebben a pillanatban most el is dobom a karmámat, 

amellyel születtem." 

 "Saját művemet akarom megteremteni, a saját valóságomat és nem a karma régi rendszerét, 

amellyel ideérkeztem." 

Felelősség vállaláshoz 

 Vállalj felelősséget életed minden körülményéért, melyek között jelen pillanatban találod 

magad. Ne érezd magad áldozatnak, bármi is történjék veled: 

 Ne hagyjátok másra az életeteket, hanem ragadjátok meg az irányítást. Kötelezd el magad! 

Az elkötelezettség azt jelenti, hogy felelősséget vállalsz az életedért. Első helyen önmagaddal, a saját 

lelki életeddel törődjél, csak ezután következhet minden egyéb! A belső önvalóból áradó önbecsülés 

megismerése elvezet a belső békéhez. Ha felismeritek saját képességeiteket, amikor ráébredsz 

érdemes vagy arra, hogy itt legyél, minden megváltozik! Érezd át a saját értékességedet, tudd teljes 

bizonyossággal, hogy nem véletlenül vagy itt. Átéled, hogy mennyire értékes vagy, az egész 

részeként érzékeled magad, és teljes mértékben tudatában vagy annak, hogy megteremtheted a téged 

körülvevő valóságot. Ez az állapot megoldhatja minden problémádat, ezen a magasabb rezgésszinten 

elkezdesz rájönni, hogy ki is vagy valójában és ez elvezet végül az élet értelmének a megtalálásához. 

 "Az vagyok, aki vagyok. Isten békéje vagyok. Annyira szeretem magam, mint Istent, a 

bölcsességgel és tisztelettel, mely ezzel jár. Megérdemlem a szeretetet, és én is szeretni fogok." 
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 „Az egész része vagyok, ezért Isten szemében tökéletes vagyok. Emberi szó cselekedet nem 

változtathatja meg azt aki vagyok.” 

 „Tudom, ki vagyok. Egy szerető egyén vagyok, aki meg tud oldani problémákat. Nem kell 

semmit sem megvédenem. Nem túlélő módban vagyok.” 

 "Vagyok, aki vagyok és a bennem lévő isteni tulajdonság különbséget fog tenni ezen a 

bolygón. Megérzem az igazságot, amikor hallom, és amikor olvasom. Még az én kis erőfeszítéseim 

is olyan energiát teremtenek, ami sokkal több annál, mint amit el tudok képzelni és ezt a többiekével 

kombinálva, megteremtjük a békét a Földön." 

 "A Szellem nevében és a Szellem együttműködésével megteremtem magam számára a 

lehetőségét, hogy a megállapodásom, vállalásom középpontjába kerüljek." 

  „Minden pillanatban a tőlem telhető legnagyobb istenséget fogom gyakorolni. Önmagam 

leszek, egy másik én, mint egy pillanattal ezelőtt voltam, egy magasabb szinten rezgő én, és ez alatt 

a folyamat alatt olyan kapuk fognak megnyílni, melyeknek meg kell nyílnia. Ez alatt a folyamat 

alatt, földi térkép nélkül is, megkaphatom az információt a isteni térképemtől, akkor, amikor arra a 

helyre érkezem, ahol az információt megkaphatom. Fordulj jobbra, fordulj balra. Ezt mondja a 

térképem is.”  

 "A teremtés egy darabkája vagyok. Én teremtettem a jelen valóságomat és én teremtem meg 

mindazt, amit a jövőben majd megtapasztalok. Tehát, minden, ami előttem áll, az én művem. Ma azt 

választom, hogy megemelem a tudatosságom. Ma azt választom, hogy lelassítom az öregedés óráját 

a sejtjeimben, és felséges dolgokat hozok létre a napi teendőimben. Ma utasítom a sejtszerkezetem, 

hogy a szándékomnak és irányításomnak megfelelően rezegjen. Békés egyensúlyt teremtek minden 

dologban, akárhová is visz az utam." 

 "Kedves sejtrendszerem, én kiérdemeltem, hogy itt legyek. Ez most az én időm. Vannak 

dolgaim, amire a többieknek szüksége van. Ez most az én időm. Fontos vagyok a Föld sémájában. 

Kiérdemeltem a szalagjaimat. Ez most az én időm. Kedves sejtrendszerem szabaduljunk meg a nem 

helyénvaló, érzelmi problémáktól, amelyek visszatartanak attól, hogy haladjak előre, és a 

szépségem, és hatalmam birtokába kerüljek. A hatalom, amiről beszélek, tulajdonképpen az a 

képesség, hogy fényt és könyörületet teremtek mindenhol, ahová eljutok." 

 "Megadom az engedélyt azoknak az energiáknak az aktiválására, melyekre az életem 

céljainak megvalósításához szükségem van. Örömöt akarok az életemben és meg akarom találni az 

örömöt a teljes Akashámban, mert megérdemlem, és mert megdolgoztam érte. Voltak pozitív, 

örömteli életeim, tehát ezt az energiát akarom áthozni a mostaniba is." 

 "Kész vagyok interdimenzionálissá válni, hogy áthatoljak a fátyolon, anélkül, hogy tudnám 

miért vagy hogyan. Nyitott vagyok arra, hogy érezzem a túloldalról kinyúló kezet, ahogy megfogja 

az enyémet." 

 "Most értem és felfogom, hogy nem vagyok egyedül. Szükségleteimhez velem van isteni 

tulajdonságom. A Világmindenség hatalma rendelkezésemre áll. Dimenziókon áthatoló eszközökkel 

rendelkezem, amelyek majd szeretettel tisztítják meg az űrt és mindazt, ahol buborékom fényesen 

szétterjed. A körülöttem lévők tisztábban fognak látni és szabad akarttal haladnak egy biztonságos 

ösvényen a kikötőbe. Velem együtt élik túl és lesznek része egy családnak, amelyet én segítek 

megteremteni kiegyensúlyozott fényemmel. Én vagyok a legfőbb világítótorony. Bárhová megyek, 

áldott leszek. Nincs szükségem a túlélési ösztönre, mert én magam vagyok a végső túlélés. Én 

vagyok, a túlélés definíciója, az Emberiség egy mestere. Fény vagyok." 
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 "Gyakorolni fogom, pillanatról pillanatra a legfenségesebb isteni tulajdonságot, amire csak 

képes vagyok. Énem akarok lenni, egy más Én, mint egy pillanattal ezelőtt, egy magasabban vibráló 

Én és ebben a folyamatban minden ajtó megnyílik, amelyiknek meg kell nyílni. Ebben a 

folyamatban, Földi térkép nélkül, képes leszek információt szerezni Isteni térképemtől, amikor ott 

leszek, ahol szükségem lesz az információra. Fordulj jobbra, fordulj balra! Ezt teszi a térképem. 

Akkor működik, amikor szükségem van ítélőképességre és intuícióra. Az egyetlen feltevés, amit 

gyártok, hogy egy áldott darabkája vagyok az istenségnek, mely megalkot bármit, amire szükségem 

van előrehaladásom közben. Ez fog engem, a tökéletes helyre vezetni." 

 "Megváltoztam. Magam mögött hagyom a 4D-s valóságot és tudom, hogy ti ezt mind 

megértitek. Sejtjeim, jól figyeljetek! A felemelkedett státuszt választom! Magasabban fogunk 

rezegni és mi mind tudni fogjuk hogyan, mert ahogyan haladunk előre, úgy alkotjuk saját 

szabálykönyvünket, isteni önvalónkkal közösen, akár a sámánok is annak idején." 

  „A Szellem nevében, eldobom magamtól a megegyezéseket. Az új energiában már nem 

helyénvalóak többé. Arra teszek inkább fogadalmat, hogy megtalálom az elsüllyedt én részeit, hogy 

egybe gyűjtöm őket, hogy rátalálok önmagam értékére, arra, hogy társakat találok az életemben, akik 

szintén értékesek, akik ugyancsak megtalálták és egybegyűjtötték a különböző részeiket. Minden 

tekintetben, az élelemre, és az általános jólétre vonatkoztatva, fogadom a Szellemnek, nem aggódom 

a pénz miatt. Fogadom azt is, hogy megtalálom az isteni minőséget az én szeretetét.” 

 

  „Fogadom, hogy átveszem minden múltamnak az energiáját, mely újraíródik ezen a bolygón, 

és a szívem közepébe vonom be. Ígérem, hogy boldoggá teszem magamat annyira teljesen, hogy 

annyira kellemesen érezzem magam saját lényemmel, amennyire jó a kapcsolatom Istennel. Jelenleg 

saját élettapasztalataim ezreivel rendelkezem magam mögött, melyek mind támogatnak engem. 

Rendelkezem a korok bölcsességével, hogy felhasználhassam őket arra, hogy fényemet a sötét 

helyekre küldjem. Ezért fogadom, hogy ebben az új energiában megragadom a helyemet, és minden 

életem minden tulajdonságát felhasználom, melyet elraktároztam a Nyolcadik Rétegben!”   

 "Megfogadom a Szellem nevében, hogy a lehető legmagasabb szintre emelem az energiáim 

vibrációját - hogy közelebb kerüljek Istenhez és ott legyek azon a helyen, amit úgy hívnak, hogy 

mennyország - az energiákat, melyek a helyükre kerülnek, ahogy közeledek a Felsőbb-Énemhez és 

felfedezem az isteni mivoltomat. Ez az én fogadalmam. És ebben a folyamatban szeretet vesz körül. 

Ebben a folyamatban nem leszek egyedül. Ebben a folyamatban lesz elég táplálékom." 

  „Én most megértem és rájövök, hogy nem vagyok egyedül. Istenség lakozik a zsebeimben, 

kérdésre várva. Az univerzum ereje rendelkezésemre áll. Interdimenzionális eszközökkel 

rendelkezem, mely megfogja tisztítani a teret szeretetben, és mindenhol szeretetet árasztok. A 

körülöttem levők tisztábban fognak látni, és szabad akarutokból biztonságos ösvényen fognak 

behajózni a kikötőbe. Velem együtt fognak túlélni, és részesei lesznek egy családnak, melyet segítek 

megteremteni kiegyensúlyozott fényemmel. Én vagyok a mester Világítótorony. Bárhová is megyek, 

áldott leszek. Nincs szükségem túlélési ösztönre, mivel én a végső túlélést képviselem. Én vagyok a 

túlélés iskolapéldája… az emberiség egyik mestere. Fény vagyok.” 

  „Megfogadom, hogy a Hármas Nyelv használattal törekszem olyan közel kerülni Felsőbb 

Énemhez, amilyenre csak Ember számára ez lehetséges. Érdemes vagyok rá, hogy ebben a 

folyamatban, jólétben, békében élhessek, és soha ne legyek egyedül.  Felsőbb Énem a legjobb 

barátom. Kinyilvánítom igényemet az isteni lényre, aki vagyok.” (A Hármas Nyelv: meditációs 

nyelv, ami a háló változását követi.) 

 „Én Isten teremtménye vagyok. Olyan állapotba vagyok, hogy ráhangolódom az állomásra 

függetlenül attól, hogy az hol található. Itt fogok ülni, és megérkezik hozzám, mivel én a fényt 
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vonzom. A kabát, melyet hordok isteni, és a színe olyan, hogy pontosan azzal a frekvenciával 

egyesít, melyet keresek.”  

 

  

 
 

Szellemi világosság eléréséhez 

 Hogy az ösvényetekre a Szellem világosságot vetítsen: 

 Amikor úgy érzitek, már túlestetek a karmasemlegesítés időszakán, keressétek meg 

küldetésetek, hogy irányításotok alá vonhassátok az elkövetkezendő változásokat. Mi az, amit 

szenvedéllyel visztek véghez? A szenvedély valóságos célokat takar. Kövessétek intuícióitokat és 

szenvedélyetek lángját, mert abban rejlik megállapodásotokban vállalt feladatotok. 

Megállapodásotokban minden a régi és semmi nem változott. 

 Tanuljatok meg játszadozni azokkal a dolgokkal, amelyek boldoggá tesznek benneteket. 

Szakítsatok időt örömteli dolgokra. E gyermeki tudatosság és hozzáállás jelenti a békesség kulcsát. 

A belső gyermek jelenti lelki-szellemi egészségedet. 

 Haladjatok tovább utatokon a Szellembe és a Világegyetembe vetett feltétlen bizalommal, 

tökéletes tudatában annak, hogy erőfeszítéseiteket hamarosan sikerek koronázzák. A semmit várni 

annyit jelent, mint a semmit teremteni meg. 

 Ha vonakodtok szembenézni a kihívásokkal, egy jóval nehezebb szituációban kell újra 

próbálkoznotok az egésszel. Meditálj, hogy megkaphasd a megfelelő útbaigazítást. A meditációknak 

egyedül rólatok kell szólnia. A tanulási folyamat minden pillanatában, önmagatokban hordjátok a 

válaszokat e leckék által feltett kérdésekre. Válaszutak előtt a helyes irányt Felsőbb-Énetek mutatja 

meg nektek, és mindig a szükséges pillanatban érkeznek el hozzátok. Igazi önvalótok ismeri a 

feladat sikeres teljesítéséhez szükséges feleleteket, miért nem kérdezitek meg egyszerűen? Szellemi 

világosságra szert tenni és eljutni addig a pontig, ahol felismeritek, hogy csakugyan 

http://3.bp.blogspot.com/-s4br5al44Ks/T4Q3BpvjKoI/AAAAAAAABSw/BXvPvkT-Rls/s1600/Spiritual_Gate_by_bureau22.jpg
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megkérdezhetitek, a feladat teljesítésének 90%-át jelenti. A kérdés feltevése és a tudás megszerzése 

csak az utolsó 10%-ot teszi ki! 

 Minden egyes lecke elsajátításával felvilágosult szellemi tudás birtokába kerültök. A múltban 

egyszer már elsajátított lecke soha többé nem kerül megismétlésre. 

 Az előrelépés kulcsa a szinkronicításban rejlik. Ha nekifeszülsz egy helyzetnek és az 

keményen visszaüt, nincs itt az ideje számodra. Ha az ajtó könnyedén kitárul, azaz események és 

megoldások sorjáznak feléd, akkor az a neked való helyzet. Ez a szinkronicítás. Figyelj rá minden 

helyzetben. 

 Hol kellene lenned? Arra menj, amerről vonzást érzel! Bízd Felsőbb-Énedre és 

ítélőképességedre a döntést. Előfordulhat, hogy nagyon is világosság nélküli helyre szólítanak majd! 

Az lesz a munkád, hogy azon a helyen tartsd az energiát a saját rezgésszinteden. Néhányan utazókká 

váltok, mások lehorgonyoznak egy helyen. Oda költözzetek, ahonnan a vonzást érzitek. A megfelelő 

helyen élni azt jelenti, biztonságban vagytok. 

 Megteremthetsz bármit, amit csak kívánsz, pl.: hogy leküzdjétek a betegségeket, a halál 

hormon kiiktatását, a biológiai órád lelassítását, békességet, toleranciát, virágzó jólétet... Amikor 

létrehozol valamit, azt kizárólag önmagadért tedd. Meditációdnak kizárólag rólad kell szólnia. A 

bolygó rezgésszintjének megemelése kizárólag egyénenként és személy szerint történhet. Minden 

nem spirituális dolgot kérni kell (a pénz nem spirituális fogalom). Ne akard megmondani, hogy 

milyen úton-módon teljesítsék a kérésedet, ne akard meghatározni a részleteket. Mindvégig tartsd 

fenn a kapcsolatot, és ne feledkezz meg a csendes befelé fordulásról sem! Ne kommunikálj fáradtan, 

ne várd meg, amíg bajba kerülsz. Naponta használd a kapcsolattartást! 

 Azután nincs más dolgotok, mint éberen figyelni az életetekben feltűnő finom változásokra, 

új dolgokra. Figyeljétek a jeleket: hirtelen új lehetőségek merülnek fel, ismeretlen arcok jelennek 

meg környezetedben. Látszólag negatív dolog átformálására kényszerítő esemény játszódik le. A 

dolgok nem mindig azok, amiknek látszanak. Éld a "mostban" az életed és légy nyitott a váratlan 

eseményekre. Egyszerre csak egy nappal foglalkozz. Ne késlekedjetek megragadni a lehetőségeket. 

A szándék a kulcs, a megfelelő körülmények biztosítják a jóváhagyást. 

 Formáljátok át magatokat és engedjétek, hogy a körülöttetek élők merítsenek a 

bölcsességetekből, és ők is az átalakulás útjára lépjenek. 

 A múltban egyszer már elsajátított lecke soha többé nem kerül megismétlésre. Azokban a 

tevékenységekben, melyekben örömeteket lelitek, és már az első próbálkozásra könnyen mennek, 

kétségkívül küldetéseteket kell felismernetek. Ez pedig szenvedélyeteken és intuícióitokon keresztül 

nyilvánul meg. 

 " Drága Istenem, mondd meg nekem, mi az, amit tudnom kell! Készen állok, hogy elkezdjem 

a folyamatot." 

 "Kedves Szellem, tiszta szándékkal megkérlek, hogy nyisd ki az ajtót és kezdd el a 

folyamatot velem!" 

 "Kedves Szellem, add, hogy felismerjem a jeleket, amikor érzem és hallom őket és felfogjam, 

hogy miről van szó!" 

 „Kedves Szellem, most összekapcsolódom a Felsőbb Énemmel. Mondd el, amit tudnom kell, 

ültesd belém azt, amire szükségem van.” 
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 "Drága Istenem, mondd, mi az, amit tudnom kell. Azt akarom, hogy leomoljon a fal, a 

dualitás a 4D és a többdimenziós között. Azt akarom, hogy leomoljon a fal, hogy ráleljek saját 

nagyszerűségemre! Mutasd meg az ösvényt saját magam felfedezésére!" 

 "Kedves Szellem, kérlek, helyezd el a jelzőtáblákat, hogy tudjam, merre menjek, hogy a 

helyes útról le ne térjek. Együttműködéseddel megteremtem a tiszta látomását saját utamnak.” 

 "Édes Istenem, tudasd velem, mit kell tennem, hogy elindítsam ezt a folyamatot, hogy 

interdimenzióssá váljak! Mit kell tudnom annak érdekében, hogy magasabb szinten kezdjek 

rezegni?" 

 "Kedves Szellem, adj bölcsességet, hogy létrehozzam, amire szükségem van! Add meg azt a 

békét, amit a kielégített szükséglet hoz, és itt fogok ülni és érezni a szeretetedet!" 

 „Drága Istenem mutasd meg nekem, hogyan lehetek könyörületes. Tárd fel előttem a 

mindenben benne rejlő isteni lényeget. Hadd lássam meg a mindenütt jelen levő szeretetet. Hadd 

ragyogjon fel bennem a megértés, és kérlek, segíts, hogy megbocsássak azoknak, akikkel 

megromlott a kapcsolatom. Hadd ismerjem meg a teljes együttérzésből fakadó békét. Kezdődjön az 

én szívemben a Föld békéje.” 

 "Kedves Szellem, hogyan érhetem el, hogy EZ vagy AZ megtörténjen? Mi legyen a 

következő lépés? Adjál szinkronisztikus jeleket az életemben, amelyek megmutatják nekem a 

válaszokat, és én figyelembe veszem őket, mert tudom, hogy semmi sem véletlen az életemben." 

 "Kedves Szellem! Készen állok arra, hogy megteremtsem azt a határt, amire egész életemben 

vártam! Kedves Felsőbb-Én, tudom, hogy én te vagyok és, hogy az én jelen van. Jöjj most közelebb, 

amint kiterjesztem ezt a pillanatot, hogy megismerjem a tudatosságomat, hogy többet tudjak meg 

saját magamról. Mutasd meg nekem, hogy mi az, amit tudnom kell." 

 "Kész vagyok. Kifejezem szándékomat, hogy többet tudjak annál, amit most tudok. 

Kifejezem tiszta szándékomat, hogy csendben ülve meghallgatom mindazt, amit a Szellem közölni 

akar velem. 

  „Kedves Szellem, tudom, hogy működni fog, mert részét képezem.” (Tiszta szándék)   

 

  „Kedves Szellem, olyan spirituális táplálékot adj nekem, amelyet a testem a jelenlegi 

állapotában megfelelően tud földolgozni.” (spirituális fejlődés lassítása) 

 "Szeretnék többet tudni a spirituális dolgokról! Szeretnék egyedül maradni és tudni, hogy a 

Szellem itt van velem. Most csendben leszek és hagyom, hogy Isten elmondja nekem, mi az amit 

tudnom kell. Ma egy olyan ösvényre lépek, amelyen haladva képzeletben minden nap, fényt küldök 

a sötét helyekre. Szeretnék hozzám hasonló gondolkodásúakkal találkozni, és szeretném ha közösen 

küldhetnénk a fényt! Kezdem már megérteni az emberi tudatosság erejét. Kezdem megérteni, hogy 

örökkévaló vagyok." 

A félelem legyőzéséhez 

 A legtöbb embernek karmikus le- és kidolgoznivalói vannak a családján belül. Valahányszor 

nehézségek mutatkoznak az emberi kapcsolatok területén, a Szellem közreműködésével 

megteremthetitek a kiutat a problémákból. 
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 Van valaki, akiről azt tartod, soha nem lenne képes szeretni téged, vagy olyasvalaki, akinek 

úgy érzed, soha nem tudnál megbocsájtani? Ez egy csapda, mindössze annyit kell tenned, hogy 

magadon hajtasz végre javítást. 

 Idézzétek magatok elé gondolatban azoknak az embereknek az alakját, akik bánatot okoztak 

nektek a múltban, tekintsetek rájuk, és valódi lényükért fogadjátok a szívetekbe őket. A földi 

közegben azok, akik megbántottak, tették ezt azért, hogy benneteket lélekben megerősítsenek. Ezt a 

szeretetet ismerjétek fel bennük, és ezért a szeretetért szeressétek őket. Bocsássatok meg nekik, majd 

figyeljétek, hogy mi történik? Ezek az egyének nem gyakorolnak többé hatást rátok, tudni fogja, 

hogy a karma megszűnt és kivonul a helyzetből. Ha a "félelem" szemébe nézel, és azt mondod: 

"Látlak és tudom miért vagy itt!" a félelem rád mosolyog és eltűnik. Az alázatos ember, szeretetet 

sugároz azok felé, akik támadják őt. 

 

 „Üdvözöllek régi barátom, ismerlek ám téged! Ideje, hogy a hátsó ülésre vonulj vissza, mert 

mostantól én vezetek. Ülj mögém, mert már soha többé nem vezethetsz félre engem, soha. Félelem 

ülj csak hátra! Ezentúl, nem akarok semmi közös ügybe fogni veled!” 

  "Távozz tőlem! Távozz a hátsó ülésre! Tudom, hogy ki vagy! Te az én sötét részem vagy, de 

már soha többé nem hagylak vezetni!" 

 "Jól ismerlek! Tudom, hogy ki vagy és úgy határoztam, kivonom magam a kettőnket 

összefűző karmikus kötelékből." 

 "Dráma-energia tűnj el, a rendeltetésed megszűnt! Legyen fény ezen a helyen!"  

            

 "Drága Szellem szeretném egy kicsit megpuhítani a tudatom. Amikor valaki sértegetni akar 
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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 4D-ban van, azonnal 

reagál és másképp élni az életemet." 

 "Van egy fény a tetőmön, mely maga a szeretet. Habár lehet, hogy sötét helyen vagyok, nem 

kell aggódnom, mivel megvan a saját fényem. Nem félek a vihartól, mivel kiválasztott 

világítótorony vagyok, és a viharban van a helyem. Azért vagyok itt, mert változást tudok hozni." 

  „Vagyok, aki vagyok, és a bennem rejlő isteni változást hoz a bolygón. Érzem az igazságot, 

amikor hallom és olvasom. Még a legkisebb erőfeszítésem is nagyobb energiát teremt, mint, amit el 

tudok képzelni, és ez összeadódik másokéval, hogy békét teremtsen a Földön.” 

Gyógyítók számára, az új tudás befogadásához 

 Valódi gyógyító az, aki tartós eredményeket ér el, életét a hivatásának szenteli, hosszú 

időciklussal rendelkezik és súlyos karma hordozója. A gyógyulás eredményességét, vagy kudarcát 

az egyén fogékonysága, karmikus ösvénye és a gyógyítás időzítése határozza meg. 

            

 Egészségi állapototok voltaképpen a tanulás folyamatát élő ember testbeszéde saját 

megértéséről. A páciens is aktív részt vállal a gyógyítási folyamatban. Csak az adott egyén lehet az, 

aki személy szerint lehetővé teszi saját gyógyulását. Tanítsátok meg őket a szándék fontosságára, a 

cél kitűzésének jelentőségére. A Ti feladatotok mindössze annyi, hogy világosságot teremtsetek 

előttük. A páciensnek jóvá kell hagynia, hogy a gyógyulás végbemehessen. Fennhangon ki kell 

fejeznie a Szellem felé, hogy hozzájárulását adja a saját átalakulásához. Akarnia kell a változást! 

 A gyógyítók nem gyógyítanak, a gyógyítók az egyensúly elősegítői. A kezelőasztalon fekvő 

ember végzi a munkát.          

            

 Élvezettel gyógyítsatok, azután álljatok tovább. Soha ne adjátok fel! A polarizáció és a 

mágnesesség sokkal fontosabb szerepet játszik az egészségetek szempontjából, mint ahogyan azt 

jelenleg gondoljátok. 



www.kryon.hu   339/346 oldal 

 Az emberek egyenként való gyógyítása a szinkronicításon keresztül elvezet a változásokhoz. 

Nem véletlen, hogy kik fordulnak hozzád! Amikor rájuk nézel, tudd meg, hogy a nekik nyújtott 

segítség a ma még meg nem született gyermekek érkezése érdekében történik. Ők még várakoznak, 

milyen érzést kelt ez benned? Fontos a feladatod? Vedd mindezt fontolóra! Figyelmesen fordulj 

minden ember felé, te lehetsz kiteljesedésük katalizátora. Ennyit jelent egy ember, látjátok hová 

vezethetnek azok választása, akiket kiegyensúlyoztok az energiával és hozzásegítetek a következő 

szintre lépéshez? 

 Amikor olyasvalaki jön hozzád, akiről azt feltételezed, hogy soha nem fog megváltozni, 

figyelj oda! Pontosan ez az a helyzet, ami elképzelhetetlen lehetőségeket rejt. 

 Azzal a döntéseddel, hogy nem kérsz fizetséget a munkádért, magad mondtál ítéletet annak 

értékességéről, amit végzel. A megélhetésedhez szükséges javak megilletnek téged! Érdemes vagy a 

jólétre, ha már felismerted ezt és lehetségesnek is tartod, akkor várd is el! Ha úgy érzed, értéket 

képviselnek, kérd meg az ellenértéküket! Mikor elkezded felismerni önnön értékeidet, majd 

megerősíted önbecsülésedet mikor a tükör előtt állva így szólsz: "Vagyok, aki vagyok", akkor a 

bőség elkezd áramlani az életedbe. 

 "A Szellem nevében és közreműködésével megteremtem a magam számára az új tudás 

lehetőségét, hogy az eljusson hozzám, a szeretet nevében birtokolhassam, és az emberiség érdekében 

felhasználhassam azt." 

 "Kedves Szellem segíts, hogy egy többdimenziós szinten megértsem a fogalmakat, amelyeket 

ismertettél!" 

Betegség legyőzéséhez 

  Most is van választási lehetőséged a betegségekkel kapcsolatban: 

 Az egyéves, de néha még a kétéves gyerekek is teljes tudással rendelkeznek arról, hogy 

kicsodák ők! El akarja mondani kicsoda ő, de akadályozottsága miatt csalódott. Nem tud beszélni, és 

a teste sem működik még megfelelően. Öt vagy hatéves koruktól kezdve nyitva áll a választás 

lehetősége számukra, hogy elfogadja, ami körülveszi vagy sem.  

 

 Te felnőtt szinten rendelkezel ezzel a választási lehetőséggel, bárhol is tartasz most 

életedben. Dönthetsz úgy, hogy elhagysz bármit, ami nem megfelelő a spirituális megállapodásoddal 

vagy növekedésed szempontjából. Nem a családról beszélek, hanem a kapott lenyomatról. Például 

ha leckéd szerint az vár rád hogy rákos legyél, akkor dönthetsz úgy, hogy leválasztod erről magad! 

 "Édes Istenem szándékom szerint a leválás mellett döntök és engedélyezem magamnak, hogy 

túlhaladjam ezt a betegséget, ami nem megfelelő a számomra, mert megakadályozza, hogy az 

lehessen belőlem, amiért idejöttem." 

 "Elfogadom ezt az átkalibrálást. Nem számít, mi van pillanatnyilag a testemben, távozhat. Ha 

nem helyénvaló, távozhat. Mint isteni mivoltom része állok itt ezen a bolygón - bölcs, megfelelő és 

ide tartozom. Ez az én időm. Sejtszerkezetem figyelj: Ha bármi is nem helyénvaló, az távozzon. 

Mossátok ki a salakkal együtt. Ki vele, mert nem tekintjük helyénvalónak, mert nem illeszkedik 

Isten szeretetének energiájához. Csak könyörületes dolgok jussanak be a tudatomba!" 

 "Keress nekem egy életidőt, amikor nem volt jelen a betegség és tedd ezt a mostani DNS-

embe!" 
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 "A DNS-emben ott van az Akasha jegyzet. Bennem van egy jegyzet mindarról, ami valaha is 

voltam és ehhez hozzáférhetek." 

 "Bármivel is születtem, nem számít. Parancsolok a biológiámnak, az immunrendszeremnek 

és a tudatosságomnak. Isten egy olyan isteni teremtménynek alkotott engem, hogy képes vagyok 

igénybe venni a múlt energiáit az Akashában, és teljes mértékben megváltoztatni a biológiámat, a 

kinézésemet és ellenállóképességemet, amivé csak kívánom." 

 "Kedves Szellem, új megállapodást írok, érzem biológiám mesteri mivoltát, tudom, hogy van 

segítségem és tudom, hogy többről van szó, mint amit látni tudok. Igényt tartok DNS-em 

alkotórészeire, amelyek könyörögnek az aktiválásért, én pedig átrendezem génjeimet. Átállítom a 

blokkoló órát és ezennel le is lassítom. Arra készülök, hogy sokkal hosszabb ideig maradok, mint az 

a kezdő megállapodásomban állt, amikor megszülettem, merthogy átírtam, tudod. És ma is jóvá 

fogom hagyni. Aztán holnap, ha látom, hogy a megnövekedett bölcsesség még javított rajta, 

jóváhagyom ezt a jobbik változatot." 

 "Én egy spirituális/mágneses/biológiai lény vagyok, át tudom programozni a saját DNS-em, 

és használni tudom a körülöttem levő berendezéseket: - a tudományt - az új biológiát, az új kémiát - 

az új spirituális tudást - az energia alapján frissen megírt szöveggyűjteményeket, hogy 

megváltoztassam magam a saját erőteljes szándékommal." 

 „Kedves sejtszerkezetem, szeretnék rendelkezni azokkal a jellemzőkkel, amiket a múltamban 

megszereztem, és amelyek növelik a képességemet ennek az életemnek a könnyebb és kegyelemmel 

teljesebb megélésére. Szeretném előhívni azokat a dolgokat, amelyek hosszabbá teszik az életem, 

segítenek eredményesebb munkát végezni, és békét adnak azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amiket 

meg akarok tenni. Mindehhez szeretném kiaknázni a személyes DNS-emben rejtőző Akashát.” 

                             

 Sejt Kórus harmóniájának hangolása: „Meg tudom változtatni a testem szerkezeti felépítését. 

Csontot tudok elhelyezni ott, ahol korábban nem volt. Ki tudom űzni magamból a betegségeket. Az 

isteni részem a szellemi dimenziókban énekelni fog a sejtjeimhez, csodákban fogok részesülni.” 

 

 A sejtszerkezet megváltoztatásának kulcsszava: meggyógyultam. 

 Öngyógyítás: „Kedves testem a legillőbb és legszentebb módon szólítalak meg téged. Együtt 

létezünk ebben az életben, és együtt fogjuk meggyógyítani magunkat. Együtt választjuk azt, hogy 

előbbre lépjünk megállapodásunk teljesítésében. Együtt fogunk megújulni, és együtt lassítjuk le a 

halálhormon működésbe lépését.” Rövid szertartás után hangosan fennhangon elmondani. 

 Naponta fennhangon elmondani: „Isten gyermeke vagyok, és megérdemlem, hogy itt 

lehessek a Föld nevű helyen. A szellem nevében társteremtőként létrehozom gyógyulásomat, és 

várakozással tekintek rezgésszintem megváltozása elé. Isten, mit akarsz a tudomásomra hozni?” 

Aztán csendben maradni. 

 DNS kristályburok megváltoztatása: „Ideje, hogy a DNS kristályburok Felsőbb Énemhez 

megváltozzon és átadjon egy újabb információrészt, az emlékezet egy újabb darabját a DNS-nek, 

hogy az, tökéletesebbé váljon. Ideje, hogy genetikai, és biológiai folyamataim jobban működjenek. 

Sejtjeim tudata legyen kiegyensúlyozottabb, az információáramlás legyen hatékonyabb.” 

 Valóság megváltoztatása: Azáltal gyógyul meg a test, hogy képzeletben elviszem olyan 

időbe, amikor tiszta és tökéletes volt, lehet, hogy a születés pillanata az. Tökéletesen kell érezni azt a 

valóságot, hogy ez működjön. Vízuálás, érzékelni képeket, hangokat, ízeket, illatokat, érzelmeket, 

időjárást… 
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 Megfiatalodás: „Menj vissza a tízéves kori DNS-bevésődésemhez, és ezt duplázd meg.” 

Meditációban ezt a parancsot adni a testnek. 

Idősűrítés: Elalvás előtt: „Nem számít, hány órát alszom. Amikor felébredek, olyan kipihent leszek, 

mintha nyolc órát aludtam volna.” 

Partnerkapcsolat kialakításához 

 Ne mondjátok meg, hogy ki legyen a kiválasztott. 

 "A Szellem nevében és együttműködésével megteremtem a magam számára az ideális 

partnerkapcsolat lehetőségét." 

         

 

A társteremtés Imája 

 Én (...a neved...) hiszem és tudom, hogy Felsőbb Énem az én azonnali, állandó és bőkezű 

szállítóm.  

 

 Én (......) hiszem és tudom, hogy Felsőbb Énem mindig megtisztítja előttem az utat, még 

akkor is, amikor úgy látszik, hogy nincs is út.  

 

 Én (......) hiszem és tudom, hogy Felsőbb Énem felügyeli és vezeti minden tervemet, 

beleértve egészségemet, boldogságomat és jólétemet.  

 

 Én (......) hiszem és tudom, hogy benső békém biztonságban van Felsőbb Énem segítsége 

által, aki az én nagyobb részem és a bennem lakó Isten része. A mindent irányító Hatalmas Szellem 

jóváhagyásával, az igazságos, nagylelkű és adakozó Földanya jóváhagyásával, a Négy Elem, a Négy 
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Mágneses Irány és a Fény Déváinak jóváhagyásával, én (......) üdvözöllek mindannyiótokat, és hálás 

vagyok, hogy itt vagytok velem. Szólítom valamennyi Fénylényt, aki az utamat felügyeli és 

védelmezi, kérem szeretetüket, jóindulatukat, megértésüket, segítségüket, tanácsukat, 

információikat, iránymutatásukat, bölcsességüket és Fényüket, hogy együtt mehessünk végig az 

úton, amit a Szellem magasabb világaiban kijelöltünk magunknak.  

 

 Szeretett Segítőim, én (......) segítségetek által a Szellem teremtő ereje felé haladok. 

Multidimenzionális létezőként én (......) kijelentem, hogy szent létező vagyok, és rászolgáltam, hogy 

itt lehessek a Földön, és válaszokat kapjak tőled, szeretett Szellem, én fenséges, csodálatos társam. 

Mit tegyek, hogy még jobb társad legyek? Mit akarsz tudatni velem? Mit tegyek most? Hol legyek 

most? Mit tegyek, hogy a megfelelő dolgok történjenek az életemben? Kérlek, adj nekem útmutatást 

mindennapi életemben a szinkronicitás által, ami elvezet a megfelelő válaszokhoz, és segíts ébernek 

maradnom, hogy elkerüljem életemben a szerencsétlenségeket.  

 

 Multidimenzionális létezőként én (......) ünneplem elkötelezettségemet, hogy ezen a helyen 

legyek. Mióta a Mostban élek, békességben és teljességben létezem, és tudom, hogy a megoldások a 

Mostban várnak rám, mert amikor elterveztem a próbákat erre a létidőmre, akkor a legmélyebb 

interdimenzionális bölcsességgel szintén megteremtettem minden megoldást is, mert nincs olyan 

részem, amelyben a kreativitás és teremtőerő ne létezne.  

 

 Multidimenzionális létezőként én (......) kitörlöm most régi szerződéseim minden elemét és 

kijelentem, hogy folyamatosan elengedek minden belém ültetett hitrendszert. Kijelentem, hogy 

feloldok minden esküt és fogadalmat, amit a múltban bárhol, bármikor tettem, különösképpen 

azokat, amik a szegénységgel, betegséggel, fájdalommal, nyomorúsággal, szenvedéssel, magánnyal 

és egzisztenciális ürességgel kapcsolatosak.  

 

 Én, (......) kitörlök most minden szerződést és kijelentem, hogy felszabadítom magam alóluk, 

meggyógyítom és megtisztítom evolúciós fejlődésem minden karmikus feljegyzését.  

 

 Én, (......) megbocsátok, meggyógyítok és elengedek minden olyan tudatos vagy tudatalatti 

dolgot, ami késleltetheti, vagy akadályozhatja teljes evolúciós fejlődésemet lényem bármelyik 

multidimenzionális szintjén.  

 

 Multidimenzionális létezőként én (......) kijelentem, hogy én társteremtem a jelenemet és a 

jövőmet, s mindig a megfelelő helyen vagyok a megfelelő időben. Ennek megfelelően én, (......) 

kinyilvánítom a szándékomat, hogy oda megyek, ahova az Isteni Terv szólít s ehhez erőfeszítés 

nélkül megkapok minden szükséges eszközt: tudást, embereket, lehetőségeket és anyagi eszközöket, 

amik segítenek engem az Isteni Terv fizikai dimenzióban történő manifesztálásában. 

 

 Multidimenzionális létezőként én (......) azt választom, hogy használom a Szellem új 

ajándékait, amelyek segítenek egyensúlyban maradnom, és erejüknél fogva hatástalanítnak minden 

negatív hatást, melyek utam során akadályozni próbálnak. Semmilyen negatív dolog nem hat rám. 

Ennek következtében változást teremtek a vibrációmban, ami folyamatosan emelkedik mind 

finomabb és interdimenzionálisabb szintekre.  

 

 Én, (.......) társteremtem fizikai egészségemet és felébresztem sejtemlékezetemet. Ennek 

megfelelően tiszteletteljes és szent módon megszólítlak téged, drága Testem: Együtt vagyunk ebben 

a létidőben és együtt meg tudjuk gyógyítani magunkat. Együtt megvan az erőnk, hogy legyőzzünk 

mindent, ami veszélyeztetheti fizikai rendszerünket. Együtt képesek vagyunk regenerálódni és 

megfiatalodni, és együtt feltartóztathatjuk a kémiai hormonok hatását, melyek megöregítik a testet. 

Együtt hatástalaníthatjuk az időt, mely irányítja a sejtjeink, szöveteink, szerveink öregedését és 

funkcióit. Harmonikus, és kiegyensúlyozott módon visszakapcsoljuk magunkat valódi Lényünkhöz 
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és DNS-ünk 12 szálához, hogy általuk elérhessük a szellemi, érzelmi, fizikai és mentális tudás 12 

felső szintjét. Együtt most aktiváljuk tobozmirigyünk növekedését és azon funkcióját, hogy a 

gondolatok és a tudás magasabb frekvenciáit legyünk képesek befogadni és elindítsuk a 

felemelkedés folyamatát, amit DNS-ünkbe kódoltunk. Most testünk minden sejtje magáévá teszi ezt 

a szándékot és ennek megfelelően törekszik a legoptimálisabb és állandó egészségi állapot 

fenntartására és szervezetünk fizikai, mentális, érzelmi és szellemi megfiatalítására.  

 

 Én, (......) hiszek a világomban, tértől és időtől független vagyok, része vagyok a Minden 

Létezőnek. Becsülöm és tisztelem a Földet és a saját létezésemet. A Mostban élek és elfogadom 

jelen valóságomat, mert tudom, hogy a jelen pillanat és az élet teljessége iránt érzett hálám 

folyamatosan és számos formában teremti a jólétet. Minden szinten állandó kapcsolatban vagyok 

Multidimenzionális Énemmel, aki élvezi a teljes anyagi jólétet, ami megteremtődik minden 

multidimenzionális szinten, ahol kitágított Énem tartózkodik, épp itt, épp most, a Földbolygón. 

 

  Én, (......) megérdemlem, hogy itt legyek és jogom van mindenhez, ami jó. Ennek 

megfelelően nyitott vagyok és elfogadom, hogy megérdemlek minden bőséget, ami kielégíti a 

szükségleteimet és a vágyaimat és megértem, hogy a Szellem célja, hogy szeretetet, békét, 

egyensúlyt, egészséget és jólétet adjon nekem.... 

 

 Multidimenzionális létezőként s az Isteni Akarat és Terv szerint én, (......) szólítok minden 

Emelkedett Mestert és Fénylényt, akik birtokában vannak a tudásnak, amit meg kell kapnom, hogy 

minden szükséges szinten közvetítsék azt felém, és tanítsanak engem, hogy beválthassam a 

Szellemmel kötött szerződésemet.  

 

 A Szellem nevében én, (......) minden változást félelem nélkül fogadok, és nem veszek részt 

semmiféle kollektív apokaliptikus helyzet létrehozásában.  

 

 A Szellem nevében én, (......) feltétel nélküli megbocsátást és könyörületet társteremtek, 

szeretem magamat és másokat, tökéletes fizikai, mentális és szellemi egészséget hozok létre.  

 

 A Szellem nevében én, (......) minden eszközzel és a legnagyobb szeretettel igyekszem a 

mindenre kiterjedő új energia megismerésére, hogy azt bölcsességgel hasznosíthassam mind a 

magam, mind az egész emberiség számára. 

  

 A Szellem nevében én, (......) mind intellektuális, mind szellemi, mind anyagi szinten 

társteremtem a legmagasabb szintű szellemi energiát, ami lehetővé teszi számomra, hogy minden 

tudást megoszthassak, amit kaptam, és hogy erőfeszítés nélkül, könnyedén hozzájussak minden 

anyagi eszközhöz és forráshoz, ami ahhoz szükséges, hogy véghez vigyem a küldetésemet, hogy 

kényelmesen éljek, és hogy bőségemet megoszthassam másokkal.  

 

 A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak. Ezért multidimenzionális létezőként én (......) 

itt és most kérem, hogy borítson be engem a Teremtés Fehér Arany Fénye, hogy felülemelkedve 

minden hitrendszeremen és korlátomon teljes egészében az Isteni Jelenlétben létezzem, hogy állandó 

kapcsolatban lehessek a felsőbb nézőponttal és az Isteni tervvel, és hogy mindig a Fény Isteni Terve 

szerint cselekedjek, elismerve a Szellemet és a Minden Létező Mesteri Tervét.  

 

 Én (......) teljes és megingathatatlan bizalommal, minden elvárás nélkül elengedem, és a 

Szellem, és Multidimenzionális Énem kezébe helyezem most ezeket, a megerősítéseket. És ez így 

van.  
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Kryon közvetítés: 2011 Rosario(Argentina) 
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Az első oldal szimbóluma 

 

 

 A „borítólap” szimbolikája: A Világegyetem dualitás részében, az emberiségnek, Kryon által 

átadott tanítások, tanulás és tudás útján, elősegítik megteremti a szeretet egységét a Földön. Mivel 

ennek elérésére több út is lehetséges, ezt az összeállítás címe is jelzi.  

 

 
 

Fehér: 

 

 A Fény, a tisztaság, a differenciálatlanság, a transzcendencia, a tökéletesség, az egyszerűség 

jelképe. Szimbolizálja a létezés csodálatos állapotát, amely az örök fény és szeretet állapotában 

nyugszik. 

  

Fekete: 

 

 Az éjszaka, a feneketlen, titokzatos mélység, a világűr,  az ősi sötétség, a káosz, a dualitás 

jelképe . 

 

Aranyszín:            
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 Az aranyszín a bölcsességgel és a megvilágosodással kapcsolatos, a megismerés és a tudás 

szimbóluma. 

 

Végtelen: 

 

  A vízszintes nyolcas a soha meg nem szűnő áramlás jelképe, és ezzel a reinkarnációé, az újra 

megtestesülésé. Ez a forma a végtelenség és a korlátok nélküliség szimbóluma. A korlátlan időt és 

teret jelképezi. A végtelen fogalmát testesíti meg, az örökkévalóságét, az élet ősi ritmusára utal. Az 

evolúciós ciklust szimbolizálja, a szellem felemelkedését az anyagból, valamint az anyagnak a 

szellem általi legyőzését, az előlépést az abszolút nullapontról és a visszatérést az őskontinuumhoz. 
A két hurkot egyetlen folyamatos vonal alkotja, illetve köti össze. Ez annak az egyensúlyban 

álló rendnek a kifejezése, amely a mindennapos valóság sokszorosságának háttere.  A két 

egymást metsző kör a szövetség jelképe is. 

 

Kryon: 

  

 Kryon egy angyali entitás, aki a Forrásból származik. Egy a Földre "szakosodott" csoport 

energiáját képviseli, az otthon energiáját. Itt van a Földdel "a kezdetektől fogva" és ugyanahhoz a 

családhoz tartozik, mint Mihály Arkangyal. Üzeneteit először 1989-ben Lee Carroll kezdte el 

közvetíteni, majd később többen is követték. Az információk azt a célt szolgálják, hogy segítsen az 

embereknek felemelkedni egy magasabb rezgésszintre. 

 

A Szeretet Egysége szimbólum: 

 
 A Szeretet Egysége szimbólum erőteljes rezgésű, tisztító szimbólum. 2007-ben, Kryon 

motiválás alapján lehozott, megrajzolt jel. A Földön élő emberek összefogására, közös szeretetére 

hívja fel a figyelmet. Megszólítja a minden emberben jelenlévő Istent. Ezen közös ponton kapcsolja 

össze az egész emberiséget a SZERETET EGYSÉGÉBEN. 

 

 
 

      Szeretetegysége Találkozón: 2009.04.26. Szilfatisztás(Budapest)  

 

 


