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Ezek az információk NEKÜNK VANNAK CÍMEZVE, abban a korban, amikor a 
hit helyett a „biztos Tudás” veszi át a stafétabotot, ahol a Tudomány és a 
Szellem végre utólérték egymást és megtalálják a Lelkedet. 

      

                             A TEREMTŐ KINYILATKOZTATÁSAI  

                  KREON, FÖLDÖN KÍVÜLI ENTITÁS ÁLTAL KÜLÖTT ÜZENETEI 

 

                                                   Kreon és Lee Carrol kapcsolata 

 

Lee Carroll (1962-) 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 
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nem egy szervezet, nincsenek tanítók doktrínák és székhely, nem lehet csatlakozni, nincs 
tagság, se tagdíj, és 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, 2009ben), 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)   
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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! 

 

                                

                              BAKÓ KÁLMÁN KREON ÖSSZEFOGLALÁSÁNAK 

                                                               Első fejezetéből 

                                          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.  
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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  

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 
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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 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 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 
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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  

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 
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csak „létezés” örömének. Ez nem az ártatlanság, nem a tudatlanság, hanem teljes egészében a 
kvantum bölcsesség.   

Bevallom, nem lehet kivonatolni ezt a 346 oldalt, ami egy tucat könyvből és előadásból való 
összegezés. Amennyiben megnyerte tetszésedet, töltsd le az online könyvet a következő 
linkről:https://kryon.hu/pdf/Kryon.pdf 
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