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Bevidsthedsfeltet Kryon formidler transmissionen, og mens jeg gør klar til at få
bevidsthedsvibrationen ind og formidle de ord og den vibration, der bliver givet ud til jer, er vi koblet
på det galaktiske portals-felt som er her hvor jeg bor, hvor jeg sidder nu.
Det betyder, at der i transmissionen og i den energi, der bliver videregivet til dig, er adgang til
mange kosmiske lag, til mange galaktiske bevidstheder, således at hver der deltager har sin unikke
oplevelse i transmissionen.
Vi er Kryon i Menneskehedens Tjeneste i denne, for dette sted, varme, sommerlige og smukke
aften.
I er alle sjælevæsner, I er alle energetiske væsner, I er alle energetiske bevidstheder der er
inkarneret i en fysisk krop og dermed påvirket af de fysiske betingelser, som er på jeres jord.
Så når vejret vender, når varmen kommer. Når træerne springer ud, letter det mange af jer i jeres
sind, men for nogle er dette forår, denne sommerdag ikke nok til at løfte jeres vibration, ikke nok til
at balancere jeres humør og det er ikke nødvendigvis, fordi du gør noget forkert du kære
menneske, eller fordi du er dårlig til at lytte til meditationer eller arbejde med dig selv.
I er alle under voldsom indflydelse fra de nye galaktiske indstrømninger - vibrationer, som kommer
ind i jeres kollektive bevidsthedsfelt.
Disse vibrationer har været undervejs, i meget lang tid og ændringen i jeres bevidsthedsfelt, i
etableringen og udvidelsen af bevidsthedsfeltet, facetteret af jeres villighed - af så manges villighed
til at indtræde i et bevidsthedsarbejde, har åbnet for endnu nye muligheder for højfrekvent
vibration.
I den sidste serie som blev formidlet igennem denne kanal, arbejde vi blandt andet med glæde.
Glæde ved at være til, og denne serie vil arbejde med at støtte din hjerteåbning, idet den bedste,
sundeste og stærkeste måde du kan integrere, ankre, tage imod og vokse i disse nye
indstrømmende energier er gennem tilstedeværelse i dit hjerte.
Jeres verdenssamfund er i flere niveauer i kaos. Jeres verdenssamfund er mange steder i kaos.
Konflikter, episoder som man ikke tror, kunne være muligt imellem mennesker opstår.
Alt sammen skaber det bevægelse i det kollektive felt.
Bevægelse, som kan være ubehageligt at bevidne, men som dog er en bevægelse.
Bevægelse, som er nødvendig idet den skaber rum og plads for forandring.

En bevægelse, der løsner mange mennesker fra deres dogmer, fra deres overbevisninger, fra deres
forud-intagethed og hver gang et menneske åbner sig en lille smule, det være sig villigt eller
modvilligt, så skaber det en lille plads til forandring i det kollektive felt.
Jo mere bevidst man er i sin tilgang, jo mere klart ens ja er, jo større støtte giver du det kollektive
felt, hvorigennem disse indstrømmende lag, energier, kvaliteter kan lande i jeres fælles bevidsthed.
Alle har hver sin vej på denne jord.
Alle har hver sin vej, som er den sande vej for den person, og ingen har ret til at dømme om den vej
er den rigtige eller ej.
Hvert menneske har ansvar for sig selv og igennem denne serie, og igennem denne transmission, vil
vi støtte dig i at få så meget kontakt med dig selv, at du kan bevidne de forandringer som sker i
verden, uden at føle dig truet, uden at blive påvirket, uden at producere angst.
Dine følelsesmæssige reaktioner på disse begivenheder i verdenssamfundet, går kun ud over dig
selv, forstyrrer dig selv, så jo mere i ro du kan være med det du oplever, det du ser, jo mere du kan
være i dit hjerte, jo mere kan du blot bevidne, at der i verden er mange forskellige måder at gå
igennem denne transitions periode på.
Du har din og andre har deres.
Og feltet bygger sig langsomt op, som et kærlighedsfelt, som et felt af medfølelse, som forsigtigt
kan begynde at forbinde sig til og få kontakt med dit hjerte.
Dit hjerte som er så unikt.
Dit hjerte som bærer din unikke vibration.
Dit hjerte hvorigennem du kan etablere og udvide din kontakt til dig selv.
En kontakt til det, som er dit sande selv. Ikke dine mønstrer, eller dine overlevelses mekanismer
men det sted i dig, hvor du har kontakt med vished, en vished som er bundet ind til din identitet og
eksistens.
En vished som kommer fra sjælsplan og fra, for nogle, din menneske erfaring fra et liv på jorden.
Ikke fra dit ego.
Der træder ind i feltet, ved hver af jer der deltager, ved hver af jer som lytter til denne transmission
- i dette øjeblik, en, vi vil kalde det spejling, af denne tilstand i dig.
Nogle har meget god kontakt med og fat i denne tilstand indeni.
Andre har været så presset igennem livet, at der blot er meget lidt kontakt med den rene tilstand
og mest kontakt med overlevelses mekanismer, mekanismer til at afvikle livet, men i dit sind, i din
sjæls ind-bårne frekvens er denne tilstand intakt og den træder ind i dit felt.
Måske du mærker det, som en måske overraskende tilstand inden i dig.
Måske du ser det foran dig, som en spejling af din kropsomrids.

Måske du mærker ingen ting.
Alt er som det skal være, og dette er din sjælskommunikation med det dybeste i dig.
En sjælskommunikation med den dybeste manifestering i dit fysiske liv, i dit menneske liv.
Din sjæls manifestation kobler sig til den lovmæssighed, som er denne tilstand.
Denne sjælsenergi er en del af dig om du har kontakt eller ej, om den er aktiv eller ej, om den har
været på det nærmeste været skubbet væk det meste af dit liv.
Bliver du berørt, så tillad dine følelser at vise sig at komme ud.
Denne tilstand er en dyb, ren og højtvibrerende del af din sjælsindstrømning.
For nogle kan det skabe uro, nærmest irritation og vrede at møde det kaos, der har forhindret
kontakten med denne sjælstilstand.
At møde de overlevelsesmekanismer, som har minimeret din kontakt med det som er dig, kan være
sorgfuldt.
Vi bevidner jer alle i dette arbejde med at genetablere kontakt til dig selv.
Ikke blot kontakt til dit hjerteområde, men kontakt til den del af din sjæls ind-bårne kærlighed og
medfølelse, visdom og retning i dit liv.
Feltet udvider sig igen, og ind træder flere galaktiske repræsentanter fra forskellige
stjerneoprindelser i universet.
For nogle er det konstruktivt, at glide ind i denne kontakt, idet det i denne kontakt er nemmere at
få kontakt med din sjælsvibration, er det nemmere at genhuske, at gense denne sjælsfrekvens.
Et lag som er så højtvibrerende at det ikke er forurenet, ikke er traumatiseret af dit menneskeliv, af
dine menneskeliv.
Det er ofte nemmest for mange at have kontakt til de lag uden for kroppen, uden for livet og det er
denne kendsgerning, der er ved at forandre sig igennem de indstrømninger, der kommer ind til
jorden i disse måneder.
Det vil lette arbejdet med at være i kontakt med højfrekvent oprindelses-energier og vibration og
samtidig være bevidst og tilstede i et fysisk liv - i et menneskeliv i kroppen.
Og det er i sådan en sammenkobling, at du kan begynde at benytte de potentialer, som er knyttet til
dine sjælskvaliteter.
Det er ligeledes i sådan en kontakt at du kan øge din balance i dit fysiske liv, øge din udholdenhed,
din robusthed, din evne til at svaje i vinde, svaje og ikke blive væltet af de forandringer der sker i dit
energifelt, dit personlige og dit samfunds energifelt.

Jo mere du kan være i kontakt med disse to tilstande som jo er dig, men som ofte er adskilte,
jo flere ressourcer får du adgang til,
jo mere kan du være dine følelser rent uden at projicere, uden at blive påvirket af
verdenssamfundets kaos.
Og dit hjerte vil juble, dit hjerte vil kunne åbne sig, dit hjerte vil begynde at resonere med denne
sjælsfrekvens.
Læn dig ind i dit hjerte,
læn dig ind i din kontakt med dig selv og tag imod den støtte, der bliver givet til dig netop nu,
således du kan lande i en kontakt i dig selv, i fredelig sameksistens.
Tillad dig at hvile i dit hjerte uden at skulle præstere noget specielt,
uden at skulle gøre noget,
være på en bestemt måde.
Blot lande i en kontakt og mærke, at du kan modtage dig selv med dig selv, i dig selv.
Dit hjerte som kan klare alt og udholde alt.
Dit hjerte som er designet til at kunne være i disse forandringer,
som er så intelligent at det forstår, at I ikke forstår.
At I ikke behøver at lede efter en forståelse, men vover at vente til erkendelserne lander,
inde fra og ud.
Vi stiller os til rådighed for at bevidne dit hjertes rejse, ind i næste fire episoder.
Om du føler dig kaldet til at deltage, er vi klar til at hjælpe dig med at erkende, at du kan lande i dig
selv igennem dit hjerte.
Dit hjerte, som indeholder alt det du som menneske har brug for af adgang til indsigt, visdom og
erkendelser.
Feltet vil blive støttet i de kommende episoder af Metatron, det Seraphimske felt, Gabriel, Uriel,
Rafael, og Sandalfon.
Sammen træder de ind i en afsluttende gestus,
formidler frekvens fra den Angeliske kærlighedssfære mens vi, Kryon takker for din villighed og din
deltagelse.
Serien Maj juni serie starter den 25 maj og er 4 torsdage med en halv times transmission.
Pris kr. 250.- for live deltagelse, ubegrænset adgang til video af alle transmissionerne og udskrift
som denne af hver episode.
Se mere på https://merethebonnesen.dk/maj-juni-meditations-serie-paa-webinar/

