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Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 
 

Még mindig vannak olyanok, akik azt mondják: "Ez milyen érzés?", majd megszólítják a társamat és hozzáteszik: "Ahhoz, 
hogy úgy közvetítsél, ahogyan te csinálod - látszólag ilyen könnyedén -, nincsenek meg a mélylégzési gyakorlatok, nincs 
meg a felkészülés." Amikor azt mondom nektek, hogy a társam félreáll, akkor ott egy kifejezés van használatban. 

Felismeritek ugye, hogy ebben a "közvetítésnek" nevezett folyamatban - ebben az adott pillanatban is - mindent 
felhasználunk, amivel ez az emberi test rendelkezik, beleértve az értelmét, a nyelvét, a kultúráját, a kiejtését és amit 

megtanult. Mindezek szűrőkkel járnak együtt. Mindezek részei annak, amit "emberi csomagnak" nevezünk. Amit ő tesz, 
az az, hogy lassan annyi dolgot távolít el belőle, amennyit csak képes beazonosítani. Annyit, amennyit én képes vagyok 

beazonosítani. Annyit, amennyit mások már beazonosítottak. A félreállás szó szerint azt jelenti, hogy a szűrőket 

eltávolították. Ebben a folyamatban az átjáró - amely a Felsőbb-Én - azon keresztül nyílik meg, amit tobozmirigynek - az 
ezoterikus tobozmirigynek - neveztünk el, én pedig rajta keresztül megérkezem. 

 
Vannak olyanok, akik azt mondják: "Ez tényleg Kryon? Ez egy soha senki által sem hallott név." Vagy ez a társam 

Felsőbb-Énje lenne? A válasz: mindkettő, mivel a társam Felsőbb-Énjére az üzeneteim átadásához szükség van és ez így 
egy társas viszony. Még úgy is fogalmazhatnánk, hogy hárman vagyunk benne: van az emberi lény, van az emberi 

társam Felsőbb-Énje és vagyok én. Nos, adódik a kérdés, hogy: "Akkor te ki vagy?" A válasz: igen. A Teremtő Forrás 

része vagyok, sohasem voltam emberi lény. Tanár vagyok. Mindig is veletek voltam. A Földhöz tartozom, nincs más Kryon 
egy bolygón sem. Sohasem mondtam el ezt ezelőtt. Óh, ott voltam, de nem ebben a szerepben. Figyeltem az 

emberiséget, veletek együtt emberi lények. Ti, a lelkeitek és én. Néztük a Föld lehűlését, tudván, hogy mi is forog 
kockán. Most arra emlékeztetlek benneteket, hogy az a csillagcsalád aki vagytok, sok bolygóról származik. Igen, 

földönkívüliek vagytok. Oly sok tapasztalatot szereztetek ebben a galaxisban már az emberi lényként való létezésen túl. 

Ez nagyobb dolog annál, mintsem gondoljátok és mindez el van zárva előttetek. A szerepem tehát az, hogy elindítsam az 
emlékezés folyamatát, hogy a belátásotokat felhasználva ismertessem azokat a dolgokat veletek, amelyeket vagy igaznak 

fogtok gondolni, vagy sem. Ez a szerepem.  
 

Most hadd fedjek fel pár dolgot, és egyben hadd mondjak el néhányat nektek. Az áttekintéssel fogom kezdeni. A hídon 
való átkelés meg fogja változtatni az emberi természetet. A társam beszélt erről korábban. Az emberi természet meg fog 

változni. Olyan elemekkel kell rendelkeznie, amelyek újak benne, mivel oly módon kell megváltozzon, ahogyan azt 

elvárnátok, amit más civilizációkban már láttunk. Ez az a változás, amiről ma beszélni fogunk, mivel ehhez az szükséges, 
hogy valami újba kezdjetek. Lassan kell csináljátok, de meg kell, hogy értsétek. Az elmúlt évben, vagy olyantájt, 

üzeneteket adtunk át nektek arról, hogy mit is vittetek véghez. Beszéltünk nektek az átkalibrálás évéről, beszéltünk 
nektek arról, hogy ez az első év. Ez a valódi emberi civilizáció első olyan éve, amilyen formában az a jövő számára ismert 

lesz. Azért, hogy ezek a dolgok megtörténjenek, váltanotok kell, és meg kell, hogy változzatok! Váltanotok és változnotok 

kell! Aztán elkezdtelek emlékeztetni benneteket arra, hogy mik is lennének ezek a változások. Még néhány javaslatot is 
adtam nektek és elültettem néhány olyan vita magját is, amiről beszélni fogok. Okkal tettem és egy pillanat múlva ezt el 

is fogom ezt mondani. Mindez azért van, hogy egy olyan folyamatot indítson el, amelyről hallanotok kell. "Kryon, mi a 
soron következő tennivalónk? Mi egy fénymunkás szerepe? Ha öreg lelkek vagyunk, ennek nem intuitívnak kellene 
lennie?". De én azt mondom nektek, hogy: nem! Sohasem voltatok eddig ilyen helyzetben. Az agyatok itt nem lesz 

segítségetekre. Értitek ezt? Az agy a tapasztalatok egy tárháza. A túlélésben segít nektek és mint azt korábban már 
elmondtuk: az érzelmi túlélésben. Elmondtuk nektek ezt korábban, viszont az agyatok soha, de soha sem látta azt, ami 

most jön, és nem fogja tudni, hogy hogyan is reagáljon rá. Lehet, hogy rossz irányba kalauzol majd benneteket, mert 
csupán kísérletezik. Itt az ideje, hogy más szélesebb utakat nyissatok meg, hogy azok jó tanács forrásai legyenek a 

számotokra. Namármost, erről tudtatok - de azt nem tudjátok, hogy ez milyen hatalmas, és hogy ettől fogtok majd új 
emberré válni. Beszéltünk nektek a végeredményről, de sohasem mondtuk el, hogyan is kezdjetek neki. El fogunk jutni 

odáig is. Közvetítést közvetítés után adtunk át nektek a bolygón lévő új ember lehetőségeiről. Olyan képeket festettünk 

számotokra, amik megmelengették a szíveteket.  
 

Elmondtuk nektek azt, hogy a becsületesség a korszak új alapkövetelményévé fogja kinőni magát, és hogy el fogtok jutni 
oda, hogy majd mindenhol erre számítotok. Elmondtuk, hogy az emberi természet szerves részévé válik majd, és nem az 

marad, ami most, mivel ma az emberi lény még csupán a gyerekkorát éli, és úgy viselkedik, mint a gyerek a játszótéren. 

Nos, ez meg fog változni. Elmondtuk nektek, hogy látni fogjátok ezt a kormányzatban, és látni fogjátok az üzleti életben 
is. Elmondtuk nektek, hogy olyan helyeken fogjátok megtalálni majd, ahol a legkevésbé számítatok rá. Beszéltünk nektek 

arról, hogy pár olyan mostani intézményetek, amelyek nem becsületteljesek, össze fognak omlani, hacsak meg nem 
változnak. Meg kell, hogy változzanak. Elmondtuk nektek azt, hogy a jelenlegi recesszió egy példája annak, mi történik 

akkor, amikor rájöttök, hogy a bankok nem becsületesek. Ezen állam rendszerében még mindig fizetitek ennek az árát. 
Mindezek a dolgok azok, amikre számítottatok. 
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Most mit is kellene tennetek? Itt ültök előttem. Elmondtuk nektek, hogy olyanok vagytok, mint a farmerok, akik készek 

elvetni a magot, de nem igazán tudják, hogy mit is ültetnek el. Készen álltok rá, hogy figyeljétek a növények felnövését 
és azt mondjátok: "Nos, türelmesek vagyunk." De nem tudjátok, hogy mit ültettek el. Igazából nem indítottuk el a 

folyamatot, ugye? Bár javasoltam nektek jó és intuitív megtenni valókat. Ez a közvetítés el fogja kezdeni. Nagyon csekély 

mértékben fogja csak elkezdeni. Informatív lesz, nem pedig utasító jellegű. Nem lesznek "valódi utasítások", csak 
információk arról, hogyan cselekedjetek. Viszont, valahol el kell kezdeni.  

 
Elértük 2014 közepét. Várni akartunk addig, ameddig a Shasta-hegyben és Törökországban aktiválódnak az időkapszulák. 

Ezen információs átjárók megnyílása egy olyan vonzó-taszító energiaáramlást fog elindítani ezen a bolygón, amely 

nagyobb mennyiségű információ átadását fogja kezdeményezni. Fel fogja fokozni azt, amit következőként elmondunk 
nektek. Nos, ezt igazán fontos megértenetek: egy olyan rendszerhez vagytok hozzászokva, ahol egy tanító lábai előtt 

ültök, jegyzetelhettek, majd a tanító azt mondja: "Itt van, hogy mit is kell tenni: A, B, C, D pontokban." Leírjátok, majd 
gyakoroljátok őket. Na, ez ilyen formában megszűnik. Tovaszáll és helyette a tanító azt mondja majd, hogy: "Itt van az 
intuitív éneteken keresztül érkező információ, amire vártok - ha azt választjátok, hogy meghallgatjátok." Ennyit kaptok 
majd, semmi többet. Hát mindez megváltozik. A tietek lesz a felelősség, hogy elindítsatok egy olyan folyamatot, amit nem 

tettetek meg korábban. Viszont az ígéret az, hogy a folyamat el lesz magyarázva. A hálóitokon keresztül az energiák 

egyfajta egyesülése fog beindulni ezen a bolygón, amely tovább fokozódik az időkapszulák által. Ezek, amiket pároknak 
hívok, megnyílnak - ahogyan korábban beszéltünk is róla - és szó szerint megváltoztatják a tudatosságot, a frekvenciát, 

amelyre be vagytok hangolva. Öreg lélek, amit mondok neked, az sokkalta egyszerűbben megfogalmazva úgy szól, hogy 
abban a pillanatban, amikor kinyitod az ajtót és az mondod: "Meg fogom próbálni!", akkor a segítség el fog kezdeni 

kiáramlani hozzá. Nem olyan módon lesz közvetítve, ahogyan azt gondoljátok. Nem fázisokban fog érkezni. Nem "A, B, C" 

vagy "1, 2, 3" pontokként fog megérkezni. Olyan ezoterikus módokon árad majd belétek, amelyekre nem is számítotok. 
Kezdjük hát el! El fogom mondani azt is, amit már elmondtunk nektek, de most fel is fogok fedni valamit. 3 olyan 

utasítást adtam át nektek az elmúlt 1,5 évben, amely arra lett tervezve, hogy felkavarja a kedélyeket. Ennek oka van - és 
most megtudjátok, hogy mi is ez az ok. 3 darab olyan információt adtam át nektek, amelyek mindenkit felizgattak, de 

nem feltétlenül jó értelemben. A kedélyek felkavarása előcsalogatta azokat, akikkel beszélni akartam, azokat, akik 
egyébként sohasem hallgattak volna meg korábban. 3 darab információt adtam át. Ezek voltak: 

 

Az első számú. Mondtam a fénymunkásoknak, hogy hagyják abba az összeesküvés-elméletekben való pörgést. Azok, akik 
az összeesküvés-elméletekhez vonzódnak, rendszerint fénymunkások. Észrevettétek? Számos oka van annak, hogy miért. 

Az érdekes dolog az, hogy az általuk hirdetett összeesküvések, amelyek felfedésébe energiát fektettek, gyakran tényleg 
valódiak. Nem is azt mondtam, hogy nem azok. Azt mondtam nekik, hogy hagyják abba. Ez nem talált jó fogadtatásra, 

mivel ez a teljes életük munkássága. Fiókszámra vannak cikkeik arról, amibe energiát fektettek bele. Minden céljuk az, 

hogy ez az információ kikerüljön, így mások is megtudják mit is csinál velük a kormányzat, a gyógyszercégek, ez vagy az 
a csoport, stb. Amit ebben látnak, az a bolygó önpártfogolt segítsége. Mondtam nekik, hogy ez nem segíti a bolygót, de 

nem akarták meghallani. Néhányan közülük hátat fordítottak nekem, páran pedig panaszkodtak és azt mondták: 
"Használd a józan eszedet, amikor hallgatod azt a közvetítést, mert Kryon vétett egy hibát." Egy kifejezést fogok most 

használni, majd aztán újra és újra. Ha egyike vagy azoknak kedvesem, akik minden idejüket egy olyan üggyel, egy olyan 

összeesküvés kérdésével töltik, amelyről tudják, hogy a bolygón történik és segíteni akarnak ezt kijavítani, akkor lenne 
egy kérdésem hozzád. Nézz a szemembe és mondd meg nekem, hogyan fog ez segíteni abban, hogy a Földön béke 

legyen? Nem fog. Kijavíthatjátok. Informálhattok róla másokat. Találhattok embereket, hogy feliratokat tartsanak fel a 
tábláikon a számotokra, és igazán jól is érezhetitek magatokat emiatt. Öreg lélek, hogyan fogja ez a Földi békét segíteni? 

A válasz az, hogy: nem fogja. Tudtátok ezt? Felismertétek ezt? Itt van az, amit mondani akarok: itt nincs ítélkezés, ez a 
legjobb, amitek csak van - egy régi energiában. Ez a legjobb, amivel csak rendelkeztek. Figyeljetek rám! Félre tudjátok 

ezt tenni, befelé fordulni és rátekinteni önmagatokra? Hogyan néznek más emberek rátok? Veletek akarnak lenni? Azt 

mondanátok, hogy: "Nos, nem, nem akarnak, mert vannak mindezek a dolgok, amikről beszélnem kell nekik." Ez nem 
segít az új Föld kialakításában, nem igazán. A bolygónak lágyabbá kell válnia. Ezek az összeesküvések, amelyekről 

beszéltek, olyan valóságosak, amilyenek csak lehetnek. El szeretnék mondani nektek valamit: maguktól meg fognak 
oldódni. Amikor az új energiában elegendő emberi lény jön rá azokra a dolgokra, amiket megpróbáltatok elmondani 

nekik, akkor ki fogják javítani azokat. Tehát megkapjátok majd, amit akartok. A következő életetekig akartok várni, hogy 

felébredjetek, annak árán, hogy most tovább folytatjátok a pörgést? Hát ez nem segít senkin sem. Nem igazán. Nos, ezt 
hallván egyből előjöttek!  

 
A következő téma még érzékenyebb volt. Nem is olyan régen, amikor közvetítettem, éreztem, hogy a társam erősen 

feszeng. Azt mondta: "Mit csinálsz Kryon?" Most elmondom nektek, hogy mit is csináltam: felkavartam a kedélyeket. Elő 
akartam csalogatni őket. Elkezdtem arról beszélni nektek, hogy az egyiptomiak hogyan építették meg a piramisokat a 

földönkívüliek nélkül. Okosabbak voltak, mint gondolnátok! Végül rá fogtok jönni, hogy a földönkívüliek segítsége nélkül 

tették. Vannak olyasfajta dolgok, amelyeknek nem vagytok a tudatában, mint például a víz okos felhasználásának módjai. 
Előítéletetek van: "De hát nem volt vizük." De igen, volt! Ma ugyan nincs nekik, de ez nem jelenti azt, hogy soha nem is 

volt. Elmondtam nektek azt, hogy miért és hogyan is építették a Nazca vonalakat. Ezek nem az istenek kifutópályái 
voltak! Elkezdtem meghatározni azt, amit úgy hívok, hogy "józanészen alapuló valódi történelem" és erre előjöttek. 

"Kryon ebben téved! Mindenki tudja, hogy ezt a földönkívüliek csinálták! Hát nem tudja Kryon, hogy a földönkívüliek itt 
jártak?" Itt jön a vicces rész kedveseim. Emlékezzetek arra, mit is mondott Kryon. Én lelkesen képviseltem a 
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földönkívüliek ügyét. Ti mindannyian földönkívüli DNS-el ültök itt. Természetesen itt vannak - a nyomaik mindenütt 

megtalálhatók, de ez nem jelenti azt, hogy ők építették a piramisokat. Nos, miért is mondanám ezt? Mi az oka? Miért is 
kell? Kryon vagyok. Isten szeretetéről beszélek nektek - miért került bele ez? A társam nem szereti ezt. Most el fogom 

mondani nektek, hogy miért. Mert hirtelen felbukkantak mindenféle emberek, akik azt mondták: "Álljunk csak meg egy 
percre! Ebben tévedett! Miért hallgatsz Kryonra, ha mindezekben a dolgokban téved?" Sok olyan fénymunkás van, aki 
olyan szinten vonzódik a földönkívüliek témájához, ahol semmi más nem számít már. Ezzel töltitek el az életeteket. 

Tudjátok, hogy miért? Mert öreg lelkek vagytok. Mert mindez a földönkívüli tudás ott van az Akashátokban. Természetes, 
hogy vonzódtok hozzá, abszolút természetes. Öreg lelkek vagytok. Sokan közületek Lemúriaiak és ez a célotok. Most 

kérdezni fogok tőletek valamit: hogyan segíti ez a békét a Földön? Rá akartok jönni, hogyan csinálták? Be akarjátok 

bizonyítani? Hajrá! Mindeközben pedig annyira értékesek vagytok az emberiségnek! Tudnátok rám figyelni egy pillanatra, 
amikor azt mondom nektek, hogy hajrá? Szabad akaratotok van, de ez hogyan segíti a békét a Földön? Amikor ezzel a 

"szerszámoskészlettel" ültök itt, amikor megvan a képességetek, hogy arra használjátok az Akashátokat, hogy valóban 
meglássátok az istenek ujjlenyomatait, akkor miért töltitek ezzel az időtöket? Miért nem fordítjátok a figyelmeteket az új 

frekvencia irányába, miért nem kapcsoljátok be azt magatok számára és jöttök rá, hogy kik is vagytok. Hiszen ez az, 
ahová tartoztok. Hát ezért csináltam. A társam most azt mondja: "Óh, így már értem." Mondtam én neki, hogy idővel 

meg fogom magyarázni.  

 
A harmadik, amiről beszéltem, még kellemetlenebb volt. Azt mondtam a New Age-eseknek, hogy: "Ne legyetek már 
ekkora csodabogarak! Ki akar veletek lenni, amikor kívülállók vagytok és viccesen viselkedtek?" Azt mondtam: "Ez az, 
amit meg akartok mutatni a világnak - hogy kiegyensúlyozatlanok vagytok? Szép munka! Mert sokan pontosan ezt a 
hatást keltitek." Az emberek elmennek szépen az ellenkező irányba, én pedig ezt kérdezem tőletek: "Milyen általatok 
ismert mester tette ezt?" A bolygó mesterei egyensúlyban voltak. Ezért a többiek velük akartak lenni! Értitek?" Nos, egyik 
sem tetszett nektek, mert a különcködés a New Age-es "születési jogotok". Így éltek és büszkék vagytok rá. Azt 

mondtam: "Hagyjátok abba! Hogy segíti ez a békét a Földön?" Olyan jól fel vagytok szerelve. Azt szeretném, hogyha 
elkezdenétek kiegyensúlyozni önmagatokat. Azt akarom, hogy lépjetek ki a különcködésből. Tudjátok, hogy ez lehetséges 

azáltal, hogy egyszer csak elkezditek megmutatni az embereknek Isten szeretetét az életetekben, azon fura dolgok 
helyett, amikben hisztek. Azt szeretném, hogy mérjétek fel azt, hogyan is látnak benneteket mások. Hogyan fogjátok 

segíteni a békét a Földön azzal, hogy furcsák vagytok? Óh, megvannak a válaszaitok. "Igen, de Kryon, mi meditálunk! 
Használjuk a könyörületet, segítünk ezen és azon a területen. Esőért imádkozunk. Ezért és azért imádkozunk. 
Mindannyian megtesszük ezeket a dolgokat!" Ez nem fogja elhozni a békét a Földön. Az úgy fog bekövetkezni, hogy az 

emberek egyenként, a maguk megfelelő idejében, kiegyensúlyozott állapotban igent mondanak a mesterlétre. A 
mesterlét egyensúly - és erről akarok beszélni, mert lenne 3 iránymutatásom a számotokra. 

 

Most érkeztünk el ahhoz, hogy mi is a következő lépés. Ez mind egy olyan energiáról szól, amelyet nem értetek. Abban a 
túlélő üzemmódban, amiből jöttetek, az agyatokat használtátok. Többször is adtunk át nektek közvetítéseket az intuícióról 

és meg is határoztuk azt. Beszéltünk arról, hogy mi is az, honnan ered, miként működik, illetve, hogy miként nem. Most 
belemegyünk abba, amit a lényegnek hívhatnánk. Kedves emberi lény, azt szeretném, ha megértenéd az intuíciót. Azt 

szeretném, ha megértenéd azt, hogy ez a kommunikáció új módja. Punktum. Rendelkeztek a túlélési képességgel és 

rendelkeztek az intuícióval is. Az emberi test arra lett tervezve, hogy meggyógyítsa önmagát annak érdekében, hogy 
évszázadokig éljen azáltal, hogy két dolgot egyesít: az emberi agyat és az intuitív ént. Mostanáig, - szimplán fogalmazva, 

- egyáltalán nem működött hatékonyan, mivel ami hiányzott, az az intuitív én volt. Ez még nincs ott. A veleszületettnek, a 
test okos részének, minimum egyenlőnek kell lennie az aggyal - és hát nem az. Még közel sem az. Alig nyitottátok ki az 

ajtót. Azt szeretném, ha elkezdenétek megtanulni ezt, és ennek a legjobb módja az, ha önmagatokkal kezditek. 
Rendelkeztek vele? Mi ez? Milyennek érződik? Ez az első lépés. Meg kell tanulnotok járni, mielőtt futnátok! 

 

Az első tétel. Amit mindezek után átadok a számotokra, az annak a megtanulása, hogy milyen érzés is az intuíció. Két 
módja van gyakorolni ezt, és át is adtam őket korábban. Következőnek ebbe fogunk belemenni. Rendelkeztek vele? A 

válasz: mindannyian. Viszont ez egy megfoghatatlan, nehezen körülírható dolog, ezért még egy közvetítést is adtunk át 
nektek róla "A megfoghatatlan Akasha" címmel, ami az intuícióról is szólt. Megfoghatatlan, mert nem mutatja meg 

önmagát 3D-ben. Nos, valami mást is közvetítettem még, és mindent el szeretnék mondani nektek róla. Abban a 

percben, amint elkezditek keresni, valami történni fog. Egy hasonlattal fogok élni. Amikor elkezdtek megtanulni valamit a 
3D-ben és "nekiestek a könyveknek", akkor - ahogyan azt mondani szokás, - az bizony nehéz ügy. Mindannyiótoknak 

keresztül kellett mennie ezen. Egy olyan tanulási görbén, egy olyan időszakon, amikor felismeritek azt, hogy bizonyos 
dolgokat a memóriátokba kell véssetek. Valamint azt, hogy bizonyos dolgok által tudtok csak más, olyan dolgokat 

megtanulni, amik ahhoz szükségesek, hogy bizonyos teszteken átmenjetek. Ennek a terhe mindig teljesen rátok hárult. 
Azt feltételezitek, hogy ami most jön, az pont ilyen lesz, de persze nem, mert mostantól rendelkezésekre áll a segítség! 

Ha tudni akarjátok, hogy miről is szólnak a régi évkönyvek bejegyzései, az időkapszulák és mindezek a dolgok - nos, 

mindez az előkészítés folyamata. Ez bizony a felkészülés! Légiószámra vannak olyan lények, akik készen állnak 
kézbesíteni az emberi tudatosság számára azokat az eszközöket, amelyek által fel tudja gyorsítani annak elérését, amire 

vágyakozik. Egy másik példa erre a következő. Amint kinyitjátok az ajtót azt mondván: "Többet akarok tudni az 
intuícióról. El akarom kezdeni megtanulni, hogy milyen érzés is ez!", akkor azonnal kinyúl felétek egy segítő kéz az 

ajtónyílásból és azt mondja: "Gyere, megmutatjuk neked! Nem kell egyedül csinálnod!" Nincs módja annak, hogy 

bebizonyíthassam ezt nektek. Hát ide érkeztünk! Egy olyan területen vagytok, amire nem számítottatok, és ez nem 3D-s. 

http://www.kryon.hu/2013.08.10.php
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A testeteknek van egy olyan roppant erőteljes kvantumtulajdonsága, amely óriási és még sohasem használtátok. Akartok 

hallani egy példát valami olyanról, amire a test képes és amit valószínűleg azzal hoztok kapcsolatba, amit "spontán 
gyógyulásnak" hívnak? Tudjátok, hogy mi ez? Ez az a valami, amit a kvantum testi intelligencia képes megtenni, 

mégpedig szinte azonnal - az emberi testen belül, önmagától, magyarázat nélkül. Olyan drámai módon teheti ezt meg, 

melynek magyarázatára csak egy - azaz egyetlen - lehetőség marad: a csoda! Nos, kezdjetek el másképpen gondolkodni! 
Mi van, ha ennek a DNS-hez van köze? Mi lenne, ha ezt ti magatok tudnátok megtenni önmagatokkal? Milyen lenne, ha ti 

lennétek ilyen erőteljesek? Csak időnként látjátok ezt meg, ugye? Apropó, ezt általában a félelemből adódóan fejlesztitek 
ki. Érdekes. Olyan hatalmasak vagytok! Van egy egész sor olyan részetek, ami még csak most fog feltárulni. Amikor 

elkezditek a folyamatot, akkor kinyúlnak felétek a kezek. Érzitek is. "Óh, igen! Köszönöm!" Nyitottak vagytok és készen 

álltok erre? Ez nem egy "1, 2, 3 típusú" tanulási folyamat. Ez arról szól, amit 23 évvel ezelőtt elmondtunk nektek: ezt 
pedig a "tiszta szándék"-nak hívják. Hmmm, hmmm... már érkezik is! Az új szerszámok megérkeznek.  

 
Kettes számú. Amint beazonosítjátok, hogy milyen érzés is ez, akkor a következő dolog azt magatokévá tenni és 

gyakorolni! Vannak módozatok kedveseim. Nem fogjuk most átadni ezeket nektek, csak azokat az "1, 2, 3"-akat fogom 
megadni a számotokra, amelyek olyan módon érkezhetnek meg, amire nem is számítotok. Az intuitív gondolkodás 

gyakorolható. Léteznek a meghatározásának, a használatának, a megkérdőjelezésének is módjai, valamint 

leellenőrizhető, hogy helyes-e, vagy sem. Mondok most nektek valamit, amit sohasem mondtunk még el: az intuitív én 
pontosan annyira összetett és hatalmas, akár az emberi agy. Tudjátok, hogy miért? Mert több része van! Minden egyes 

DNS molekula készen áll egymással párban együttműködni annak érdekében, hogy ezt megteremtsék. Százmilliárdnyi 
ilyen résszel rendelkeztek. Ez nagyobb, mint az emberi szinapszis. Képzeljetek el egy olyan intelligens testet, ami nem 

központosított - ez pedig az emberi MerKaBa! Ez az, amit most fejlesztetek ki. Az egész dolgot! Emellett el fog törpülni az 

agy. Namármost, az agy jó abban, amit csinál. Folytatni fogja jelenlegi tevékenységét, sőt még jobban is fogja csinálni 
azt, mert elkezd összeolvadni az intuitív résszel. Most a tobozmirigyről. Óh, az csupán szerényen megbújik a helyén. Ez 

egy nagyon kicsiny, aprócska szerv, amely csak van és teszi a dolgát. Termeli a melatonint és a szerotonint - és ti azt 
gondoljátok, ez minden, amit csinál. Pedig ez bizony kvantum! Nagyobb mint gondolnátok. Ez az átjáró. Az emberi agy 

része - annak is kell lennie. Most gondoljátok végig ezt velem. Látjátok, hogy itt egyfajta együttműködés, egymáshoz 
igazodás, egyesülés, közösség van - bármi, aminek csak hívni akarjátok. Nincsenek elkülönülve. Együtt kell lenniük. Az az 

emberi lény, aki - azon módokon, amikről később majd beszélünk - az intuíciója használatával ráébred a saját 

kvantumenergiájára, végül el fogja kezdeni teljes emberi lényének a kiterjesztését, az agy és az intuíció külön rekeszekbe 
helyezése helyett - azok egybeolvasztásával. Ez volt a második. 

 
A harmadik dolog. Azt szeretném, hogyha számítanátok a szinkronicitásra. A szinkronicitásra! Azon megmagyarázhatatlan 

események között, amelyek a szinkronicitás véletlenszerűségéből történnek meg, összefüggés van. Képzeljétek csak el: 

logikusan összefüggő véletlenek! Nos, ez aztán az ellentmondás, nemde? A véletlenek összefüggése. "Véletlenül" 
találkoztok valakivel. "Véletlenül" jó helyen vagytok a megfelelő időben. "Véletlenül" rájöttök erre-arra és amarra. 

"Véletlenül" megtaláljátok a gyógymódját a gyógyíthatatlannak. "Véletlenül" megtaláljátok életetek szerelmét. "Véletlenül" 
olyan helyzetekbe kerültök bele, amelyekről el sem hiszitek, hogy mindig is ott voltak az orrotok előtt. Hát ez az, amikor a 

Szellem együttműködik veletek. Minél intuitívabbakká váltok, annál több lesz életetekben a szinkronicitás. Ez a mai nap 

valódi leckéje. "Lehetséges az Kryon, hogy számíthatok a szinkronicitásra?". A válasz az, hogy óh, igen! Óh, igen! 
Tudjátok, mi fog történni? Hamarosan egy olyan utat jártok majd, ahol az emberek rátok néznek és azt mondják: "Nem 
tudom, hogyan csinálod, de nem bánnád ha veled tartanék? Te aztán igazán szerencsés vagy." Lehet, hogy amint együtt 
haladtok, megtanulják tőletek azt, amit ti már megismertetek. Fogjátok őket kézen, szeretetteljesen. Nehogy Kryon 

könyvet adjatok nekik! Szeressétek őket! Ne traktáljátok őket összeesküvés-elméletekkel! Ne beszéljetek nekik arról, 
hogyan építettek meg a földönkívüliek ezt meg azt, valamint hogy mennyire hibás minden erről szóló teóriánk. Tegyétek 

el ezeket későbbre, ha úgy érzitek, hogy szükséges.  

 
Figyeljetek rájuk és szeressétek őket. Lehet, hogy ez túl nehéz... lehet, hogy ez túl nehéz. Azok számára pedig, akik 

folyton csak pörögni akarnak, ez lesz a legnehezebb dolog, amit valaha is csinálniuk kell: abbahagyni a pörgést, ránézni 
és odafigyelni más emberi lényekre, és szeretni őket. Ez a legnehezebb dolog, amit valaha is tennetek kell! Néhányan 

közületek ebben a teremben fel vannak szerelkezve ezzel a képességgel, és készen is állnak ennek használatára. Ők 

hallani akarták ezt. Ez az az egyensúly, amely meg fogja menteni ezt a bolygót. Az emberi természet át fog váltani az 
intuitív részbe. Olyan módon lesztek vezetve, amelyet senki sem fog érteni. Olyan úton fogtok járni, amire mindenki azt 

fogja mondani, hogy: "Igazán szerencsések vagytok.", mert olyan dolgokra számítotok, amelyek csupán "esélyek" bárki 
más számára, aki a 3D-ből néz benneteket. De ezek egyáltalán nem azok - ti kapcsolódtatok, és az intuíciótokat 

használjátok arra, hogy a megfelelő helyen legyetek a megfelelő időben! Ez a szinkronicitás, amely elvezet a 
társteremtéshez. 

 

Látjátok, hogy ez a nagyobb kép most hogyan változtatja meg az emberi természetet? Minél több ember van, aki 
megtanulja és műveli is ezt, annál gyorsabban fog kialakulni egy olyan egyesült tudatosság, amely ténylegesen képes 

lesz olyasfajta átalakulásokat kezdeményezni, amiket még a hírműsorokban is viszontláthattok. Figyeljétek csak, mert 
ebből tudhatjátok, hogy elértetek valamit. A "Jó Hírek Csatornáját" figyeljétek és tudni fogjátok, hogy már valamit 

elértetek. Legyetek azok az emberek, akik csakis nagyszerű és pozitív dolgokra vannak ráhangolva. Figyeljétek meg, 

amint a vállalatok abban vetélkednek majd, hogy becsületességben és átláthatóságban felülmúlják egymást! Versengés 
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lesz ezen a téren, és ti csodálkozva mondjátok majd: "Egy másik bolygón vagyok!" Figyeljétek meg aztán ugyanezt a 

politikában is - mint már korábban is említettük -, és erre most azt fogjátok mondani, hogy: "Ugyan már, ez túlzás. Ebben 
tévedsz". Valóban tévednék? Ha elég sokáig éltek, akkor meg fogjátok látni mindezt. Ez egy lehetőség, amit most 

átadtunk a számotokra. Kimért, nyugodt tempóban fogjatok hozzá kedveseim! Azt szeretném, ha felismernétek az 

intuíciót. Milyen érzés? Aztán azt szeretném, ha elkezdenétek gyakorolni a használatát, ami majd belevezet a 
szinkronicitásba. Épp egy egész emberöltőre való tennivalót adtam át nektek! Viszont most kell elkezdenetek. 

 
Ez pedig a záró üzenet: mindaz, amit ebben az életben megtanultok, veletek lesz a következőben felébredve is, mert a 

DNS-etek már sokkalta jobban fog működni a legközelebbi körben. Amit ma megtanultok, azt átviszitek a holnapba. 

Garantáltan. Ez része a bolygón élő új emberi lénynek és egyben a kezdete - az abszolút kezdete - a békének is a Földön. 
 

Kryon vagyok, az emberiség szerelmese. Gratulálok nektek! 
 

És ez így van. 
 

Kryon 
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