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Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 
 

Ahogy oly sokszor elmondtam már ezt: tudom, hogy kik vagytok. Közületek sokak számára túlzás, hogy higgyenek ebben. 
Az első kérdés, amit az ember feltesz, amikor belépek az az, hogy: "Ki vagy te?" Mintha egyetlen lénynek kéne lennie egy 

név mögött, mivel egy adott személy beszél, de ez nem az az energia, amit ebben a pillanatban szétárasztunk. A hang, 

amit hallotok, a társam értelmével, intelligenciájával, kultúrájával és tudatosságával együtt jön. 
 

Beszéltünk a harmadik nyelvről. A harmadik nyelv az, ami aktiválja a kíséretet, a szobában körülöttetek lévő 
többdimenziós jelenlétet. Elmondtam korábban, hogy a kíséret nem velem - hanem veletek lép be. A lélek isteniségének 

részei és darabkái - amiket még ezen a napon is megvitattunk - azért vannak a teremben, mert ti itt vagytok. Az emberi 

lény annyival hatalmasabb annál, mint gondoljátok! Ha örömteljesnek vagy ha eufórikusnak érzitek magatokat, ha úgy 
érzitek, tanultatok valamit, akkor tudatában vagytok azoknak a részeiteknek és darabkáitoknak, melyek most 

aktiválódnak és aktívak körülöttetek. Nem vagytok egyedül, mert akkor ezek csatlakoznak a többiekéhez, akik ugyanezt a 
dolgot érzik, és ami végül egy kíséretben bontakozik ki. Amikor pedig belépek, beszélek, és a kíséret - amely ti vagytok - 

beszél hozzátok. Ez nincs korlátozva a székben ülőkre, ez a többdimenziós galaxis, illetve a világegyetem szépsége, ez 
azon fizika csodája, amit még nem is értetek. Azok, akik most nincsenek itt, és most ezt hallgatják - itt vannak mégis, egy 

másik időkeretben hallgatnak minket. Nincs olyan, hogy "másik időkeret", minden egy időben történik. Csak a "most" 

létezik, amit nem lehet megmagyarázni nektek, de ők a kíséretetek részei, még akkor is, ha később hallgatják ezt. Össze 
vannak kapcsolódva most azzal, amit ti éreztek.  

 
Létezik egy csodálatos rendszer. Oly sok évtized, évszázad óta, a spirituális vezetők érzik ezeket a dolgokat maguk körül. 

Isten szeretete is ilyen. Ez néha olyan zavarba ejtő, mégis csodálatos, így itt ülhettek tárt karokkal, tudván azt, hogy 

szeretve vagytok. Vannak olyanok, akik ezt olyan nagymértékben a Földdel kapcsolták össze, hogy talán csak a 
tengerparton, vagy a hegyekben teszik ezt. Amikor megteszik, akkor érzik, hogy az egész természet velük van. Az 

erdőben lévő dévák hallják énekelni őket, tudják azt, hogy az ég hozzájuk hangolódik, és hogy ezek közül egy sem így 
működik igazából. Ez egyszerűen csak az, hogy Isten mindenhol és mindenben jelen van, ahogyan ti magatok is. Azt 

szeretném, ha annak az elképzelésével hagynátok el ezt a helyet, hogy rendelkeztek egy titokkal, miszerint mindennel 
kapcsolatban vagytok! Mindennek ténylegesen lehet egy olyan tulajdonsága, tudatossága, hogy bizonyos szinten tudja, 

ott vagytok. Besétálhattok egy olyan helyre, ami totálisan és teljesen mentes az emberektől, és az elemek mégis tudják, 

hogy ott vagytok. Hallhatjátok a folyamatban lévő éneklést, amely méltányolja a fényt, amit magatokkal visztek 
jártatokban-keltetekben. Lehettek egyedül az erdőben, az ösvényen, vagy egyszerűen csak a fűben, és a Merkaba, amivel 

rendelkeztek - az isteni spirituális buborék, amit hordoztok - annyira a Teremtővel van összefüggésben, hogy még a 
rovarok is tudják, hogy kik vagytok. A dolgok megváltoznak amiatt, hogy ott vagytok. Ha ezt nem láttátok volna a 

történelemben, akkor azt gondolnátok, hogy talán én agyaltam ki. A bolygó mestereinek olyan, de olyan sok írásával 

rendelkeztek arról, hogy sorra megváltoztatták az elemeket, amerre csak jártak. Nem voltak ám túl sokkal istenibbek, 
mint ti vagytok. Lehet, hogy más céljaik voltak akkoriban, talán a DNS-ük is magasabb szinten működött, de az üzenet, 

amivel rendelkeztek egy példája volt annak, hogy: "Olyanok lehettek, mint én!" Ez volt az üzenet. Az egész történelmen 
át egészen napjainkig, vannak olyan mesterek a bolygón, akik még mindig meg tudják tenni ezeket a dolgokat. Ők a 

tudat anyag feletti hatalmának a példái.  

 
De még ennél is több az, hogy annyira össze vagytok kapcsolódva mindennel körülöttetek, hogy egyek vagytok 

mindennel. Ez az, ahogy erre rátekintetek, és ahogyan ezzel dolgoztok. Ez valóban megmutatja a Szellemnek a hiteteket. 
Olyan sok dolgot említettünk már meg. Azt szeretném, ha úgy hagynátok el ezt a helyet, hogy nem gondolnátok arra, 

hogy létezik egy nagyobb rejtély, amire rá kell jönnötök! Itt van a válasz majdnem mindenre, amit csak kérdezhettek. A 
fátyol másik oldalán nincs sötétség vagy félreértés. Amiatt, hogy nem hatolhattok át a fátylon teljes mértékben, azt 

hiszitek, hogy a másik oldal egy titokzatos rejtély. El szeretném mondani nektek, hogy a másik oldalon szeretet és 

jóindulat van, és teljes tudása annak, hogy kik vagytok. A lelketek egy darabja ott van. Amit mondani próbálok nektek az 
az, hogy nem számít mit is próbáltok megoldani, nem számít, hogy mit próbáltok megtenni, vagy akár megérteni - még 

ha túl sok is számotokra felfogni a mai napot - a fátyol másik oldalán totálisan és teljes mértékben megértik azt, hogy kik 
is vagytok, és mit is próbáltok megtenni. Ha kinyújtjátok a kezetek, talán nem értitek meg azt, amit kaptok, vagy a kezet, 

amit fogtok, de a Szellem igen. Az a részetek, ami nagyobb nálatok - Felsőbb-Énnek is hívjátok - jobban ismer 

benneteket, mint ti magatok. Hiszen a fátyol másik oldalán teljes mértékben jelen van mindannak a többdimenziós 
valóságnak az érzékelése, ami létezik. Ez rejtve van előletek. Amit mondani próbálok nektek az az, hogy egy részetek 

ismer benneteket. A fátyol másik oldalán a Teremtővel van szövetségben, a barátotok! Nincs ott semmi rejtély, 
szeretném, ha megnyugodnátok ezzel kapcsolatban. 
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Olyan sok emberi lény próbálja meg elérni Istent, és gondolja azt, hogy Isten roppant mértékű intelligencia, és hogy ez 

nem személyes dolog - de bizony az. A személyes része az a tény, hogy ennek a roppant intelligenciának a részei 
vagytok, aprólékosan bonyolult részei. Ez a mai nap valódi üzenete. Hogy tudjátok ezt átültetni a gyakorlatba? 

Kedveseim, csak bizonyos fajta lineáris kommunikációval rendelkeztek, csak olyan bizonyos dolgokat tehettek meg, amik 

jelentőségteljesek a számotokra. Beszélhetünk egész nap a sokféle részeitekről, a lélekről és a fátyol másik oldaláról. A 
fátyol önmagában is rejtélyes: hol van és milyen. Tehát, azt mondjuk nektek, hogy egy dolog létezik, csupán egy, ami 

közös vonásként hajózik át a fátylon, és ennek az egy dolognak több része van. Ez az egy dolog természetesen a 
szeretet. Az együttérzés része ennek, és ha kiegészítitek azzal, ami az együttérzéssel jár, akkor az az öröm. Ha 

megnézitek az örömöt, akkor ott kell lennie nevetésnek is. Tehát az egyik legjobb dolog, amit tehettek, hogy áthatoljatok 

a fátylon, annak érdekében, hogy megtörjétek a "Mi micsoda és hogyan működik" jegét, az az, hogy leültök és örömteliek 
vagytok. Hogy vesztek egy mély lélegzetet, és mosolyogtok! Hogy tudjátok, hogy szeretve vagytok! Egy hasonlattal élve, 

van egy kéz fent az agyatokban - vegyétek ezt úgy, mintha egy részetek lefelé nyúlna, hogy kezet rázzon veletek. Ha ezt 
teszitek, akkor mosolyogtok, és nem vagytok szűkében semminek, nem könyörögtök semmiért, nem szenvedtek. A 

félelemben kimondott "Istenem segíts!" egy olyan buborék, amiből nem tudtok kikeveredni. Felismertétek ezt? Ti sűrítitek 
be a fátylat, amikor féltek attól, hogy mi történik. De ha rendelkeztek a belső bölcsességgel mindannak a közepén, ami az 

életben történik, és leültök, mosolyogtok, érzitek az örömöt és a vigasztalást, hogy Isten ismer benneteket, illetve, hogy a 

Szellem tudja azt, hogy nincsenek véletlenek, még az sem,hogy csak ott ücsörögtök, nos akkor felismeritek, hogy: 
"Létezik egy olyan rendszer, amiben benne vagyok, aminek a része vagyok, és ami én magam vagyok. Nem értem ugyan, 
de a fátyol másik oldalán minden jóindulatú és tudja, hogy mi zajlik." Ahogy pedig képletesen átdugjátok a kezeteket 
azon a fátylon, hangosan felnevethettek. (Kryon nevet) 

 

Élvezzétek, hogy léteznek válaszok és megoldások, valami nagyobb annál, mint amit el tudtok képzelni! A fátyol hirtelen 
nagyon vékonnyá válik, mert rendelkeztek a megértés együttérzésével, örömmel és bölcsességgel ahhoz, hogy 

nevessetek. A bolygó legnagyobb spirituális tanítói, a legnagyobbak, arról ismertek, hogy sokat nevetnek. Gondoljatok 
csak vissza rá: nem számít, hogy mennyi szenvedésben is volt részük, a tanítás végső fokon örömteli volt! Az üzenet 

tehát aztán még inkább összetettebb lesz, mert most bölcsességet kérünk tőletek. Bölcsességet, hogy dobjátok el a régi 
tudatosságot, ami segítségért kiált. Azt mondhatjátok a Szellemnek, hogy: "Kedves Szellem! Mond meg nekem, hogy mi 
az, amit tudnom kell!", és nevessetek egész idő alatt, tudván, hogy semmit sem tudtok! De meg fogjátok kapni azt, amire 

szükségetek van. Mi lenne, ha a Szellem kis részletekben osztaná ki azt, amire szükségetek van, ahogyan arra 
szükségetek van? Ez elég jó nektek? Vagy van egy olyan lineáris dolog, ami azt mondja: lennie kell egy raktáramnak, 

mielőtt boldog lennék? A bőség meghatározása az, hogy a szükségleteitekről minden pillanatban gondoskodnak. Hogy 
nem kell tudnotok mi történik holnap, vagy hogy lesz-e valami holnap is a számotokra. Óh, nagyon is lesz! Elmondtuk 

korábban a hasonlatot, röviden összegezve. Ennek a története pedig a sivatagban vándorló izraeliták, akik minden reggel 

táplálékot kaptak 40 éven keresztül. Ez egy érdekes hasonlat, nem igaz? Mégpedig azért, mert az érintett generációk, 
noha minden reggel táplálták őket, napközben elkezdtek félni attól, hogy mit fognak enni másnap reggel. Ez annyira 

emberi, nem igaz? Arra foglak kérni benneteket, hogy hagyjatok fel ezzel! Mennyi szeretettel kell rendelkezzetek, mielőtt 
felismeritek, hogy az mindig ott van? Mennyi választ és szinkronicitást kell kapnotok, mielőtt felismeritek azt, hogy ez egy 

rendszer? Itt az idő az emberiség - különösen az öreg lelkek és a fénymunkások - számára, hogy abbahagyják a jövőtől 

való félelmet.  
 

Értitek azt, hogy ez egy örökkévaló rendszer? Távozásotok és visszatérésetek után sok idővel is a rendszer itt lesz a 
helyén, és használni fogjátok azt. Minél idősebbekké váltok Akasha-értelemben, annál jobban fogjátok azt érteni. Hadd 

mondjak nektek valamit! Az energia már most a helyén van. Elmondtuk korábban azt, hogy amikor visszatértek a 
következő életbe - nem számít, hogy mennyi idősek is vagytok -, ez meg fog történni. Amikor visszatértek a következő 

életbe - és visszatértek, mindannyian visszatértek -, ezt nem szalasztanátok el. Túl sok életöltőnyi évet vártatok erre. 

Sorban fogtok állni azért, hogy visszatérjetek! Amikor pedig visszajöttök, nem kell, hogy újra megtanuljátok azt, amit 
ebben az életben elsajátítottatok, mert az Akasha felébredés annyira teljes lesz, hogy ugyan nem fogjátok tudni kik is 

voltatok és mit is csináltatok, de rendelkezni fogtok azzal a bölcsességgel, hogy ne kövessétek el újra ugyanazokat a 
hibákat. Ez csodálatos és annak a bölcsességnek a része, hogy tudjátok hogyan is működik a rendszer szinkronisztikus 

módon. Jobban, mint ahogy valaha is működött a jelenben a számotokra, és örömtelien fogjátok tenni. A következő 

életetek jobb lesz, mint ez a mostani, a bolygón lévő azon bölcsesség miatt, amit segítettetek megteremteni. Heverészni 
fogtok benne, és élvezni fogjátok. Itt az ideje, hogy vakációzzatok! Itt az ideje. Ilyen érzés lesz, mert a dolgok 

könnyebbek lesznek. Most viszont nehezek, mivel magatokkal cipelitek a történelem elfogultságát. Egy régi energiában 
ezt tapasztaltátok, ez minden, amit ismertek. Mindent ez alapján ítéltek meg. Amikor visszajöttök, már nem fogjátok. 

Mindent azon új energia alapján fogtok megítélni, amit felismertek, ami kényelmes lesz a számotokra. A bolygó 
megváltoztatásának lehetőségeként fogjátok látni, amit alig vártok már. 

 

Menetkészen bújtok majd ki az anyaméhből. A szüleitek a szemetekbe néznek, és azt mondják:"Szent szilvamag, ki ez?" 
(Kryon nevet) Hát ennyire mások lesztek, ennyire mások. Maga a csecsemők arckifejezése is meg fog változni. Egy új 

energiába született öreg lélek nem fog a régi fajta csecsemők tulajdonságaival rendelkezni. Minden elkezd átalakulni, 
megváltozni, és készen állni arra, hogy része legyen a bolygó új energiájának... minden! Azért mondom ezt nektek, hogy 

tudjátok: nem csak ebben az életben vannak olyan dolgok, amikre már előre örültök, hanem már mostantól is. A rendszer 
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nagy. Örökkévalóak vagytok, és folytatni fogjátok azt, amit most elkezdtetek. Az emberek számára nehéz a mostani 

egyetlen életöltőn túlra gondolni - tényleg ez a terv, ennek kell lennie - de azt mondhatom nektek, hogy veletek voltam 
korábban is. Kryon egy olyan csoport neve, ami most eljött elétek, hogy segítsen előmozdítani ezen új váltás 

információját. Ezelőtt az új váltás előtt voltak más üzenetek is átadva más időkben, és én ott voltam. Angyali neveket 

adtok magának a folyamatnak. Ha egy angyal beszél hozzátok, annak neve van. Ha viszont egy csoport beszél hozzátok, 
akkor azt nem szeretitek - kell, hogy legyen neve! Minél messzebb mentek vissza a történelemben, amikor a Szellem 

beszélt hozzátok, nos akkor kellett, hogy legyen neve, bőre, és szárnyai. Glóriája! (Kryon nevet) Úgy kell kinézzen, 
ahogyan ti, és úgy is kell, hogy viselkedjen. Annak érdekében, hogy ezt egyáltalán megértsétek: ez változóban van. 

Közületek néhányan meg fogják érteni azt, hogy a Szellem valóban a részetek, és beszél hozzátok. Egy barát. Nem 

tőletek különálló, nem az égben lévő Isten. Ti vagytok az égben, a Teremtő Forrás részeként, a terv részeként, a 
rendszer részeként. A levizsgázott Föld érkezőben van. 

 
A dolgok lassan történnek meg a számotokra. Van néhány olyan idősebb a hallgatóság és jelenlevő résztvevők között, 

akik tegnapként tekinthetnek vissza az életükre. Mintha az egész életük épp csak tegnap rohant volna el mellettük. 
Rátekintenek a kronologikus korukra, és nem hiszik azt el. Olyan sok dolog történt, úgy emlékeznek mintha ez, meg az, 

meg amaz csak tegnap lett volna. Ez csak egy sejtelem. Ez az, ahogyan a túloldalról látjuk az egész emberiséget: tegnap 

megérkeztetek, ma pedig levizsgáztok. Ez csodálatos dolog. Kortalanok vagytok. Nem öregszetek, hanem jobbá váltok. Ez 
az, ahogyan látunk benneteket, mert a részetek vagyunk. A részeitek vagyunk. Nem vagyunk különállóak tőletek. 

Kryonként beszélek hozzátok, egy olyan lélekcsoport részeként, amely ti magatok vagytok. Sohasem voltam ember, de ez 
nem számít, mert a lelketek részeként teszem, ami a Teremtő maga, és így én is az vagyok. A részem vagytok, és én a 

tiétek. Nem így éreztek? Nem érzitek ezt kényelmesebbnek? Olyan sokan vannak most olyanok, akik elkezdik megérteni 

azt, hogy az üzenet mélységesen csodálatos. Ezt megerősítem, mivel a rendszer itt van, és működik.  
 

Azt akarom, hogy megváltozva menjetek el erről a helyről! Egy kicsit jobban kihúzva magatokat abban, hogy kik is 
vagytok, és hogy miért is vagytok itt. Tudván, hogy vannak megoldások, talán azok, amikről nem tudjátok, hogy 

érkezőben vannak. Megérkeznek, feltéve, hogy nevettek, örömteljesek vagytok, kiűzitek a félelmet az életetekből, és azt 
mondjátok neki, hogy: "Soha többé nem tartozol ide, tűnj el az életemből!" Ember, egy régebbi energiából jössz kifelé, és 

ez egy kemény időszak. A következő körben nem fogsz emlékezni a régebbi energiára, csak az újra, amiben leszel. Ez 

mindent meg fog változtatni. A most születő gyermekek ezzel a tulajdonsággal rendelkeznek. Az egyik olyannyira 
félreértett probléma a gyerekekkel kapcsolatban az, hogy nem rendelkeznek a régi energiás tulajdonságokkal ahhoz, 

hogy emlékezzenek erre. Mindaz, amit tudnak az, hogy mi lehetséges, nem pedig az, hogy mi nem. Emiatt úgy tűnik, 
hogy rendbontók, mert nem illeszkednek bele a régi energiába, amit megtapasztaltatok. Ez a váltás időszaka. A váltás 

egy része erről szól, de nem fog örökké tartani, hogy az eljövendőkben a nemzedékek mindannyian újak legyenek. 

Amikor eljön ez az idő, a dolgok mások lesznek. Más lesz a Föld. Más lesz az, amit tesztek. Ti is itt lesztek közöttük. 
(Kryon nevet) Ez csodálatos dolog. A Szellem tudja, hogy kik vagytok. A fátyol túloldalán lévő jóindulatúság keze tudja, 

hogy kik is vagytok. Készen álltok, hogy együtt nevessetek velük? Örüljetek velük! Ne aggódjatok miatta! Túl sok az 
értelmezés: "Hogyan csináljam? Mi fog történni? Hány rész van? Ha ezt csinálom, mi fog történni?" Tényleg elég vicces, 

hogy mennyire lineárissá teszitek Isten szeretetének csodálatosságát. Lazítsatok, mosolyogjatok és legyetek 

örömteljesek! Ne akarjatok rájönni! 
 

És ez így van. 
 

Kryon  
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