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Utasítások az öreg léleknek 
Kryon körutazás, Hawaii - 2012. augusztus 17. 

( Forrás: http://audio.kryon.com/en/Hawaii%202012%20Friday.mp3 ) 

 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 
 

A közvetítés nem egy rendkívüli folyamat, de gyakorolni kell és mi bátorítunk titeket arra, hogy mindannyian csináljátok. 
Ha úgy kívánjátok át is nevezhetitek, így talán elveszítené a meghallgatásának szégyenét és az emberi lény 

idegenkedését. Félreállva és megengedve a Felsőbb-Énnek, a Teremtő Forrásnak az egybeolvadást, hogy belépjen és 

beszéljen. De ebben a néhány percben én szeretnék adni az öreg lelkeknek - azoknak, akik hallgatnak ebben a szobában, 
vagy pedig olvasnak - egy kis utasításokból álló sorozatot. 

 
Az első az lenne, hogy tanulj meg saját magadnak közvetíteni. Öreg lélek, az új energia, amely erre a bolygóra érkezik, 

lehetővé teszi, hogy ez megtörténjen. Egy csodás módon, amely közben nem kell, hogy látványossá tedd önmagadat, 
nem kell senki előtt sem lenned. A te magad által választott időben és módon, akár meditációdban is lehetsz. Engedd el 

azt a személyiséget, amely testi, amelyről azt hiszed, hogy saját magad vagy teljesen és szét fog válni. Az a rész, amely 

mindig is te voltál, a 3D-ben ideiglenesen visszahúzódik a Felsőbb-Éned számára. Annak az Énednek, amely isteni és egy 
másik helyről származik. 

 
Amikor ez elkezdődik, nem csak információt fogtok kapni kedveseim. Elkezdtek megerősítést kapni és a megerősítés 

személyesen fog befolyásolni téged. Ez növelni fogja a békességet, amelyet megmondtunk, hogy megszerezhetsz. És ez 

a közvetítés. Hívd úgy, ahogyan csak szeretnéd, de azokban a pillanatokban te tudni fogod, hogy különváltál és ez 
helyénvaló. Az emberi lényen belül tulajdonképpen három energia létezik, amelyekről korábban beszéltünk és ez kettő 

közülük. A legtöbben azok közül, akik a bolygón vannak, olyan rendszerekkel, amelyet vallásnak neveznél, szintén látták a 
hármat és elismerték, hogy az emberi lénynek többje van, mint csupán a teste. Mi most arról beszélünk, amiről te azt 

gondolod, hogy te vagy. Engedd ezt el néhány pillanatig. Én most újra beléd tölteném azt, ami nem csupán információ, 
hanem egy kvantum része saját magadnak, ami megerősít.  

 

Eljött az idő számodra, hogy leülj Istennel és érezd a kezét, amely megérint téged a fátyolon át, amint megfogja a tiedet 
egy pillanatra. Azt mondja, hogy megérdemled azt, hogy itt legyél. Mindez, ami megtörtént veled, helyénvaló, megfelelő, 

egyedi és Isten áldása van rajta. Nincs feladat, amely túl nehéz lenne egy öreg lélek számára. De néhányan közületek 
olyan dolgokkal foglalkozott, amely sokkal nehezebb, mint amit mondtunk nektek a múltban, mikor azt mondtuk: "A vas 
élesíti a vasat." Páran közületek talán úgy érezték, hogy egy üllő esik le, ami vörös és forró - néhány esetben ésszerűen -, 

hogy átalakítson titeket egy mesterré. Talán azt mondod Kryonnak, hogy: "Én nem vagyok mester. Én nem érzem azt, 
hogy mester lennék. Én csak egy ember vagyok, aki éli az életét." Erre én azt mondanám, hogy óh, micsoda... vagy. Nos, 

te nem látod azt, amit mi látunk. 
 

Mivelhogy az, ami ebben az emberöltőben történik kedves emberi lény, befolyásol mindent számodra és a lelked 

középpontja számára ettől a pillanattól kezdve. Amiket megengedtél, hogy részei legyenek az Akasha tulajdonságoknak 
ekkortájt, örökre meg fognak formálni. Így amit most mondunk, az az, amit te lehet, hogy meg sem kérdeznél: "Miért 
én?" Erre én azt kérdezem, hogy miért nem, vagy miért mi? Mert ez magában foglal titeket mindannyian, akik részt 
vettetek a dolgok kimenetelében és részesei voltatok. Egy tervezési folyamat lépett be az életetekbe, hogy idehozzon 

titeket pontosan ide, ahol most vagytok. 
 

Tanulj meg közvetíteni. Azért, hogy rátalálj az Felsőbb-Éneddel való összeolvadásra egy bizonyos mértékben és amikor 

felállsz a székből, tudni fogod, hogy mi történt. A legtöbben csak saját maguk miatt fogják megcsinálni. Ha szeretnéd, 
leírhatod ezeket a dolgokat. De az ok, amiért ez létezik, az az, hogy segítsen neked az önmegerősítésben és, hogy jobban 

kibékítsen téged önmagaddal. 
 

Van három dolog, amit át szeretnék adni neked, mielőtt elhagyod ezt a helyet. Öreg lélek, most adunk neked néhány 

olyan jellegzetességet, amelyet szeretnénk, ha meglátogatnál a múltban. Több is van itt és nem feltétlenül egyszerűek, 
de mi az öreg lelkekhez beszélünk, akik kevesebben vannak, mint ezen bolygó lakóinak a fél százaléka. Találniuk kell egy 

olyan tevékenységet, amely egy összeolvadás a hittel, amely egy könyörületes elmét teremt, amely segíti ezt a Földet, 
hogy a következő szintre jusson. Most ez történik. Egy információs dömpinget fogok átadni neked - ez egy új szó a 

számomra, amely a dolgok zúdítását jelenti egy bizonyos idő alatt -, amelyeket meg kell tudnod. Eljött az idő az öreg 
lelkek számára, hogy cselekedjenek és a meghívás a tied.  

 

Az egyes számú, amit újra el fogok mondani - és ez mindig az egyes számú - az az, hogy ne félj attól, amit látni fogsz, 
mind a saját életedben, a körülötted élők életében, az országodban és a Földön. Lehet, hogy negatívnak fog tűnni és 

nagyszerűségedhez hidegen fog viszonyulni. Mivel ez a régi energia, amely csapkod körülötted, néha ezoterikusan 

http://audio.kryon.com/en/Hawaii%202012%20Friday.mp3


www.kryon.hu   2/3 oldal 

megpróbál lehúzni, hogy úgy érezd, nem vagy értékes. Néha egyszerűen csak egy vergődő energiaként jelenik meg 

előtted, miközben haldoklik. Elmagyarázom ezt. 
 

Elmondtam ezelőtt, hogy az öreg lélek egyik tulajdonsága az egyfajta önértékelés. Én most mindannyiótokhoz beszélek 

és ti tudjátok, hogy igazam van. Ez a sajátos tulajdonság kikerült a felébredésből az emberöltők során. Birtokolja azt, 
amit nem lehet kétségbe vonni. Lehet, hogy kiközösítettek, lehet, hogy csúfoltak, lehet, hogy elkülönítettek, vagy hogy 

még meg is öltek. Mint egyfajta önértékelés, mostanra tudod. Mit gondolsz, ki más tudná ezt? Most elmondanám neked, 
hogy mikkel járultál hozzá azokhoz a tulajdonságokhoz és magatartáshoz, amelyeket a sötét energia ismer. 

 

Ez nem egy sötét lény szarvakkal és egy farokkal, hanem a bolygó energiája, amely a sötétség és a fény. Ez mindig is ott 
volt. Amit te a dualitásnak hívsz, az tudja ezt és mindig az ellenséged volt. Neked mindig keresztül kellett jutnod azon, 

ami sötét, ahhoz, hogy a fényhez eljuss. Azért, hogy megmutasd ez minden, amit tettél, életről-életre, beleértve ezt az 
életet is. Te tudod, hogy miről beszélek fénymunkás. 

 
Elmondtuk neked, hogy a sötétség és a fény kapcsolata átkalibrálás alatt áll. De a folyamat során ne legyél meglepődve 

ha, amit te a dualitás sötét oldalának nevezel, felüti a fejét és megpróbál újból lehúzni. Az összes tulajdonságon és 

alkalmon keresztül tenné ezt meg, amiket csak el tudsz képzelni. Az üzleteden, családodon, kapcsolataidon, sőt még az 
álmaidon keresztül is. Tudja, hogy ki vagy és nem akarja, hogy sikerrel járj. Kedveseim, elmondom nektek, hogy nem 

számít, hogy mennyire keményen is próbálja, mert te már úgyis nyertél. De tudnod kell, hogy meg fogja próbálni.  
 

Amikor fényt gyújtasz, a sötétség eltűnik. Újra elmondom, hogy a sötétség passzív, a fény aktív. Amikor fényt gyújtasz, a 

sötétség eltűnik, így a válasz az, hogy mindig legyen fény az életedben. Ha fénybe burkolózol, a sötétség nem tudja 
megmutatni önmagát. Ha hagyod, hogy a sötétség megnyerje ezt a csatát, elpazarolod ezt az életet és a dolgok nem 

fognak megjavulni. Ez a mostani csata. 
 

A kettes számú dolog az, hogy legyél könyörületes minden dologgal kapcsolatban. Amikor az egyes számú felüti fejét és 
ismét háborút szeretne teremteni ezen a bolygón, amikor az egyes számú, ami a félelem, működésbe kíván lépni - mivel 

tudja, hogy haldoklik -, azt szeretném, ha a reakciód a könyörületesség lenne. Egy könyörületes reakció minden dologgal 

kapcsolatban olyan fényt teremt benned, amelyet el sem tudsz képzelni. Mi az, ami legjobban irritál kedves emberi lény? 
Lényegítsd át az elmédben és nézd meg, hogy tudnál-e könyörületes lenni ahelyett, hogy kritikus lennél vele szemben. 

Lényegítsd át az elmédben most, hogy mi az, ami a legjobban irritál, mi az, amit a legnehezebben viselsz el. Néha ez az 
ostobaság, néha ez a politika és én tudom, hogy ki vagy. Mi lenne, ha megváltoztatnád a hozzáállásodat és csak 

könyörületet keresnéd. Mivel ez a legnagyszerűbb érzés, amit érezhetsz minden iránt, ami csak létezik a bolygón, ha 

képes vagy megtenni.  
 

Kedvesem, el fogod érni azt, amit a mesterek birtokolnak. Mivel ez volt a hozzáállásuk, amikor a bolygón jártak. Nem 
számított, hogy ki állt előttük, a tolvaj, vagy a becstelen, az, aki előttük állt és megpróbálta őket kicsúfolni, vagy elvenni 

tőlük a pénzüket, mindaz, amit birtokoltak, az a könyörület volt. Én is ezt birtoklom. Elmondom neked, hogy amikor 

ránézel valakire a könyörület szemével, az elolvaszt minden mást, ami össze van rakva. Egyszerűen csak elolvasztja és ők 
sohasem fognak hozzád érni. Ez fényt teremt. Ez az, ahogyan legyőzöd az egyes számút, a dualitást. Egy könyörületes 

elme sohasem lesz haragos, egy könyörületes elme nem bocsátkozik ravasz kérdésekbe, amelyek mindig is irányították 
érzelmileg. Ha az első reakció a könyörület, minden más átrendezi magát. 

 
Mint a kettes számút, a harmadikat és egyben az utolsót, a legbonyolultabb számomra elmagyarázni az összes közül. A 

társam nem említette még ezt ezelőtt és ezért azt mondja, hogy lassan haladjak. Én azt mondom neki, hogy haladjon 

lassan és mondja pontosan a kapott információt. 
 

Eljött az ideje az öreg lelkek számára, hogy megtanulják, hogyan alkossanak egymaguk önálló, kiegyensúlyozott 
egységet. Ez azt követeli meg, hogy csak a saját isteni részeddel dolgozz együtt, amelyet a sejtszerkezeted úgy fog 

értelmezni, mint egyfajta szándékot a változásra. Külső források bevonása nélkül, olyanok nélkül, melyeket birtokoltál a 

múltban. Engedd meg, hogy példákat mondjak erre.  
 

Mondjuk, sétálsz a bolygón és talán nem ismered fel, de folyamatosan mások megerősítését keresed. Tudni szeretnéd, 
hogy mit gondolnak, ezáltal jobban érzed magadat. Amikor hallod, hogy mit gondolnak, akkor jobban érzed magad és 

elégedett vagy. Néhányan közületek ilyen módon élnek és ezt az egyfajta működést használják napról napra, amely 
megerősítést ad az életükben. Ez mindig külső forrásból származik. 

 

Most pedig, szeretném, ha egy játékot játszanál egy percre. Tettesd, hogy egyike vagy a saját sejtjeidnek és várakozol a 
testi emberi lény tudatosságára a testedben, hogy utasításokat adjon számodra, arról hogy rendben vagy. A 

sejtrendszered arra vár, hogy kvantum legyen, a tudatosságodon keresztül hozzá érkező energiára alapozva. 
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Hadd mondjam el neked, hogy a sejtjeidnek fogalma sincs arról, hogy mások mit mondanak. Lehet, hogy úgy sétálgatsz 

körbe, hogy jól érzed magadat, a többi ember tisztel, de erről a sejtjeidnek fogalma sincsen. Ők egyszerűen csak le 
fognak oda ülni változás nélkül, miközben csapkodsz körülöttük és kérdezed őket, hogy hogy vannak. Vagy másokhoz 

beszélsz arról, hogy hogyan dolgozol saját magadon, így visszacsatolást kapsz arról, hogy te hogy vagy. A sejtjeid erről 

mit sem tudnak. Az ego burka teljesen megvédi őket. 
 

Önállónak kell lenned. Ami jóváhagyás és visszaigazolás nélküli, anélküli, hogy bárki valaha is mondana neked valamit, 
neked tudnod kell, hogy mi a jó a lelkednek, mert isteni összeköttetésed van Istenhez, amely minden lélegzetvételedet 

megerősíti. 

 
Úgy hangzik, hogy majdnem visszatértünk az egyes számúhoz. Kettes számú, ezek mind összefüggésben állnak, a 

hármas és az egyes. 
 

Tanuld meg megerősíteni önmagadat, amint járkálsz egyik helyről a másikra és érezd az istenséget - egy 
önkiegyensúlyozó szigetet -, amelynek soha nem kell semmi többet tudnia annál, mint hogy Isten benned van. Ez épp 

elég. Ez most nehezen emészthető. Ennek át kell változtatnia még néhány olyan elgondolást is, amelyeket ma hallottál.  

 
Elkezdünk azon dolgozni, hogy hogyan születtél és újraírunk néhány olyan dolgot, amelyet mi úgy neveznénk, hogy 

társadalmi lenyomatok arról, aki te vagy. Az automatikus önértékelés képessége a lényeg, nem számít, hogy mi is 
történik. Felismered azt, hogy mennyire nehéz ez egyeseknek azon öreg lelkek közül, akiknek nincs önértékelésük, vagy 

pedig nagyon korlátozott támogatásuk van? Így ők a megerősítést egy külső forrásból kell, hogy megkapják. 

 
A jelenlegi feladat az, hogy ismerd meg önmagadat. Ismerd meg önmagad Isten részeként, önállóként, 

kiegyensúlyozottként, egységesként. Mint, aki képes számodra az igazságot közvetíteni, átjáróként, amely összeolvad a 
Felsőbb-Éneddel, összegyűjtve az információkat sok egyéb forrásból, amely megemészti azt, de soha nem kéri saját 

magad megerősítését. 
 

Légy a könyörület gyűjtője. Légy az ezoterikus információ gyűjtője, de ne hagyd, hogy az erősítsen meg. Ehelyett gyűjtsd 

és integráld magadba a lehető legjobb módon és hagyd, hogy segítsen megérteni azt, hogy ki is vagy. Ezután a 
megerősítési folyamat elkezd automatikussá válni. Járkálsz egyik helyről a másikra és semmi sem lesz képes megérinteni 

téged. Sem mérges szavak, sem szituációk. Egyre stabilabbá válsz, sokkal kiegyensúlyozottabbá, tudni fogod, hogy ki 
vagy. Azok, akik rád néznek, azt fogják mondani, hogy: "Ez egy emberi lény mesteri tulajdonságokkal." És ez a cél. 

 

Mi folytatni fogjuk ezeket az értekezéseket. Ezek a dolgok az öreg lélek átkalibrálása ezen a bolygón, ebben az időben. 
Ne félj a régi energia miatt, amiért az nehezen adja meg magát. Az elkövetkező 18-20 évben minden tőle telhetőt meg 

fog tenni, hogy lenyomja ezt a bolygót és téged, arra a szintre, amelyen volt. Elmondom neked kedvesem, hogy nem fog 
neki sikerülni. Azért, mert mi láttuk az ottani lehetőségeket, nem lehet megállítani a guruló labdát, a gyermekek 

leszületését, a fiatalok új tudását. Ők nem fogják elfogadni a régi utakat, át fognak látni a régi energia átlátható 

módszerein, szándékain és ki fogják nevetni azokat. Mindazonáltal te beleszülettél ebbe és nehezebb lesz számodra. 
 

Figyeljetek kedveseim. Néhány a fiatalabbak legfiatalabbja közül, az öregek legöregebbje.  Lehet, hogy a sorukba kívánsz 
majd állni egykor, hogy megváltoztasd azt a régi gondolkodásmódot, amely azt mondja, hogy az öregek azok, akik a 

legtöbbet tudják. Más szóval a leszülető fiatalok, az egykori múlt öregjei. 
 

Menj el most erről a helyről másként, mint ahogyan ide jöttél. Mert most meghaladtad azt, amely egykoron az otthonod 

volt. Azok számára, akik ismerik a termet, talán érezték. Ez valóságos, tudod! 
 

És ez így van! 
 

Kryon 

 
 

Fordító - Nagy Krisztina 


