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Az új korszak letisztázása - 3. rész 
Edmonton, Kanada - 2014. január 25. 

( Forrás: http://www.kryon.com/CHAN2014/k_channel14_EDMONTON-14.html ) 
 

 

Hogy segítsék az olvasókat, Lee és Kryon újra átvizsgálták ezt a közvetítést, hogy még tisztább megértést biztosítsanak. 
Ami élőben történik, gyakran olyan energiákat hordoz, ami egyfajta kommunikációt tartalmaz és amire a nyomtatott 

szöveg nem képes. Szóval élvezzétek ezt a kibővített üzenetet, amely 2014. január 25-én, Edmonton-ban lett átadva. 

 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 

Volt egy időszak a közvetítés folyamatában, amikor a társam, nem bonyolódott bele ebbe olyan mértékben, mint, 
ahogyan most. Az új kifejezés az, hogy "félreáll", ami azt jelenti, hogy még itt van. A közvetítési folyamat nem egy 

hatalomátvétel, ezért azoknak, akik ezt hallják és azt gondolják, hogy furcsa, rejtélyes vagy kísérteties, a következő 

példát szeretném átadni. A bolygótok bennszülöttei megértették ezt a folyamatot és rendszeres alapon művelték is. 
Voltak neveik és szertartásaik is rá, továbbá nem is létezett, amíg meg nem kaptátok a "modern spiritualitást", ami ezeket 

a dolgokat eltűntette.  
 

El fog jönni az az idő, amikor ez a fajta kommunikáció nem lesz többé szükséges. A dolgok változnak kedveseim és az 

emberiség is megváltozik. Az emberi szellem fejlődése, végül egy olyan helyre fog eljutni, ahol az emberiség legnagyobb 
része számára, az üzenetek közvetlenül lesznek átadva. Ez azért lesz, mert a tobozmirigyük nyitva áll rájuk és nem 

szükséges furcsa nevű entitásokat vagy mágneses mestereket közvetíteniük. Jószándékú, csodálatos üzeneteket fognak 
fogadni otthonról, mindenki számára. Tudom, hogy kik vannak itt és amit következőre át fogok adni, az vicces lesz a 

számomra. 
 

Az ezoterikus hit és az új korszak letisztázása kéznél van. Ez egyszerű, tehát nagyobb gyakorlatiasságot biztosít azok 

számára, akik jobban meg akarnak ismerni benneteket. A dolgok, amiket most el fogok mondani nektek, lehet, hogy nem 
fognak egyezni azzal, amit tanultatok. Néha a hagyományok igazsággá válnak, egyszerűen csak azért, mert régiek. Így 

sok dolog, amit ma elmondok nektek, lehet, hogy különbözni fog a hagyományos elképzelésetektől. Ha így lesz, akkor azt 
szeretném kérni tőletek, hogy mérlegeljetek őket. Legalább az intuíciótokkal tegyétek mérlegre őket és ne ítéljétek el 

azonnal, mint tévedés. Az új gondolatok elfogadása az átkalibrálás része. A dolgok valódi működésének módja, lehet, 

hogy más, mint, ahogyan gondoljátok és talán nagyszerűbbek. 
 

A csodálatos dolgokkal kapcsolatos téves információk, gyakoriak az emberi spirituális hitrendszereknél. Ez azért van, mert 
a történelemben, ezekhez a dolgokhoz, csak egy mélységes régi energiás bolygón belül férhettetek hozzá. Ez úgy szűrte 

meg az igazságot, ahogyan azt talán elvártátok és csak egy darabot adott át abból a kirakósból, ahogyan a dolgok 
valójában működnek.  

 

Kedveseim, én sohasem voltam ember. Fogalmatok sincs arról az alázatról, amellyel irányotokban tisztelgek. Isten levese 
kategorizálva van bizonyos mértékben, amikor szolgálni jön. Így kell lennie. Nem úgy, ahogyan gondolnátok, hanem úgy, 

hogy azok a darabkák és részek, amik emberré válnak a bolygótokon - illetve számos más bolygón - azok szakemberek. 
Ti mind ebben a kategóriában vagytok és ezt évmilliárdokon keresztül folytattátok, hogy egy kiválasztott csoport 

legyetek. Ez az, amit tesztek. Ne feledjétek el a tényt, hogy a Teremtő Forrás egy darabkái vagytok! De ez az, amit 

csináltok. 
 

Az emberi származás 
 

A lelkekről és a Felsőbb-Énekről fogunk beszélni. Az angyalokról és a vezetőkről fogunk beszélni. Ez minden, amiről 

beszélni fogunk, de mielőtt elkezdjük, azt akarom, hogy lássátok a szolgálatotok származását. Az erőfeszítéseitek nem itt, 
a bolygótokon indultak el kedveseim. Az egy nagyon távoli időben történt meg. Az utolsó üzeneteink erről szóltak. A 

bolygótok, ahogyan azt ma látjátok öreg lelkek, egyike azoknak, amelyeken voltatok. A kirakós, amit közületek sokan az 
Akashájukban cipelnek, a más bolygókon történt cselekedetek régi energiáit tartalmazza. Mindegyikükön emberek 

voltatok és itt újra megint ezt teszitek. Én, mint Kryon, sohasem vettem részt benne úgy, mint egy ember. Az vagyok, 
amit ti segítőnek hívtok.  

 

Ma miattatok Kryon vagyok. Más felemelkedésben lévő bolygón, egyszer a jövőben, valami más leszek. Mindig is veletek 
voltam ezalatt a kirakós alatt kedveseim. Láttatok már korábban. Néhányan közületek hallották a társam hangját, vagy 

olvasták a szavait. Volt valami, ami zengte az igazságot, túl azon, amit ebben az életben megtapasztaltatok. 
Felismertetek, de ez nem erről a helyről származik kedveseim. Keresztülmentetek ezen korábban. Tudjátok, hogy 

biztonságos voltam, tudtátok, hogy szerettelek benneteket. Olyan információt adtam át a számotokra, ami csakis 

http://www.kryon.com/CHAN2014/k_channel14_EDMONTON-14.html


www.kryon.hu   2/5 oldal 

jószándékú dolgokat hozott el az életetekbe. Bízhattatok bennem. Néhányatok számára, ez bolygóról-bolygóra így 

történt.  
 

Most, ez az Akasha emlékezetetek lenne és néhány itt lévő öreg lélek, valamint a hallgatók és az olvasók is tudják ezt. 

Néhányan azok közül, akik erre a csatornára figyelnek, meg fogják magyarázni, hogy miért is van az, hogy amikor 
kinyitottátok a könyvet és olvassátok a szavakat, valami kiugrik a lapról és azt a szívetekben érzitek. Néhányatok sír, de 

nem az információ miatt, hanem az emlékezés érzékelésétől. Öreg lelkek, hallgatók és olvasók, életet éltetek élet után 
ezen a bolygón és hozzászoktatok. De létezett bolygó ezelőtt is és azelőtt, meg azelőtt is. A Teremtő Forrás és egy 

csodálatos rendszer része vagytok, mindannyian. 

 
Az emberi lélek 

 
Beszéljünk a lelkekről. Mi egy lélek? A lélek szót akkor is használta az emberiség, ha a spirituális hitrendszer nem 

keveredett bele. Nem érdes az, hogy az emberek anélkül is tudják, hogy mi egy lélek, hogy örökké azt tettetnék, hogy 
nekik is van egy? Tudják, hogy mi az. Tehát mindennapos dolog, hogy a régi tengerészek úgy jelentettek, hogy hány 

lélek van a fedélzeten, ahelyett, hogy azt mondták volna, hogy hány ember van a fedélzeten. Ez válik a megszokott 

beszéddé, a lélek szóval meghatározva azt, hogy mi is az emberi lény spirituális lényege. 
 

Néhány spirituális rendszerben, a lélek csak egyszer van a bolygón és soha többet. Más hitrendszerekben, a lelkek újra és 
újra eljönnek a bolygóra. Azonban minden rendszerben az a közös, hogy a lelkek képviselik az emberi test azon darabját, 

ami Istenhez tartozik.  

 
A tradicionális meghatározó hitekben, a lélek egy egyedülálló entitás, ami ahhoz az emberhez tartozik, akinek az arca 

visszaköszön rátok a tükörben. Amikor meghaltok, akkor a lélek veletek megy valahová máshová. Néhány hitrendszerben 
pedig akkor tér vissza. Ez egyszerű, helytelen, de rendben van, nagyon is rendben van. Ha azt mondanám nektek, hogy: 

"Sétalnotok kell, mielőtt járnátok!", akkor logikus gyakorlati dologként érthetnétek ezt meg. A spirituális igazság 
megértésének ugyanezen folyamata, része az érzékelés spirituális fejlődési folyamatának. Nem szükséges számotokra 

valaminek minden részletét ismerni ahhoz, hogy használjátok, vagy, hogy érezzétek. 

 
Az emberi lélek egy többdimenziós energia része és nem egyedülálló. Szintén nincs egyetlen testhez kapcsolva. Valamint, 

fel lehet osztani és sok helyen is lehet egyszerre. Az új korszak ezoterikus hitrendszerében ez a "Felsőbb-Én". Ez képviseli 
az igaz kvantumenergiát. 

 

Az új korszak 
 

Amikor az új korszakról és az ezoterikus hitrendszerekről beszélünk, akkor a kifejezéseket felcserélhetően használjuk. Az 
új korszak kifejezés, gyakran jelent kultuszt bizonyos kultúrákban, így gyakran ezoterikusat használunk inkább. Mindkét 

szó egy olyan hitrendszert jelent, amely egyedi a bolygón, valamint nincs szerkezete, vagy doktrínája. Nincs központi 

könyve. Nincs imádni való prófétája és nincs olyan helye sem, ahol egy központi főhadiszállása lenne. Nincs hely, ahová 
jelenteni kellene és nincsenek szabályok sem. Nincs tagság és nincs feljegyzés sem arról, hogy ki kezdte el. Micsoda egy 

rendszer! Ez kívül áll minden logikus érzékeléstől, megszervezett rendszertől, mivel nincs szervezete.  
 

Mindazonáltal tízezrek gyűlnek össze világszerte, hogy tisztelegjenek a hit ugyanezen tulajdonságai előtt. Létezik egy 
központi, alapvető fontosságú hit azzal kapcsolatban, hogy Isten belül van, hogy a lelkek sokszor eljönnek a bolygóra és, 

hogy az emberiség egy olyan jóindulatú rendszer része, amely megteremti a Föld spirituális fejlődését. Létezik egy hit, 

hogy az emberiség magjait a Plejádiak vetették el és, hogy még midig itt vannak. Arról, hogy az életeteknek csodálatos 
célja van és, hogy egy jószándékú irány miatt vagytok itt, hogy segítsetek az emberiségnek megteremteni a békét a 

Földön. 
 

Nem érdekes az kedvesem, hogy nincs központi próféta? Persze igazából létezik. Amit sokan léleknek hívnak, azt ti 

Felsőbb-Énnek nevezitek. Tehát, ezeket a kifejezéseket felcserélhető módon fogjuk használni, mert ez az, amit tanítunk. 
De a spirituális hitben, a Felsőbb-Énnek személyisége van. Ez Isten azon egy darabja, amely a ti arcotokat hordozza 

magán. Ez egyidőben van a fátyol túloldalán és bennetek, ez a belül lévő próféta! Mert a Felsőbb-Én tartalmazza a 
spirituális szabályok mintáját, ha így akarjátok nevezni. Azonban, ezek nem szabályok, hanem inkább fogalmak. Ezek az 

elmúlt életek tapasztalatainak a fogalmai, amik azáltal vannak képviselve, amit mi Akashának nevezünk.  
 

A minta a körülöttetek lévő angyalok és vezetők fogalmait tartalmazza, valamint, hogy kik vagytok, hová tartotok, miért is 

vagytok itt és, hogy mit vesztek figyelembe a túlélés érdekében. Ez a lelketek mintája. A Felsőbb-Én nem valami olyasmi, 
ami fölöttetek van, hanem inkább olyan, ami magasabb rezgésen van, mint a fizikai testetek. Az egész ezoterikus hit 

szándéka és célja az emberért van, hogy megfogja a Felsőbb-Én kezét és többet fedezzen fel a mintáról.  
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Minden nap, amikor felébredtek, nem lenne szép dolog megfogni Isten kezét és azon a napon mélységes egyensúllyal és 

bölcsességgel keresztülsétálni az életen? Ez az új korszak hite. Ez ezoterikus hit, kapcsolatban lenni a bennetek lévő 
Istennel. 

 

A Föld mesterei, mind a belül lévő Istenről beszéltek, mindannyian. Az új korszak hitrendszere azt tanítja, hogy minden 
mester érvényes volt és azért volt itt, hogy átadja ezt az üzenetet, nem pedig, hogy szükségszerűen imádva legyenek. 

Nem különítették el magukat, vagy kérték, hogy imádják őket, illetve, hogy egyházat építsenek köréjük. Tehát, az új 
korszakban nincs evangélikus tolakodás. Semmilyen. Ha olyasvalakit találtok, aki azt próbálja meg elmondani nektek, 

hogy neki van igaza és ti tévedtek, akkor az nem az új korszakot képviseli. Helyette annak a személynek, valószínűleg 

volt valami sajátja, amit a saját dobozába tett és a tagságba való beállásotokra számít. Ők nem azt az ezoterikus hitet 
képviselik, amiről beszélünk. 

 
A Felsőbb-Énetekkel való kapcsolatba kerülés, egyensúlyt fog teremteni bennetek és másoknak is segíteni fog benne. A 

Felsőbb-Én a kulcs. Van egy jóindulatú rendszer, ami szeret és úgy lát benneteket, mint, ahogy a gyerekeiteket látjátok. 
Ez azért van, mert, amikor erre a bolygóra érkeztek, akkor kiszabadultok tőlünk. Ez a szabad akaratotok és ebben 

szakértők vagytok.  

 
Óh, ezt nem tudom elképzelni! Sírnék Isten egy darabkájaként, ha azt gondolnám, hogy el kellene különülnöm magamtól 

és nem tudnám, hogy kicsoda is vagyok. Óh, Istenem, micsoda egy feladat! Ti mégis olyan felszabadultan, könnyen 
csináljátok ezt és olyan sokáig. Most már tudjátok, hogy miért is vagyok szerelmes belétek. Az energia forradalmának a 

kelyheiként vagytok itt. 

 
Az igazság az angyalokról 

 
Az angyalokról akarok beszélni. Nem igazán sokszor csináltam ezt azelőtt. Kryon nem egy angyal, hanem inkább egy 

segítő. A társam az új korszak egy jószándékú segítőjeként nevez, de ezt nem teljesen pontos. Segítő vagyok. Higgyetek 
nekem, ha láttok egy angyalt, tudnátok a különbséget.  

 

Első számú: Az angyalok valóságosak? 
 

Teljes mértékben! Igen. 
 

Kettes számú: Kik, vagy mik ők? 

 
Létezik a jószándékú segítség egy rendszere kedveseim, ezen bolygó számára. Ezt olyan összetett és bonyolult dolog 

megvitatni veletek, amíg azt gondoljátok amit. Hol vannak az angyalok? Mit csinálnak? Milyen gyakran, kik ők, honnan 
jönnek? Át fogok adni nektek néhány olyan információt, ami páraknak nem, mások viszont tetszeni fog. 

 

Fizikai látogatások: az angyalok akkor jönnek el, amikor szükség van rájuk. A Központi Forrásból érkeznek. Rendszerint ez 
az emberi idő különféle pontjaira esik, mind az emberiségre nézve általánosan, mind pedig az egyének szempontjából. 

Minden alkalommal, amikor eljönnek, az látványos. Egyikük sem fizikai. Ismételten, az emberek elhatározták azt, hogy 
amikor egy angyali entitás meglátogatja őket, akkor azért, hogy a látogatást hihetővé vagy megmagyarázhatóvá tegyék, 

bőrt és szárnyakat kell rájuk tegyenek, valamint nevet kell adjanak nekik. Az emberek fehérre színezik ki a kinézetüket 
(ami a tisztaságot jelzi), képeket rajzolnak és dicsfényt tesznek rájuk, továbbá beszámolnak róluk a spirituális 

történelemben. De ez nem az, ahogyan kinéznek. Ők többdimenziós lények, nem fizikaiak.  

 
Valószínűleg Mózes volt az, aki egy égő bokorként, a legtisztább módon írta le egy angyal megjelenését. A tűz, ami nem 

pusztítja el önmagát, vagy egy színjátszó pörgő labda, az angyali energia egy jó meghatározása. Az égő bokor valóban 
egy angyal volt. Ami drámai az angyali energiával kapcsolatban az az, hogy akkor tűnnek fel, amikor nem is számítotok 

arra, hogy egy energialabda érkezik hozzátok. Néha pont egy falon keresztül érkeznek! Színjátszóak, némelyik úgy néz ki, 

mint a tűz és hajlamosak megijeszteni az embert! A szentírás minden egyes beszámolója, úgy írja le az angyali látogatást, 
hogy az angyal azonnal azt kommunikálta: "Ne féljetek!". Na mármost, miért is félne bármelyikőtök egy gyönyörű, 

glóriás, fehér köntösbe lévő nőtől? (Kryon nevetés) Az angyal azért adja át ezt az üzenetet, mert ők nem így néznek ki! 
Kedveseim, nem azért vannak itt, hogy megijesszenek benneteket, hanem inkább azért, hogy minden gyönyörűségükben 

és fenségükben megmutatkozzanak. Olyan pompásak, hogy néhányan még csak rájuk sem tudnak nézni. Fenségesek. 
 

Most itt van az a rész, amire nem számítottatok. Ők egy közösség. Nincs olyan dolog, hogy egyedülálló angyal. 

Láthatjátok egyetlen angyalnak, mint ahogyan a testeteket is egyetlen entitásnak látjátok, de nem vagytok az angyali erő 
levesének a tudatában. Az angyalok sok hangon beszélnek, de a fejetekben szólalnak meg, nem pedig a levegő 

hangrezgésein keresztül. Az angyalok rendszerint nem beszélnek a tömeghez. Egyénileg beszélnek egyetlen emberhez, 
vagy egy másikhoz, de ez a sokak együttes hangjának az észlelése és az egyként való "meghallása".  
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"De Kryon, mi a helyzet Michael Arkangyallal? Ismerek valakit, aki ezt a csodálatos, egyedülálló angyalt közvetíti. Mi a 
helyzet ezzel?" A Michael Arkangyaltól származó üzenet, egy csoporttól származik. Ez egy erőteljes csoport, de 
gondoljatok rá úgy, mint "egyként érzékelt csoporttudatra". Kryon ugyanígy működik. Mindannyiunk, akik a túloldalt 

képviseljük, rendelkezünk ezekkel a tulajdonságokkal. Nem vagyunk fizikaiak és nem vagyunk egyedülállóak sem.  

 
A következő dolgot még nehezebb megérteni és ez nem az, amit mondtak nektek. Nincs angyali hierarchia. Egyik sem áll 

a másik fölött egy "ki a legerőteljesebb, vagy ki az illetékes" rendszerben. Helyette Isten levesének a részei és 
mindannyian azonos módon fenségesek. Néhányuk ki van jelölve arra, hogy mások nagykövete legyen, de nem 

nagyobbak másoknál. Szándékosan vannak itt és üzeneteket adnak át, hogy segítsenek felgyorsítani a jóindulatot és 

Isten szeretetét az emberiségen belül.  
 

Valószínűleg a leginkább idézett angyal Michael Arkangyal, akit a legnagyobbak legnagyobbikának érzékeltek. Azonban 
Michael technikailag egy csoport és nincs hierarchikus pozíciója. Ez pont így is látszik, mivel a konkrét területre közvetített 

üzenetek, jelentősek a bolygó számára. Michael azt fogja mondani, hogy: "Egy vagyok azon sokak közül, akik 
mindannyian fenségesek, mind Isten szeretetét tartalmazzák, mind gyönyörűek, mind jószándékúak és mind a ti, az 
emberiség szolgálatában állnak.". De az emberi lények egy hierarchiát akarnak. Ez az egy fontos, ez az egy nem olyan 

fontos, ezt pedig el is dobhatjátok.  
 

A szerveiteknek mi a hierarchiája? Melyikre nincs szükségetek? Melyik tart életben benneteket? Mindannyian ezt teszik! 
De gyakran a szívet válogatjátok ki úgy, mint a legfontosabbat. Ez valóban igaz, vagy egyszerűen csak "mindannyiuk 

nevében" teszik? Óh és melyik szerv lázadt fel a többiek ellen, majd hagyta el a testet? (Kryon mosoly) 

 
Hadd vitassuk meg Lucifer mitológiáját. Itt van egy angyal, akinek nem tetszett, ami zajlott, így távozott. Vagy talán 

valami rosszat tett és ki lett hajítva Isten házából? Kedveseim, látjátok itt az emberi elfogultságot? Ez a történet 
képtelenség és az "emberiesített Istentől" származik. Nem foghatjátok az ítélkezés, háború, harcolás és dráma emberi 

tulajdonságait, hogy azokat a Teremtő magasztosságába helyezzétek el. De az emberek örökké ezt tették.  
 

Semmi sem hagyja el Isten levesét! Ez egy olyan tiszta energia, ami a Szellem teljességét képviseli. Ez véges, mindig 

ugyanakkora mennyiségű résszel rendelkezik (áttéve a kifejezést számotokra a 3D-be). Isten a Teremtés energiája és 
mindig együtt marad, mint a köd, ami sohasem mozdul ki a szeretet kvantumelhatárolódásából. Nem távolíthatjátok el a 

köd egy részét, vagy nem is létezne! Ez az, ami. Mindig tökéletes lesz, mindig ugyanaz és mindig egész. Semmi sem tesz 
hozzá, vagy von le Isten fenségéből.  

 

Angyalokat fogtok találni végig, keresztül a történelmen. A Teremtés energiájának a képviselői. Nincs nemük, mert 
energiák. Nem férfiak, vagy nők és mindannyian egyenlő erősek. Csodálatosak, olyan többdimenziós hírnökök, akik 

segítséget nyújtanak az emberiségnek. Az egyetlen dolog, ami elválasztja őket, az a "szolgálatuk" fajtája, vagy a 
"specialitásuk". De mindig a részeink, még ha látszólag különállóak is és hozzátok beszélnek. Tudom, hogy kik ők, láttam 

őket dolgozni. Én is egy hírvivő vagyok, de nem egy angyal.  

 
Vezetők - nem az, amit gondoltok 

 
A vezetőkről akarok beszélni. Na mármost, a társam elmondta nektek azt, hogy: "ti vagytok a saját vezetőitek". Tudom, 

hogy ezt bonyolult a számotokra felfogni és azt is tudom, hogy nem is teszik nektek az ötlet. Azonban ezt még jobban 
össze fogom kuszálni. Igaza van, de azt akarom, hogy ezt egy másik felfogásba tegyétek bele. 

 

Van valamitek, amit a Merkabának hívtatok. Lazán meghatározva, ez a személyes kvantumenergia mezőtök, ami 
körülbelül 8 méter széles. Ez egy a DNS molekuláitok összessége által megteremtett mező (amik együttesen biológiai 

szinten, össze vannak gabalyodva). Minden egyes emberi lénynek van ilyen mezeje. A DNS egyedülálló, így minden 
Merkaba is egyedülálló. A Merkabátok mezeje, nem a lelketek, még csak nem is a Felsőbb-Énetek. Ez ti vagytok! A DNS-

etek mezejének, egy teljesen és egészen más célja van, mint, hogy bármihez is csatlakozzon. A fizikai testetekhez 

csatlakozik, ez az, amit csinál. Ez csatlakozik hozzátok és a tudatosságotokhoz is. 
 

Ezt összetett és bonyolult megmagyarázni. A Merkaba sokmindent tartalmaz rólatok, mivel ez a híd a "veleszületetthez" 
(a testetek okos részéhez). Ez hordozza az istenségeteket, az életerőtök tervrajzát és még az Akashátokat is. Mivel az 

Akasha feljegyzésetek a DNS-etekben van, ez szintén a Merkaba része. Ezért azt mondhatjátok, hogy a Merkaba 
mezőtökön keresztül, mindig a múltatokat sugározzátok szét. Ez kedveseim az oka annak, hogy sokan tudnak olvasni az 

előző életeitekből. Mindannak a modellje, ami vagytok, a Merkabátok megszentelt mintáiban van.  

 
A részei és a darabkái annak, ami az Akasha feljegyzéseteket felépíti, a Merkabában van, a 3D-tokban. Néhányuk a 

vezetőitekként vannak érzékelve, de valójában ők ti vagytok önmagatok. Viszont az érzékelésetek számára, ez egy 
múltbéli önmagatok lehet és így más arca van. Értitek ezt? Itt van mégtöbb: Hogy tovább bonyolítsuk, létezik egy 

csodálatos jószándékú rendszer, amit korábban említettük. A Akasha család, amivel érkeztek, amit a testi anyátoknak és 

apátoknak hívtok, nővéreteknek és bátyatoknak, vagy, amit lazán megnevezve a családotoknak, illetve az itt lévő 



www.kryon.hu   5/5 oldal 

szeretteiteknek, nos ők valamilyen módon mind az Akashátok részei. Egy kvantum módon létezik egy valóság a 

számukra, amit nem tudok elmagyarázni nektek, mert nem vagytok annak a tudatában, hogy hogyan is működik ez a 
kvantumleves. A lelketekkel összegabalyodott állapot szavakat fogom használni és mégsem fogjátok megérteni. Ez 

bonyolult, de itt van a megoldás. Amikor elveszítetek egy szeretteteket a családotokból, akkor egy rész a 

lélekenergiájukból (vagy az Isteni részükből), a Merkabátokba megy és veletek lesz az életetek során. Aztán, amikor 
távoztok, ugyanezt fogjátok csinálni a gyerekeitekkel, a bátyaitokkal, a nővéreitekkel, a házastársaitokkal, férjetekkel 

vagy feleségetekkel. Tehát hadd mondjam el, hogy mit is jelent ez. Soha sem mennek el! Hallotok? Soha nem mennek el! 
Itt a jóindulat egy olyan rendszere létezik, amire nem számítottatok.  

 

Ez valóságos kedveseim. Most elkezdjük átadni a számotokra azt a bonyolultságot is, amiről megérdemlitek, hogy 
tudjatok. Sokan közületek nem fogják megérteni, de mégis elkaphatjátok a fogalmat. Ennek minden egyes része, része 

egy jóindulatú tervezésnek. Azért, hogy békésnek és szeretőnek tartson meg benneteket Isten szemében. 
 

Az igazság a rendszerről 
 

A Teremtő Rendszer minden egyes darabjának, amit fel fogok fedni a számotokra, mostantól van egy tulajdonsága, 

mégpedig a jóindulatú tervezés. A rendszer, ami az ember és a Szellem között létezik, hogy segítse az emberiséget. Nem 
azért vannak itt, hogy taszigáljanak, vagy, hogy ítélkezzenek felettetek. Azért vannak itt, hogy tanítsanak és segítsenek, 

ha hagyjátok nekik. Az angyalok csak segíteni mutatkoznak meg. Gondoltátok volna ezt valaha? Nem létezik olyan 
megtervezett felbukkanás, hogy egy angyal ítélkezzen felettetek. Minden egyes alkalommal, amikor egy angyal 

megmutatkozik az életetekben, akkor az egy szerető vezetőként van itt. Ismeri a lelketeket, tudja, hogy kik vagytok, 

ismeri a Felsőbb-Éneteket. 
 

Figyelj kedvesem, az emberek nem válnak angyalokká és az angyalok nem válnak emberekké. Sajnálom, ha valaki ezt 
mondta neked, mert ezt nehéz vissza-tanulni. Az angyalok szakosodtak, ahogyan ti is. Az emberek spirituálisan nemzik az 

embereket és ez az a "munka", amit a lelketek tesz, ahogyan az ebben a galaxisban létezik. Az angyalok mindig is 
angyalok lesznek és a segítők, mint én, mindig is segítők lesznek. Ha ezt úgy akarjátok kategorizálni, mint "szakosodott 

szolgálat", hát rajta. Nem egészen így megy ez, mivel egy kis részem bennetek van. Ennek ez a módja. 

 
Az emberek azt akarják, hogy létezzen a képességek egy fokozatokra osztott skálája és a jutalmazás. Amikor valamiben 

jóvá válsz, vagy jól megtanulod, akkor a 3D-ben a következő szintre mozdulsz el. Nem így megy ez a lelkek rendszerében 
kedveseim. Az emberi lelkek nem az állati lelkekből jönnek. Az emberi lelkek a saját rendszerükben maradnak és az állati 

lelkek ugyanezt teszik. Ők egy segítőkész, jóindulatú csoport és néhányuk azért van itt, hogy benneteket szeressen. Ez 

egy jószándékú rendszer! Észrevettétek? 
 

Zajlik valami, amit fel kellene ismernetek. A Világegyetem rendszere, elfogult a jószándékú szeretet irányába. Ha ateisták 
vagy agnosztikusok vagytok, akkor ha úgy kívánjátok ezt el is vethetitek, kimehettek a teremből, becsaphatjátok az ajtót 

és bezárhatjátok a szíveteket. De mi akkor is szeretni fogunk benneteket, mi akkor is ki fogunk sétálni veletek az ajtón, 

akkor is ott leszünk veletek csendesen és ha valaha is úgy határoztok, hogy láttok, mi ott leszünk. Nem fogunk csak azért 
elmenni, mert nem hisztek bennünk. 

 
Ez az ígéret. Ha nem így éreztek, akkor az azért van, mert szabad akaratotok van abban, hogy A-ból B-be jussatok és ti 

néha a Z-n keresztül mentek. Ennek így kell működnie. Ezt fejlődési tanulásnak hívják és ez jószándékú dolog. Ez az 
üzenetünk. Lehet ez ennél tisztább? A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak. Ezeket a rendszereket, amikről 

hallottatok most letisztázzuk, így megértitek a valódi igazságot.  

 
Kedves emberi lények, az egyszerű, gyönyörű és jóindulatú rendszerek értetek épültek, miattatok és miattam, aki más 

helyről származik. Amikor nem itt vagytok, azokban a rövid időkben, amikor velünk vagytok, olyan ünneplésünk van, amit 
el sem hinnétek! Fény van körülöttünk mindenhol és a neveteket énekeljük a fénybe. 

 

Nehéz ezt elképzelni, ugye? Benneteket ünneplünk otthon és ez rejtve van előttetek. Minden alkalommal ezt tesszük! Az 
utolsó lélegzetvételetekig nem is tudtok róla. Aztán emlékeztek rá és utána jön a felszabadulás. Higgyetek nekem, ennek 

ez a módja. Ez Isten szeretete. Ez a tisztelgés egy rendszere, azért akik vagytok. 
  

És ez így van. 
 

Kryon 
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