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Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 
 

Lehet, hogy közületek néhányan ilyet nem láttak korábban. Mit gondoltok erről? Kedveseim, egy mélységes, lényegi 
változás történik ezen a helyen. A társam félreáll és ezt pillanatokon belül teszi meg. Ez egy olyan dolog, amihez 

régebben rengeteg időre volt szüksége. Ahhoz, hogy ezt ilyen gyorsan megtegye, hogy megnyissa ezt az átjárót, hogy 

eltávolítsa a szűrőket és átengedje azt, ami érkezik. Egy olyan energia lép be ebbe ezen az átjárón, amelyet nem tudtok 
meghatározni, mivel nincs rá szavatok, nincs rá meghatározásotok. Ha azt mondanám, hogy a helyiség többdimenziós 

energialényekkel lett megtöltve - Istennel -, akkor az elme azt felelné rá: "Mutasd meg nekem, én nem érzek semmit!" 
Azok, akik látnak, feldobottnak érzik magukat, mert az átjáróik nyitva vannak és készen állnak rá. Ez a szabad 

választáson keresztül képviseli az emberi lény azon folyamatát, hogy felismerje végre a bolygón lévő láthatatlan 

dolgokat... vagy sem, mivel sokkal, de sokkal többet fogtok látni belőlük. Maga a természet fog feltárulni. Érezni fogjátok 
a fákban lakozó életformákat, és amikor megöleltek egy fát, érezni fogjátok a visszaölelés örömét is, mivel első 

alkalommal lesztek nyitottak azokra a többdimenziós területekre, amelyek létezéséről még csak nem is tudtatok. Most is 
ez történik ebben a teremben.  

 
Hadd adjak át nektek egy elképzelést. A tudatossággal rendelkező szerző megír egy könyvet. Lehet akár egy novella, 

vagy akár egy kutatás, a szerző tudatossága az az energia, amely abba a tervezetbe lett beletöltve, amit könyvnek 

hívnak. A tudatos megfogalmazások, a kommunikáció emelkedettsége, a lapon lévő szavak. Amikor olvassátok őket, 
akkor az a szerző tudatosságát tükrözi. Ha hisztek az ezoterikus dolgokban, akkor ha az energia nem is beazonosítható a 

számotokra talán, de tudjátok azt, hogy ott van. Mit gondoltok, mi vesz most körbe benneteket ebben a pillanatban? 
Mindazon könyvek tudatossága, amelyek a polcokról néznek le rátok. Kezdjétek el elolvasni néhánynak a címét! Spirituális 

segítség, feltárulkozó életek, jóvátételi történetek, gyógyulás, szépség, szeretet, mesterlét... Ki írta meg őket? A falakon 

lévő egyéni tudatosság már itt van. Namármost, létezik egy olyan elképzelés, ami számotokra igencsak távolinak tűnhet 
és mégis, ez az a dolog, amit most mondunk nektek: nem tudjátok, hogy mi az, amit nem tudtok. Páran közületek néha 

eljönnének egy ilyen helyre, ahol most ültök. Vettek egy futó pillantást a könyvekre, de fogalmatok sincs róla, hogy lesz-e 
ma számotokra valami nektek szóló dolog. Az egyik szinte szó szerint a kezetekbe hullik, vagy épp felragyog, így 

meglátjátok, kiveszitek és tudjátok, hogy ez nektek szól. Ez a szerző és a Felsőbb-Énetek közötti szinkronicitás, amely 
megadja a számotokra azt, amiért eljöttetek. Nos, minek hívják ezt az energiát? Hogyan bizonyíthatjátok be, hogy létezik, 

hacsak nem úgy, hogy ez talán újra és újra megtörtént néhányatokkal. Ez az a szinkronicitás, amiről beszélünk. Van egy 

másik elnevezésetek is rá, amely megteremti a saját valóságotokat. Ez valós, szó szerint fizika áll mögötte, és az 
energiának is köze van hozzá. Az, ami éppen most van érkezőben hozzátok.  

 
A ma esti közvetítésemben olyan információval telített tanítást fogok átadni, amit még sohasem adtunk át korábban. Lelki 

összegzésnek fogjuk elnevezni. Miért vagytok itt? Mi az, ami most kezdődik el? Mi igazából a lélek? Miért különböznek? 

Hogyan emlékszik? Hol voltatok? A gondolkodás olyan területeit fogom feltárni, amelyek túl fognak mutatni mindazon, 
amit csak el tudtok képzelni. Néhányan közületek azt fogják gondolni, hogy ez a legfurcsább Kryon közvetítés, amit 

valaha is hallottak, de ennek itt az ideje. Itt az ideje kézbesíteni számotokra azokat a lehetőségeket, amikért idejöttetek, 
amik rátok várnak, és amiknek a bennetek élő Isteni békéhez van köze. Nem az Akashához, nem a Veleszületetthez, nem 

a sejti DNS-etekhez, hanem a lelketekhez. Mit is kellene ez jelentsen igazából? Most megijesztettem a társam, és majd 

egész álló nap aggódni fog miatta - ugrásra készen tartja. 
 

Kedveseim, Isten szeretete itt van. Az itt van és bárminek hívatjátok, aminek csak akarjátok. A mesterek tudták ezt. A 
mesterek tudták, és ebben ott van a szabad választás, mert mindegyikőtök olyan gyorsan vagy lassan járja az utat, 

ahogyan csak akarja. Az emberiséggel kapcsolatos egyik érdekes dolog az, amikor felébrednek, és elkezdik meglátni ezen 
energiák néhány igazságát, akkor türelmetlenekké válnak. Többet akarnak. Látják a folyamatokat és gyorsabban akarják 

őket annál, mint ahogyan azok haladnak. Ez a birtoklás egy tulajdonsága. Tetszik nektek, amit láttok. Amit tenni akarok 

az az, hogy reményt adok nektek. Kedveseim, tetszeni fog nektek, amit látni fogtok. Ez lassan történik meg. Várjatok 
addig, ameddig - szó szerint - ki nem találjátok azt, hogy kik is lehetnétek!  

 
Azt szeretném ma este elmondani nektek - ha még nem tudtátok volna -, hogy mi is lehet az a rendszer, amely idehozott 

benneteket. Tudom, hogy kik vannak itt. Ismerem az érdeklődésetek különféle mértékeit azzal kapcsolatban, hogy most 

mit láttok. Ismerem azokat, akik nem érdeklődnek. Áldottak azok közületek, akik olyannyira szeretnek valaki mellettük 
lévőt, hogy eljönnek, és elviselnek valami olyasmit, amiben nem is hisznek. Szabad választás van kedveseim. A teremben 

ítélkezés nélkül mindenki rendelkezik vele. Hát nem csodálatos? Nem csodálatos, hogy Isten nem erőltet rátok semmit, 
hanem helyette ajándékokkal rakja sorba ki az utakat? Ha meg akarjátok látni őket, akkor azok ott vannak, ha pedig nem 

akarjátok, akkor nem kell, hogy dolgozzatok velük. Csodálatos! Azt szeretnénk, ha kényelmesen éreznétek magatokat 
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ebben. Hívők és nem hívők egyformán, nem csak azok, akik itt vannak, hanem talán azok is, akik hallgatják ezt az 

üzenetet. Azt szeretném, ha teljesen megértenétek, hogy Isten nem ítélkezik afelől, hogy mit választotok, vagy hogy mit 
nem. Szünidő van. Tudom, hogy mi az. Kedveseim, ismerlek benneteket. Ismerem a kultúrákat bolygó szerte. Bárki, aki 

hallgatja ezt... tudom, hogy honnan ered a szünidő, a munkaszüneti nap. Csak használjátok gondosan a megfelelő 

szavakat, így nem sértetek meg vele senki mást! 
 

Mit gondoltok arról a rendszerről, ami ezt megteremtette? Kereszténység. Lehet, hogy ez nem rátok vonatkozik, de az is 
lehet, hogy igen. El szeretnék mondani nektek valamit, arra az esetre, ha még nem hallottátok volna korábban. A Földön 

járó mester, akit Krisztusnak hívtak, valóságos volt. A dolog, amiket tett, a dolgok, amikről beszámoltak, hogy mit tett, 

valódiak voltak. Mindegyikük megtörtént. Az egyik dolog, amit mondott azt volt, hogy: "Isten fia vagyok, ahogy ti is." A 
90%-on működő könyörületes emberi lény követnivaló példája volt. A tudatossága minden időben győzedelmeskedett az 

anyag fölött, az élet és a halál fölötti erővel rendelkezett. Ma este többet is fogok még erről mondani, oly módon, amire 
nem számítottatok. Azt mondhatnátok, hogy: "Nos, ez remek, de nem feltétlenül fogok elmenni a templomba, amely a 
nevét viseli." Azt mondanátok: "Nos, ott olyanban hisznek, amivel én végeztem." Egy olyan kihívást adok számotokra 
kedveseim, amely a toleranciaszinteteket fogja letesztelni. Arra hívlak fel benneteket, hogy menjetek be abba a 

templomba, amibe nem akartok bemenni. Azt szeretném, hogy üljetek le odabent, és élvezzétek Isten azon szeretetét, 

amely ott van. Nem kell ünnepeljetek, dalokat énekeljetek, nem kell letérdeljetek, vagy semmi olyan dolgot tennetek, 
amely az adott szervezet tanítását képezi. Még csak néhány olyan dologban sem kell hinnetek, amikben ők. De hadd 

mondjak nektek valamit, amire nem számítottatok. Történnek ám ott gyógyulások, Isten szeretete ott van, Isten 
szeretete mindenhol ott van, ha valaki kéri azt. Tudtátok ezt? Bárki számára. Ha egy zsinagógába mentek, akkor is 

ugyanezt a dolgot fogjátok megkapni. Isten szeretete ott van, gyógyulások történtek meg ott is. A mecsettel is ugyanez a 

helyzet. Az az igazság, hogy egyetlen Isten létezik, és az emberiség egésze tud is róla. Eljön az a nap, amikor nem lesz 
ugyan minden szinkronban és harmóniában, de "toleranciában" lesz. Amikor nem ítélitek el a másikat, és rendben lesz az, 

ha el szeretnétek mondani, hogy: "Hiszek a bennem lévő Teremtő Forrásban!" A nyaralási időszak a toleranciáról szól, 
ugye? Azon családok iránti toleranciáról, akik lehet, hogy nem abban hisznek, amiben ti. Mindazon dolgok iránti 

toleranciáról, mikor egyszer egy évben összejöttök, ahogyan azt normálisan nem teszitek meg.  
 

Mi az ajándékotok a bolygó számára? Most kezditek el ezt gyakorolni. Elmondom én nektek. Ha bárhol is vagytok, ki 

tudjátok mutatni a mesterléteteket - bármilyen helyzetben, még a nehezekben is, azokban is, amikben nem hisztek - nos, 
akkor kihúzhatjátok magatokat, türelmesek lehettek és tudhatjátok, hogy Istenek vagytok. Ez az üzenet. A mesterlét 

felfedezése a spirituális fejlődés kezdete. Óh, annyi minden mondanivalóm van még a számotokra. Furcsa lesz. 
 

És ez így van. 

 

Kryon 
 

 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 

 
Egy pillanatra meg szeretnénk állni, hogy a kíséret bejöjjön, hogy a jelenlévő arra érzékenyek megérezzék azt. Annyira 

nehéz olyan információt átadni, amely túlmutat azon, amire számítotok. Még az átadása után is kiismerhetetlen 
számotokra, hogy vajon nem átverés-e a dolog. Néhány információ előrehaladottabb. Ez az év utolsó közvetítése. Az 

utolsó két alkalommal szemben ültem veletek, és összefoglalókat adtam át a számotokra. Ez igazából most egyáltalán 

nem egy összefoglalás - ez a következő lépés. A lélek történetének befejezéseként fogom hívni. Ez igazából a 
megmagyarázhatatlan magyarázatával kezdődik el. Össze kell, hogy kössük őket, és ezt ebben az évben akarom 

megtenni. A következő három évet úgy határoztuk meg a számotokra, mint a befejezés éveit. Három év, amely egy 
katalizátor szám a számmisztikai szakkifejezésben arra, hogy meghatározzon egy 9-est. A 2, a 3 és a 4 képviseli a 2., 3. 

és 4. évet ezen új energiában. A 2015-öt, 2016-ot és 2017-et mind összeadva, a 9-es számokat teremtik meg. Valami 

ezoterikus dolog lesz befejezve ebben az elkövetkező három évben. Ma este fogom elkezdeni a folyamatot azáltal, hogy 
átadok előre nektek egy kis információt, egy kicsit előrehaladottabbat, mint ahogyan azt korábban tettem.  

 
Kedveseim, ez bonyolult dolog. A nehézsége leginkább a társammal kapcsolatban nyilvánul meg, mivel ő a fordító. Oly 

sok éve csinálja ezt. Ha olyan információt adok át neki, ami túlmutat a felfogóképességén, akkor nem képes lefordítani 
azt. A felfogása sokkal inkább olyan, mint a tiétek, így visszatérünk a hasonlatokhoz. Az olyan dolgokhoz megyünk vissza, 

amelyekről tudjuk, hogy az emberi felfogóképességen belül vannak. A kíséret többi része fest számotokra a teremben. A 

harmadik nyelvnek ebben nagy szerepet kell játszania. A harmadik nyelv egy olyan intuitív nyelvet képvisel, amely szó 
szerint a hangommal van közvetítve mindazok felé, akik azt hallani szeretnék. Olyan szeretetteljes, tájékoztató jellegű, 

jóindulatú információ, amely túlmutat a kimondott szavakon... és ami mindaddig elérhető a hallgatók számára, ameddig 
csak léteznek hallgatók.  

 

Annak a példájával szeretném kezdeni, amit tenni próbálunk. A lélekről akarok beszélni nektek. Olyan kifejezésekkel 
szeretnék beszélni nektek, amiket eddig sohasem használtam, és azelőtt nem is tudtam. Nincsenek meg a szavaitok rá, 
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nincs meg a tapasztalatotok, nincs meg az energiátok hozzá, és nem rendelkeztek annak fogalmával sem, ahová tartotok. 

Nem igazán... és ez annyira csodálatos. Mondjuk azt egy pillanatra - tegyük fel, csupán csak tételezzük fel -, hogy leszáll 
egy másik bolygóról származó űrhajó, ami barátságos szándékú, és egy emberi pár lép ki belőle. A saját nyelveteken 

mutatkoznak be és mondják el, hogy honnan is származnak. Ahogyan nézitek őket, nagyon is jól tudjátok, hogy ők nem 

rendelkeznek Isten azon magjával, ami bennetek van. Ez nem része a forgatókönyvüknek, de van intelligenciájuk és 
érdeklődnek az emberek iránt. Mondjuk - tételezzük fel egy pillanatra -, hogy biztonságban, felfedező küldetésen vannak, 

és ti vagytok az egyetlen ember, aki képes beszélni velük. Tételezzük fel, hogy mindent, amit csak tudni fognak az 
emberiségről, azt tőletek fogják megszerezni. Mi az, amit tőletek kérdeznének? Tegyük fel, hogy nem fognak a 

történelmetekről kérdezni, és nem fognak semmi másról sem kérdezni benneteket, csakis olyan dolgokról, amikkel nem 

rendelkeznek. Rátok fognak nézni, és azt fogják mondani, hogy: "Amióta csak figyeljük az emberiséget, van egy dolog, 
amit nem értünk. Kérlek, beszélj nekünk a szeretetről!" Hol kezdenétek? A szeretet melyik fajtájával? A bolygó, a 

társatok, az életetekben szereplő állatok, az őseitek, az anyátok, az apátok, vagy az azok iránti szeretetről fogtok beszélni 
nekik, akiket elveszítettetek? Hogyan kezdenétek? Hányfajta szeretet létezik? Mik a különbségek? Ha elkezdenétek - még 

ha azt mondanák, hogy tömérdek időtök is van rá - hol fognátok bele? Ha elkezdtétek, akkor hogyan határoznátok meg a 
szeretet érzelmi mezejét? Mondhatnátok bármit, amit csak akartok, meg is érthetnék mind a szavaitokat, de ti és én is 

tudjuk azt, hogy a szeretet több a nyelvezetnél. Amikor szerelembe estek, akkor ott a Szellem egyfajta sűrűsége van 

jelen, valami kellemes dolog. Ha belenéztek az újszülött szemeibe, akkor az nem csupán érzelem, hanem kommunikáció 
is. A szeretetnek egy olyan mezeje van körülötte, ami csodálatos és vibráló. Ha két ember a szerelemben egyesül, akkor 

egy olyan köteléket alakítanak ki, amely valójában egy harmadik energiaforma, mivel a kettő egy másikat alakít ki. Nagy 
távolságról is gondolnak egymásra. Ez több, mint a beszéd. Hogyan fogjátok ezt meghatározni? Tételezzük fel, hogy ott 

ülnek, és figyelnek rátok, ameddig csak beszélni akartok, ők pedig jegyzetelnek. Amikor ideje indulni, megköszönik, 

megrázzák a kezeiteket és megértik azt. A kutatásuk elkészült és elrepülnek. Csak elképzelni tudjátok, hogy mit is 
mondanak egymásnak. Semennyivel sincsenek közelebb ahhoz, hogy megismerjék a szeretetet, mint korábban, mivel 

minden, amit mondtatok, az nem felismerhető számukra, mert ők nem rendelkeznek vele. Hát ez a kirakós ma estére.  
 

Minden, amink van, csupán annyi, amit magatokba tudtok fogadni. Tehát nekikezdünk a harmadik nyelvnek. Azt 
szeretnénk, ha meglátnátok, hogy miről is beszélünk. Azt szeretnénk, ha ebből minél többet értenétek meg, annyit, 

amennyit csak tudtok. Tekintsük át most azt, amit korábban elmondtunk az emberi lélekről. A lélek nem része a 

fizikaiságnak, és még csak nem is testi szinten lakozik bennetek. De nem ám! Ez nem kémiai dolog, nem a szinapszis, 
nem az intuíció, és egyetlen dolog sem, amit erről tanultatok. Ez valami olyasmi, amit nem tudtok megérteni. Ez a 

Teremtő egy darabkája, azé a Teremtő Forrásé, amely megteremtette mindazt, ami van. Sok idővel ezelőtt teremtett egy 
csodálatos, jóindulatú rendszert, és szüksége volt egy univerzumra, a galaxisokra, bolygókra és életre, hogy befejezze 

azt. Mindezek hibátlanul és megfelelően lettek összerakva, be is fejezték, és nem csak úgy véletlenszerűen. A Teremtő 

Forrás, amely a körülöttetek lévő bolygókat, a körben lévő galaxisokat megépítette, bennetek van. Rejtőzködik. 
Rejtőzködik, mert számotokra a bolygón lévő teszt része, hogy felfedezzétek a szabad választással, ha az jelen van. Hogy 

még jobban el legyen rejtve, csak egy bizonyos százalék felett kezelhetitek azt, így nem lehettek a tudatában. Nem 
vagytok a nagyságának, vagy annak a tudatában, hogy mi is az... de intuitívan tudatában vagytok annak, hogy az 

emberiség tud Istenről. Amilyen messze csak vissza tudtok tekinteni a történelembe - az emberibe -, eljöttetek a bolygóra 

és kerestétek a Teremtőt - mivel az ott van bennetek. Aztán megtörtént, eljöttek a Plejádiak. Olyan módon fogok beszélni 
nektek róluk, ahogyan még sohasem tettem.  

 
Az emberi lélek mindent áthat körülöttetek. Nem behatárolható. Olyan tiszta, többdimenziós energia, amely megszentelt 

és minden olyan dolgon túlmutat, amit csak mérni tudtok, bármin. Nem olyan mértékű, hogy valaha is meglássátok. 
Nincs rá szavatok, nincsenek rá színeitek. Túlságosan is távoli bármilyen emberi érzékelés számára, amely valaha is 

beazonosíthatná. Azért szeret benneteket, mert ti vagytok a család. A legközelebbi dolog a szeretet, és ez az, amit 

éreztek. Nem tudjátok ezt megmagyarázni, nem tudjátok a lelketeket megmagyarázni, nem tudjátok a Teremtőt 
megmagyarázni, de tudjátok, hogy ott van. Nincs neme és ez bizony mindenkiben benne van. Kedveseim, ez bennem is 

ott van. Én nem vagyok ember, de bennem van. A megbecsülés és hála álláspontjából beszélek hozzátok. Sohasem 
voltam ember. El sem tudom gondolni, hogy min mentetek keresztül. Megdöbbentő a számomra az, hogy ti 

jelentkeztetek erre. A lélek pont ott van. A lélek része a DNS-eteknek? Igen, természetesen. Már azonosítottam a benne 

lakozó rétegeket, de az nem minden. A testetek minden kémiai elemében benne van. Olyan módon lakozik a 
tudatosságotok energiájában, amit nem is tudtok. Olyan módokon érhető el, amiről nem is tudtok - és merhetetlenül 

szeret benneteket. Nem tudom elmondani nektek, hogy mi is ez, mert nincsenek meg a fogalmaitok ahhoz, hogy 
megértsétek. De ha egy pillanatra el tudnátok gondolni a leggyönyörűbb színeket, amiket valaha csak láttatok, akkor az 

az lenne. A leginkább jóindulatú erő, amit valaha éreztetek, akkor az az lenne. A legnagyobb szeretet, amivel valaha is 
rendelkeztetek valaki iránt, vagy valakitől, akkor az az lenne. Bármi, ami túltesz mindazon, amit a bolygón valaha is 

megtapasztaltatok, akkor az az lenne. A Plejádiak adták ezt nektek át nagyon régen. Róluk akarok beszélni nektek, 

miután rólatok beszéltem.  
 

Kedveseim, nehéz dolog ez. Egy olyan dolog áttekintése, amit megbeszéltünk már, de tovább akarunk menni benne. Azok 
a dolgok, amiket ma átadok nektek, idegenszerűeknek fognak hangzani, de még inkább hátborzongatónak, sokuk pedig 

furcsának. Felkészültünk erre, de közületek sokaknak ezt tudniuk kell. Az öreg lelkekhez beszélek, a hallgatókhoz és a 
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jelenlevőkhöz is. Nem mindenkihez, de a legtöbbekhez. A legtöbbekhez. El szeretném mondani nektek, hogy kik vagytok. 

Ha ilyen módon nem adtam volna át nektek ezt az információt korábban, akkor ezt most kellene hallanotok. Amikor az 
emberiség készen állt arra, hogy a Plejádiak elvessék a magokat, akkor egyszerűen csak a bolygón lévő állatok részei 

voltatok, arra tervezve, hogy az evolúció azon állomásán legyetek. Ti voltatok a barlanglakó meghaladásának a módja. 

Készen álltatok. Úgy néztetek ki, ahogyan most. Úgy cselekedtetek, ahogyan most. Készen álltatok. Nem is olyan régen 
volt ez. Ha le akarjátok festeni 200.000 év képét, akkor ebből 100.000 a felkészüléssel telt el, ugyanis csakis így lehetett 

egyfajta ember a 14-15 fajta helyett, mint minden más állat esetében. Nos, itt jönnek a kérdések. Melyik időben épült fel 
Lemúria? Mikor történt meg a magvetés? Mit gondoltok, kik voltak itt, hogy fogadják a magokat? Csak ti, "hagyományos" 

emberek, akik keresztüljöttek az evolúció folyamatán, vagy más állatok is? A válasz: nem, ti voltatok azok és a 

Plejádokról érkeztetek. El akarok mondani nektek valamit. Amikor elérkezik az újraszületés, akkor az nincs korlátozva ám 
erre a bolygóra. Tudatában voltatok ennek, nem igaz? Bárhonnan érkezhettetek. Amikor az emberiség exponenciálisan 

növekszik, akkor mit gondoltok, az honnan gyűlik össze? Más helyekről. Az élet nem a semmiből bukkan fel. Mi lenne, ha 
azt mondanám nektek, hogy léteznek entitások és lelkek olyan csoportjai, akik leszületnek. Évmilliók óta megy ez így. 

Más helyekről. Sokkal régebb óta, mint 200.000 év. A Plejádokról érkeztetek. Beleegyeztetek, hogy belecsöppenjetek 
abba, amivé ki kell, hogy fejlődjetek. Abba, hogy egy alapvető formába kell visszajöjjetek és befogadni a magokat, mert 

egy bizonyos fajta kémiai készenlétben, lelki emlékezésben kellett, hogy legyetek. Mindazon dolgokat, amikről sohasem 

hallottatok, ki kellett javítani ahhoz, hogy befogadjátok a magokat, hogy a DNS összeolvadjon, hogy a kromoszómák 
elmozduljanak - és amiatt is, akik vagytok. Ez hát a teremtés története. Nos, fejezzük mindezt ki lehetőleg egyszerűen. 

 
Ádám és Éva különlegesek voltak. Ti voltatok azok. Befogadva egy másik helyről származó frissítést, készen állva a fény 

és a sötétség tudásának befogadására. Ez nem véletlenszerű volt, ezek ti voltatok. Nem csak, hogy öreg lelkek vagytok, 

hanem nagyon különleges öreg lelkek vagytok. A Plejádokról érkeztetek ide. Ez egy olyan rendszer, amiben nem is 
hittetek volna. A "mindentől a majdnem semmiig"-ből jöttetek. Azért csináltátok ezt, mert láttátok a mai nap lehetőségét. 

Hány életet éltetek le az elmúlt néhány 100.000 évben? Min mentetek keresztül azért, hogy ma idekerüljetek? El akarom 
mondani nektek azt, hogy ez hová tart és annak a lehetőségét, hogy vajon hová is juthat el mindez. Le szeretnék festeni 

néhány időkeretet a számotokra. Nem akarlak megijeszteni benneteket azzal, hogy ez milyen hosszú is lehetne valójában, 
de meg akarom mutatni nektek annak a lehetőségeit, hogy mik lehettek. Ez az a pont, ahol furcsává válik a dolog.  

 

Amikor Plejádit mondok, akkor kire gondoltok? Mit képzeltek el? Olyan emberi formákat, amelyek talán magasabbak és 
nagyon bölcsek? Ide fognak jönni, nem feltétlenül járművekben, de ide fognak jönni. Egy pillanat alatt fognak idejönni. 

Mit mondana el nektek mindaz, amivel ők rendelkeztek, de ti nem? Tehát most le szeretném festeni a képet. A Plejádok - 
a Hét Nővér - 9 Napból épül fel. A 3 lakható bolygónak - végül a Plejádiak által mind be lettek lakva - 2 millió éve 

megvilágosodott emberi társadalma volt. A tiétek 200.000 éves. Ebből több száz év igazából Lemúriába számít bele. 

50.000 év az, ahol ez igazából elkezdődött. Tényleg! Majdnem a teljes maradéka pedig a felkészülés volt. Épp most 
mondtam el nektek, hogy a Plejádiaknak erre majdnem 2 millió évük volt. Egy olyan társadalomra tekintetek rá, amely 

nyolcszor hosszabb idejű, mint a tiétek. Nyolcszor. Keresztülmentek ugyanúgy mindazon, amin az indulásotok óta ti is. 
Ahogyan ti is, ők is felnőttek és érettek lettek. Nekik is megvolt a maguk időkerete. Ők is, mint ti most, elérték a 

levizsgázott állapotot, és ekkor minden megváltozott a számukra. Két millió év. Ennek egy részét - körülbelül 10.000 évet 

- egymás gyilkolásával töltötték el. Ismerősen hangzik ez? Egymás gyilkolásával. Az érettség kőhajigálós játszóterén 
voltak, minden érettség nélkül csúfolva egymást a sötétben. Ugyanaz az eredménye volt náluk is, mint nálatok. Átlépték a 

jelzést és elkezdték fogadni az információt. Én ott voltam, higgyétek el nekem! Ma este el fogom mesélni nektek ezt is, 
de most róluk szeretnék beszélni. Olyan a DNS-ük, mint a tiétek. Valószínűleg tudtátok ezt. Ezt fogjátok megtalálni 

galaxis szerte. A DNS az DNS. Azok az alapelvek, amelyek itt meg lettek teremtve... nos, azok lettek megteremtve 
mindenütt. Ez az élet építőköve. Pont. Egy napon meg fogjátok látni, amikor életet, DNS-t találtok más helyeken ebben a 

Naprendszerben. El fogjátok kezdeni megérteni azt, hogy mindenhol ez okozza természetes módon az élet folyamatát. 

Két millió év. A DNS-ük elkezdett életképesebbé válni, ahogyan a tiétek is. 44, 54, 55, 66, 77, 88%. Hadd mondjam el 
nektek, hogy mi is történik 88%-nál. Elkezdtek összeolvadni a lélekkel. Isteninek lettetek megtervezve, tudtátok? 

 
El akarok mondani nektek valamit. Örök életre lettetek megtervezve, önmegújulóra, ahol minden sejt csak működik és 

működik, különösen a bennetek lévő isteniek. Amikor ez elkezdi kiegyensúlyozni a sejtszerkezeteket, akkor újakat teremt 

meg. Elmegy a tervhez. Sohasem öregszik, soha nem öregedtek meg. "Kryon, mit fogtok kezdeni a túlnépesedéssel, ha 
sohasem öregedünk meg?" Hadd adjak egy jó tanácsot. A Plejádiaknak 3 bolygójuk is volt. Mond ez nektek valamit? Meg 

fogtok tanulni kimozdulni, tanulni fogtok a világegyetemről. Ez nem valaminek a hozadéka, nem egy probléma, hanem 
egy csodálatos dolog. Egy Plejádi a legközelebbi dolog ahhoz mérten, ha valaha is látnátok egy angyalt. Ők 88%-on 

működnek. Irányítással bírnak a fizika felett, és bármivel össze tudnak keveredni, amivel csak akarnak. Az emberi lélek az 
isteni fizika, és maximális irányítással rendelkezik mindenek felett. A Teremtő benne van a lélekben. A Teremtő a 

világegyetem mesteri fizikusa. Ha ezen a 88%-on vagytok, akkor minden felett irányítással rendelkeztek. Ezek a bennetek 

lévő magok. "Milyen társadalmuk van?" - kérdezhetnétek. Nincsen társadalmuk, túlhaladtak rajta. Csakis a szakadatlan 
szeretet létezik. A legközelebbi dolog ahhoz mérten, ha valaha is meglátnátok egy angyalt. A Teremtő Forrás 88%-a, 

több mint két millió éve.  
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A Plejádiakban mások vetették el a magokat. Az Orionról, Arktúriáról beszéltünk, ők váltak a nagyszüleitekké. Létezik egy 

azt megelőző is, amelyről sohasem hallottatok. Évmilliókat vettek igénybe, vagy még többet is. Megértitek ugye, hogy 
egy olyan bolygón, amely több mint 4 milliárd éves, azon ti vagytok az újfiúk. Igazán újak vagytok. Képzeljétek csak el, 

hogy mi zajlott le a galaxisotokban! Tudjátok, hogy milyen hosszú 1 milliárd év? Képzeljétek csak el, hogy mi zajlott le! 

Ebben a pillanatban ez a szabad választás egyetlen bolygója a galaxisban. Kedveseim, ti vagytok azok. Épp most léptétek 
át a határvonalat, és az összes olyan élet, amelynek isteni DNS-e van ebben a galaxisban, az tud rólatok. A jelzés el lett 

küldve. El szeretném mondani nektek, hogy ez mit is tesz valójában. Ünneplést, reményt, látogatókat és segítséget hoz - 
a rendszer elindul. Mindezen beszélgetés a lélekről szól. Itt van az ok, hogy miért is. A rendszerről szeretnék beszélni 

nektek. A társam azzal töltötte a napot, hogy az evolúcióról beszélt nektek. A testetek sejtszerkezetén belüli spirituális 

fejlődés egy olyan szimbiotikus kapcsolatot teremt meg a DNS-etek és az Akashátok között, amely maga az intuíció. Nem 
igazán beszélt mindezen dolgokról és a lélekről, mert ezt még nem adtuk át neki. A spirituális evolúció rendszere a lelken 

át érkezik. Pont. Nem a tobozmirigyen keresztül jön, a tobozmirigy a Felsőbb-Ént érzékeli. Az intuíció érzi a Felsőbb-Ént 
is, de a lélek az egyetlen, aki közvetíti az információt. A lélek kapcsolódik a Hálókhoz. Az emberi lélek a katalizátor. Mindig 

is az volt... az energia szintjének azon készültségi szintje miatt, amely fogadására most már készen álltok. Nem az emberi 
részen keresztül lép be. Nem tud. A jelenleg felnyíló időkapszulák, amelyeket a Plejádiak élesítettek be - ha használhatom 

ezt a szót - szó szerint arra vannak beélesítve, hogy közvetlenül az irányotokba süssék ki, adják át az információt, amely 

pedig a lélek részetek irányába fog menni. A lélek részetek csakis úgy alkalmazható, ha eléritek a 44%-ot. A spirituális 
evolúció a lelki tudatosság felemelkedése lesz. 

 
Van itt valami olyan dolog, amiről sohasem beszéltünk és amit kezdtek érezni. Ezt lelki emlékezetnek fogjuk elnevezni. Az 

Akashátok csakis a Földről származik. Hadd mondjak el nektek erről valamit. Nagyon régen információt adtunk át arról, 

hogy mi történt az Akasha emlékezetetekkel, amikor átsuhantatok a fátylon. Az bizony itt maradt. Az a kristály anyagában 
van a Teremtés Barlangjában, amire azt mondhatnátok, hogy mindenre emlékszik. Olyan ez, mintha lenne egy saját 

kristályotok és az a bolygón maradna. Amikor a lelketek visszatér, felveszi az információt, belerakja a DNS-etekbe és 
kiszáll, hogy mehessetek. Az pedig itt marad. Tehát, hadd kérdezzelek meg benneteket. Miért is emlékeznek néhányan 

közületek arra, hogy kik voltak más bolygókon? Látjátok, tudok róla, hogy kik is vagytok. Közületek néhányan emlékeznek 
a Plejádokra is. Páran közületek pedig arra emlékeznek, hogy min mentek keresztül azt megelőzően. Ez reményt ad 

nektek, mert tudjátok, hogy hová vezetett. Meg kell lássátok a 88%-ot és azért vagytok itt, mert ennek az esélye történik 

meg itt. Nem fogjátok elszalasztani. Ki tudja, hogy meddig fog ez tartani? Nem számít, mert egész végig itt lesztek. 88%. 
A "lelki emlékezet" az, amit lelki Akashának fogunk elnevezni. Ez emlékszik a régi Földre, és ez most kezd el megtörténni. 

A lelki emlékezet az ezen a bolygón zajló fejlődési folyamatba fog megérkezni. Emlékezni fogtok arra, hogy örökkévalóak 
vagytok. Kik voltatok vajon 5 millió évvel ezelőtt? Hát nem Plejádiak. Nálatok is ez fog bekövetkezni. Tudni akarjátok, 

tényleg tudni akarjátok, hogy honnan származik a lelketek? A szabad választás összes bolygója, amely levizsgázott, az 

nem légből kapott dolog. Páran egyenesen a Teremtő Forrásból származnak. Olyan egyéb helyekről jönnek kedveseim, 
ahol keresztülmentek ezen. Ezek vagytok ti. De a szobában és a hallgatók között lévők nem is lehetnének itt, hogy ezt 

hallgassák, ameddig a lelki emlékezet egy olyan bizonyos tulajdonságával nem rendelkeznének, amely már eleve 
működne. Ez nem az, amit a bolygón tettetek, hanem az, amit a Plejádokon csináltatok. A Hét Nővérben már 

keresztülmentetek ezen, levizsgáztatok és hosszú időt töltöttetek el azzal, hogy egyre közelebb és közelebb haladtatok az 

Isteni Forrás irányába. Annyira vonzó az kedveseim, hogy egy olyan helyre jöttök el, ahol egyek vagytok Istennel. Ott 
voltatok, megtettétek és ti voltatok az elsők a bolygón, akik fogadták a magokat. Most felébredtetek, és egy kicsit 

emlékeztek arra, hogy ez milyen is volt - de csak egy kicsit. Emberi lényként konfliktusokkal küszködtök. Azt is tudjátok, 
hogy hová mehettek és mit tehettek meg. Frusztráció, néha pedig kémiai egyensúlyhiány is jelen van. Az elmúlt két 

évben sokan meghaltak. Lehet, hogy azok a barátaitok voltak azok, akik nem álltak készen erre. Lehet, hogy társak 
voltak. El szeretnék mondani nektek valamit, ha nem hallottátok volna korábban. Visszatérnek. Nem tudnak olyan sokáig 

távol maradni. A 2012-ben történtek miatt kellett távozniuk kedveseim, hogy kikövezzék a visszatérésetekhez az utat. Be 

volt ütemezve a korai távozás, hogy stabilan ki legyen kövezve a visszautatok. Van itt egy rendszer, amely túlmutat a 
legnagyszerűbb jóindulaton. Van itt egy rendszer, amely a Teremtő Forrás azon legnagyobb szeretetével illatozik, amit 

csak el tudtok képzelni... "csepegtetve", apránként adagolva azt, és várva rátok, hogy eggyé váljatok Istennel. 
 

A helyiség tele van szent férfiak és nők képeivel. Sokan közülük olyan más kontinenseken vannak, amely által megtalálták 

azt a kapcsolatot, ami elhozta számukra a teljességet, amivel nagyon sok ideig életben tudták tartani önmagukat. Egyek 
lettek a bolygóval, a tudatosságban összeolvadtak a természettel - és ez volt minden. Egy régi energiába ez mindig is 

lehetséges volt, de ez elég sok figyelmet igényelt, és örökre meg is változtatta az életüket. Néhányan közülük nem tudták 
megenni azt, amit korábban ettek, sokuk pedig nőtlenné, társtalanná vált. Mindezen dolgok azért történtek, hogy 

megteremtsék azt a becses energiát, amely egy pillanatra a Teremtő megnyugtató érzését adta meg számukra. 
Kedveseim, azt szeretném mondani nektek, hogy ők annak voltak az előfutárai, ami következik. Az ő múltjuk, a ti jövőtök. 

A szabad választással persze akár meg is fordíthatjátok ezt a folyamatot, ha éppen úgy kívánjátok, de nem fogjátok. 

Haladhattok lassan is, ha éppenséggel azt szeretnétek, de nem fogtok. Amiatt tudom mindezt, ami a múltban, régebben 
már megtörtént.  

 
Látjátok, a béke, a szeretet, a Szellem jóindulata és a könyörület, mind-mind egyfajta függőséget okoznak. Tudjátok, 

hogy honnan tudom? Beszéljünk arról a mesterről, akiről ez a mostani időszak szól. Talán láttatok már Krisztus képeket, 
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és láttátok az állatokat is a lábainál összegyűlni. Ez pontos ábrázolás volt. Az állatok meglátták a 88-90%-os hatásfokot 

benne, és vonzódtak hozzá. Látjátok, ez függőséget okoz. Az emberek mindenhonnan vonzódtak hozzá, hogy leüljenek a 
lábaihoz, és nézzék a ragyogását, mivel ez függőséget okozott. A körülötte lévő kíséret kellemes volt, és Isten ölelő 

karjait is érezhettetek. Vele szemben ültetek, és azokban a pillanatokban minden rendben volt veletek. Amikor kicsit 

tovább maradtatok, akkor lehet, hogy meg is etetett benneteket, mialatt ott voltatok. Mindez valóságos volt. Ez a szeretet 
és a könyörület függőségi energiájának ünneplése, nem igaz? Ez az, ahová tartotok. Viszont, ezen túlmutatóan, ahogy 

növelitek a DNS-etek hatékonysági százalékát, a lelketek egyre több teremtő energiát vonz be a Forrásból. Ez az emberi 
szellem és lélek éretté válása, kifejlődése. A biológián és a tudatosságon túlmutató út. Kezet ráztok azzal a Forrással, 

amely megteremtette a világegyetemet. Befejezem a lélek történetét.  

 
Ez az, ahová tart a dolog. Ez az, amiért ezt tanítjuk. Most már tudjátok. Lehet, hogy szeretnétek újra megvizsgálni azokat 

a szavakat, hogy: "Mennyi ideig is fog tartani?" Túl sokáig, ez csak a kezdet. A második évben vagytok kedveseim, a 
másodikban. Ez annak az ünneplése, hogy megcsináltátok. Szellemiségben érett embereket fogtok elkezdeni látni. Újra és 

újra elmondtuk azokat a dolgokat, amelyek annyira nincsenek egyensúlyban manapság a humanizmusban, de el fognak 
kezdeni egyensúlyba kerülni és éretté fognak válni. Ezt fogjátok látni mindenhol. Minden szempontból gondolhattok rá... 

még a politika szempontjából is. Egyensúly, könyörület és bölcsesség. El fogjátok kezdeni meglátni ezeket. Amikor 

legközelebb eljöttök, emlékezni fogtok arra, hogy kik vagytok. Ez az ígéretem. Fel fogjátok szedni azt, amit 
hátrahagytatok. Öreg lelkek, bölcs "öreg gyermekek" lesztek, túlmutatóan minden olyan gyermeknél, akiket ma ismertek. 

Nem fogjátok elkövetni ugyanazokat a hibákat, mint ebben a körben - egyiküket sem. Ez jobban belétek áramlik majd, 
mint az Akasha. A lelki emlékezet vigyázni fog rátok. A gyermekeitek azt fogják hordozni, amit ti. Így fog ez működni. Ez 

az, ami előre fogja mozdítani a régi békét a Földön. A lélek energiájából történő levizsgázás. 

 
Ez túl ezoterikus a számotokra? Rendben van, nekem van időm. Ellenőrizzétek le velem együtt majd egymillió év múlva! 

 
És ez így van. 

 

Kryon 
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