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Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 
 

Amikor tegnap elkezdtük, akkor behívtuk a kíséretet a szobába és az azóta is bent van. Ez nem lineáris, nem tudjátok 
megszámolni őket. Még csak nem is olyan tudatossággal rendelkeznek, mint ti. Gondoljatok energiaként rájuk! Ily módon 

számotokra ezek többdimenziósak és bonyolultak, de számunkra ez tény és valóságos. Amikor behívjuk a kíséretet, 

valójában az energia egy olyan összeillesztésére adunk engedélyt, amely jóindulatú és együttérző szeretne lenni 
mindenkivel, aki itt van. Ez minden alkalommal különböző. 

 
Amikor egy ilyen összeillesztésben ültök kedveseim, ülve egy székben, egy irányba nézve, elcsendesedve és 

összpontosítva, akkor az egy szándék, tudtátok ezt? Szándék arra nézve, hogy dolgozzatok magatokon, hogy többet 

tudjatok és hogy toleránsabbak legyetek. Közületek nem mindenkinek azonosak a szándékaik, akaratuk, kívánságaik, és 
az utak is mind különbözőek, de a kíséret mindegyiküket ismeri. A Kryoni kíséret a Központi Magból, a Központi Forrásból 

származik. Még azt is mondhatjátok, hogy: "Az energia üdvözöl minket és a Felsőbb-Énünket" Néhányan közületek érzik 
is ezt. Ez egy biztonságos hely. 

 
Tegnap tettem egy kijelentést, hogy ez volt az év utolsó közvetítése. Nos, az volt, ha úgy határozzátok ezt meg, ahogyan 

én. A közvetítés tele van új információval, mélyenszántó dolgokkal, amiket sokszor meg kellene hallgatnotok és leírnotok, 

de nem ennél. Nem ennél. Ez nektek szól. Ez a teremben jelenlevőknek és mindazoknak szól, akik hallgatni kívánják. 
Ennek ahhoz van köze, amit ezen a napon megtapasztaltatok, mert sokatok számára ez más volt. A program arra lett 

tervezve, hogy olyan dolgokat mozgasson meg bennetek, hogy megkérdőjelezzétek a valóságotokat. Hogy olyan 
összetett dolgokat mutasson meg számotokra, amelyekre korábban talán nem is gondoltatok, vagy még nem érettétek 

meg. Ez a 3D-s valóságotok határait feszegeti, így azt érezhetitek, hogy szabadon átláthattok rajta. Azokat a szavakat 

használjuk, hogy: "Lehetséges, hogy ennél több is van még?" Amink van még, az bonyolult. A fátyol másik oldalán 
vagyunk, így amivel mi rendelkezünk és számunkra nehéz, az ti vagytok. Egy régi energiából érkeztek, beleszületve a régi 

energiába. Az pedig kezdi épp átdolgozni a valóságotokat az újba, egy olyanba, amire nem számítotok, ami új normával 
rendelkezik, amely más szabályokkal van megtöltve. Át kell, hogy kalibrálódjatok, és az emberek ezt nem teszik meg 

egykönnyen. Az agyatok nem erre lett megtervezve. A túlélő agy, amellyel rendelkeztek fogalmakat használ és tesz 
magáévá, majd azok valósággá válnak. Spirituálisan ez a túlélés. Amikor a szabályok elkezdenek átváltozni, akkor ez 

bizony sok dolgot fenyeget bennetek. Azonosságot, amire vágytok és amit akartok. Hirtelen egyszer csak ez más lesz. 

Mindent újra mérlegeltek, amit mondtunk, és összevetitek azzal, amit azok által tanultatok meg, akikben megbíztok. 
 

Újra elmondom nektek azt, hogy az energia átváltozik. Amit megtanultatok, az lehet, hogy helytálló és igaz volt abban az 
időben, de ez már elmozdult és megváltozott. Olyannyira megváltoztattátok ezt a bolygót, hogy megváltozott a jövő. 

Megváltozott a Föld célja, a galaxisban lévő helye, a felétek érkező és a szabad választás következő bolygójának 

lehetőségei, ezek mind megváltoztak. Egy napon az lesz a feladatotok, hogy másoknak vessétek el a DNS-eteket. Nos, 
most már értitek mindezt? Nem. Nagyszerűbb ez annál. Értitek, hogy mi lett ma itt részleteiben bemutatva? Nem. Nem is 

vártuk el. 
 

Át szeretnék adni nektek egy fogalmat. Ez egy igazán rövidke üzenet, csak nektek. Mindannyiótoknak, akik itt ültök. Át 

akarok adni nektek egy koncepciót és szeretném, ha emlékeznétek rá. Ez egy olyan hasonlat, amit használtunk már 
korábban, de most azt szeretném, hogy igazán meglássátok. Az emberek szeretnek enni. Ez egy olyan öröm - élvezeti 

forrás, amivel mindannyian rendelkeztek és rendelkeznetek is kellene. Ez így lett megtervezve - ilyen módon lett 
megtervezve. Csodálatosak azok a pillanatok, amikor asztalhoz ültök másokkal, és esztek egy jót. Az étkezés 

folyamatában és az étel forgatókönyvében úgy általánosságban, mindannyian tudjátok azt, hogy valószínűleg vannak 
csodálatos és kevésbé nagyszerű szakácsok is. Amikor elmentek egy helyre, felfedeztek egy csodás ételt, és minden falat 

csodás az ízlelőbimbóitoknak, akkor arra emlékezni fogtok. 

 
Azt szeretném, ha egy pillanatra ide - a fenti képbe - helyeznétek el magatokat a barátaitokkal. Általatok ismert és nem 

ismert emberek is vannak egyaránt körülöttetek az asztalnál. Ez a kép most jól jellemzi ezt a termet. Mindannyiótok 
számára egy-egy csodálatos étel van felszolgálva. Az élvezetnek számos fokozata van általában, de ti mindet művelitek. 

Néhányan közületek extázisban vannak az ételtől. Találkozni akartok a szakáccsal. Imádjátok. Így hát, tesztek egy 

próbát. Sétáltok egyet az asztal körül, hogy megtudjátok, mit is gondol a másik arról az ételről, amit megevett. Aztán egy 
kicsit nehezebbé válik a dolog, mert most már felfogjátok azt is, hogy az egyes személyek mit találtak ízletesnek és mit 

nem - hogy rostos volt-e, ízletes volt-e, hogy egy élmény volt-e? Aztán majd kifogtok egy olyat, aki intellektuális. Élvezted 
az ételt? "Óh, az egyik legjobb volt, de igazából nem élveztem annyira." Hogyan lehetett az egyik legjobb, ha nem is 

élvezted? "Mert ahogyan az ízlelőbimbóimon landolt, azon tűnődtem, hogy mi is volt a rendelés. Frusztrált voltam, és ez 
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megszakította az ételem élvezetének folyamatát, mivel nem tudom, hogy mi is van benne. Nem tudom, hogy hogyan 
készült. Nem tudom, hogy mennyi ideig lett bepácolva. Nem tudok semmit sem a szakácsról. Így most itt vagyok 
frusztráltan. Nem, nem élveztem." Kell, hogy tovább folytassam?  

 

Azt szeretném, hogy üljetek le, kicsit álljatok meg itt, és élvezzétek az új korszak szerszámait. Egy olyan rendszer van 
jelen, amely intuíciót kézbesít a számotokra. Tényleg ki kell ezt ennyire találjátok? Itt egy olyan rendszer van jelen, ami új 

fogalmakat kézbesít számotokra arról, hogy kik is vagytok, mit is tehettek, és valóban megváltoztatja a biológiátokat. Ott 
fogtok hát ülni, és ezt fogjátok elemezgeti? Igazán tudnotok kell, hogy felszínre kerüljenek a részletek? Azért adom át ezt 

nektek, mert bizonyos mértékig a válasz benne van mindannyiótokban, és a válasz: igen - bizonyos mértékig. Az asztal 

körül sétálgatva azt találgatjátok, hogy az tényleg egy általános jelenség-e. Még azoknál is, akik imádják... ők is találkozni 
akarnak a szakáccsal. Látni akarják az arcát, tudni akarják a receptet. Még azok is, akiknek ízlett.  

 
Aztán van egyvalaki, aki csak elmosolyodik és azt mondja, hogy: "Engem nem érdekel. Nem érdekel, hogy találkozzam a 
szakáccsal, csak akarok még belőle." Arra szeretnélek felszólítani benneteket, hogy legyetek ez a személy! Kedveseim, 
nem kell, hogy tudjátok! Megígérem nektek, hogy végül ezek a dolgok el fognak kezdeni kiigazodni, és spirituális logikává 

fognak válni. Volt valaha olyan helyzet az életetekben, amikor fogalmatok sem volt arról, hogy miért is voltatok 

kiborultak, frusztráltak? Az idő halad, a dolgok történnek, és ti csak visszanéztek és azt mondjátok: "Óh, most már 
értem." Nézitek a szinkronicitás keze munkáját, amely anélkül taszigál benneteket ide-oda, hogy közben tudnátok, vagy 

csupán fogalmatok lenne arról, hogy ezt valójában ti kértétek. Mert bizony ti engedélyeztétek azt, hogy egy olyan 
jóindulatú helyre helyezzen el benneteket, amire talán nem is számítottatok. Aztán ott ültök visszatekintve, hogy: "Soha 
nem tervezhettem el ezt." Ha a kezdeteknél elmondtuk volna nektek, hogy mik voltak a tervek, akkor nem csináltátok 

volna meg. Tudjátok, hogy igazam van.  
 

Tehát, azt szeretném, ha annak tudatában ülnétek itt, hogy Isten szeretete ismeri a neveteket, illetve, hogy anélkül is 
képesek vagytok keresztül dolgozni magatokat a kirakóson, hogy ismernétek a receptet - az aprólékos részteleteket, a 

hogyanokat és a miérteket. Néhányan közületek arra lettek alkatilag "kialakítva", hogy feltegyék ezeket a kérdéseket. 
Toleránsaknak kell legyetek azzal kapcsolatban, hogy nincsenek válaszok, és, hogy az ígéret az: egy napon sokkal jobban 

meg fogjátok érteni ezt, és élvezni fogjátok a logikáját, de ma rendben van az, hogy nem ismeritek. Ne hagyjátok, hogy 

az intellektuális agyatok elrontsa azt, ami érkezik! Ne hagyjátok, hogy a bennetek lévő túlélési ösztönnek "mindent tudni 
akarok" típusú hozzáállása legyen avégett, hogy részt vehessetek az emberiség legnagyszerűbb változásában, ahol az 

öreg lélek mutatja az utat. Ez az üzenet a számotokra. Különösképpen ezen csoport számára, mivel egy olyan tanítási 
napon vagytok túl, amely eklektikus, körüljárt, sok tárgyat lefedett és csak fogalmakat, koncepcionális elveket mutatott 

be a számotokra. Most már csak rajtatok áll a dolog.  

 
A magok el lettek vetve a számotokra azért, hogy megváltozzon a valódi lényege annak, akiről azt gondoljátok, hogy ti 

vagytok. Ez mind benne van az Akashában. Valóban. Öreg lélek, gondolj erre: ez egy nagyra becsült tapasztalat, tudás és 
bölcsesség, amely csak arra vár, hogy elő legyen hozva, és rá legyen helyezve a mai életetekre. Mit fogtok kezdeni vele? 

Ki kell silabizáljátok őket, vagy haladtok velük együtt? Áldottak vagytok a történelem ezen pontján. A jó helyen vagytok a 

megfelelő időben, azokkal a kirakósokkal, amelyekkel dolgoznotok kellene. Hallottatok? Azokkal, amelyekkel együtt kéne, 
hogy dolgozzatok, mivel ti vagytok azok, akik átkalibrálják az életeteket. Kryon vagyok, az emberiség szerelmese. 

 
És ez így van. 

 

Kryon 
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