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A lélek tulajdonságai - 1. rész 
Élő közvetítés - 2021. szeptember 1. 

( Forrás: https://www.kryon.com/CHAN2021/k_channel21_Attributes.html ) 
 

 

Az alábbi információ ingyenes, kívánság szerint szabadon kinyomtatható, lemásolható és szétosztható. A szerzői jog 
azonban a kiadó kivételével megtiltja a bármilyen formában történő árusítást. 

 
Megjegyzés: Ez az üzenet ki lett bővítve az olvasók számára, és több információt, több magyarázatot tartalmaz, mint ami 

eredetileg át lett adva hangformátumban, amiről ez át lett írva. 

 

 
Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 

 

Olyan gyakran mondtuk el, hogy ez nem egy globális üzenet, hanem inkább személyes - de újra el fogjuk mondani. 
Sokaknak ezek valóban nehéz idők, mi mégis továbbra is emlékeztettünk benneteket arra, hogy a váltás itt van. Az ősök 

által megjövendölt váltás, a 2012 előtti közvetítéseimben is meg lett jósolva és itt is van. Majdnem egy évtizede benne 
vagyunk, így most már látjátok, hogy miről is beszéltem. Nem szükségszerű, hogy ez a váltás olyan országok közti 

háborúkat hozzon el számotokra, melyekről azt gondolhattátok, hogy ekkorra megtörténnek. Ehelyett ez a sötétség és a 
fény harca, és elkezditek meglátni a tulajdonságokat, és annak eredményeit. 

 

A mai (közvetítés során) korábban átadott válaszok, az alacsony szintű tudatosság összetűzésének figyelmen kívül 
hagyásáról szóltak egy olyan helyen az elmétekben, ahol megláthatjátok és megérezhetitek a saját nagyszerűségeteket. 

Ez segít nektek keresztüljutni ezen az időszakon. Számos nézőpontja létezik ennek a megoldásnak. Hogyan mozdítsátok 
el ezt a bolygót a több fénybe vagy a több békébe? Ez egyetlen nézőpont, de amíg ezt csináljátok, hogyan élitek túl? 

Hogyan tudtok koherensek, azonosak lenni a spirituálissal, mikor mindenhol ott van körülöttetek a sötétség "zaja"? 

 
Tehát, most el fogunk hozni számotokra egy sorozatnyi közvetített üzenetet, hogy segítsenek többet megérteni nektek 

arról, hogy kik is vagytok, hogy segítsenek eljutni nektek arra a helyre. Az ebben a hónapban történő (heti adásokon 
belüli) négy közvetítést: "Az emberi lélek tulajdonságainak" fogjuk elnevezni. Négy közvetítés lesz és mindegyik elérhető 

lesz mindenki számára. Ez hát az első.  
 

Kedveseim, azóta beszélünk a lélekről, mióta 1989-ben megérkeztünk. 31 évvel ezelőtt elkezdtük az emberi lélekről szóló 

üzeneteket. 2014-ben megkértem a társamat, hogy rakja ezt össze egy olyan tanulási programba, ahol az emberi lélek 
kilenc tulajdonságáról beszéltünk - hogy azok hogyan csatlakoznak az életetekhez, az Akashátokhoz, valamint minden 

ezoterikus részetekről és darabkátokról, még a Veleszületettetekről is. Tényleg meg fogunk csinálni megint néhány ilyen 
tanítást, de most négy olyan rendkívüli tulajdonságról szeretnék beszélni, melyekre az idő ezen pontján emlékeztetni kell 

benneteket - így meg fogjátok érteni, hogy kik is vagytok. 

 
Kedveseim, ha úgy látnátok magatokat, ahogyan mi látunk benneteket, akkor az lélegzetelállító lenne. Fenségesek 

vagytok, és nem csupán a bőrön belüli biológiátokról beszélünk egy aggyal és némi tudatossággal. Ehelyett ez oly 
gyakran annak a teljessége, hogy közületek hányan is tekintenek önmagukra. Ezt a mintát használjátok arra, hogy 

hogyan bírtok tudomással önmagatokról azért, hogy megválaszoljátok minden kérdéseteket: "Hogy fogok eljutni A-ból B-
be ebben a világban? Hogyan fogok ma az élet ezen kirakósán dolgozni, és keresztüljutni mindenen?" 
 

Az emberi tudatosság legnagyobb frusztrációi, a többdimenziós kirakósok megfejtésére használt lineáris gondolkodásból 
erednek. Óh, olyan sok van még! Szeretnélek emlékeztetni benneteket arra, hogy milyen nagyok is vagytok! 

 
Az emberi lélek 

 

Az emberi lélek egy olyan spirituális részetek, ami világszerte elismert. Mondtuk már ezt korábban. A bolygón lévő 
minden vallásnak és hitrendszernek van valamilyenfajta hasonlata a "nagyobb részetekre" - a lélekre. Évszázadok óta, de 

még manapság is a tengerészek - a huszadik század óta pedig a repülőgépeken repkedő repülési személyzet is - a 
fedélzeten lévő lelkek számáról beszélnek. Az emberiség többsége és minden szentírás elismeri azt, hogy létezik valami 

nagyobb annál, mint ti, ami valahogyan bennetek lakik. 

 
Szégyen kedveseim, hogy egy lineáris bolygón, lineáris hitrendszerekkel, amire egy nagyszerű, szerető Isten jellemző, az 

lenne elmondva számotokra, hogy a lélek egyetlen okból létezik: hogy az emberi élet végen meg legyen bűntetve vagy 
jutalmazva. Ez majdnem olyan, mintha a lélek (úgy lenne érzékelve), mint valamifajta jármű, ami azért létezik, hogy 

rögzítse, hogy hogyan cselekedtek azon kicsinyke időben, amíg a testetekben vagytok a Földön - majd elviszi az 
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eredményét a túlvilági életbe, hogy ott borzalmat vagy szépséget mutasson be. Ez igaznak hangzik a számotokra? Ez az 

elbeszélés lineáris, fekete-fehér, és nagyon, de nagyon olyan, mint egy emberi történet.  
 

Figyeljetek ide kedveseim: a lelketek a Teremtő Forrás része! Tudtátok ezt? Azóta létezik, mióta Isten. A történet vagy az 

elbeszélés, amit elmondtak nektek, egy gyermeki változata annak, ami sokkalta hatalmasabb, mint bármi, amit el tudtok 
képzelni. 

 
Arról akarok beszélni, hogy milyen nagyok is vagytok. Milyen nagy az emberi lény lelke? Vannak olyanok, akiknek ezt 

meg kell mérnie. Hát az emberi lelket nem lehet. Helyette sokan azt a "3D-s energiamezőt" mérik, ami a fizikai test körül 

jön létre, amit Merkabának neveznek. Ez egyfajta buborék körülöttetek lineáris formában, amíg a bolygón sétáltok. Ez az 
energiamező 8 méter széles minden egyes emberi lény körül. Azonban, ez nem a lelketek. 

 
Spirituális logika 

 
Beszéljünk egy mélyenszántó logikai kirakósról! Ez az egyik időzítő, és egy olyan emberi elfogultságot mutat meg, ami 

mindig a spirituális valóság útjában áll.  

 
Mikor szerzik meg az emberek a lelküket? A válasz: igen. Ez egy látszólag abszurd válasz, de ez az egyetlen, amit 

adhatunk. Sohasem tették! Helyette az mindig is létezett. Gondolkozzatok el ezen egy pillanatig! 
 

Igaz, a többdimenziós fogalmakat nehéz tanítani és megérteni vagy felfogni, mivel az emberi lény lineáris. A logikus 

emberi elme miatt, a mindennapi valóságotokban a bolygón mindennek van kezdete és vége. Akár az életetekről, a 
kocsitokról, egy pár cipőről, egy patakról, vagy a napsütésről van szó - ezeknek van kezdetük és végük. Ezért hajlamosak 

vagytok ugyanezt a felfogást elfogadni mindenre - ameddig el nem juttok Istenhez. Mikor az emberek felteszik a kérdést, 
hogy: "Mikor volt az Isten kezdete?", akkor a válasz: "Nem volt, mert Isten mindig is létezett." Ez egy igaz kifejezés, de 

nem érthető meg egy ember számára. Tehát, még ezen a megbeszélésen belül is felismeritek, hogy létezik néhány 
dolog... hogy az ismert fizikátok nem passzol Istenhez, vagy a spirituális dolgok időzítéséhez. Az elsők, akik 

beleegyezésképpen megbillentenék a fejüket ezen állításra, azok a kvantumfizikusok lennének, akik szintén ezeket a 

nagyon hasonló rejtvényeket fedezik fel a munkájuk során. 
 

Tehát kedveseim, használjunk egy kis spirituális logikát! Ha a lelketek Isten Teremtő Forrásenergiájának a része, akkor, 
mint Isten - az mindig is létezett. Ti, a nagyobb önmagatok, a lelketek, mindig volt, mindig is létezett és mindig létezni is 

fog. 

 
"Ennek nincs értelme Kryon. Hogyan van az ezoterikus, örökkévaló lélek elképzelése összefüggésben a humanizmussal és 
minden olyan dologgal, amiről azt mondtuk, hogy egyáltalán nem olyanok, mint ez? Az egyházam azt mondta nekem, 
hogy akkor kaptam meg a lelkemet, amikor megszülettem!" 
 

Kedveseim, ez egy kirakós a számotokra, és már sokszor elmagyaráztuk, sok alkalommal. Az egyszerű, lineáris 
módotokon, nektek úgy tűnik, hogy intuitívan tudjátok: az emberi lélek létezik. Tehát, korszakokon keresztül rendszereket 

agyaltatok ki az elmétekben ennek megindoklására, majd elfogadtátok azokat, hogy Isten "spirituális szabályai" legyenek 
a számotokra. Ez egyetlen elképzelésen alapult: az ÉLET csupán kémiai dolog, és ezért csak néhány kevéske földi évre 

birtokolja a tudatosságot, amíg itt vagytok ebben az egyetlen testben. 
 

A valóság mítosza (egy hasonlat) 

 
Egy 2022-ből származó időutazó, véletlenül ott felejt egy okostelefont a Földön 5.000 évvel ezelőtt. Egy idő után imádták 

és az emberiség határozottan azt feltételezte, hogy az egy angyali dolog. Még történetek is voltak azon néhány napról, 
mikor "életre kelt és különleges üzeneteket adott át" (mielőtt lemerült volna az akkumulátor) azoknak a "felkenteknek", 

akik megtalálták. Az ábrázolásai a történelem folyamán megtalálhatóak voltak a köveken és a piramisokon, és sok 

történet szól arról, hogy gyógyító tulajdonságai voltak. Néhányan meg voltak győződve arról, hogy mágiát hordozott. Ők 
életükben faragott csecsebecséket hordtak a nyakukban, és a haláluk után elásták azokat velük. Könyvek íródtak arról, 

hogy az mit is kellett elmondjon. Sokan haltak meg azért, mert megpróbálták megvédeni azon nyilvánvaló spirituális 
tanításokat és jelentéseket, hogy az mit is hordoz. Az eredete soha nem lett felfedezve, mivel mindenki félrevonult azok 

közül, akik imádták azt, vagy pedig elpusztultak azok által, akik azt hitték, hogy az maga volt az ördög. 
 

Időközben 2022-ben, majdnem minden első világbéli 12 év feletti gyerek, rendelkezik egy ilyennel. Alkalomszerűen 

írogatnak a barátoknak, felhasználva azon energiatovábbító rendszereket, melyek mindennaposak ebben az időben - ez 
viszont varázslat vagy maga az ördög egy korábbi időszak számára. Az igazság elképesztően különböző volt azok 

nézőpontjaiból, akik ismerték és értették, szemben azokéval, akik nem. 
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Megérteni a fenti hasonlatot 

 
Jelen pillanatban ez a bolygó a spirituális fejlődés sötét korszakaiban van - még mindig lineáris. Csupán annak 

technológiáját fejlesztette ki, ami körülötte van (az elektromosságot) és még el sem kezdte megérteni a "tudatosság 

fizikáját". Még nem látszik a tudatosság reneszánsza, vagy hogy fel lenne ismerve az, hogy az összes fizikai és kémiai 
dologra való teljes befolyás az elméből ered. Ez egy sötét időszak. 

 
Az emberi lélek olyan, mint egy tárgy, amit az időutazó otthagyott. Képzeljétek el az időutazót magyarázkodni valakinek 

olyanról 5.000 évvel ezelőtt - az elektromosság, az internet, vagy bármi más előtt -, ami évezredekig tartott, hogy 

mindennapossá váljon! Az emberi lélek olyan, mint a történetben szereplő okostelefon, amit teljes mértékben 
félreértelmeztek. A hihetetlenül magas szintű "spirituális technológia", ami megengedi, hogy egy többdimenziós módon 

működjön szerte az univerzumokon át, nem lehet még megértve. 
 

Értitek, hogy mit mondok nektek? 
 

Egy magasabb szintű igazság 

 
Ez az örökkévaló lelketek arra lett megtervezve, hogy azokat a konkrét dolgokat tegye, amiket most csináltok. Ez Isten 

azon "spirituális része", ami megengedi számotokra, hogy különféle helyekre szülessetek le ebben a világegyetemben, 
hogy fogja a bolygón lévő mai emberi formát és kifejlesszen egy fejlődő tudatosságot azért, hogy a (fény és a sötétség) 

energiájának kirakósán dolgozzon. Mikor végeztek az élettel, visszatértek a lélekhez. Az talán valahová máshová megy, 

vagy egy olyan elképesztő tervezési gyűlésre, ami megengedi számotokra, hogy folytassatok egy tudatosságot egy másik 
testen belül a Földön, mialatt minden fontos dolgot megtartotok a DNS-en belül. 

 
A lelketek a szépség, jóindulat és kedvesség egyetemes rendszerének részét képezi. Ennek oka van. A fátyolnak (az 

energiának, ami elválaszt benneteket minden tudástól) megvan az oka. Oka van a szabad választásnak, amivel 
rendelkeztek ezen a bolygón - ahol a korlátozott emberi tudatosságotok egyfajta olyan mellettetek álló angyali szülői 

státusz befolyása nélkül hozhat döntéseket, ami azt mondja: "Ezt ne csináld!" Mindezeknek oka van. 

 
A gyakorlati alkalmazás 

 
A lelketek mérhetetlen. Milyen nagy Isten? 

 

Azt kérdezhetitek: "Rendben! Értem, hogy nem értem azt, hogy a lélek óriási, mérhetetlen, hogy egy ember vagyok, és 
hogy itt vagyok, de hogyan segít nekem ez a tudás?" 
 
Rendben, akkor most emlékeztetünk benneteket a váltásra és azon energiára, ami változóban van a bolygón. LEGYETEK 

TUDATÁBAN ANNAK, hogy minden emberi lény magán belül hordozza a többdimenziós lélek egy részét! Ezt a DNS-eteken 

belül hordozzátok, ami azt jelenti, hogy a testetek minden egyes sejtjében. Ez van ébredőben most sok öreg lelken belül 
és kezdi el befogadni a fényt. Erről szól hát a váltás. Figyeljetek ide! A bolygón történő váltás arról szól, hogy több olyan 

többdimenziós tudatosságot és több olyan többdimenziós megértést fogadtok be, amelyek elkezdenek magasabb szintű 
tudatosságba fejlődni. Ezt lehet, hogy még egyszer el kell majd olvassátok! 

 
Ez az evolúció. Ez a tudatosság evolúciója, ami éppen most történik meg. Elkezditek befogadni ezt a többdimenziós 

ébredező energiát, ami megteremti az éberség evolúcióját - fényt, tudatosságot. Ez az, ami minden olyat felkavar, amit 

jelen pillanatban láttok, és szintén ez az, ami végül sok dolgot a megoldásokba fog elmozdítani. Ez azért van, mert végül 
mindannyiótok tudatosabbá fog válni.  

 
"Kryon! Nem vagyok igazán biztos abban, hogy hogyan is tudnék többdimenziósabb lenni. Mit jelent ez?" Hadd adjak 

nektek egy tippet! Sokkal több van a DNS-etekben, mint amit felismeritek. Az sokkal, de sokkal több, mint összetett 

kémia. A tudatosságotok, a többdimenziós részeitek és a DNS-etek darabkái mérhetetlenek. A DNS-etek még az 
egyetemes lélek tapasztalatának emlékét is tartalmazza. Más szavakkal, igazán nem szükséges számotokra, hogy bármit 

is tegyetek, csupán elismerni, hogy ez a tiétek, hogy használjátok. Mindig is ott volt, és most felébredőben van.  
 

Emlékeztető: dolgok, melyeket megláthattok 
 

Ismertek bármilyen egypetéjű ikerpárt ezen a bolygón? Miért nem kérdezitek meg őket arról, amit következőre 

elmondok? Ha megteszitek, akkor ők vissza fogják igazolni ezt. Az egyik iker lehet a bolygó egyik féltekéjén, a másik a 
másikon, de amikor valami olyasmi történik, ami mindkettőjükre hatással lehet (mint például, hogy meghal az anyjuk), 

akkor mindketten azonnal tudnak róla. 
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Az egyik iker telefonálhat a másiknak, és a másik azt fogja felelni, hogy: "Megéreztem, tudom." Más szavakkal, 

megegyező DNS-el, ez a két egyén, két tudatossággal olyan módon van szövetségben, hogy több ezer kilométernyire el 
vannak választva, de mégis megkapják ugyanazt az információt. Ennek van egy fizikai megfelelője - egy kifejezése - egy 

neve, és azt úgy hívják, hogy "összefonódás". Ez egy többdimenziós nézőpont - néhányan kvantumnézőpontnak is 

nevezik, mert túl van a lineárison.  
 

Lehet, hogy nem vagytok egypetéjű ikrek, de ez azt mutatja meg, hogy az emberi lényen belül vannak olyan energiák, 
melyek jóval, de jóval túlmutatnak azon lineáris dolgokon, amiket elmondtak nektek. Ti többdimenziós lények vagytok! 

 

Az összefonódás jól ismert dolog a fizikusok számára, de még nincs teljesen megértve. Ez valami bámulatba ejtő. 
Képzeljétek csak el, hogy olyan nagyok vagytok, hogy mikor össze vagytok fonódva, akkor egy másik csillagrendszerben 

is lehettek, egy másik bolygón. Viszont, ha történik valami az egyik részetekkel, akkor a másik azonnal tudni fog róla. A 
távolság nem számít. Az idő nem számít. Ez tényleg létezik kedveseim. Kérdezzetek csak meg egy fizikust! Ez a valóság. 

Még a DNS-eteken belül is megtörténik. Milyen nagyok vagytok? Kedveseim, az emberi lelketek össze van fonódva 
Istennel. 

 

Tehát, ez varázslat? Imádjátok? Beteszitek egy dobozba és megpróbáljátok linearizálni? Szabályokat készítetek köré jónak 
és gonosznak? Sokan csakugyan ezt tennék, ha látnák az ikrek reakcióit, de nem értik meg az emberi DNS-ben létező 

magas szintű tudatosságot. 
 

Használjátok önmagatok ezen csodás nézőpontját 

 
Azt szeretném, ha megértenétek, hogy mindegyikőtöknek megvan a képessége arra, hogy rászokjon a lelkére, a szívére - 

ahogyan azt mondjátok - és megengedje a legjóindulatúbb szeretethullámot keresztüláramlani önmagán! 
Összefonódhattok az angyali világgal! Összefonódhattok a "nagyobb önmagatokkal". Elmehettek egy olyan helyre, ahol a 

magasabb szintű tudatosságotok meg fogja állítani minden negatív dolog ékesszólását, és kijelenti, hogy: 
 

"Rendben van. 
Vagyok, aki vagyok. 
Én vagyok önmagam jövője. 
Megérkeztem mielőtt léteztem." 
 

Ez többdimenziós beszéd kedveseim, de azt fejezi ki, hogy tudjátok, kik is vagytok. Azon Teremtő része vagytok, ami 

sokkalta korábban létezett, mielőtt a Föld elkészült volna. Tudjátok, hogy miért vagytok itt. 
 

Ha még csak jelentéktelenül is, de elkezdtétek megérteni ezeket az elképesztő dolgokat, akkor az el fog kezdeni segíteni 
nektek abban, hogy keresztüljussatok mindazon a küzdelmen, ami olyan lineáris - vagyis azon, ami most van.  

 

Van remény ezen bolygó számára kedveseim. Van remény és vannak megoldások is, ha kapaszkodni fogtok a reménybe. 
Ez hát az elgondolás, ez a fény. A fény elkezdi felerősíteni önmagát és a folyamatban nagymértékben zavarja a 

sötétséget. A sötétség fel akar emelkedni, és azt mondja nektek, hogy nem fog könnyedén távozni. Ez igaz is, azonban a 
fény fogja megnyerni ezt a kirakóst. A fény bizonyos területeken már nyerésben van - erősen kitart. Tudja, hogy kik 

vagytok. 
 

Kryon vagyok, az emberiség szerelmese. 

 
És ez így van. 

 

Kryon 
 

 
Fordító - Konrád Bálint 


