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Számomra egy rendkívüli találkozás, hogy itt vagyunk. Ha néhány évvel ezelőtt valaki 

nekem azt mondja, hogy én Lee Carrollal fogok beszélgetni, akkor ezt egyáltalán nem hittem

volna el.

Nagyon hálás vagyok ezért, köszönöm.

Hát először is szeretném megköszönni, azt hogy elfogadta a meghívásunkat és 

rendelkezésünkre áll ez alatt az idő alatt, amit Magyarországon tölt.

Nagyon vártam ezt az alkalmat, köszönöm.

Előttem van két könyv a Kryon sorozatból, a legelső, ami Magyarországon megjelent 

magyarul és ami legutoljára. Mi történt eközött a kettő között?

Alapjában véve 20 év az ami történt. Az első kötetben azt a fajta kommunikációt olvashatjuk, illetve

láthatjuk viszont, ami a legeslegelső Kryon kommunikáció volt számomra. Ez a könyv számomra

ma  már  úgy  tűnik,  mintha  valamiféle  kódban  íródott  volna.  Tehát  nem  az  a  fajta  teljesen

folyamatos  folyékony  csatornázás,  amiben  mostanság  részem  van.  És  mégis  azt  kell,  hogy

mondjam, hogy ez az első könyv, tehát a jelentősége változatlan. Ez előzi meg az összes többit.

De azt is hozzá kell tennem, hogy ez a legrövidebb kötet is. Tehát az mondanám, jó bevezetésként

szolgált.

A legutolsó könyv pedig ami itt fekszik az asztalon, a legfrissebb információkat tartalmazza. Olyan 

közvetítéseket, amelyek a világ különböző tájain zajlottak, de az energia ugyanaz és ugyanarról a 

helyről származik.

Hogy kezdődött, hogy lett Lee kiválasztott?

Mérnök vagyok és még mindig így mutatkozom be, hogy mérnök vagyok. Tehát azért mert 

időközben spirituálissá váltam, még ugyanolyan szenvedéllyel folytatom a munkámat. Valójában 

már a 40-es éveimben jártam, amikor ez az egész történet elkezdődött. Nagyon sok mindenre 

vágytam, csak arra nem, hogy furcsának és egyfajta fura szerzetnek tartsanak, akire ferdén 

néznek az emberek.

Egyszer úgy alakult, hogy találkoztam egy emberrel, aki maga is közvetítő volt. Ez 3 évvel azelőtt

történt, hogy én magam is elkezdtem közvetíteni Kryont. Majdhogynem úgy fogalmaznék, hogy

erőszakkal  hurcoltak  engem  oda.  Szívességet  tettem  valakinek,  nem  akartam  oda  menni

egyáltalán.  Egyetlen  szavát  sem hittem el,  mindössze az udvariasság kedvéért  nem nevettem

egyenesen az arcába. De be kell,  hogy valljam, hogy a találkozónk után bizony kinevettem őt.

Hogyha  ezt  mondhatom  –  és  nagyon  remélem,  hogy  magyarul  ez  pontos  fordításban  fog

elhangzani – még attól is csalódott voltam egy kicsit, hogy férfi volt az illető. Mert én kifejezetten

büszke voltam arra, hogy nekem férfi agyam van. Tehát a férfiak nem foglalkoznak ilyen ostoba

dolgokkal.



3 évvel később aztán elmentem egy látóhoz. Pontosan ugyanolyanok voltak a körülmények, 

megint csak erőszakkal vittek oda. A látó pedig rám nézett és azt mondta: „Mindössze egyetlen 

üzenetem van a számodra.” és most ezt fogom szó szerint idézni: „Létezik egy Mágneses 

Szolgálatnál dolgozó mester, Kryon, akinek szüksége van rád. Valójában birtokba fog téged 

venni.” Tehát ez azt jelenti, hogy szeretne velem beszélni. Én pedig megdöbbentem, méghozzá 

okkal. Mert a 3 évvel ezelőtti férfi is szó szerint is ezt mondta nekem.

Nem akarom túl hosszúra nyújtani ezt a történetet, de a lényeg annyi, hogy ez volt az a pillanat, 

amikor megszületett a döntés az életemben. Ez volt a fordulópont.

Ezt hívom én szinkronicitásnak. Akkor olyan pontos összhangban vannak a dolgok, hogy ekkor kell

eldönteni, hogy hátat fordítunk nekik és nem veszünk róluk tudomást, vagy elfogadjuk őket. 

Mérnökként én mindig logikusan gondolkodom, tehát számomra a 3D-s dolgok az értelmes dolgok.

De most egy nagyon zavarba ejtő rejtéllyel, egy kirakós játékkal álltam szemben és az zavart 

össze, hogy vajon hogy létezik az, hogy két ember három év különbséggel szó szerint 

ugyanazokat az üzeneteket adja át nekem. Ezelőtt senki még csak nem is hallotta a Kryon nevet.

Ez pedig engem arra ösztökélt, hogy kiderítsem miről van szó. Mert a mérnökök szeretik ezeket az

ilyen kirakós játékokat és ez pedig egy kvantum kirakós játék volt, nem egy lineáris fajta. Amikor 

végül készen álltam arra, hogy megkérdezzem ettől a lénytől, hogy ki is ő és mit is akar valójában 

tőlem. Akkor született meg az a könyv, ami itt fekszik az asztalon. Az az eredmény és mindez 20 

évvel ezelőtt történt.

Úgy vélem, hogy ez egy fantasztikus 20 év. Miben változott meg személy szerint? Mi az, ami

az életében most másként van?

Ma már meg sem ismerném a 20 évvel ezelőtti Lee Carrollt. Kryon is ezt vallja, hogy akkor amikor 

szorosabb kapcsolatba kerülünk saját magunkkal, a saját felsőbb énünkkel, akkor gyakorlatilag 

jobban megismerjük, hogy mi a mi Akasha énünk. Kryon azt tanítja nekünk, hogy mi mindig a 

legjobban vagyunk képesek kihozni magunkból. Ez azt eredményezi, hogy kevésbé gurulunk 

dühbe, hogy jóval türelmesebbek vagyunk és elsőként a szeretetet látjuk meg a többi emberben. 

Tehát mint mondtam, jóval nehezebb minket dühbe gurítani, jóval nyugodtabbak vagyunk, tehát 

azokra a bosszantó hétköznapi apróságokra, amik máskor kihoznak minket a sodrunkból, már nem

reagálunk úgy mint azelőtt.

Elsajátítjuk azt a perspektívát, hogy a szinkronicitás lesz a legfontosabb az életünkben. Már nem 

tervezünk előre, hanem megértjük, hogy egyszerűen csak hagynunk kell, hogy megtörténjen 

velünk, aminek kell.

Ide engem egy olyan ember hívott meg, akinek szintén megvan a saját spirituális története és ez a 

világon mindenütt, minden városban így működik. Minden alkalommal úgy történik, hogy engem 

hívnak meg valahova, soha nem arról van szó, hogy én kérdezem meg, hogy nem kereshetnék-e 

föl egy bizonyos helyet. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy Kryonnak nincsen reklám részlege.



Azt hiszem nincs is rá szükség, aki először találkozik a Kryoni energiával. Én három féle 

emberrel találkoztam, ez alatt is idő alatt, ezalatt a közel 10 év alatt, ami óta Kryon 

számomra megjelent. Úgyhogy valaki a kezembe adta az első könyvet ajándékba.

Az egyik típus, aki soha életében nem hallott Kryonról, a másik aki olvasta és azonnal 

beleszeret, a harmadik aki olvassa és azt mondja, hogy nem értem. Ez a harmadik típus az, 

aki első sorban érdekes lehet. Aki találkozik ezzel és azt mondja, hogy ez nekem nagyon 

bonyolult.

Számomra is évek teltek el, amíg úgy igazán érezni tudtam, hogy miről van szó. 

Családállítóként, találkoztam azzal, amit Kryonnál olvastam, hogy akik eltávoznak a 

családtagok, azok ottmaradnak velünk egy részben.

A Szellemmel való munka, a Mezővel való munka, ami ma már Magyarországon is elérhető, 

egy egészen más dimenziót hoz. Hogy éli ezt meg és mit tud segíteni azoknak, akik ezt már 

olvasták és nagyon bonyolultnak tartják?

Valójában itt két különböző kérdés áll előttünk, hogyha jól értem. Először is vannak azok, akik 

tisztában vannak azzal, hogy a családtagjaik egy más szinten továbbra is velük maradhatnak. És 

vannak azok az emberek, akik elolvassák a Kryon könyveket és nem tudnak mit kezdeni vele, 

túlságosan bonyolultnak gondolják. De a válasz mindkét csoportnak hasonló.

Először forduljunk azok felé, akik elolvassák a könyveket, de nem értik őket. Ez nem úgy működik, 

mint egy evangélium. Tehát mi nem erőltetünk rá vallási információkat senkire. Ráadásul van 

ennek egy nagyon erős érzelmi része, egy érzelmi komponense is.

Azok, akik azzal a szemlélettel veszik kézbe a könyvet, hogy intellektuális információt szeretnének 

nyerni belőle, azok semmit nem fognak kapni. Mert az információ azoké, akik tényleg meg akarják 

azt kapni és készek arra, hogy ennek érdekében megnyissák a szívüket. Tehát más könyvekkel 

ellentétben, a Kryon könyvek meg is kívánnak valamit az olvasótól. Az engedélyt kérik ezek a 

könyvek, ahhoz hogy eljussanak az üzenetek az olvasók szívéhez és valóban megérintsék őket.

Holnap több mint 500 ember lesz együtt egy helyiségben. Néhányan csak nézelődőként lesznek 

jelen, néhányan úgy fognak távozni, hogy úgy érzik semmit nem kaptak. Azonban mindig lesz 

jópár olyan ember, aki gyógyultan fog távozni. Úgy érzi, hogy mind betegségeiből, mind a 

depressziójából kigyógyult. De nagyon sokan fognak majd úgy távozni, hogy úgy érzik valóban 

megérintették a szívüket. Tehát pontosan azt kapták a találkozótól, amiért odamentek. De itt is 

ugyanaz a folyamat zajlik, tehát engedélyt kell adniuk ahhoz, hogy a megértés megtörténhessen.

Tehát valaki, aki kommunikál egy olyan családdal, akit fizikailag már elveszített, szintén érzelmileg 

tapasztalja meg ezt a kommunikációt. De könnyen lehet, hogy nem állnak készen arra, hogy 

befogadják ezt az információt, mert intellektuálisan állnak a kérdéshez. Nekik ezt a kérdést tenném

fel: „Valóban meg kell érteni Istent, hogy az Isteni szeretet elérjen hozzánk? Valóban meg kell 

értenünk a folyamat működését ahhoz, hogy egy szerettünk visszajöjjön hozzánk és azt mondja 

minden rendben van?” A mi lineáris tudatunk, folyamatosan akadályokat gördít a spiritualitásunk 

útjába.



Jól érzékelem, hogy akkor az intellektus végénél kezdődik a kapcsolat Istennel?

Azt hiszem a kettő egyensúlyáról van inkább szó. Nem hajíthatjuk egyszerűen el azt az ajándékot, 

amit Istentől, a gondolkodásunk birodalmában kaptunk. De amint megengedjük azt, hogy ezek az 

érzelmek gyakorlatilag kiegészítsék a mi gondolkodásunkat, akkor azonnal fent fog állni egy 

egyensúly. Tehát sokkal inkább a szinkronicitás lesz uralkodó bennünk és nem az linearitás.

Ezt le kell szögezni, hogy nem könnyű. Kimondani könnyű, de megtenni nem az. Én is úgy jártam

ezzel, hogy 4 év is eltelt attól kezdve, hogy már valóban kézzel fogható volt számomra a Kryon

információ és akkor éreztem először, hogy már talán sejtem, hogy minek is vagyok birtokában.

Rengeteg út áll előttünk. Sokan már sok-sok utat bejártak, sokat próbálkoztak, mind különböző 

következtetésekre jutott különböző felfedezéseket talált, tehát hosszú út áll mindannyiunk előtt. De 

mindannyiunk előtt ugyanaz a feladat áll, hogy magunk mögött hagyjuk a linearitást és valódi 

kvantumként gondolkodjunk. Tehát ez segít nekünk majd abban, hogy átkeljünk azon a hídon, ami 

oda visz bennünket ahova törekszünk, hogy valódi kvantumként élhessünk.

Persze ennél még többet is tudnék mondani, de megvárom a kérdést.

Nagyon szerteágazó az a folyamat, amit Kryon átad az embereknek. Ahogy én készültem 

erre a beszélgetésre, azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen hány napra lenne 

szükségem, hogy megkérdezzek minden amit szeretnék. Nyilván ez a fórum erre nem ad 

lehetőséget. Mégis van egy konkrét kérdés és pontosan a kvantum szó és az 

interdimenzionális szó az, ami megmozgat. Nagyon sok üzenetet kapunk a DNS-el 

kapcsolatban, illetve annak a nem látható szférájával kapcsolatban. Azt most már a tudósok

is tudják, hogy az emberi élet és az emberi egészség összefügg a DNS mintával. Kryon 

nagyon sokat beszél erről. Nemrég találkoztam valakivel, aki biológusként ezzel a témával 

foglalkozott. Azt mondta, hogy ő olvasta a Kryoni üzenetet, de nem érti, nem tud vele mit 

kezdeni, így ezt most félretette. Ő pedig kutató.

Biztos vagyok abban, hogy elérkezik az az idő, amikor azt fogja mondani, hogy: „nem, ez nem túl 

bonyolult, térjünk csak vissza erre a kérdésre”. De semmi probléma nincs, hogyha valaki félreteszi 

ezt a kérdést. Magyarázzam el a kvantum és a DNS összefüggéseit? Igyekszem röviden 

összefoglalni.

Ez a kutató akiről itt szó volt, bizonyára be fogja látni, hogy a DNS-nek csak 3%-a lineáris. 

Merthogy a DNS valójában 3 milliárd részből áll és ennek csak 3%-a kódolt fehérje. Ez a 3% 

teremt 30.000 gént.

Tehát egy kutató számára, úgy tűnik, hogy a maradék több mint 90% az nem is csinál semmit. 

Ráadásuk úgy tűnik számunkra, hogy ez a 90% még csak nem is rendelkezik kóddal. Ez 

egyáltalán nem bonyolult. Kryon azt mondja, hogy ez a fent maradó 90% a kvantum, ez a 

spirituális tervrajz.

Ebben találhatóak az Akasha feljegyzések, az összes korábbi életünkről. Ez mutatja meg, hogy 

valójában kik vagyunk. Kryon éppen azt kéri tőlünk, hogy fedezzük fel ezt a fennmaradó részt.



Még egy kérdést szeretnék feltenni, a gyerekekkel kapcsolatban. Nagyon-nagyon sok 

megkeresés van az ügyben, hogy a mostani gyerekek kezelhetetlenek, hiperaktívak. A mai 

felnőtt társadalom, vajmi keveset tud ezzel kezdeni. Azoknak a szülőknek, akiknek a 

gyermekei ebbe a kategóriába esnek a megítélés szerint, tudunk-e valamilyen segítséget 

nyújtani?

Megpróbálhatok tanácsot adni. Valójában amiről itt most szó van, az az amit mi is tanítunk már 

több mint 10 éve. Az emberi faj folyamatos evolúción megy keresztül a tudat szempontjából. 

Természetes, hogy ez a gyerekeknél lesz először tapasztalható, mert a tudatos fejlődés 

természetesen az újszülötteknél jelenik meg először. Ezt úgy fogalmazhatnám meg, hogy a most 

születő gyerekek már sokkal kevésbé lineárisak. Tehát sokkal inkább jellemző már rájuk egy ilyen 

fogalmiság. Tehát valójában a szülők ennek a jeleit tapasztalják és majd elmondom mindjárt, hogy 

ez mit is jelent.

A mai gyerek már nem akarják elfogadni, hogy ilyen régi lineáris módon tanítsák őket, mert 

egyszerűen úgy vélik, hogy ezzel már tisztában vannak, ők már túl vannak ezen. Már nem 

hajlandóak olyan utasításokat követni, amelyek értelmetlennek tűnnek számukra. Mert mindenben 

az értelmet keresik, a válaszokat keresik.

A régi világra és a régi energiára jellemző az, hogy a szülők utasítgatják a gyerekeiket és elvárják 

tőlük, hogy azért engedelmeskedjenek, mert a szüleik ezt mondták nekik. Szülőként lehet, hogy az

ilyen nevelési elvek értelmesnek tűnnek, de egy gyerekként nem tekintik őket annak. De most 

következik a jó hír.

Megdöbbentő lesz a szülők számára, hogyha az okokról beszélnek a gyerekeiknek, azokat 

mennyire gyorsan felfogják és megértik. Pontosan tudni fogják mikor hazudik a szülő.

De amit olyan válaszokat fognak nekik adni, amik őszinték és valóban értelmes válaszok – még 

akkor is hogyha ez a válasz csak annyi, hogy: „Nem vagy még elég idős, hogy ezt megértsd, 

többet kell tapasztalnod.” –, akkor meglepően éretten fognak ehhez hozzáállni és sokkal 

könnyebben rá lehet őket venni valamire, minthogyha egyszerűen csak utasítgatnák őket, 

magyarázatok nélkül.

Világszerte mindenütt lineáris módon tanítanak az iskolákban. A gyerekek pedig unatkoznak. 

Értelmetlennek, nonszensznek látják az egészet. A hiperaktivitás az nem egy vírus, amit el lehet 

kapni. Ezek valójában viselkedési zavarok. De világszerte azt mutatják a statisztikák, hogy mégis 

úgy terjednek ezek a rendellenességek, minthogyha ragályosak volnának.

Most már elérkezett az ideje, éppen elég bizonyíték van arra, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy mi 

ennek az oka. Léteznek olyan alternatív iskolák, melyek olyan módszereket alkalmaznak mint 

például Montessori vagy a Rudolf Steiner módszer. Amelyek segítenek a gyerekeknek abban, 

hogy fogalmi alapon tanuljanak és ne lineárisan. Akkor hogyha a szülő ilyen alternatív iskolákba 

viszik a gyermekeiket, akkor látni fogják, hogy fantasztikus eredményeket érhetnek el.



Nagyon fontos is, hogy a szülők feltegyék ezeket a kérdéseket. Ezek teljesen jogos és időszerű 

kérdések, mert ezek a problémák nem csak Magyarországra jellemzőek. Ugyanez a helyzet 

Japánban, Szingapúrban, Moszkvában.

Ennek a folyamatnak a kiteljesedése lehet a fiatal felnőttek körében rendkívül terjedő 

droghasználat, illetve az alkohol problémák?

Ilyen problémák mindig is létezek, tehát a fiatalok mindig is használtak kábítószert, voltak ilyen

gondok, de most valami sokkal nagyszabásúbbal állunk már szemben. A válasz egyébként igen.

Tehát  az,  hogy  a  gyerekek  akár  fegyvereket  vihetnek  az  iskolába  és  ilyen  szélsőségesek  a

reakcióik, az valóban összefügg ezzel a folyamattal.

Hadd mondjak el egy nagyon szomorú statisztikát, amit nemrégiben hallottam én is. Japánban, 

ahol nagy harmóniában élnek az emberek, a fiatalkorúak körében a világon a legmagasabb az 

öngyilkossági ráta. Mindez azért történik, mert a konceptuálisan (fogalmian) gondolkodó fiatalok 

úgy érzik, hogy képtelenek beilleszkedni abba a struktúrába, ami az ő kultúrájukban az uralkodó. 

Azzal szembesülnek, hogy értéktelennek tartják őket, hogyha nem illeszkednek a korlátok közé. 

Ezért inkább eldobják maguktól az életüket.

Egyfajta evolúciót tapasztalhatunk a gondolkodás terén. Ezért nagyon köszönöm is a kérdést, mert

ez egy nagyon fontos kérdés.

Ugyanakkor nagyon nehéz kérdés, mert az amikor a szülő szembesül egy ilyennel, akkor 

nagyon nehéz az evolúciós fejlődésre gondolni közben.

Igen ez sajnos így van.

Kryon tanítja azt, hogy beszélünk a sejtekkel, ahhoz hogy gyógyulni tudjunk betegségekből.

Milyen változásokat hozhat ez a gyógyászatban?

Ez egy olyan elképzelés, ami annyira furcsának tűnhet sok ember számára, hogy most nagyon 

egyszerűen kell, hogy fogalmazzak. Merthogy hozzáteszem, nekem is ilyen egyszerűen kellett, 

hogy elmagyarázzák annak idején.

A legtöbb ember egyszerűen a fejében él, tehát ott érzékeli a dolgokat. A mi modern 

társadalmunkban, abban a tudatban élünk, hogy a testünk többi része azt teszi amihez csak kedve

van és ha valami meghibásodik, akkor egyszerűen elmegyünk az orvoshoz és azt kérjük, hogy 

gyógyítsanak meg bennünket.

Nagyon kevés tanítás mondja azt, hogy valójában hatással vagyunk az összes folyamatra, ami a 

testünkben lejátszódik. Kryon azt mondja, hogy igenis tudunk a sejtjeinkhez beszélni. Az elő dolog 

amit a sejtjeink majd megkérdeznek tőlünk, amikor majd ez a beszélgetés megkezdődik, hogy: „hol

voltál idáig?”. És ez meglehetősen furcsán hangzik, de elárulom, hogy működik. Itt semmiféle 

rejtélyről nincs szó, még csak nem is ezotériáról beszélünk. Egyszerűen csak 10 másodperc kell 

naponta. Akkor amikor éppen kikászálódunk az ágyból, csak álljunk meg egy pillanatra és mondjuk

azt: „Sejtrendszerem, együtt keveredtünk ebbe a helyzetbe. Azt az utasítást adom, hogy maradj 



egészséges és egy közös tudat szellemében fogunk együtt továbblépni.”. Ezzel sikerülhet 

elérnünk, hogy az egész sejtfelépítésünket összhangba hozzuk a tudatunkkal.

A legtöbben akik ezt most hallják, még nem fogják megérteni a dolgot. De hát tapasztalhatjuk, 

hogy annyi betegség veselkedik ránk mostanában, annyi a rákos megbetegedés. Az lehet a 

benyomásunk, hogy a testünk a maga útját járja és mi nem vagyunk hatással a folyamatokra. De a

kérdésre válaszolva, az igazság az, hogy igenis lehetne befolyásunk ezekre a dolgokra és igenis 

képesek vagyunk a sejtjeinkhez beszélni. A legtöbb gyógyító, beleértve az ősi jógikat, azt vallotta, 

hogy ez egy teljes folyamat és igenis képesek vagyunk a testünket kontrollálni.

Az elektromosság szerepéről nagyon sok munka folyik mostanában világszerte. Egyre 

többször jönnek rá, hogy az elektromos berendezések hatással vannak a test állapotára. 

Tehát nem csak mentálisan, pszichésen, hanem a fizikai mágneses zavarok is segítenek a 

betegségek kialakulásában. Mit tehet az ember?

Nagyon fontos, hogy távol kell maradnunk az elektromágnesen mezőktől és könnyű is megtenni, 

mert vannak olyan berendezések, amelyek mérik, hogy elektromágneses mezőben tartózkodunk-e

vagy nem.

Csak azért mert elektromosságot használunk, még nem jelenti azt, hogy tényleg egy mágneses 

mező közepén ülünk. De vannak olyan berendezések, amelyek igenis mágneses mezőt hoznak 

létre és nagyon fontos, hogy ezektől viszont hiába vannak körülöttünk, akár az otthonainkban is, 

próbáljuk távol tartani magunkat. Vannak már nagyon egyszerű és olcsó berendezések, amelyek 

mérik, hogy elektromágneses mezőben tartózkodunk-e, akár egy iránytű is megfelel erre a célra.

De a valódi válasz a kérdésre az, hogy miért is probléma ez egyáltalán? Ez megnyit egy ajtót,

méghozzá olyan irányba, hogy elkezdjünk beszélni olyasmikről, amiket én tanítok. Ismét a DNS-

hez kanyarodunk vissza.

Az elmúlt években, már a kutatók is rájöttek arra, hogy a DNS felépítése az valójában hurokszerű. 

Ebben a hurokban elektromosság van, mint ahogy az emberi test nagy részében is. A szinapszis is

pontosan így megy végbe, ugyanígy elektromosság működik a fejünkben, a testünk többi 

részében, tehát a DNS hurok is ugyanígy működik. Az elmúlt két év kutatásai arra is fényt 

derítettek, hogy van egy mágneses mező a DNS körül. Az is egy nagyon fontos tulajdonsága az 

elektromosságnak, hogyha egy mágneses mező átfedésbe kerül egy másikkal, akkor ott egyfajta 

indukció jön létre, az pedig a kommunikációnak egy formája. A DNS úgy működik, mint egyfajta 

antenna, amely utasításokra vár. Hogyha a DNS-ünk kapcsolatba kerül egy olyan mezővel, amely 

hatással van rá, akkor ennek megfelelően fog reagálni. Tehát vagy kibillen az egyensúlyából, vagy 

egyensúlyba kerül, hogy ha egy pozitív mezővel találkozik.

Ez pedig amiről most beszéltem egyáltalán nem ezoterikus téma, ezek a lehető legkonkrétabb 

tudományos felfedezések a DNS-ről, a mágnesességről, a DNS hurokról.

Nagyon sok vita van az őssejt terápiával kapcsolatban. Van-e erről bármiféle információja?

Az őssejt viták valójában mind arról szólnak, hogy ez morálisan megengedhető-e. Semmiféle vita 

arról nem folyik, hogy ez hasznos-e. Mindenki elismeri, hogy az. Akörül folyik a vita, hogy hogy 



hogyan használjuk ki az ebből származó előnyöket. Hogyha úgy tudunk őssejtet létrehozni, hogy 

az nem szükségszerűen az újszülött köldökzsinór véréből van levéve, hanem mi hozzuk létre, 

akkor vajon etikus-e használni?

Mert van arra bizonyíték, hogy az őssejtet bármiféle szövetből ki lehet nyerni. Tehát 

befecskendezhetjük a szívbe és akkor a szív kinöveszti a saját szöveteit és képes lesz 

meggyógyítani önmagát.

A tudósoknak ezzel nincs is semmiféle problémájuk, a kérdés számukra az, hogy honnan 

származik ez az egész? Sokszor az a válasz, hogy a születéstől. Az embrió sejtjéből. Mint emberi 

lények, mindig problémával szembesülünk, hogyha valahogy meg kell piszkálnunk az élet 

természetes menetét.

A legutóbbi kutatások azt mutatják, hogy az őssejtekre rálelhetünk szinte minden sejt típusú 

szerveződésben. Vajon hogyha képesek lennénk egy bizonyos betegtől kinyerni egy őssejtet, 

aztán visszafecskendezni a szívébe, hogy teszem azt a szívbetegségét meggyógyítsuk, akkor 

folyna-e erről vita? Van arra bizonyíték, hogy ezt meg is tudjuk tenni. Mert ahogy halad előre az 

idő, a mi civilizációnk is képes lesz arra, hogy eléggé felnőjön ezekhez az újdonságokhoz.

Amikor Christian Bernard elvégezte az első szívátültetést annak idején, rengeteg vitát váltott ki. 

Sokan úgy vélték, hogy egyszerűen játszadozik az emberi élettel. Manapság pedig több ezer 

szívátültetést végeznek és senki nem tiltakozik, tehát látszik a fejlődés. Az őssejt vitára is ez igaz. 

Eléggé fel kell nőnünk ahhoz, hogy ne legyen többé vita ekörül.

Magyarországon az orvosi  körökben azért  még nem adott  és nem bizonyított  számukra,

hogy ezek valóban olyan terápiák, amik átható segítséget hoznak a betegek gyógyulásában,

de ha jól értem, akkor itt azért van jövő.

Ezzel egyetértek. Lehet, hogy majd más forrásból fog majd elérkezni az orvosokhoz az információ,

aminek segítségével megbékélnek ezzel az új módszerrel. Biztos vagyok abban, hogy ez így fog 

történni.

Térjünk át egy kicsit más témába, a társadalmi fejlődésre. Mindaz, ami most a világon 

történik, Európa és Kelet-Európa sem kivétel, hiszen Magyarország is érintett volt a 

világgazdasági válság folyamataiban. Már a Kryon könyvek, a Kryon üzenetek is 

tartalmazzák ennek a potenciáját. Ennek a megoldáskészletéről valamit átadhat-e most?

Az a véleményem, hogy valahogy ki kell verekednünk magunkat ebből a válságból. Amilyen jól 

csak meg tudjuk ezt oldani, igyekezzünk a legjobb tudásunk szerint ezt megtenni. Sehol sem 

jártam a Földön, ahol az embereket ne érintette volna a válság. Nagyon fontos, hogy az emberek 

rájöjjenek arra, hogy hogy is kezdődött ez az egész és mi is történik valójában. Úgy tűnhet talán, 

hogy a válság az Egyesült Államokból indult ki. Kryon már két évvel ezelőtt beszélt erről. A 10-es 

számú könyvben, nagyon világosan beszélt egy olyan időről, amikor a bankok csődbe mennek. 

Határozottan kijelentette, hogy elsőként a biztosítókkal lesz probléma és pontosan ez történt az 

államokban is. Az Egyesült Államok azért nem gyakorol kontrollt a világon zajló összes pénzügyi 

folyamat fölött. Még akkor sem, ha sokan azt állítják, hogy ez így van.



Tehát miért világméretű ez a válság? Mit jelent valójában? Most próbáljuk ezoterikus szempontból 

megvizsgálni. Miért vannak erről közvetítések? Mert paradigmaváltás zajlik a pénzügyi életben. 

Méghozzá a pénzügyi folyamatok legeslegfontosabb eleméhez, a bankokhoz kell visszanyúlnunk. 

El kell mozdulnunk a harácsolás filozófiája felől, az integritásra törekvő hozzáállás felé. Az emberi 

történelem folyamán, először az integritás kérdéseit kell beépítenünk ezekbe a pénzügyi 

folyamatokba is. Ennek eredménye ez a most tapasztalható felfordulás.

Biztos, hogy ki fogunk keveredni a válságból, de lenne egy tanácsom, amit mindenkinek szánok. 

Próbáljuk kiverekedni magunkat belőle, de ne féljünk tőle, mert a félelem csak tovább rontja a 

helyzetet. Aki most hallgatja a hangomat, ezoterikus gondolkodónak vallja magát, vajon van-e 

benne elegendő bátorság ahhoz, hogy fogja magát és nekiálljon megünnepelni a problémát. 

Valójában ez lenne a probléma megoldásának a kezdete. Ezért aztán minden nagyon lassan fog 

végbemenni, de a megoldások sokkal gyorsabban érkeznek majd el, hogyha nem félünk tőlük.

Itt akkor egy picit azért visszatérnék arra a gondolkodásra, amit a gyermek-szülők 

párosításánál említettem. Az átlagember, aki épp most elveszítette a munkáját és ott van 

kilátástalanul, elvitték a feje fölül a házat és még nem is spirituális gondolkodású – tehát 

nem jár az útján –, annak ezt azért nagyon nehéz megértenie. Jönnek-e olyan típusú 

üzenetek, amik egy kicsit gyakorlatiasabb tanácsokat adnak a mindennapi ember számára?

A válaszom ugyanaz. Nem először fordul elő a történelem folyamán, hogy emberek munka nélkül 

maradnak. Én pontosan átérzem azoknak az embereknek a feldúltságát, akik most itt maradtak 

állás nélkül, pénz nélkül és a gyerekeikről kell gondoskodniuk. Ez nem újdonság.

Ha spirituális valaki, akkor könnyebben tudok tanáccsal szolgálni, mert akkor meg tudom mindezt 

magyarázni a szinkronicitás és az integritás fogalmaival, az intuíción keresztül.

De ha valaki nem spirituális és nem is kíváncsi az ilyen magyarázatokra, akkor elismételném a 

feldúltság egy dolog, a félelem az egész más. A félelem azt eredményezi, hogy esetleg valaki 

felkerekedik az egész családjával együtt és megpróbál elmenekülni ez elől a helyzet elől. De a 

félelemtől soha nem lehet megszabadulni, mert a félelem üldöz bennünket bárhová megyünk.

A lényeg az, hogy félni semmiképpen nem szabad, mert úgy kell tekinteni a jövőre, mint a 

legreménytelibb lehetőségek tárházára. Tehát a remény mindent megold, ráadásul a remény 

nagyon vonzó, mondhatni, hogy szintén terjed egyik emberről a másikra.

A reményre visszatérve, el kell, hogy mondjam, hogy mielőtt elnök lett volna Barack Obama, írt 

egy könyvet, amelynek nem más a címe, mint az, hogy: „Vakmerő remények”. Ő maga is ezt 

hangsúlyozta, hogy a remény mindent megváltoztathat.

Anélkül, hogy belemennénk politikai kérdésekbe, a világ bármely pontján, Obamára 

visszatérve. Néhány évvel ezelőtt a világon valóban senki nem mondta volna azt, hogy 

Amerikának nem fehér bőrű elnöke lesz. Ezek azok a változások, amiket olvashattunk az 

elmúlt 20 évben? Ezeknek a változásoknak az eredménye az, hogy másként gondolkodó 

vezetők kerülhetnek a döntéshozatalba? Mert tudjuk, hogy az átlagember az elszenvedi a 



döntéseket, még ha ő maga is teremti a valóságát. A döntéshozókhoz vajon elérnek-e ezek 

az üzenetek? Tudom, hogy többször járt Lee a csapatával az ENSZ-ben.

Valójában a kérdésben már elhangzott a válasz is. Azt hittem, hogy ez már hamarabb is szóba fog 

már kerülni, hogy minden szociológus azt gondolta, hogy lehetetlen volna, hogy egy színes bőrű 

elnöke lehessen valaha is az Egyesült Államoknak. Van egy bizonyos képlet, amelynek alapján 

kiszámolták, hogy hány nemzedéken kellene még keresztülmennünk, mielőtt bármennyire is 

sikerülne felszámolni az elfogultságot, az előítéleteket, a gyűlöletet. Valóban abszolút 

esélytelennek tűnt, ami megtörtént, hogy megválaszthassunk egy színes bőrű elnököt.

A mi választásaink úgy zajlanak, hogy az egész világ láthatja őket. Láthatták, hogy az 

országunkban, még azokon a déli területeken is, ahol a legnagyobbak az előítéletek, számtalan 

fehér ember szavazott Barack Obamára. Pontosan erről beszélt Kryon, ezek azok a dolgok, 

amelyeket a szociológusok és a tudósok egyáltalán nem jeleztek előre, sőt úgy gondolták, hogy 

lehetetlen, hogy bekövetkezzenek. Pontosan ez a tudati változás ért el azokhoz az emberekhez is,

akiket említettünk, akik úgy érzik, hogy csak megtörténnek velük a dolgok és elszenvedik a 

vezetőik döntéseit. Pontosan ugyanabból az okból kifolyólag változhat ez meg, amilyen okból 

kifolyólag nálunk is bekövetkeztek a változások.

Azok az emberek akik így éreznek, jó okkal éreznek így. Hogyha valaki 50 éven keresztül úgy élte 

az életét, hogy semmiféle befolyással nem volt az irányító réteg döntéseire és semmi nem haladt 

jó úton, nehéz megváltoztatni a hozzáállását. Miért is történne ezen túl minden másképp? Most 

olyan kijelentést fogok tenni, amellyel lehet, hogy sokan vitatkoznak.

Számos olyan magyar ember él, akik igenis ki fogják jelenteni, hogy többet ezt a hozzáállást nem 

hajlandóak elviselni. Ha továbbra is a régi tudatformák korlátai között élnek, akkor nagyon lassú 

lesz ez a változás. Hadd tegyem fel a kérdést. Valójában ki a döntéshozó? Mi történik most a 

Parlamentben? Ki itt az elnök? Ki a miniszterelnök? Nincsen. Valójában nincs. Miért is van ez így? 

Mert éppen egy átmeneti időszakban vagyunk itt. Nem az lesz a fontos ezentúl, hogy mi történik az

Országházban, hanem polgárok magatartása befolyásolja majd a dolgokat.

Hadd mondjam el még egyszer, ami az Egyesült Államokban történt, az korszakos jelentőségű.

Mióta  csak  élek,  20% körüli  volt  a  részvétel  a  választásokon  Amerikában.  Az  emberek  nem

gondolták,  hogy bármiféle változást  elérhetnek,  így aztán el  sem mentek szavazni.  De amikor

megjelent az az ember akit igenis meg akartunk választani, akkor az emberek fele, tehát a korábbi

résztvevőknek csaknem kétszerese is elment és rá szavazott.

Ha jól értem, amikor megjelenik a perspektíva, a potenciál, ezt a szót ugye Kryon nagyon

sokat használja. Abban a pillanatban az emberi lélek egyszerűen felébred és válaszol az

impulzusra, mondhatnánk az isteni vezettetésre.

Igen ez pontos megfogalmazás. Megint csak vakmerő reményekről beszélünk. Attól függ, hogy az 

emberek azt gondolják-e, hogy tehetnek valamit, vagy azt gondolják, hogy nem, nincs mit tenni, 

csak elszenvedik, ami történik velük. Kryon pontosan erről beszél, a régi és az új energia 

összeütközéséről.



Már 20 éve erről a csatáról beszél.

Ez a 20 év nem csak Lee és Kryon kapcsolatában volt rendkívüli, hanem a Magyarországi 

változásokban is. Hiszem éppen 20 éve '89-ben volt az úgynevezett rendszerváltás, tehát 

társadalmi változás Magyarországon. Az ő megjelenése vajh' befolyásolta ezt a tényezőt? 

Nem csak nálunk, hanem nyilván egy csomó más országban. Olyan társadalmi változások, 

mondhatni felszabadulások, önállósodások történtek, ami előtte elképzelhetetlen tűnt.

Nem  találja  mindenki  érdekesnek,  hogy  Kryon  éppen  1989-ben  szólalt  meg?  Nem  találják

érdekesnek,  hogy  semmiféle  jóslat  nem  jelezte  előre  1989  előtt  a  Szovjet  Unió  bukását?

Valósággal arcul csapott bennünket, hogy micsoda új energia van megszületőben. Nagyon sokan,

még néhány  évvel  ezelőtt  is  azt  mondták  volna,  hogy  a  budapestiek  képtelenek  végrehajtani

azokat  a  dolgokat,  amiket  azóta  igenis  megtettek.  Sokat  azt  mondták  volna,  hogy senki  nem

hallgatná meg őket, hogyha szólni mernének. Íme, most már lehet tudni, hogy nem volt igazuk.

Mert vannak emberek, akik igenis hisznek a változásokban, amiket nem feltétlenül forradalommal,

hanem igenis vakmerő remények táplálásával lehet elérni. A tudaton keresztül történő teremtés

igen különleges adottság és Kryon már 20 éve folyamatosan hangsúlyozza ezt. Tehát a válaszom

igen, 1989 nem véletlen dátum, van kapcsolat.

Nagyon érdekes amit Lee mondott erről, annál is inkább mert Magyarországon ez egy békés

folyamat volt. Nagyon szerencsésen tudtuk összehozni ezt a változást, míg a környező 

országokba, akár Romániára, akár a késői Horvátországi eseményekre gondolva sokkal 

nehezebb, sokkal fájdalmasabb folyamatban tudott megtörténni. Mi lehet annak az oka, 

hogy nálunk ez így sikerült?

Nem vagyok a magyar tudat szakértője, de sok országban járok. Itt még csak 3 napja tartózkodom.

De ebben a 3 napban alkalmam nyílt találkozni már taxisofőrökkel, szállodák igazgatóival és boltok

tulajdonosaival és autósokkal, akik közlekednek az utakon. Azt kell, hogy mondjam, hogy itt 

nagyon gyengéd tudatosság él. A magyar egy nagyon udvarias társadalom. Az a helyzet, hogy 

komoly bajba kerülnék, ha most felsorolnám azokat az országokat, ahol nem ezt tapasztaltam. 

Valószínű, hogy a magyarokra jellemző ez a békés hozzáállás. Talán létezik itt egyfajta 

bölcsesség, amely megkülönbözteti a magyarokat másoktól.

Elég régóta jönnek olyan információk, üzenetek a világ több – legalábbis spirituálisan 

vezető egyéniségétől –, hogy Magyarországon van valami különlegesség, illetve a Kárpát-

medencében van egy olyan energia, ami mondhatni nem mindennapos. Van erről bármi 

információ vagy a hétvégén Kryon vajh' beszél-e erről?

Ha valóban léteznek itt különleges adottságok és különleges energiák, akkor egészen biztos, hogy 

Kryon majd említést tesz róluk. Hiszen akkor hogyan is kerülhetné el ezt a kérdést, ha ez valóban 

így van. Én mint Lee Carroll, a saját nevemben még csak azt mondhatom, hogy nem tudok semmi 

pontosat.

Ezek szerint ha jól értem, minden a holnap és a holnap utáni napban fog megtörténni. Tehát

nem előre való útmutatásokkal érkezett, hanem a helyi sajátosságokhoz fogják igazítani. 

Mondhatnánk, hogy szinkronicitásban fog történni minden.



Hadd mondjam el, hogy hogyan működnek ezek a Kryon találkozók. Én hozok különböző olyan 

témákat, amelyek metafizikus, ezoterikus jellegűek. Mivel most először járok ebben az országban, 

itt most az egyik ilyen alapvető témát fogom felvetni. Aztán elhangzik egy különleges zenei betét 

Robert Coxontól. De a találkozó legnagyobb részében – 6 alkalommal – közvetítés folyik. Addig, 

amíg én le nem ülök abba a bizonyos székbe, addig hozzám előtte semmiféle információ el nem 

érkezik. Nagyon hosszú időbe telt mire hozzászoktam ehhez, mert a hozzám hasonló emberek – 

férfiak ugyebár – szeretnek előre tervezni. A közvetítés során lehetetlen az előre tervezés.

Ennek kapcsán kérdeznék egy másik témakörbe bele. Az amerikai választásokban egy 

nagyon érdekes páros állt fel. Ugye egy hölgy és egy színes bőrű volt a potenciál és 

természetesen volt egy harmadik jelölt, aki számunkra ilyen messziről azért nem volt 

annyira izgalmas. A nőknek a döntéshozatalba való bekerüléséről van-e valami információ, 

amit érdemes megosztani?

Számunkra sem volt annyira érdekes. Néhány évvel ezelőtt, tényleg azt gondoltuk, hogy Clinton-

né lesz az elnök. Megtörténhetett volna, hogy alelnök lesz belőle. Ma már elég felkészültek az 

amerikaiak, már elérkeztek oda, hogy valóban lehetne női elnökük. Ebben az az érdekes, hogy 

Európa ebben jócskán előttünk jár, itt már korábban is volt példa ilyesmire. Angliában és 

Németországban a testvér-vállalatainknál ez már korábban előfordult, tehát ebben a tekintetben 

hosszú utat kellett megtennünk, míg beértük Európát. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a 

tudatosság szempontjából is hatalmas változás. Amiről csak el tudjuk képzelni, hogy megtörténhet,

az valójában a végén meg is fog történni. Efelől biztosak lehetünk. Hogyha a társadalom elhiszi, 

hogyha egy változás lehetséges, akkor az az is.

Mik a tapasztalatai, a nőknek a szerepe, hogyha felerősödik a női intuíció, illetve az 

érzékenység, a szociális érzékenység? Valóban akkora fordulatot hozna a világ menetében?

Igen, úgy gondolom, hogy ez hatalmas változásokat hozhat és ez meglepetésként fog érni 

mindenkit. Pontosan így működik a szinkronicitás. Valahányszor lejátszódott ilyen folyamat akár a 

mi országunkban, akár máshol, mindig meglepetésként érte az embereket. Nem valamilyen 

forradalmi változásra, hanem a józan észben bekövetkező változásokra kell gondolni. Ami igazán 

meglepő lesz, az az, hogy mekkora elfogadásra fog találni ez a változás. Az első hulláma ennek a 

változásnak az, hogy valójában ellenszegülünk egy olyan erőnek, amit úgy nevezhetnék, hogy az 

„Öreg Fiúk Klubja”. Merthogy ők már nem képviselik a társadalmat a továbbiakban, már nem ők 

jelenítik meg a társadalmat. Amint túllépünk ezen a szemléleten, akkor valóban beindulnak a 

változások és akkor már robbanásszerűek lesznek.

Elképzelhető, hogy a hölgyekben kevesebb a mohóság?

Nem, szerintem nem így van. Szerintem egyszerűen egy tudatosságbeli változás zajlik le, az 

emberi lényekben általánosságban. Nálunk is tapasztalhatóak a különböző egyenlőtlenségek még 

a férfiak és a nők pozícióinak terén. De már az elmúlt 10 évben tapasztalhattuk, hogy különböző 

vállalatok élén, már több nő áll mostanában, mint idáig bármikor. Se jobban, se rosszabbul nem 

végezték a feladatukat, mint a férfiak. Éppen az a lényeg, hogy ott voltak, végezhették a 



munkájukat és ezt mindenki elfogadta. Tehát még mindig az egyenlőtlenséggel küszködünk és 

nem az a kérdés, hogy a nők jobban vagy rosszabbul végzik el a munkájukat.

Amerikában fedezték fel azt a tendenciát, találtak mindenféle szociológiai kutatások során, 

egy nagy tömegű embercsoportot, amit úgy fogalmaztak meg, úgy neveztek el, hogy 

kulturális kreatívok. Ezzel már Magyarországon is találkozhattunk. Ez a tudatváltozásnak az 

eredményeként másként gondolkodó embercsoport? Nagy örömmel láttam közöttük, hogy 

elég sok férfi van. Az eddigi tapasztalataim szerint, a nők nyitottabbak a spirituális 

energiára, a férfi ráció ezt nehezebben fogadja el. Találkozott ilyenekkel?

Néhányukkal együtt dolgozom, akiket most nem nevezek meg. Valóban ebből a szempontból ez 

egy kiegyensúlyozott csoport. Ugyanannyian vesznek részt benne férfiak, mint nők. Itt nem egy 

forradalmi, hanem evolúciós, a fejlődést követő csoportról van szó. Azt hiszem, hogy a jövőre 

nézve legfontosabb az ő üzenetük. Mert hogy a fejlődés folyamatában akarnak egy lépéssel már 

előttünk járni és erre a fajta gondolkodásra nagy szükség van. Valójában ezek az emberek azt 

kutatják, hogy milyen infrastruktúrára lenne szükségünk, hogyha egy jóval megvilágosodottabb 

tudattal élnénk. Az oktatásüggyel is kiemelten foglalkoznak, hogy hogyan lehetne ott érvényre 

juttatni egy felvilágosultabb tudatot. Ehhez a csoporthoz magasan kvalifikált emberek tartoznak, de

ez nem egy zárt csoport, nagyon is nyitott kultúra.

Ugyanúgy,  ahogy a  kedves riportert,  engem is  nagy megelégedéssel  tölt  el  a  tény,  hogy sok

közöttük a férfi. Azokon a találkozókon, amelyeket én Amerikában tartok, saját szememmel láttam,

hogy hogy nőtt a férfiak aránya. Szinte a nulláról, folyamatosan egyre nagyobb százalékokig. De

még egyszer szeretném leszögezni,  hogy általánosságban az emberiségről gondolkodunk, nem

arról van szó, hogy férfiak vagy nők töltenek-e be bizonyos posztokat. Nagyon biztató látni, hogy

azért  egyre  több  férfi  foglal  helyet  az  előadásokon  a  sorok  között.  Európában  sokszor  azt

tapasztalom, hogy csaknem fele-fele a résztvevők aránya. Sor országban azt látom, hogy jóval

több  férfi  jön  el  ezekre  az  előadásokra,  mint  Amerikában.  Magyarországról  még  nem

nyilatkozhatom, mert még nem került sor a találkozásra.

Elképzelhető az, hogy ez azt jelenti, hogy a férfiak szellemi energiáik elfogadásával tudnak 

kinyílni mindazoknak az erőknek, aminek azelőtt nem?

Nagyon óvatosan próbálok válaszolni, hogy a férfi hallgatóink ne kezdjenek el tartani attól, hogy 

valami probléma lesz velük ezután. Mert, hogy sokszor rám néznek férfiak és mondjak: „Hát én 

nem szeretném, hogy velem is ez történjem, ami Leevel!”. Valójában tényleg az elfogadás a 

kulcsszó, tehát nem arról van szó, hogy bármilyen fura és mások szemében elfogadhatatlan 

dolognak kell történnie. Ami itt a bolygón most zajlik, az nagyon is logikus.

Elképzelhető, hogy Isten hatalmasabb, mint ahogyan azt eddig gondoltuk? Lehetséges, hogy él 

bennünk egy rész, ami a Teremtő része? Ártana bárkinek is hogyha megvizsgálná, hogy így van-

e? Mert semmi nem fog történni, hogyha nem találjuk meg ezt a részt. Csak gondoljuk el, hogy 

milyen csodák történhetnének, hogyha rátalálnánk. Tehát ez nem egy női hitrendszer, de le kell 

szögeznünk, hogy a férfi logika sokszor elzárkózik az ezoterikától. Mert nem gondolják úgy, hogy 

ez a túlélési stratégiájuk része lehet. De le kell szögeznem, hogy nagyon is az és egyre több férfi 



fogadja el ezt a tényt. Így aztán jobb állásokhoz juthatnak, jobban tudnak gondoskodni a 

családjukról és jóval türelmesebbé válnak, sokkal nehezebb őket kihozni a sodrukból. Tehát 

mindez az emberségről szól.

Kryon nagyon sokat beszél a tisztességről. Az a kép alakult ki bennem, hogy a kulturális 

kreatívok embercsoport – ha most a férfi és női tagokat egyenlőnek tekintjük – alkalmas 

arra, hogy az a fajta tudatos fejlődés megtörténjen, ami eddig a lélek szintű, vagy az Isteni 

energiával való kapcsolódáson keresztül nem tudott megtörténni, hiszen sokkal 

racionálisabb, a gazdasággal foglalkozó, potentált emberekről van szó.

Hadd válaszoljak erre a szociológusok szavaival, akik tudósok. Természetesen a vallást nem 

tekintik a szociológia részének, a tényeket tanulmányozzák. Nemrégiben egy szociológiai 

folyóiratban megjelent egy cikk az Egyesült Államokban. Ez arról szólt, hogy az emberek elértek a 

tudatosság változásának az ötödik hullámába, amely egy hatalmas változás. Az emberek már 

sokkal inkább, a saját magukban zajló változásokra koncentrálnak, azok helyett, amelyek külső 

tényezők eredményezhetnek bennük. Tehát ez a hangsúlyeltolódás tapasztalható lesz majd olyan 

embereknél, akik a mi hitrendszerünket és ezoterikus gondolkodásunkat soha nem fogadnák el. 

Tehát most már egy sokkal egyetemesebb változásról beszélünk, nem korlátozódik ez a mi 

hitrendszerünkre.

Éppen készülőben van egy film az Egyesült Államokban, amelynek ez a címe: „A nagy váltás” 

vagy „A nagy hangsúly eltolódás”. Éppen pénzt gyűjtenek a forgatásra. Ennek a filmnek a 

készítésében nagyon sokan részt vesznek, kongresszusi képviselők, olyan prominens 

személyiségek, mint Desmond Tutu, gyógyítók, sokan dolgoznak rajta. Deepak Chopra például az 

egyik ilyen gyógyító, vagy említhetném Marrianne Williamsont. Ők mind olyan emberek, akik látják,

hogy hogy zajlik ez az egész eltolódás. Ennek semmi köze Kryonhoz vagy az ezoterikus 

gondolkodáshoz. A film be fog mutatni számos olyan területet, ahol ez a szemléletváltás, ez a 

hangsúlyeltolódás végbe megy szerte a világon. Ennek a filmnek nem más a témája, mint az 

emberi tudat változása. Tehát, hogy válaszoljak a kérdésre, a változás az sok különböző fázisban, 

különböző módozatokban fog zajlani.

Én személyesen csak arról a területről beszélhetek, ahol az én közvetítéseim zajlanak. Kryon már 

20 éve kijelentette, hogy megtörténik ez a változás. Elmondta, hogy az időjárás, a klíma is 

megváltozik. Nagyon sok mindenről fogok beszélni a hétvégén, amit Kryon megjósolt, amiről 

kijelentette, hogy meg fog változni és valóban be is igazolódott mindez.

Amikor az emberek azt kérdezik, hogy mit is tehetnének? A válasz az, hogy részei lehetnek a 

változásnak, vagy kívül maradhatnak rajta. De nagy kár lenne elszalasztani ezt a nagyszerű 

lehetőséget.

Fölmerült egy kérdés, amit nagyon szeretnék még megkérdezni, itt a film kapcsán. A film, a 

kultúra, a média szerepe mind a tömeghisztéria keltésben, mind a jó információk 

eljuttatásában , azt gondolom, hogy rendkívüli szerepet játszik a mai világban.

Igen, akkor ezzel kapcsolatban mi a kérdés?



Nagyon kevés az a törekvés, ami a pozitív példákat bemutatja a médiában, főként a nehéz, 

horrorisztikus félelemkeltő energiák bemutatása a jellemző.

Nagyon vicces, hogy én magam is tartok erről szemináriumokat, főleg amikor 2012-ről esik szó. 

Azt kell, hogy mondjam, hogy 2012-vel kapcsolatban még nem hangzott el igazán az igazság. A 

szinkronicitás szempontjából elmondhatjuk, hogy a Maják nagyszerű feladatot teljesítettek 

Mexikóban. Én tisztában vagyok az igazsággal és ennek egy részét meg is fogom osztani a 

közönséggel holnap. Az előadásaim nagy részén én is említést teszek arról, ami itt elhangzott, 

mégpedig arról, hogy az emberek hajlamosak inkább a tragédiákra, drámákra, a horrorisztikus 

eseményekre fókuszálni. Ez egész egyszerűen az emberi természetből fakad és nem is számítok 

arra, hogy ez megváltozna.

De ironikus módon a változást én abban látom, hogy az olyan beszélgetések mint a mostani 

létrejöhetnek. Ugyanis ezek azok a csatornák, ahol a jó hírt közvetítik. Egyre több ilyen létezik. Az 

Államokban is megfigyelhető egy bizonyos jelenség, olyan gyógyítók, akik az öngyógyítást 

propagálják, egyre népszerűbbé válnak, méghozzá a médiában való megjelenésük által. Sok 

támogatásban részesülnek, sok műsoridőt kapnak. Ez azt jelenti, hogy a médiában is megjelent 

már a választás lehetősége, de a dráma mindig ott marad és a horrorisztikus képek sosem tűnnek 

el. De a múltban ráadásul, nem is igen volt választási lehetőségünk, hogy mást nézhessünk 

helyettük.

Tehát a tudatváltozás része az is, hogy most itt beszélgethetünk ennél az asztalnál. Ezen a 

területen az internetnek kiemelkedő szerepe van a bolygónkon, hiszen így ráhangolódhatunk 

ehhez hasonló közvetítésekre. Lehetővé válik, hogy szponzorok és drága műsoridő biztosítása 

nélkül is eljusson ez az üzenet rengeteg emberhez.

Az amerikai választásokon is ennek volt köszönhető a legnagyobb változás, ugyanis az 

elnökjelöltek, nagyon is kihasználták az internetben rejlő lehetőségeket. Hiszen hosszú-hosszú 

interjúkat lehet az interneten közölni, anélkül, hogy egy fillérbe is kerülne. Tehát azt láthatjuk, hogy 

a média is változásnak indul. Azt hiszem, hogyha valahol, akkor azt itt tudják.

Rengeteg téma és kérdés maradt még, amit el kell most egy következő alkalomra 

halasztanunk. Mielőtt befejezzük ezt a mai találkozót, azok számára, akiknek nem lesz 

módjuk személyesen ott lenni a hétvégén, kaphatunk-e Kryontól itt és most valamilyen 

üzenetet?

Két-három héten belül, az a 6 közvetítés, amely a hétvégén fog lejátszódni, megjelenik Lee Carroll 

weboldalán és hozzáférhető lesz ingyen. Természetesen megadom a címet: 

www.kryon.com/budapest Erre a weboldalra MP3 formátumba fognak felkerülni a hétvégi 

közvetítések és a felhasználóktól semmiféle adatot nem fognak kérni. Tehát se nevet, se e-mail 

címet nem kell megadni ahhoz, hogy regisztrálhasson valaki.

Akkor találkozunk a hétvégén, köszönöm szépen.

Köszönöm.

http://www.kryon.com/budapest
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Első közvetítés

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Úgy tűnik, ez a hang egy férfitól származik, de én pontosan tudom hol vagyok. Talán azt hiszitek a 

szinkronicitásról, hogy úgy működik, hogy a véletlen hozott bennünket itt most össze. Sokan 

vannak itt, akik csak azért jöttek, hogy lássanak, halljanak. De vannak olyanok is akik azért jöttek, 

hogy érezzék az energiát, akik tudják miért vannak itt.

De vannak mások is, vannak akik nem fogják elhinni amit látnak. Ők azt fogják mondani: „Isten 

nem ilyen!”. Azt fogják mondani: „A történelem nem így működik!”. Itt nem mutatkozik meg a 

történelem szentsége. Azt fogják mondani: „Nem ülhetnek férfiak és nők közönség előtt egy 

székben és Isten szava nem hangozhat tőlük!”. Sokan azt fogják hinni, hogy ez az emberi lény 

csak tetteti, hogy közvetít. Hadd beszéljek ezekről a kérdésekről, mert tőlem kell hallanotok a saját 

nyelveteken. Hallgassatok rám kedveseim. Ezen a bolygón minden szent iratot férfiak és nők írtak 

le. A leginkább megszentelt könyveket, amelyeket úgy emeltek föl, hogy: „Íme, ez itt Isten szava!”, 

azokat is férfiak és nők írták. Merthogy az emberek szava, de egy spirituális energia befolyása, 

hatása alatt. Sokszor ezek a szavak annyira tökéletesek, hogy valósággal kicseng belőlük, hogy 

ezek Isten szavai. Csodálatosak, megtölti őket a szeretet és igenis emberi kezek jegyezték le, de 

Isten befolyása és hatása alatt. Akár a legősibb iratokat tartjátok a kezetekben, akár az újabbak 

közül valamelyiket, akár a Bibliát, vagy a Koránt, mindannyit emberi kezek jegyezték le Isten 

hatására. Nem Isten ujja írta le őket. Tehát láthatjátok, hogy működik ez a folyamat. Így használja 

Isten az emberi lényeket, így működik mindez. Olyan sok példa van erre a múltból, hogy áldott 

emberi lények a barátaiknak írtak és aztán ezekből később szent iratok keletkeztek.

Most mit láttok? Ugyanazt, ami a folyamatnak ugyanúgy része. Ezúttal nem iratok lejegyzéséről 

van szó. Úgy láthatjátok, hogy ez talán kevésbé formális út, de a folyamat ugyanaz. Mert 20 éven 

keresztül ez az itt lévő emberi lény, velem volt kapcsolatban és amit most láttok itt, az maga a 

valóság. Vannak itt olyanok, akik ezt nagyon jól tudják, de vannak olyanok, akik nem hisznek neki. 

De vannak olyanok is, akik sámánok, akik gyógyítók és olyanok is, akik hosszabb ideje járnak az 

ezotéria útján, mint az én társam. Pontosan tudom kik ők. Áldottak vagytok ti az emberek között, 

amiért itt vagytok ma.

Tehát arra kérlek titeket, akiknek megadatott az ajándék, hogy lássátok mi zajlik előttetek a 

színpadon. Hogyha birtokába vagytok annak az ajándéknak, akkor lássátok a színeket. Érezzétek, 

amint az energia keresztülhatol a tömegen.

Érezzétek, amit Kryon energiája belép közétek. Kryon nem egy entitás, hanem Kryon egy család, 

egy csoport. Ha olvastátok már valaha ennek a családnak a szavait Kryon név alatt, akkor talán 

http://www.kryon.hu/forditasok/2009.09.12-3.mp3
http://www.kryon.hu/forditasok/2009.09.12-2.mp3
http://www.kryon.hu/forditasok/2009.09.12-1.mp3


éreztétek, hogy megérint benneteket a család. Mert ez a kommunikáció nem úgy működik, hogy 

tőlem származik nektek, nem nyugati üzenetet hozunk nektek, ez a szeretet kommunikációja 

maga. Itt arról van szó, hogy itt vagyunk mi és veletek együtt ülünk egy pillanatig és megérintünk 

benneteket egy pillanatra.

Talán ezért jöttetek ma ide. Mindenkit bátorítani szeretnék, aki itt van, mert csak néhány óránk van

így együtt. Szeretném, hogyha a tanítás, a zene és a közvetítés eljutna hozzátok, mert hamar 

véget ér. Mit kezdünk ezekkel a közös órákkal? Karba tett kézzel ültök és ítélkeztek? Hagyjátok, 

hogy a gyógyulás, ami eljuthatna hozzátok csak elpárologjon, csak azért mert ti ítélkeztek? Vagy 

megoldásokért jöttetek ide? Megnyitjátok előttük a szíveteket? Felfüggesztitek az előítéleteiteket 

arról, hogy hogy működik ez? Isten szeretetében soha semmi nem lehet helytelen, semmi nem 

árthat itt nektek. Ez egy lehetőség. Mit kezdtek vele? Áldott legyen az az ember, aki megnyitja a 

szívét! Mert ebben a napban több lehetőség rejlik, mint annyi másikban. Itt a lehetőség, hogy 

másképp távozzatok, mint ahogy jöttetek. Mit kezdtek a lehetőséggel?

Ennek az első kommunikációnak a során, bemutatom nektek ezt az energiát. Mert Kryon szereti az

emberiséget. A mágnesesség csak a DNS kommunikáció egy módja. A mágneses mester csak 

egy kifejezés, amely arra utal, hogy itt a szeretet folyamata zajlik. Elhangoznak ma tőlem olyan 

üzenetek nektek, amelyeket nagyon fogtok szeretni. Talán magyarázatot leltek számos dologra. 

Néhány információ praktikus lesz majd, de erről vagyok én ismert.

Ezt a termet megtölti Isten szeretete. Csodálatos hely, nagyon jó itt lenni. Megkötjük most itt az 

energiát. Csodálatos édes energia ez, ami egész hétvégén velünk marad. Ez az energia 

biztonságos. Mindenkinek, aki egyáltalán megérzi. Jó annak, aki majd gyógyultan távozik. De 

ahhoz is ugyanúgy eljut, aki az egészet kétségbe vonja. Hallgassatok rám! A teremben a 

legnagyobb kételkedő, az aki egyáltalán nem akar ebben részt venni, az aki később nevet majd 

mindezen, az is ugyanannyi angyallal fog kisétálni innen, mint amennyivel a sámánok. Mert 

minden egyes embert körbevesznek ők. Minden egyes ember készen áll arra, hogy aktiválja ez az 

energia. Ehhez csak az emberek szabad döntése szükségeltetik. Itt most senki fölött nem 

ítélkezünk. Üljetek most ezen a hétvégén biztonságban. Értsétek meg mi zajlik itt, mert rengeteget 

lehet itt érezni és tanulni.

Ismerlek benneteket! Hosszú ideje várom, hogy a ti energiátokban ülhessek, a társamon keresztül.

Áldottak legyenek azok az emberek, akik úgy döntenek, hogy ma fontos lépést tesznek életükben! 

Egész életükben emlékezni fognak erre a napra.

És ez így van!

Második közvetítés

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Lehetnek, akik kétségbe vonják, hogy ilyen gyorsan ideérhetek. Azt mondják: „Az emberi lénynek 

fel kéne készülnie!” De mi van, hogyha az ember mindig készenlétben áll? Mi van, hogyha az 

ember egyik lába mindig a fátyol túloldalán van? Hogy hívnátok ezt az állapotot? A 

felvilágosodottság állapota és ezzel számos ember rendelkezik itt. Nem egyszerűen a képzelet 



kiterjesztéséről van szó, hanem a felsőbbrendű énünkkel, a legfelsőbb énünkkel egy pillanat alatt 

kapcsolatba léphetünk.

Ezt teszik a gyógyítók. Itt is sokan facilitátorként dolgoznak, ti tudjátok, hogy működik ez. 

Bementek a szobába, ott van előttetek egy másik ember és anélkül, hogy megérintenétek, érzitek 

az egyensúlyt. Tudjátok, hogy hol kell megérintenetek, hogy megkapják a megoldást, amiért jöttek.

Érzitek, hogy a testük üzeneteket küld arról, hogy hol a hiba és mit tehettek, hogy segítsetek rajtuk.

Megkérdezném, mennyi ideig kell bemelegítenetek ehhez? A válasz, hogy semennyi ideig, mert 

van egyfajta állapot, amelybe már belehelyezkedhettek. Vannak, akik messzebbre akarnak jutni. 

Ezalatt a rövid közvetítés alatt, erről szeretnék nektek információt adni. Sokan már nagyon tisztán 

tisztában vannak ezzel.

A gondolatnak két területe van, már ami az ezoterikus kommunikációt illeti a fátyol túloldalával. 

Hadd beszéljek az elsőről. Először is ott van az intellektus. Nagyon fontos, hogy ne bonyolódjunk 

bele az érzelmekbe, mert az érzelmek elfogulttá tesznek. Fontos, hogy ragaszkodjunk az 

információhoz, amelyet ismerünk. Azt fogja mondani neked az intellektuális gondolkodás, hogy 

Isten áldotta ajándék, hogy a gondolkodással átgondolhatjuk magunkat a fátyol túloldalára. Ezt 

teljes pontossággal tehetjük, hiszen nem árnyékolja be az érzelem a gondolkodásunkat. Hadd 

mondjak erről valamit.

A másik gondolat a következő. Hogyha Isten szeretet és kivonjátok az életetekből az érzelmet, 

kivonjátok belőle Istent is. Mert a szeretet az egyik legfontosabb érzés, a legerősebb érzés az 

emberben. Mert a két ember közti szeretet, már hajóflottákat épített. Felépített és a földdel tett 

egyenlővé városokat. Csodálatos gyönyörű dolog, erős. Isten az emberiség iránt érzett szeretete, 

elképesztő, hogy mekkora erővel bír. Hogyha egy másodpercre megadatna nektek a lehetőség, 

hogy viszontszeressetek bennünket, akkor valóban megértenétek, hogy milyen átlépni a fátyolon.

Az igazság az, hogy mindkét megközelítés helyes, de össze kell őket kombinálni. Merthogy az 

intellektuális gondolkodók, a tiszta gondolatra koncentrálnak. Tiszta érzelmekkel kellene ezt 

kombinálni, nem elfogult, kiegyensúlyozatlan érzelmekkel. Közelítsetek a meditáció felé a 

tisztaságon keresztül és a szereteten keresztül, a csodálatos szereteten keresztül.

Mennyit éreztek ebből? Arra kértünk az első részben, hogy nyissátok meg a szíveteket. Most itt a

második üzenet, itt van ez az üzenet. Nyissátok meg a szíveteket! Látjátok, hogy hogyan lehet

egységbe hozni ezt a gondolattal? Megérti ezt az ember, merthogy Isten szeretete az elsődleges

szeretet az Univerzumban. Az emberi lélekben és az elmében is tapasztaljuk. Így tudjátok szeretni

a gyerekeiteket,  hogy szerethessétek egymást,  hogy tudjátok milyen a feltétel  nélküli  szeretet,

hogy belenézhessetek egy másik ember szemébe és tudjátok, hogy viszont szeret titeket, hogy

egy kapcsolat gyönyörűségeinek a tengerében úszhassatok és hogy hasonlóképpen adhassátok

tovább a gyerekeiteknek. Ez gyönyörű!

Hogy láthassátok ezt akár egy állat szemében és viszont szerethessétek őt. Hogy 

körülnézhessetek az erkélyről, hogy érezhessétek, ahogy Gaia és a fák ugyanezt a szeretetet 

sugározzák, amely Istentől ered. Az érzelem nem kiegyensúlyozatlanság, hanem éppen hogy a 

katalizátor, amely az intellektussal kombinálva elvezet a tiszta gondolkodásig. Mi történik, amikor 



egy emberi lény szabályokat állít fel Istenről, de ebben nincsenek érzelmek? Semmi sem történik 

ekkor. Nyissátok meg a szíveteket, mert az a kulcs!

Mit kell elérnünk a mai napon? Közvetítések következnek majd. Hallani fogjátok a mester hangját, 

amint eljátssza előttetek a szerzeményeit, amelyek mind a szívéből jönnek és mind közvetített 

lesz, hogy megérinthessen benneteket, hogy megmosolyogtasson, vagy akár meg is ríkasson. 

Mert a zene interdimenzionális forrásból származik és ezt a maestro el fogja nektek mondani. Az ő

életében sem lehetett volna elérni szeretet nélkül. Ha a szeretet véget ér, minden véget ér. Nincs 

többé teremtés, nincs többé zene, mert az az ő teremtésének a magja.

Hogyha a maestro koncertje véget ér, akkor majd visszatérek és átadok nektek néhány 

információt. Nyissátok meg addigra a szíveteket, különben nem értitek majd meg. Mert 

megpróbáljuk átadni nektek annak a lényegét, amelyet mi a „harmadik nyelv”-nek nevezünk. 

Merthogy a 3D-ban hallott nyelven túl, néhányan egy érdekes érzelmet is tapasztaltok, amely 

szintén eljut hozzátok. Ez nem más mint a harmadik nyelv. Hogyha megnyitjátok a szíveteket a 

hármas nyelv előtt, elér hozzátok. Sokkal többet kaptok, mint az angolul vagy a magyarul elhangzó

információ. Mert ez a hármas nyelv segít majd megérteni, hogy milyen bölcsességre van szükség 

ahhoz, hogy az üzenetet értelmezzétek.

Azért nevezzük így ezt a nyelvet, mert a numerológiában a 3-as mint szám, önmagában is 

katalizátor. A katalizátor teszi lehetővé, hogyha két dolgot összekombinálunk, akkor azzá 

érhessenek össze, amik közösen lehetnek. Hogy valódi katalizátoros reakció játszódjon le, amely 

olyasmit hoz létre, amely korábban nem létezett. Pontosan ezt kérjük tőletek, a nap hátralévő 

részére.

Amikor visszajöttök és helyet foglaltok, akkor majd üzeneteket fogtok kapni. Néhány a zene 

nyelvén jut el hozzátok, néhány pedig az én szavaimon keresztül.

Áldott az ember, aki meghallja ezt a tanácsot és saját szabad akaratából megnyitja a szívét!

És ez így van!

Harmadik közvetítés

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Megint el kell, hogy mondjam, ismerlek benneteket. Ez nem azt jelenti, hogy tudom a neveteket. 

Hanem pontosan tudom, hogy kik vannak itt. Hogy kik vagytok ti. Pontosan erről fogunk ma este 

beszélni. Talán olyasmi ez, amire nem számítottatok. Olyan üzenet, ami nem igazán nyugati 

jellegű. Számotokra talán ez zavarosnak tűnhet. Tehát kérjétek a hármas nyelv ajándékát. 

Elemezzétek gondosan a szavakat és érezzétek át azokat az érzelmeket, amelyek velük járnak.

Mert ezután az este után, megértitek majd, hogy mi a humanizmus magyarázata. Humanizmus, 

kiegészítve az Istenivel. Humanizmus, a mestertudattal együtt. Olyan humanizmus, amely egy 

bizonyos területre való. Ilyen jellegű üzenetet egy nyugati területen soha nem hallanátok. Merthogy

Kryon nem egy nyugati lény. Van persze olyan, aki a nyugatról származó üzenetet hozza és ez azt

jelenti, hogy ő a katalizátor. Egyszerűen csak feldob egy labdát és aztán az majd magától gurul 



tovább, csak ennyit tesz. Remélhetőleg ez a labda a megértést és a bölcsességet szimbolizálja és 

majd körbegurul itt a közönség soraiban. Talán azokhoz is eljut, akik hallgatnak bennünket, úgy 

hogy most nincsenek is itt.

Most pedig következzék az este első kvantum tanítása. Vannak olyanok, akik most hallják a 

hangomat, bár nincsenek itt a helyiségben. Azok számára, akik a teremben vannak, még 

játszódott le ez. Akik viszont most hallgatnak bennünket, mégis a mostban tapasztalnak mindent. 

Tehát akkor most döntsük el kedves emberek, hogy kinek a valósága, kinek a jelene valóságos? 

Vajon azé, aki most itt ül a székben, vagy azé, aki később hallja ezt az üzenetet? Tehát kedves 

emberek, ti mindannyian valaki másnak a múltja vagytok, aki a jelenben hallja ezt az üzenetet. 

Tehát a kérdésre az a válasz, hogy mindkettő valóságos most.

Ez az entitás a Kryon, látja, hogy kik vagytok ti, akik halljátok ezt a jövőben. Tehát kedveseim, akik

később halljátok ezt az üzenetet, nektek is ugyanúgy szól. Titeket is ismerlek! Úgy ismerlek 

benneteket, ahogy a családtagokat. Olyan üzenetet hozok, ami összetett. Pontosan ebben a 

formában kell, hogy megtanítsam, hogy az igazi hatása kiteljesedhessék. Most ismét a DNS-ről 

fogok beszélni.

„Kryon!” – mondta egyszer valaki, „Mi a fontos veled és a DNS-el kapcsolatban? Miért tanítasz te

nekünk biológiát? Miért beszélsz te nekünk az emberi test molekuláiról? Mi szakrális utasításokért

jöttünk és te itt a biológiáról beszélsz. „Amit mi most itt átadunk, már átadásra került korábban,

bizonyos fokig, angolul, de még magyarul sosem. Most kell hallanotok, a saját nyelveteken kell

hallanotok.  Talán  azoknak,  akik  itt  ülnek  és  angolul  beszélnek,  ez  csak  ismétlés.  De  nem

mindegyik része az. Csak a nyugati része az.

Most a DNS-ről beszélek. A következő Kryon könyv a 12-es könyv lesz. Én nem engedtem a 

társamnak, hogy idő előtt befejezze ezt a könyvet és most már azt is tudja miért. Abban pillanatban

fogja megtudni, amikor ti meghalljátok. Mert minden számnak van energiája és ez egy 11-es év. 

2009 egy 11-es év. A 11-es mesterszám és ez a felvilágosodást jelképezi. Összekombinálva 9-

essel, ami a végén található, amely pedig a befejezés száma, méghozzá a felvilágosodás 

befejezéséé. Tehát ennek az évnek véget kell érnie, mielőtt a könyv befejeződik. Ebben az évben 

a DNS-ről szóló tanítás a fontos. Mert ez az emberi lények kvantumságának a feltárásához 

szükséges. Most szándékunkban áll átadni nektek ezt a tanítást. Természetesen nem a DNS teljes

magyarázatát, hanem azt a részt, amelyről hallanotok kell. Tehát ezt fogom most elmondani.

A ti DNS-etek egy tervrajz, ezen alapul egész létezésetek a bolygón. Nem csak a biológia, nem

csak  a  gének.  Hatalmas  mennyiségű  szakrális  információt  is  tartalmaz.  Több  milliárd  DNS

molekulát, ami a testetekben találhatóak. Mindannyi egyforma, együtt dolgoznak, ez a legnagyobb

egységes család, amellyel rendelkeztek. Ez vagytok ti.

Ebbe a DNS-be bezárva 90% az a rész, amely kvantum. Figyeljetek! A DNS molekula 90%-a 

megszentelt, szakrális. Csak 3-4, talán 5%-nak van bármi köze az emberi testhez. Az 5-ös és a 

90-es szám között óriási a különbség. Tehát 90%-ban megszenteltek vagytok. Most arra utasítom 

a társamat, hogy ezt világosan fejezze ki, merthogy a kvantum mibenlét megmagyarázása nagyon 

nehéz.



Két dolgot szeretnék tisztázni ma este, mielőtt a következő részhez érkezünk, hallanotok kell ezt. A

most következő magyarázat megszentelt, szakrális magyarázat. Örömteli a bemutatásában, 

merthogy elárulja nektek, hogy kik vagytok. Figyeljetek! Nem szükségszerűen várjátok el, hogy a 

történelem a DNS-etekben legyen található. De mégis van ott valami, valami hatalmas.

Ennek az első része maga a rendszer. Egy kvantum rendszer. Egy olyan kvantum rendszer, amely

valósággal könyörög, hogy használjátok.

Meg kell, hogy értsétek, hogy minden, ami kvantum, nem rendelkezik meghatározott mérettel. Ti 

csak egy molekulát láttok, de a Szellem ezt akár hegység nagyságúnak is láthatja. Ez attól függ, 

hogy hogyan használjátok. Nincs annál nehezebb, mint egy lineáris embernek megmagyarázni, 

hogy hogy működik egy kvantum mező. Hatalmas erő rejtőzik a DNS-etekben. A társam holnapi 

előadása, részben fel fogja ezt tárni. De előtte szeretném elmondani nektek, hogy abban rejlik a 

rendszer és ezzel a rendszerrel összekombinálva található a második rész. Ez mindössze két rész 

abból a rengetegből, amelyről majd később fogunk beszélni.

A második rész az Akasha feljegyzés. Ott van összes élet, amelyet már éltetek. Az összes 

energia, amely felhalmozódott azon életek során. Az összes epifánia, az összes spirituális tanulás.

Az összes tragédia. Az összes bántó esemény. Az összes öröm, az összes szeretet, az összes 

szerelem ott található kvantum állapotban és ezek hatással vannak rátok.

Most erre próbálok rátérni.

Nem tudjátok elválasztani a rendszert, a kvantum Akasha feljegyzésektől. Nem tudjátok 

elválasztani a rendszert, amely kvantum önmagában is. A ti DNS-etek egyik legnagyobb áldása, 

az arra való képesség, hogy használhassátok az energia rendszert. Amellyel minden egyes emberi

lény rendelkezik, aki erre a földre érkezik. Hogyha ezt a rendszert helyesen használják és az 

integritás szellemében fogják fel, akkor az ember megváltoztathatja a gondolkodását. Az ember 

átváltoztathatja a saját molekuláris felépítését a rendszer segítségével. Az embere megteremtheti 

a saját mesterlétét a rendszeren belül, merthogy mindig is ott rejtőzött a kulcs. Csakhogy egyedül 

most, a változások időszakában derül ki mindez. Csak most ébred rá az emberiség arra a 

képességére, hogy hogyan használhatja ezt a rendszert és hogyan férhet hozzá a saját Akasha 

feljegyzéseihez. Most következik a legnehezebb dolog, amit csinálni fogok...

Az  a  hiedelem,  hogy  az  Akasha  feljegyzések  az  emberek  előző  életeit  tartalmazzák.  Az  az

interdimenzionális rendszer, amelyet éppen most írtam le, úgy tűnik arra való, hogy valós időben

használjuk.  Most  elmondok  nektek  valamit,  amit  senki  nem  fog  megérteni  a  hármas  nyelv

használata nélkül.

A rendszert arra tervezték, hogy használjátok a mostban, a múltban és a jövőben is. Nem arra 

tervezték, hogy csak a jelenben használjátok, mert ez csak az Akasha feljegyzések egy pici részét 

jelentené. Ezt az életet, azt amelyet most éltek. Nem, a rendszert arra tervezték, hogy az Akasha 

feljegyzésekben szereplő össze életben használjátok. Arra született ez a rendszer, hogy a múltat 

is befolyásolhassátok és felhozzátok belőle a dolgokat, amelyekre a jelenben szükségetek van. Ezt

nem értitek meg. A rendszer arra is született, hogy a jövőtöket befolyásolhassátok. „Kryon, hogyan



tudnék befolyásolni valamit, ami még nem is létezik?” Hát persze, hogy létezik, de nem lineáris 

módon.

Ki vagy te? Vajon az, aki most itt ül a székben? Vagy csak egyetlen picinyke része vagy annak a 

száz életnek, amelyet látok az Akasha feljegyzéseidben. Ezek közül melyik vagy te? Én 

melyikőtöket válasszam amikor hozzátok beszélek? Figyeljetek! Ott ültök most előttem és a saját 

őseitek vagytok ebben a mai korban. Én kvantum állapotban vagyok. Melyik részetekhez 

beszélek? Most válik ez nehézzé.

Én látom a jövőben lévő potenciát. Látom a következő életeteket és az azutániban rejlő potenciált. 

Fogalmatok sem lehet erről, nem is tudjátok elképzelni mi lehet ott. Vajon melyik részetekhez 

beszélek most? Én az evolúcióra koncentrálok, amint benneteket nézlek. Evolúciós lényeket látok, 

ahogy titeket nézlek. Azt látom, hogy kik lesztek majd. Ez nem egy nyugati üzenet. Hogyha ezt is 

nehéznek találtátok, na most figyeljetek csak.

Az Akasha feljegyzések nem elmúlt életekről szólnak, hanem egyszerűen életekről. Merthogy 

kvantum állapotban nem létezik olyan, hogy múlt és nem létezik olyan sem, hogy jövő. Az az 

Akasha feljegyzés, amely ott él a DNS-etekben, tartalmazza a potenciált egy következő, majd egy 

azt követő, majd egy azt követő élethez. Most mondok két példát, hogy segítsek megérteni, hogy 

miről beszélek, hogy mit akarok kifejezni.

A társam ma bemutatott nektek az egyik ábrán egy sínt. Ez egy lineáris ábra, egyetlen irányba 

halad, előre. Ez szimbolizálja az időt. Az ugyanis a leglineárisabb dolog, ami csak van nektek. 

Hogyha ezt a fogalmat alkalmazzátok az Akasha feljegyzésetekre, akkor úgy kell elképzelni, hogy 

jelenlegi életetek a vonat motorja. A régi életeitek csak olyan kocsik, amit a mozdony után kötöttek.

A ti korlátolt lineáris gondolkodásmódotokban, egy 100 vagy akár 300-al ezelőtti élet, nagyon-

nagyon messze van ezen a vonaton. Gondoljatok csak bele, hogy a 300. kocsi már milyen 

messzeségben van. Így képzelitek el a régi életeteket. Most hadd mondjak egy másik példát.

Képzeljétek el, hogy kör alakú ez a pálya és mindössze 300 kocsinak van rajta hely. Tehát mindig 

körbe járnak. Most bármelyik élethez hozzáférhettek, hiszen körbe-körbe mennek. Ez egy kvantum

vonat. Még csak fel sem hoztam a jövő kérdését, igaz? Szeretném, ha hozzászoknátok ahhoz, 

hogy mi másképp látjuk a régi életeteket. Egyszerűen csak egyetlen életre korlátozódik ez. A ti 

felsőbbrendű énetek ugyanaz volt minden egyes korábbi életetekben. Mi egyetlen léleknek látunk 

benneteket. Úgy látunk benneteket, mint egy öreg lelket számos inkarnációval. Nem úgy látunk 

titeket, mint itt a székekben ülő embereket. Nem úgy látunk benneteket kedves hallgatóság, mint 

egy-egy embert amint itt ül egy székben. Merthogy az Akasha kvantum és ezért aztán benne kell, 

hogy foglaltassék annak a potenciálja, hogy mi lehet belőletek.

„Miért mondod ezt most nekünk Kryon?” Azért mert minden egyes ember ezekkel a 

tulajdonságokkal érkezik és a tudatotok erre felel. Minden amit tettetek és a potenciál arra, hogy mi

mindent tehettek, része annak, hogy kik vagytok. Tehát mi a ti kulturális beállítottságotok? Miért 

vagytok itt magyarok? Van esetleg arra esély, hogy nagyon hosszú időn keresztül, a magyaroknak 

volt arról egyfajta kulturális intuíciójuk, hogy mit kéne csinálniuk. Egy kvantum intuíciótok. Amely 

azon alapult, hogy mit ad nektek a rendszer. Van erre esély? Lehetséges, hogy valami olyasmit 



kéne csinálnotok, amit még nem vittetek végbe? Az a jövőbeli potenciál amit én látok, bármilyen 

hatással van rátok? Nem azt kérdezem, hogy azért vagytok-e itt, hogy a Földnek segítsetek. Ennél

ez még sokkal egyszerűbb. Azt kérdezem tőletek, hogy milyen intuícióval jöttetek ide? Öreg lélek, 

nézd az egészet, tekints az egészre! Látsz valamit? „Kihez beszélsz most Kryon? Hiszem sokan 

vagyunk ma itt. Lehet, hogy nem is kéne magyarként beszélned hozzánk.” Most ne intellektuálisan 

közelítsétek meg ami következik.

A ti magyarként történő besorolásotok nem úgy értendő, ahogy az elmúlt idők háborúi korlátok és 

határok közé szorítottak benneteket.

(Legyél nagyon óvatos társam, jól fogalmazd most ezt meg!)

Jelent nektek valamit az a szókapcsolat, hogy Kárpát-medence? Az én társam azt sem tudta, hogy

mi ez. Ez nem egy nyugati üzenet. Ez arról szól, hogy van ennek a földnek egy energiája, amit

mindenki érez, aki most itt ül. Olyasmiről szól, amit elérhettek majd. Hatalmas változás zajlik most

a bolygón és ezzel tisztában kell lennetek. Mert ez az elmúlt 20 évben megteremtette a szabad

magyar fogalmát, fél évszázad után először újra. Immár szabad továbblépnetek a spiritualitás egy

következő szintje felé. Talán egy olyan szint ez, amelyet már éreztek is. Néhányan annyira erősen

érzitek már, hogy szinte teherként élitek meg, hogy tennetek kell  valamit azonnal.  Nyugodjatok

meg, merthogy kvantumról beszélünk, van idő. Értitek? De most átadom nektek az igazságot.

Változás zajlik most a bolygón és ez elválasztja egymástól a régi és az új gondolatot. Ez nem egy 

nyugati üzenet. Mert az igazságot hozta el nektek. A társam még csak nem is sejti ezt. A ti Akasha

feljegyzéseitek, rengeteg szenvedéssel teli életet tartalmaznak. Rengeteg ezekben a csalódás, 

árulás és halál. Az európai tudat sokszor azt érzi, hogy csak szenvedésre született. Nem számít mi

történik, ti mindig áldozatok vagytok. Ez az uralkodó nézet, de ez már régi és semmi köze nincsen 

a spirituális jövőtökhöz. De még mindig teherként él és tudjátok, hogy igazam van. Mit tanítottak 

nektek a szüleitek? Tudjátok, hogy igazam van! Mindegy mi történik, mindegy mit hoz a 

történelem. Mindig csak azt érzitek, hogy ez ugyanaz mint a múlt, nem rendelkeztek igaz 

befolyással. Csak szenvedésre születtetek.

Most elmondom nektek, ahogy látom magam előtt a családnak ezt a részét, hogy egyszerűen nem

igaz ez a korábbi gondolat. Mi az, amit szintén éreztek? Úgy érzitek, hogy szenvedés közeleg? Hát

nem látjátok, hogy ott a fény, ott az ígéret?

Lesznek majd, akik döntést hoznak. Úgy döntenek, hogy új magyarként gondolkodnak ezen túl. 

Megszabadulnak a régi terhektől, a régi szenvedéstől, a szüleik energiájától. Ez nem 

tiszteletlenség, merthogy ők lettek volna az elsők, akik boldogan ünnepelték volna a szabadságot, 

a gondolat szabadságát. Hogy mehessetek és azt tegyétek, amit tennetek kell. „Kryon, mi az amit 

tennünk kellene?”

(Lee ekkor a lábával véletlenül felborított egy gyertyát a színpadon)

Hát semmiképp nem az, hogy feldöntsetek egy gyertyát. Hadd áruljam el. Egyre izgatottabb 

leszek.



Ezen a helyen, egy spirituálisan fejlett nép előőrse gyűlt össze. Mindenki egy evolúciós lény. 

Spirituális bélyeget hagytok Európán, amely új folyamatokat indít be, új közvetítéseket, új 

gyógymódokat hoz el. Mind itt van mindez. Mind megtalálható abban a tudatformába, aminek a 

neve Magyarország. Milyen érzés ez? Igazán igaznak vélitek ezt?

Néhányan ezzel az intuícióval születtek. „De Kryon, mégis milyen lesz mindez és milyen hamar jön

majd el?” Hát ez rajtatok múlik. Azon múlik, hogy hogyan tudjátok félresöpörni a régi energiát. 

Hogy mit fogtok tanítani a gyerekeiteknek és ha már a gyereknél tartunk, ők nem fogják elfogadni a

régi gondolkodást! Problémáitok lesznek velük! Ők már nem ismerik a régi módszereket. Ők már 

csak a potenciált látják. Ők nem fogják elfogadni a régi bevált módszereket. Talán már észre is 

vettétek ezt. Rendben. Lenne nektek egy tanácsom.

Hogyha azt szeretnétek, hogy ez minél előbb bekövetkezzék, akkor először is szabaduljatok meg a

régi gondolkodásmódtól! Mert az már nem ti vagytok. Nem vonatkozik már erre az egész területre, 

erre az egész országra, erre az egész portálra és egyszerűen csak útban van. Útjában áll annak 

az Akasha feljegyzésnek, amelyről tudjátok, hogy potenciált rejt. Vessétek el ezt a gondolkodást. 

Úgy érzitek, hogy ez veletek született, túl erős ahhoz? Túl késő lenne? Túl öregek volnátok? Nem! 

Oh, bárcsak láthatnátok, amit én látok! Mert ott rejtőzik az igazság a ti intuíciótokban, arról, hogy 

kik vagytok valójában.

(Most ezt csak lassan mond el társam, mert fontos, hogy jól fogalmazd meg!)

Szeretném, ha ugyanúgy közelítenétek meg ezt a kérdést, ahogy a szeretet kérdését. Amit 

elmondtam nektek, az intuícióitok arról, hogy kik valójában a magyarok és kik lehetnének, nagyon 

is helytállóak. Különben nem is lennének ilyen intuícióitok. Nem arról van itt szó, hogy mit 

csináltatok idáig, arról van szó, hogy kik vagytok. Nem a történelmetekről szól, hanem a kvantum 

potenciálról szól, hogy kik lehettek.

Hogyha a szeretet jellemzőit alkalmazzátok erre, akkor könnyen megy majd. A szeretet első 

számú tulajdonsága, hogy csendes. Ehhez a kérdéshez is csendben, alázatosan forduljatok. 

Csendes, alázatos módon közelítsetek a kérdéshez. Csak nézzétek meg, hogy kik ennek a 

bolygónak a mesterei. Soha nem kiabáltak. A mesterek soha nem üvöltötték, hogy: „Én mesternek

hiszem magam!” és azt sem, hogy: „Tudnotok kéne, hogy én mester vagyok!”. Tehát akkor ráírom 

a homlokomra nagy betűkkel: „Mester”. A mesterek sosem cselekedtek így. Csak nézzétek meg a 

valódi mestereket. Ők csendben jöttek. Az hogy mesterek, éppen ebből derült ki.

Hogyha a magyaroknak van valami tanítása Európának, akkor Európa észre fogja azt venni. 

Anélkül, hogy a homlokotokra írnátok. Tudjátok? Vajon ez most zavaros?

A szeretet soha nem fuvalkodik fel. A szeretet nem büszkélkedik, hogy van nekem valamim, ami

neked nincs.  A mesterek úgy jöttek erre a bolygóra,  hogy nem mondták:  „Nézd  mi  mindenre

vagyunk képesek!” Egyikük sem tett így. Ők egyszerűen csak cselekedtek, csak cselekedtek. Most

már tisztul a kép?

Mi lehet az amit a magyarok tehetnek itt? Talán valóra válthatják ezt a csodálatos elgondolást, 

hogy egész Európa tudata megváltozhat. Úgy terjedhet ez a változás, minthogyha ragályos volna. 



Terjedni fog, egyszerűen azért mert örömteli. A magyarok lehetnek azok, akik megtörik a szenvedő

európaiak paradigmáját. Nem érzitek? Hisz az intuíciótokban is ott van.

Ez a föld, erről az üzenetről beszél. Néhányan pontosan tudják, hogy miről beszélek. Látjátok, ez 

nem egy nyugati üzenet. A mesterlétről szól. A szeretet alázatos, a szeretet nem fuvalkodik fel. A 

szeretetnek nincs hátsó szándéka. „Mikor következik ez be Kryon? Szeretném a naptáramban 

bejelölni.” Hát ne tedd! Engedd, hogy csendben fejlődjék. Nem kell mindent megszervezni! 

Higgyétek el, nem kell mindent előre megszerveznetek! Mert a megszervezése, már önmagában 

egy hátsó szándék volna és akkor majd ráerőltetitek másokra. Ismertek olyan mestert, aki 

ráerőltette volna a szeretetét bárkire? A mesterek ezen a bolygón mindig csak álltak és az 

üzenetüket azért fogadták el, mert az igaz volt.

Milyen szervezkedést láttok ti most a bolygón az ezoterikus társadalomban? Láttok ti központi 

egyházat? Nem! Van valamilyen doktrína? Nem, nincs! Van próféta, akit dicsőíteni kell? Nem, 

nincs! Léteznek iskolák, ahol ezt tanítják? Nem, nincsenek sehol a világon, sehol a városokban, 

mégis tudjátok mindezt. Egyszerűen lehet, hogy Isten hatalmasabb, mint gondoltátok! Nem kell 

semmilyen szervezkedés, amikor a DNS-etekben már ott van a mesterlét.

A szeretet negyedik tulajdonsága, hogy megvan benne a bölcsesség, hogy megértse a másik 

hármat. Ez most zavarosan hangzik? „Kryon, azt mondtad másképp kell gondolkodnunk! Hogy 

legyünk csendesek, senkinek ne beszéljünk semmiről és ne szervezkedjünk!” Pontosan így van! 

Ezek kvantum utasítások. Meg tudjátok csinálni vagy nem? Ha meg tudjátok csinálni, akkor valami 

történni fog. Az energia majd felépíti önmagát. Az információ majd csak árad és az az evolúciós 

lény akik vagytok, majd felemelkedik. Már rájöttetek, hogy működik a rendszer és már el tudjátok 

kezdeni használni, hogy kiegyensúlyozzátok a lelketeket. Ez majd kiegyensúlyozza az Akashát és 

majd megtestesül az, amit ezáltal teremtetek.

Elküldöm hát nektek ezt az üzentet, ami azt jelenti, hogy mostantól azt kezdtek vele, amit csak 

akartok. Átadtam nektek. Minden további magyarázat nélkül. Ezentúl majd a hármas nyelv végzi 

majd a maga munkáját. Néhányan, jó néhányan megkaptátok most azt, amiért idejöttetek. Nem az 

üzenetet amit vártatok, nem az általatok várt nyugati üzentet.

Áldott legyen mindenki a közönségben, aki megértette és tudomásul vette amit most mondtam! 

Tehát a kvantum bölcsességet fogjuk használni, hogy megkezdődjék a lassú eltolódás a régi 

paradigma felől és a magot most itt vetjük el. Pontosan ezt éreztétek.

Kedves magyar családom. Már nagyon hosszú ideje vagyok veletek. Láttam a sok zavart, ami itt 

támadt. Láttam szüleitek és nagyszüleitek idejét. Azoknak az ősöknek a korát, akik itt éltek. Hát 

nem érdekes, hogy ők is ugyanezt érezték? A különbség köztük és köztetek, az az, hogy ti most 

azon a helyen vagytok ahol változást érhettek el. Küszöbön áll a változás!

Erről a helyről most másképp távozzatok, mint ahogy jöttetek. Mert minden, amit ma elmondtam 

igaz. Hadd mondja el ezt nektek az intuíciótok is. Hadd rázzon az intuíció kezet azzal, amit most 

elmondtam. Most keljetek föl a széketekből büszkébben, mint ahogy leültetek rá. Mert mindaz, 

amit intuitíve már megéreztetek, az lehetséges. Igen lehetséges! Végezzétek el azt a változást, 

amiért idejöttetek!



Ne lepődjetek meg, ha néhányan nem fogtok ma éjjel jól aludni! Vannak angyalok, akik majd 

kikísérnek benneteket az ajtón, amikor távoztok és velük majd a múlt, összevegyül a jövőről 

alkotott tisztánlátásotokkal. Ne lepődjetek meg, hogyha angyalok fognak nálatok bulizni a 

lakásban! (nevetés) Ez csak azért van, mert szeretünk benneteket. Különben miért is ünnepelnénk

ezt az egészet? Ebben a bolygóban ott rejlik a változás lehetősége és én a változás előmozdítói 

előtt ülök most!

És mindez, amit mondtam, így van! Ennyit fogunk most csak elmondani.

És ez így van!

Kryon
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Negyedik közvetítés

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Mit visztek el abból, amit épp most láttatok? Az információt vagy az érzést? Hogyha az érzést, 

milyen érzés volt ez? Láttatok egy nőt, aki szereti Istent. Azok, akik a színeket is látják, láthatták a 

színeket, amint sugároznak belőle. Láthattatok egy szenvedélyes embert és láthattátok az örömöt. 

Olyasvalakit láttatok, aki meg akarta ezt osztani veletek. Mindezeket a dolgokat meg akarta 

osztani. Ezek mind a kvantum tanításból erednek. Így kell tenni, hogyha tovább akartok lépni, 

továbblépni a gondolkodáson.

Készen álltok arra, hogy megváltoztassátok az Istenről való gondolkodásotok paradigmáját? Hadd 

mutassunk be nektek valamit. Az igazságot mindenről, Kryon perspektívájából. Mindazoknak a 

perspektívájából, akik láthatatlan kísérettel érkeztek ide.

Azokról az energiákról van szó, amelyek itt vannak veletek. Néhányan érzitek is. Hiszen vannak, 

akik felkerestek bennünket a hétvége folyamán és néhányan érzitek az ő jelenlétüket. Nagyon 

érdekes az embereket illetően, hogy amikor egy angyal áll mellettük és sokszor ez így van, akkor 

mindig lesznek olyanok, akik azt mondják: „Nem látom őket, nem hiszek ezekben a dolgokban! Ez 

túl furcsa, túl különös nekem!”. De amikor tragédia történik a családban, amikor a szenvedés 

áthatja a szívünket, amikor elveszítjük egy szerettünket, akkor persze már érezzük a jelenlétüket. 

Na most akkor nézzük, ki a hitetlen? Merthogy csak akkor lehet érezni őket? Miért van az, hogy a 

szívetek csak ilyenkor tapasztalja, hogy ott van körülöttetek ez az energia? Miért nem tudjátok ezt 

a finom energiát érzékelni akkor is, amikor nincs a szívetekben szenvedés? Merthogy érzitek őket!

Hadd mondjak nektek valamit röviden. Szeretnélek visszavinni benneteket, az azelőtti időkbe, 

hogy megkezdtétek ezt az életet, születésetek előttre. Szeretném elmondani, hogy hogy néz ez ki 

a mi nézőpontunkból. Merthogy akkor ti már nem valamifajta gőz vagytok, nem egy test nélkül 

lebegő lélek, hanem a Teremtő egy része vagytok. Pont olyanok vagytok, akárcsak én. Nincs 

különbség, a családomnak tekintelek benneteket. Ekkor készültök arra, hogy újra megtegyétek az 

utatokat a Földre. Ez számunkra csodálatos, mindig az, mert a fátyol túloldalán ott van a szeretet 

tudata. Bár Isten nem lineáris, nehéz leírni, az energiák mégis konkrétak. Ti is egy konkrét 

energiája vagytok a Teremtőnek és még egyszer készen álltok arra, hogy megérkezzetek ide a 

Földre. Ti választjátok meg hova mentek, hogy mennyit tanuljatok, talán még a családotokat is ti 

választjátok. Akkor rátok nézek és felteszem a kérdést: „Tényleg menni akartok?”. Akkor rám 

néztek és azt mondjátok: „Így van!” és én alig hiszem el. Mert talán tisztában sem vagytok azzal, 

hogy mit jelent mindez számotokra. Merthogy ez a ti Isteni csodálatosságotok, a Teremtő egy 

kicsiny darabja, készen áll arra, hogy majd itt széttépjék.

http://www.kryon.hu/forditasok/2009.09.13-3.mp3
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Abban a pillanatban, hogy megszületik az elkötelezettség, hogy megszülettek a Földön, rengeteg

dolog történik. Az a rész, amely a legnagyobb részeteket teszi ki, a teremtő rész, széthasad. Ti úgy

nevezitek ezt  a széthasadt  részt,  hogy a felsőbb én.  Megáll  egy olyan helyen,  ahonnan majd

támogathat benneteket. De nagyon magányos lehet a felsőbb énetek, ha sosem beszéltek vele.

Olyan interdimenzionális módon szóródnak szét különböző részeitek, amit le sem tudok írni. Úgy

hívhatjátok őket  esetleg,  hogy vezetők és angyalok,  de ők a ti  részeitek.  Ezek a részek mind

szétszakadnak, de támogatólag állnak akörül az ágy körül, ahol aztán majd megszülettek. Aztán

megszületik az emberi lény, a torzó, amely már annyi részre szakadt előtte. Mindezt azért, hogy

emberek lehessetek és ez valódi áldozat.

Hát valóban erre határoztátok el magatokat? Erre azt mondjátok: „Igen! Alig várom, hogy 

visszatérjek és befejezzem, amit elkezdtem!” Azt kérdezem: „Tudjátok mivel jár ez?” Erre rám 

néztek és azt mondjátok: „Hát persze!” Akkor mégis emlékeztetlek benneteket újra: „Amikor 

megérkezel a Földre kedvesem, akkor már nem fogsz engem ismerni. Azt is elfelejted, hogy a 

Teremtő része vagy. Talán úgy járod végig az egész életedet, hogy egyetlen elszakadt részeddel 

sem beszélsz többet. Talán az egész létezésedet megtagadod. Egészen a halálos ágyadig.”

Vannak ebben a teremben, akiket nem is érdekel, amiket most mondok. De ti is ugyanannyira 

Isteniek vagytok mint a többiek, tudtátok? Nem érzitek legbelül? Mit ártana az nektek, hogyha a 

legbelsőbb csendetekben néha megkérdeznétek, hogy: „Ott vagy?”. Mitől féltek? Attól féltek, hogy 

neadjisten megtaláljátok az Isteni részeteket? Mitől féltek, hogy talán jobb lesz az életetek? Mitől 

féltek? A megoldástól? Ezért van, hogy sokan nem teszitek meg ezt a lépést. Azt mondjátok: „Ez 

nekem túl fura!”

Belenézek a szemetekbe, alig hiszem, hogy ilyesmit megtesztek. Mert már mindannyiótok 

szemébe belenéztem. Mert én is annak a kíséretnek a része vagyok, amelyet utolsóként láttok a 

születés előtt. Annak a kíséretnek is tagja vagyok, akiket először láttok majd amikor visszatértek. 

Amikor távoztok, akkor hiányoztok nekünk.

Most elárulom a titkot, hogy miért úgy beszél Kryon az emberiséggel, ahogy azt teszi. Merthogy ti 

a tiszta szándék és a szabad döntés révén vagytok itt. Azelőtt engedélyt adtatok nekem arra, hogy 

majd később így szóljak hozzátok. Ez azt jelenti, hogy mindent elmondhatok nektek, amit csak 

akarok. Még akkor is ha mélyen belül nem értitek meg, hogy a testvéreim vagytok. De akkor is ezt 

mondom. Szeretlek benneteket és mindig is szerettelek és mindig is foglak, mint az Isteni részetek.

Ezért van az, hogy ez az egész angyali kíséret olyan boldog amikor jöttök.

Végre változtassátok meg a paradigmát, hogy mit hisztek Istenről! Nem egy égben élő nagy 

hatalom, aki lenéz rátok és ítélkezik. Hanem a családotok egy része, akinek hiányoztok, mert 

idejöttetek, hogy elvégezzétek a munkát. Merthogy örökkévalók vagytok. Örökkévaló lények 

vagyok, sosem ér véget a létezésetek. Isten része vagytok és Isten örökkévaló. Sosem ér véget az

élete. Ti midig is léteztetek és mindig is fogtok. Itt a Földön csak kevés időt töltötök és azt sem 

tudjátok kik vagytok. Akár hisztek nekem, akár nem.

Mit ártana ellenőrizni, hogy igazat mondok-e? Meritek? Meg meritek tenni, hogy ültök a székben 

mikor a legmagányosabbak vagytok és megszólítjátok a felsőbb éneteket? Felteszitek a kérdést: 



„Több van annál, mint amit idáig tanítottak nekem? Valóban lehetek a Teremtő része? Talán 

tényleg bennem él az Isten?” Olvassátok csak el a legősibb spirituális könyveket, amiket 

találhattok. Meg fogjátok találni ezt az információt, hogy minden egyes emberben ott él Istennek 

egy része! Ez intuitív tudás, valóság. Most ebben az energiában rendelkezésetekre áll, hogy 

használjátok.

Tudjátok miért szeretünk benneteket így? Hát nézzétek csak, hogy milyen feladatot vállaltatok. 

Vannak gondok az életedben? Problémák a testeddel? Nézzétek mit vállaltatok? Talán itt az ideje, 

hogy változtassatok. Semmi sem mondja ki, hogy ez állandó kell legyen. Az új energia révén 

mindent megváltoztathatunk. Amikor a Teremtő bennetek él, akkor bennetek van a lehetősége a 

csodának.

Most csak ennyit mondok, mert ez a szeretet üzenete, hogy egy kis betekintést adjak abba, hogy ki

is valójában Isten.

Hát ezért szeretlek benneteket úgy ahogy és mindig is így marad ez. Mindig is így marad ez.

És ez így van!

Ötödik közvetítés

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Ez nem lesz egy hosszú üzenet. A társam a szinkronicitásról tanít, a tőle telhető legjobb módon. 

Néhányan azt mondják, nehéz lehet így közlekedni különböző állapotok között, ahogy a társam 

teszi. Mert amikor keresztül mész a hídon, amely a kvantum állapotba vezet, megváltoztatod a 

valóságot.

3D-s módon beszél, egy székben ül és aztán egy pillanaton belül máris kvantum állapotban van. 

Sokan azt mondják, hogy: „Ennek hosszabb időt kéne igénybe vennie! Sokkal hosszabb időt!”, 

mondják. A régi energiában még valóban több idő kellett. Megint elmondom, hogy mit tett az én 

társam, hogy olyan életet élhessen, amiben az egyik lába mindig a túloldalon van. Ez egy 

metafora. Egy másik metafora az volna, mindig kinyújtja a kezét a felsőbb én felé. Mindig ott van, 

mindig hozzáférhető. Ezért gyors lehet a közvetítés. De néhányan ezt végig tudtátok. Ő sokszor 

fog közvetítésbe miközben előadást tart. Azok, akik látják a színeket, látják ezt, hogy folyamatosan

lép ki és be ezekbe az állapotokba. Képzeljétek el a dolgokat, hogy lássátok a folyamatot, mert 

pontosan ez a szinkronicitás folyamata. Hogyha időt szántok arra, hogy megértsétek és 

átérezzétek a rendszert, akkor mindig rá lesztek hangolva erre. Olyanok lesztek akár egy antenna, 

amely mindig veszi a szinkronicitást és pontosan tudjátok, hogy merre kell mozdulnotok.

Mit kezdtek ezzel az információval emberek? Legtöbbször nem vesztek róla tudomást, nem így 

van? Hányszor volt, hogy rossz irányba indultatok? A tudatotok legmélyén ilyenkor azt mondjátok: 

„Tudtam, hogy ez lesz!” De mégsem támaszkodtatok az intuíciótokra, ugye? Miért nem bíztatok 

benne eléggé? Mert azt hiszitek, hogy tőletek származik és akkor nem is lehet elég jó, igaz? Mert 

egész életetekben azt hallottátok, hogy az Isteni információ mindig máshonnan származik. Hány 

segítőre lesz még szükségetek életetekben, hogy végre rájöjjetek, nektek mit kellene csinálnotok? 



Most itt vagyunk és azt mondjuk nektek: „Isten bennetek van!”. Amikor a felsőbb énetek szól 

hozzátok, akkor azt csak intuíció révén teheti.

Pontosan tudom hol vagyok, én Kryon vagyok. Tudom, hogy mit tárt elétek a társam. A humor nem

ért véget a parkoló angyal történeténél. Az angyalok is szeretnek nevetni. De ebben a példában 

mégis mélység rejlik. Milyen messzire vinnétek tovább ezt a folyamatot? Engednétek, hogy az 

intuíciótok átvezessen benneteket a következő fázisba, hogy megoldjátok gondjaitokat? Hogy ez 

végre segítsen megtalálni a megoldást, amelyről nem is gondoltátok, hogy közel van. Erről még 

beszélünk ma este, de ehhez a folyamathoz az kell, hogy tudjatok valamit. Ne csak higgyétek, 

hanem tudjátok is! Amikor szándékotokban áll valamit megtenni, – akárcsak a parkoló angyal 

esetében –, akkor a kvantum lét állapotába helyezitek a tudatotokat.

Akkor most vegyük azt, hogy egy parkoló angyalnál bonyolultabb példa áll elő. Tehát hosszabb idő

is kell majd hozzá. Mert vannak dolgok, amelyeket a rendszer biztosít számotokra, de még nem 

következtek be. De a szándék már megvan és érzitek, ha látni nem is tudjátok még. Néha a 

rendszer lassabban kell működjön ahhoz, hogy a szinkronicitásban minden a helyére kerülhessen. 

Később találkoztok aztán azokkal, akikkel találkoznotok kellett volna, mert akkor vagytok jó helyen 

a jó időben! Találkoztok azzal, aki a megoldást elhozza. Ebbe beleértendők azok a 

megvilágosodott pillanatok is, amelyekben más emberek nem játszanak szerepet. Most hozzuk el 

ezt ebbe a helyiségbe.

Néhányan másképp távoznak majd innen, mint ahogyan jöttek. Amiatt, amit itt éreztek. Amiatt, 

amit itt hallottak. Amiatt, amit a hármas nyelvtől kaptak. De sokan, akár kételkedhettek is abban, 

hogy képesek lesznek ma itt lenni. De aztán az intuíciójuk azt súgta nekik, hogy itt kell ülniük és 

így is történt. Volt talán, akinek nem volt ezt egyszerű kiviteleznie. Pontosan tudom kik vannak itt. 

Minden egyes történetet ismerek. Minden egyes testvéremet ismerem, a család minden tagját. A 

hétvége erről a szinkronicitásról szólt számotokra. Ez a hétvége megváltoztatja, hogy mit tesztek 

legközelebb kedves embertársaim. Mert ez nem csak egy embertől származó előadássorozat, 

nem csak szép zene szól itt, hanem az életek, a szívek átformálásáról szól. Hát tekintsetek a 

következő fázisra.

Nagyon sokan vagytok itt a helyiségben. Hadd tegyek fel egy kérdést. Mi történik akkor, hogyha a 

ti kérdésetekre a választ, valaki más hozza el, aki itt ül ma. Mi van, hogyha pont azért jöttetek ide, 

hogy azzal az emberrel találkozzatok. Gondoljátok, hogy így van? Találkoztatok már azzal az 

illetővel? Hány olyan ember van akiről még nem is tudjátok, hogy kicsoda? Pontosan erről szól a 

szinkronicitás. Hallottuk az imádságaitokat, meghallgattuk a kéréseiteket, láttuk a könnyeiteket, a 

kétségbeeséseteket és választ adunk rájuk. A válaszok itt ülnek a teremben. Már találkoztatok az 

illetővel? Még előttetek áll a nap hátralévő része. Lesz egy szünet. Nézzetek a többiek szemébe, 

használjátok az intuíciót. Menjetek és mutatkozzatok be. Merthogy ott vannak, akikkel 

találkoznotok kell. Itt van a családotok. Mihaszna annak, hogyha csak azt hinnétek, hogy itt 

összegyűlt több száz olyan ember, aki ugyanazt hiszi, amit ti. Azt kell tudnotok, hogy Isten 

bennetek él. Az egész folyamat többről szól, mint gondolnátok. A kvantumról és a szinkronicitásról 

szól. Ez mindig is így volt igaz. Lépjetek túl azon, amit idáig helyesnek hittetek, tágítsátok ki a 



valóság határait. Lépjetek ki abból a buborékból, ami kényelmes számotokra és találkozzatok 

olyanokkal, akiket eddig nem ismertetek. Ekkor kezdődik a szinkronicitás!

Van még számotokra egy üzenetünk. Nyissátok meg a szíveteket! Mert mindez a kvantum 

dolgokról szól. Az üzenet nagyon praktikus dolgokról beszél majd. Megígérem nem a DNS-ről lesz 

szó. (Nevetés)

És ez így van!

Hatodik közvetítés

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Érzitek, hogy milyen édes érzések kavarognak itt? Érzitek, hogy hogy felerősödik ez az édesség? 

Vannak talán, akik még mindezek után is kétségbe vonják, hogy valóságos-e mindez. Lehetséges-

e, hogy ez a férfi csak tetteti, hogy közvetít? Mindezek után még mindig, még mindig kétségeitek 

vannak. Még egyszer megszólítanám azokat, akik látók. Figyeljék meg a színeket a színpadon, 

nézzétek azokat a színeket, amik most veszik körül társamat, mert itt sugárzik a szemetek láttára. 

Ezt az egész dicsőséget láthatják most szemeitek. Itt vannak az interdimenzionális színek. Bárki 

láthatja, aki az ajándék birtokosa. Vannak itt olyanok, akik ennek részese. Ezért van az, hogy a 

meghívás mindenkinek szól, hogy lássák mennyire valóságos mindez. Pontosan tudjuk, kik vannak

itt.

Megint kijelentjük, hogy ezen a helyen gyógyítók vannak, munkások akik a fénnyel dolgoznak. Akik

mindezt összetartják. Akik már hosszú ideje élnek ebben a városban és akkor is segítettek, amikor

a város sötétségbe borult. Vannak itt olyanok, akiket az ezoterikus érzés, már hamarabb 

hatalmába kerített, mint a társamat. Akik már nagyon hosszú ideje munkálkodnak a bolygóért. 

Most őket ünnepeljük és azt mondjuk, tudjuk kik vagytok!

Nagyon nehéz nekünk, hogy tudjuk ez az utolsó közvetítés. Mert azt jelenti, hogy az a helyzet, 

amely most fennáll, soha többet nem lesz már ugyanilyen formában valós. Hiszen itt egy véges 

csoport van jelen, egy bizonyos különleges konkrét csoport és ők olyan energiát képviselnek, 

amely egyedi. Amikor leoltják a lámpákat ebben az épületben, akkor mindez eltűnik.

Mi történne ha bármikor újrateremthetnénk ezt, amikor csak akarjuk? Mi lenne ha ezt az energiát 

bármikor visszakaphatnánk, amikor csak akarjuk. Most nem egy felvétel lejátszásáról beszélek. 

Hanem ennek az energiának, ennek az érzésnek, ennek a szeretetnek a tökéletes 

újrateremtéséről. Ha megtehetnétek az igazi kvantum élmény volna, nemde?

A meghívás, az esemény kezdete óta arra szólt, hogy kvantummá váljatok. Hogy lassacskán 

elmozduljatok a lineáris felől, amit már annyira megszoktatok, a kvantum felé, ami maga az Isten. 

Az össze tanítás amit átadunk erről szól. Erről szól minden okításunk. A változás arról szól, hogy 

mások legyetek, mint amilyenek most vagytok. Hogy végre kezetekbe vegyétek a kvantum 

eszközöket és elkezdjétek őket használni. Hogy végre olyan dolgokat is észrevegyetek, amelyek 

már hosszú ideje rejtőznek előletek és most végre birtokba vegyétek őket. Ide tartozik az ami, 

amiről tegnap beszéltünk, hogy végre a rejtett hatalommal éljetek és teremtsetek a potenciál által.



Ezek nagyon széleskörű fogalmak. Tehát mit is szeretnénk most a tudtotokra adni ebben a záró 

közvetítésben? Néhány praktikus információt szeretnénk átadni. Tanácsot, hogy hogyan válhattok 

kvantummá. Most a tanácsot a saját nyelveteken kapjátok, hogy halljátok és megérthessétek. 

Hogy azon a földön halljátok a szavakat, ahol éltek. A ti időzónátokban, hogy pontosan tudjátok, 

nektek szól.

Ez nagyon praktikus tanács. Öt pontba szedtük nektek. Az a legfontosabb koncepció, hogy már 

másféleképpen fogjátok fel a Szellemmel való kapcsolatotokat. Egyfajta kvantum érzés, kvantum 

megértés veszi majd át minden lineárisnak a helyét. Lehet, hogy olyan fogalmakkal kell majd 

dolgoznotok, amelyek eddig ismeretlenek voltak számotokra és olyanokkal is, amelyeket már 

ismertek.

1989-ben, az első dolog amit mondtam nektek, az első kommunikációnk alkalmával, az néhány 

utasítás volt arra nézve, hogy hogyan tudtok megszabadulni a karmátoktól. Mielőtt a kvantum lét 

bármi más tulajdonságát megemlíteném, szeretném ezt még egyszer elismételni. A karma egy 

olyan időtlen jellemzőtök, amely az Akasha feljegyzésekben található. Valódi jellemzőtök. Olyasmi,

amellyel együtt születtek meg. Része annak akik vagytok, de ez még a régi rendszert tükrözi. A 

régi energia régi rendszerét. Egy olyan rendszert, amelyet számos ember még a mai napig is 

használ. Egészen addig, amíg ki nem lépnek belőle és át nem lépnek az új rendszerbe. A változás 

azoké, akik vágynak a változásra! De sokan nem vágynak rá és ők továbbra is a karmát 

használják az élet rendszereként. A legősibb spirituális tanítók ezen a bolygón a karmáról 

beszéltek nektek. A karma fogalmáról és igazuk is volt.

De a fátyol túloldalán, már azokat a dolgokat látjátok, amelyeken dolgoznotok kell. Néhányatoknak 

vannak befejezetlen ügyei és ezért vissza kell térnetek. De ez nem mindig negatívum. Néhányan 

azért jöttök vissza, hogy egy olyan életet fejezzetek be, amely nagyszerű volt. Néhányan még 

olyan tehetséget is hoznak magukkal, amellyel korábban rendelkeztek.

A karma amelyről én most beszélek, az a fajta, ami a drámát szüli az életetekben. Igen, teljesen 

igaz. Ti választottátok a családot, amelyben éltek. Ez hihetetlen számotokra, nem? Néhányan arra 

vágytok, hogy végre egy más családban élhessetek. Arra vágytok, hogy egy kicsit 

idegesíthessétek egymást. Néhányan tudják, hogy miről beszélek. Merthogy a rendszer így 

működik, de ez a régi rendszer. Arra kényszerítitek egymást, hogy a megoldás energiáit hozzátok 

létre. Ez nem újdonság. Az az újdonság, hogy az új energia segítségével, megszabadulhattok ettől

a karmától. Ugyanis ez kvantum minőség. Hiszen végül is mindig amellett döntötök, amire 

szükségetek van. Úgy is dönthettek, hogy megszabadultok valami olyan intuitív dologtól, amely 

veletek született. Mert ha nem, akkor megrekedtek a karmátokban.

Csak játszadoztok egymással, karmikus játékokat. Ez befolyással van az életetekre. Néha csak 

sodródtok egyik helyről a másikra, úgy tűnik semmi befolyásotok az életetekre. Ez kizökkent titeket

az egyensúlyból, de ez része a rendszernek.

Hányan vannak, akik azonosulni tudnak ezzel? Hogyha azonosulni tudtok, azt is tudjátok mit kell 

tennetek. Még nem tettetek semmit az ügy érdekében. Hogyha a karmától megszabadultok, az 



nem jelenti azt, hogy a családotokat is el kell, hogy hagyjátok. Hacsak nem akarjátok elhagyni 

őket. Az ugyanis már egy személyes jellemzőtök, amely megváltoztatja a ti reakcióitokat ő feléjük.

Egy pillanatra képzeljétek el, hogy egy elektronikus nyomógombok vannak a mellkasaitokon. Az 

édesanyátok az egyik gombot nyomhatja meg rajtatok, az édesapátok a másikat, a társaitok a 

többit. Tegyük fel, hogy ezek a gombok reakciókat idéznek elő. Akár dühöt, féltékenységet, 

frusztrációt. Átérzitek miről beszélek? De mindez átprogramozható.

Ez a karma elhagyásának a kvantum nézőpontjával függ össze.

Egy pillanatig gondoljatok bele, hogy mi dühít fel titeket? Milyen helyzetek, milyen emberek 

gurítanak dühbe titeket? Mit csinálnak azok az emberek? Mi az a helyzet, ami mindig vissza és 

visszatér az életetekben? Mi lenne, hogyha hatástalanítani tudnátok ezeket a gombokat? Mi lenne,

hogyha besétálhatnátok a családotok körébe, vagy a munkahelyetekre és már soha semmi nem 

tudna benneteket kihozni a sodrotokból?

Egy pillanatra idézzétek fel azt az embert, aki a legeslegjobban idegesít benneteket! Egy pillanatig 

se tegyetek úgy, mintha nem lenne ilyen ember, merthogy születésetektől fogva vannak ilyen 

emberek. Gondoljatok erre az emberre és idézzétek fel, hogy mi idegesít benne. Most képzeljétek 

el, hogy egyáltalán sehogy sem reagáltok erre! Semmi dráma, semmi érzés. Teljesen 

elszigetelődtök ettől. Most ti sem vagytok hatással másokra, csak magatokra. Képzeljétek el, hogy 

olyan családi konfliktusok során, amelyek eddig megoldhatatlanok, kényelmetlenek voltak, most 

már minden idegesség nélkül vagytok képesek nyugodtak maradni. Mert a karmikus gombok már 

nem csatlakoznak. Most már annyi időt töltötök az idegesítő emberekkel, amennyit csak akartok. 

Mert már nem lesznek képesek felidegesíteni, már másképp néztek rájuk. Ez egy igazi Akasha 

karmikus elszigetelődés. Ez is a kvantum.

Ennek a korhoz is köze van. Köze van ahhoz, hogy kik voltatok és kik lehetnétek. Köze van ahhoz,

amit tegnap este mondtam nektek. Tehát most elismételjük még egyszer. Része a karmának, 

amellyel megszülettetek, a régi sötétség. Az állandó negativitásra való felkészülés. A régi sötétség,

amely azt mondja, hogy szenvedésre születtetek. Ezt az okozza, hogy időtlen időkön keresztül 

kell, hogy ismételjétek az életeteket itt. Ezáltal ez a karmikus tulajdonság mélyen gyökerezik 

bennetek és ezt a születéssel újra és újra magatokra veszitek. Most pedig azt mondjuk, 

szabaduljatok meg tőle!

„Kryon, hogy tudnánk ezt megcsinálni?” Ez nagyon egyszerű. A mai napon a társam elmagyarázta 

nektek mekkora erővel bír a tudat, hogy mi mindent vihet véghez egy ember, mindössze a tudat 

által. Még magát az anyagot is megváltoztathatjátok saját magatok körül. Csak le kell ülnötök és 

kérnetek kell a képességet. Kezdjetek el meditálni, hogy hasonló állapotba kerüljetek, mint 

amilyenben most vagytok. Mondjátok ezt: „Kedves Szellem! Szeretnék megszabadulni a karmától 

amellyel születtem. Kedves Szellem! Engedélyt kérek, hogy tovább tudjak lépni ebben az új 

korban, anélkül, hogy a múlt terheit tovább kellene viselnem. Szeretnék a fény felé indulni. 

Szeretnék azokon a dolgokon dolgozni, amelyekért a Földre jöttem. Ebben a pillanatban most el is

dobom a karmámat, amellyel születtem. „Aki ezt mondja, az olyan ember, aki valóban befolyással 

bír a saját életére. Ez az első számú szabály. Ez a kvantummá válás igazi útja. Nagyon fura érzés 



övezi ezt. Nagyon nehéz ezt nektek elmagyaráznom, mert én nem ember vagyok, de látjuk, hogy 

hogy csinálják ezt az emberek és fantasztikusan megkönnyebbülnek.

Néha még a megkönnyebbülés folyamatát is megzavarja, valamifajta zavarodottság. Csak 

képzeljétek el egy pillanatra, hogy a családotok körében vagytok és egyikőtök sem tud 

felidegesíteni titeket. Mit gondoltok, hogy fognak ők erre reagálni? Megváltoztatok. Lehet, hogy 

kábítószereztek? Valami nem stimmel veletek. Még így is, bennük is ott rejlik a változás 

lehetősége. Néhányuknak ez tetszeni fog, néhányuknak nem. Semmi nem változtathatja meg őket,

amit ti tesztek. Legyetek azzal tisztában, hogy a karmától való megszabadulás majd 

megváltoztatja az ő reakcióikat felétek. Mindennek megvan az ára. Néhányan majd elfordulnak 

tőletek, mert már nem vagytok hajlandóak a kicsinyes játszmáikat játszani. Azt mondják: 

„Szerettük, amikor visszaüvöltöttél nekünk.”

Néhányan a teremben már maguk mögött hagyták az effajta családot. Néhányan már találtak is új 

családot, amely kedves és nélkülözi a drámákat. Áldottak legyenek azok az emberek, akik már 

megszabadultak attól a karmától, amellyel születtek! Mert ők már készen állnak arra, hogy 

belépjenek a remény egy új paradigmájába, egy új tudatba. Ez volt az első számú tanács.

Most pedig jöjjön egy nagyon praktikus tanács, annál is praktikusabb, mint az első. Mindannyinak 

az emberi tapasztalathoz van köze itt a Földön. Most megmutatom nektek a különbséget a 

linearitás és ennek az ellenkezője, a hiánya között. A Szellem igyekszik a legkülönbözőbb úton-

módon kapcsolatba lépni veletek, különösen akkor, hogyha társteremtőnek hívjátok. Most 

felvázolom a klasszikus példáját annak, hogy a legtöbb ember mit kezd ezzel a kommunikációval.

Tegyük fel egy pillanatra, hogy imádkoztok és ezt kéritek: „Drága Szellem! Mutasd meg nekem mit

kellene tennem!” Tegyük fel, hogy valódi kommunikáció indul el. Talán csak egy vízióban látjátok, 

de mégis annyira tiszta, hogy mit kellene tennetek. Talán egy könyvet kell írnotok, talán egy 

gyógyító központot kell létrehoznotok. Megköszönitek a Szellemnek az ajándékot. „Végre 

megkaptam a választ!” – mondjátok. De mi történik legközelebb?

Az emberi előítélet továbbra is az marad, hogy ti lineárisak vagytok. Az idő mindig csak egy 

irányba tud működni, csak egyetlen egy vágányon tud haladni. Amint az emberek víziója véget ér, 

máris csak bizonytalanul próbálják megtenni, amit tenniük kell. Talán megírják a könyvet, talán 

megszervezik a gyógyító központot, de aztán az egész darabjaira esik szét. Senkinek nem kell a 

könyv, senki nem akar gyógyító központot építeni, nincs hozzá anyagi alap. A szervezetek között 

nem áll fent az a szinkronicitás, amire szükség volna. Azokkal az egyénekkel is problémák 

merülnek fel, akik részt vesznek mindebben. Akkor Te fénymunkás, frusztrációd közepette 

felteszed a kezed és aztán azt kérdezed: „Szellem! Elém álltái a vízióval, akkor mi romlott el?” Itt 

az én üzenetem. Mennyire lineáris ez tőletek! Ki mondta nektek, hogy vissza kell jönnötök és most 

kell mindezt megcsinálnotok. Értitek, hogy hol rejlik az előítélet. Kaptál egy üzenetet és annak 

szellemében cselekedtél. Ez lineáris gondolkodás. Ez lineáris.

Megkapod az üzenetet, aztán visszajössz és készülsz a szinkronicitásra. Azért jössz vissza, hogy 

a szinkronicitás kvantum rendszerére készülj. Nálad vannak már a magjai annak, amit tenned kell. 

Hát akkor legyetek türelmesek és várjátok ki, amíg megtaláljátok azokat az embereket, akik majd 



elvégzik az ehhez szükséges többi feladatot. Engedjétek, hogy minden természetesen, magától 

kerüljön a helyére. Várjatok azokra, akik majd segítenek nektek, hogy minden szép lassan a maga 

időre a helyére kerüljön. Gondoljatok csak az emberiség frusztrációira. Amikor kapnak egy 

üzenetet és próbálják a saját idejükben elvégezni a kapott feladatot. A saját lineáris módjukon, a 

Szellem kvantum és azok az üzenetek is amiket kaptok, kvantumok. Tehát nem tartozik hozzájuk 

időkeret, csak a szinkronicitásra való meghívás.

A következő fázisa mindennek, még misztikusabb. Mert tegyük fel, kaptál egy üzentet, annak 

szellemében cselekedtél és semmi sem történt. Tegyük fel, nagyon csalódott vagy emiatt, de aztán

idővel történik valami. A szinkronicitás, amelyre soha nem számítottál igazán, egyszer csak 

megjelenik. Hirtelen felbukkan valaki és megkérdezi: „Mi is a helyzet ezzel a könyvvel? Mi a 

helyzet ezzel a gyógyító központtal?” és akkor mit felelsz nekik? „Jaj, megpróbáltam én, de hát 

nem működött.” Ezért aztán, soha nem is fog.

Ki mondta nektek, hogy tegyétek félre ezeket a dolgokat és egyszerűen azért ne törődjetek velük 

többet, mert először nem működtek? Az ember tele van előítéletekkel és állandóan az idő lineáris 

vágányán halad. Akkor próbálkoznak dolgokkal, amikor a szinkronicitás miatt nem kellene és 

belebuknak. Ezért aztán félre is teszik ezeket a dolgokat és örökre, soha többé nem is néznek 

feléjük. Néhányan ülnek itt a közönség soraiban, akiknek hallaniuk kell ezt az üzenetet. Mi is az 

amit így félretettetek? Mi volt az a jó ötlet, amelyet idő előtt próbáltatok megvalósítani?

Ez az új energia olyan lehetőségeket és olyan szinkronicitást biztosít nektek, amelyek soha nem 

léteztek korábban. Lehet, hogy már hosszú ideje cselekednetek kellett volna. Lehet, hogy valamit 

megpróbáltatok, de az nem működött. Azt szeretném ha újra megpróbálnátok. Azt szeretném ha 

körbenéznétek és elgondolnátok, vajon nem lenne-e helyes most cselekedni. Hiszen ez egy 

praktikus kvantum tanács, amely megmagyarázza, hogy mennyire nehéz is a kommunikáció egy 

olyan emberi lénnyel, aki lineáris. Ez volt a második számú tanács.

A hármas számú nagyon hasonló ehhez. Arról szól, hogy hogyan látja a Szellem az embereket, 

amelyek a fényben élnek. Vannak itt olyanok ma este és figyelnek is most, akik még mindig arra 

kíváncsiak, hogy mit kellene tenniük Istenért? „Kedves Szellem! Még mindig itt ülök és várok. Mert 

tudok, hogy amit most teszek az fölösleges, haszontalan dolog. Nem lehet ez a valódi 

küldetésem!” Mindig halljuk az ehhez hasonló hívásokat. Hát nem gondoljátok, hogy tudjuk miről 

van szó?

Az emberek más módon is megnevettetnek minket. Annyira lineárisak, hogy észre sem veszik, 

hogy az angyalok birodalma velük van. Azt gondolják, hogy az angyalok birodalma, – melyhez én 

is tartozom – távol van tőlük, egy másik helyiségben. Amikor elérkezik az ima vagy a meditáció 

ideje, halljátok azt, hogy mit hallunk mi. „Kedves Szellem! Köszönöm, hogy ott vagy. El se fogod 

hinni, hogy mi történt ma velem. Ez és ez és ez történt...” , „Kedves Szellem!

Tennünk kéne valamit ezzel a problémával, merthogy történt ma valami, ami megváltoztatta ezt és

ezt a problémát.” Az emberek csak mondják a magukét ilyen lineáris módon, anélkül, hogy 

rájönnénk, hogy hát ott voltunk mikor mindez történt. Miért szűkítitek le a kommunikációtokat 

egyetlen kicsiny szeletre és tesztek úgy mintha nem lettünk volna ott, mikor a dolgok történtek.



Hisz mi mindig veletek vagyunk. Kvantum állapotban vagyunk együtt veletek. Nem számít mi 

történik. Azon a ponton amikor történik, ott vagyunk. Megváltoztat ez számotokra bármit? Már 

korábban is mondtuk ezt. Az egyik legjobb dolog, amit az ember tehet, hogyha míg meditál, leül és

azt mondja: „Köszönöm szépen, hogy mindig velem vagy és ezért aztán tudsz is mindent amit én 

tudok. Kedves Szellem! Azt mutasd meg nekem, hogy nekem mit kell tudnom. „Akkor az emberi 

lény elcsendesíti az elméjét és érzi ahogy megkönnyebbül a problémák súlya alól. Jobb érzés ez? 

Hagyjátok már abba, hogy felsoroljátok mi mindent akartok! Ne tegyetek úgy, mintha a szellem azt 

nem tudná. Hisz pontosan tudja, hogy mik a gondjaitok, hiszen minden nap minden órájában 

veletek van. Szólítsátok meg Istent és kérjétek tőle, hogy tudjátok meg amit tudnotok kell. „Én 

fénymunkás vagyok és mégsem fénymunkáshoz méltó dolgokat viszek véghez. „Óh, valóban? 

Akkor most mondok neked valamit, amit hallanod kell.

Felfedezted már önmagadban Istent? Azok a dolgok, amikről ma beszéltem, már részeddé váltak?

Már úgy járkálsz ezen a bolygón, hogy felvilágosult elméd? Vagy olyan vagy, aki már meg is 

szabadult a karmájától? Kereső vagy? Akkor pontosan ott vagy ma, ahova tartozol. Más 

szavakkal, pontosan ez a dolgod, hogy itt legyél a bolygón, ebben az állapotban. „Várj egy 

pillanatig Kryon! Tudom, hogy nekem cselekednem kell.” Ez csak a te véleményed a linearitásban. 

Talán azt mondod, hogy: „Ez nem tetszik igazán.”

Ha kvantummá válsz és megérted, hogy hogy zajlik az élet, akkor mindenhol ahol jársz, áthat majd

a szenvedély.

Nyugodj meg. Hadd ragyogjon belőled a fény bármerre jársz és akármit csinálsz. Amikor ezen a 

bolygón jársz, akkor ez a fény olyan formákban nyilvánulhat meg, amelyeket el sem tudsz 

képzelni. Ez nagyon praktikus kvantum információ. Nyugodj meg! Hagyd abba, hogy olyan 

dolgokat hajszolj, amiket Isten majd a jövőben eléd hoz és mindent megváltoztatnak. Ehelyett 

inkább neked kellene megnyugodnod és azt mondanod: „Jóban vagyok önmagammal!” Isten 

szeretete már jelen van az életemben, hát mi másra vágyhatnék még? Ehhez semmiféle 

szenvedésre nincs szükség.

Kedveseim, mi történik veletek ezután? Ez a bennetek kialakult egyensúly, majd megteremti a 

szenvedélyetek valódi megvalósulását és akkor sikerül megteremtenetek, amit szeretnétek. 

Ahelyett, hogy állandóan frusztráltan kérnétek Istent, hogy adjon nektek valamit. Hányszor halljuk 

ezt: „Kérlek Szellem! Áruld el, hogy mit kéne csinálnom! Kérlek, emelj a következő szintre.” De mi 

látjuk a fényeteket. Pontosan tudjuk, hogy kikre vagytok hatással, amikor a hétköznapi 

helyzetekben közlekedtek egyik helyről a másikra. Állandóan azt kéritek, hogy vigyünk benneteket 

máshová. De hát el tudjátok képzelni mi történne, hogy ha a fény kialudna egy bizonyos helyen? 

Akkor minden bezárulna, elsötétülne. Gondoltatok már erre valaha? Mi van, hogyha egyszerűen 

egy fény kirakós játék darabjai vagytok és pont ott van rátok szükség, ahol most vagytok. Éppen 

most. Ez nem jelenti azt, hogy midig ott kell lennetek. Hajlandóak vagytok erre?

Ezért hívják ezt munkának, tudjátok? Mert ha végre elkezditek kényelmesen érezni magatokat ott, 

ahol vagytok. Akkor azt mondhatjátok: „Mindez jó így, ahogy van!” és többé már nem fogtok 

könyörögni, hogy megtudjátok, hogy mit kellene tennetek. Ehelyett inkább nyugodtan mosolyogtok 

és azt mondjátok: „Majd én megteremtem a szinkronicitás által, amire szükségem van! Majd 



közlekedem egyik helyről a másikra és majd megtalál az, aminek meg kell találnia.” Mi a 

különbség? Az egyik lineáris tudat, a másik pedig a mesterek kvantum tudata. Ez a hármas 

tanács.

Most jön a negyedik. Ez egy fogalom, olyan fogalom, amelyet meg kell értenetek. Egy lineáris 

időkeretben, amelyről az iskolában is tanultok, kaptok valamiféle bizonyítványt a tanulmányaitokról.

Leérettségiztek, lediplomáztok és tudjátok mindazt, amit tudnotok kell. Ez egy lineáris fejlődés. 

Hadd tegyek fel egy kérdést. Mi történne, hogyha az Akasha feljegyzések keretein belül 

vizsgálnátok ezt? Mi van, hogyha a korábbi életetekben, egy magas rendű spirituális lény voltatok?

Mi van ha tanárok voltatok, vagy gyógyítók, vagy sámánok? Aztán pedig továbbléptek abból az 

életből és most ismét itt vagytok. Azt mondja a lineáris ember: „Hogyha újra sámán akarok lenni, 

mindent elölről kell kezdenem.” Ez egy lineáris előítélet, merthogy nem így van. Az egyik 

legfontosabb tulajdonsága az Akashának, amelyet megígértünk, a következő. Minden, amit 

spirituális értelemben megtanultok, örökre bennetek marad a lelketek mélyén. Az összes sámáni 

információ, a gyógyító erő, mind ott van az Akashában. Itt, ahogy ültök, most is veletek van és még

csak fogalmatok sincs erről. Olyan minthogyha egy befőttesüvegnyi spiritualitás csak arra várna, 

hogy végre levegyétek a fedelét. Ez kvantum információ.

Vannak, akik most itt ülnek és most először hallanak minderről. Nagyon izgalmas, nemde? Talán 

ez az első közvetítés, amelyre eljöttetek. Talán többet akartok tudni ezekről az ezoterikus 

dolgokról. Talán csak most kezdtetek könyveket olvasni, találkozókra járni. De valahol belül egy 

dolog, csak lökdös titeket előre az úton. Nem olyan érzés ez, mint hogy ha most leltetek volna rá 

valamire, amit már olyan hosszú ideje kerestek? Hadd mondjak el valamit. Vannak olyanok ebben 

a helyiségben, akik azt hiszik mindez újdonság. De semmi mást nem kell tenniük, csak kinyitni az 

üveget. Hogyha végre kinyitjátok azt az üveget, akkor rövid időn belül, a fedél alól előkerül minden 

majd, amit valaha is tudtatok.

Hányan olvastatok itt Kryon könyvet és aztán úgy csuktátok be, hogy azt mondtátok: „Én ezt már

korábban  is  tudtam.”  Nem  tűnik  némely  része  ismétlésnek?  Nem  tűnik  úgy,  hogy  csak

visszaemlékeztek valamire? Hát ez az amikor kinyitjátok azt a bizonyos üveget. Gondolkozzatok el

ezen!  Minden  amit  valaha tanultatok,  mindazok a  spirituális  információk,  életről-  életre veletek

maradnak. Gondoljatok csak bele, hogy mit jelent mindez, öreg lélek? Lehet, hogy rangidős vagy

ebben a helyiségben és egész életedben hasonlókon dolgoztál és titkon már kicsit bele is fáradtál,

nem? Titkon halljuk, amint az elmédben bizonyos dolgokat mondasz. Mint például: „Már végeztem

és  hogyha  mindig  ilyen  nehéz  marad  a  dolgom,  soha  nem  is  jövök vissza!” Dehogynem...

visszajössz, visszajössz!

Mondok valamit, amit tudnod kell. Amikor friss lélekkel térsz vissza a bolygóra, új biológiai 

felépítéssel, olyan lélekkel, ami alig várja, hogy folytasd a munkát, akkor ezt a bizonyos befőttes 

üveget olyan hamar nyithatod ki, amilyen hamar csak akarod. Az üvegből kiömlik minden, amit a 

jelenlegi életedben tanultál.

Mit gondolsz mit jelent ez Magyarországra nézve? Nem gondolod, hogy élnek itt gyerekek, akik 

éppen most ezt tapasztalják? Észrevettél rajtuk bármi szokatlant? Észrevetted, hogy a mai 

gyerekek viselkedése, attitűdje, a paradigmája mennyire más Magyarországon? Nem úgy értem, 



hogy nehezebben kezelhetőbbek, mint ti voltatok. Látjátok milyen szenvedély rejlik bennük? 

Tapasztaltátok már, hogy nem hajlandók elfogadni a szenvedés régi paradigmáját? Ők már 

kinyitották a saját üvegeiket. Csak gondoljatok ebbe bele.

Van egy kvantum paradigma, amit szinte senki nem ért jól. Néhányan talán tiltakoznak ellene. 

Lehet, hogy azok, akik most újonnan érkeztek ide, úgy döntenek, kinyitják az üveget. Magukra öltik

egy tanár, egy tanító, vagy egy gyógyító alakját. Lehet, hogy lesznek olyan tanítók, akik rájuk 

néznek és azt mondják: „Ti még nem töltöttek el ehhez elég időt!” Jaj, mennyire lineáris 

megnyilvánulás ez. Hát dehogynem töltöttetek el ezzel elég időt, hiszen sok-sok életbe került mire 

idekerültetek. Hogy végre ebbe a székbe üljetek és felébredjetek. Hogy végre megragadjátok azt a

szenvedélyt Magyarországgal kapcsolatban, amelyről most beszélek. Nem kell rajta sokat 

dolgoznotok, hiszen már most is a tiétek.

Egy új paradigma. Nagyon praktikus. Ez volt a négyes számú tanács, a következővel fogjuk zárni.

Nem számítotok arra, amit most mondani fogok. Olyasvalami ez, amit egész életetekben 

hallgattatok. Két szó, de még soha nem tettétek őket egymás mellé. Azonnal elárul mik azok. Ez 

lesz ennek a programnak az utolsó pontja.

Egy pillanatra képzeljétek el, hogy gyerekek vagytok. Tekintsetek vissza a gyerekkorotokra. 

Emlékezzetek vissza arra milyen volt. Milyen dolgok miatt aggódtatok? Legtöbbször csak az 

izgatott benneteket, hogy meddig játszhattok aznap. Vagy az érdekelt benneteket, hogy mi van 

vacsorára. A legtöbb embernek ezzel nincs gyerekkorában gondja, a család gondoskodik erről. 

Vagy érdekelt titeket, hogy hogyan fizetitek ki a lakbért? Hát persze, hogy nem. Hiszen ez nem a 

gyerekek gondja. Aggódtatok amiatt, hogy honnan lesz pénz jövőhéten az ételre? Hát persze, 

hogy nem. Hanem a játékaitokra gondoltatok, hogy milyen élvezetes is velük játszani. Amikor 

elérkezett a lefekvés ideje, a legtöbbőtöknek meséltek valamit a szülei, szerettek benneteket, 

gondoskodtak rólatok. Vissza tudtok erre emlékezni velem együtt? Vissza tudtok oda lépni 

mentálisan? Talán azt kérdezitek: „Igen, de miért is kéne ezt tennem? Kryon, ez régen volt, most 

pedig most van. Kryon, már nem vagyok gyerek, már megváltozott a tudatom.”

Ez most kvantum! Mivel valaha már részetek volt ebben a tapasztalatban, az Akasha 

feljegyzéseitekbe mindörökre bevésődött. Nem tűnt el, még most is ott van, a mai napig. Bármikor 

előhúzhatjátok és alkalmazhatjátok ha szeretnétek. Neve is van. Úgy hívják, a belső gyermek. Még

egyszer elmondom, talán már hallottatok erről. Ez egy kvantum fogalom, amely lehetővé teszi, 

hogy megbékéljetek az életetekkel.

Hányan vannak, akik le tudnak este feküdni és olyan békésen alszanak, akár egy gyerek? 

Ahelyett, hogy az agyatok állandóan azon járna, hogy mi miatt kell aggódni és hogy tudtok 

megoldani bizonyos problémákat, hogy mi fog másnap történni.

Szeretném ezt megosztani veletek. Az a gyermek, aki valaha voltatok a mai napig él, merthogy 

angyali kíséret vesz titeket körül. Van egy felsőbb énetek, aki ugyanúgy szeretne kézen fogva 

vezetni titeket, ahogy a szüleitek. Vannak olyanok, mint én. Akik szeretnék megmosni a lábaitokat, 

csak azért meg itt éltek a Földön. Szeretnék megtanítani nektek valamit arról, hogy hogyan 

viseljétek el a holnapot. Meg szeretném nektek mutatni, hogy hogyan tudjátok előteremteni a 



bérleti díjat, az ételt, bármit amire emberként szükségetek van. Mert Isten gyermekei vagytok. 

Szeretném ha ezt újra éreznétek. Hiszen hosszabb életűen lesztek, hogyha ez sikerül. Hát ki ne 

szeretne idegeskedés nélkül élni? Megtehetitek! Megtalálhatjátok a békét mindenben, amit csak 

csináltok.

Mi az utolsó dolog amire az elalvás előtt gondoltok? Gondoljatok arra, mennyire szeretnek 

benneteket és milyen gyönyörű az élet! Mit szóltok ehhez a gondolathoz? A sok értelmiségi nem 

szereti ezt az elképzelést. Azt mondják: „Kryon, a homokba dugod a fejed ha ilyeneket mondasz. 

„De én ezt válaszolom erre: „Jaj, milyen lineáris megnyilvánulás!” Egy kicsit próbálj kvantum lenni, 

jó? Nyisd meg a szíved! Képes vagy erre? Lásd, hogy milyen kiegyensúlyozott ember lehetnél és 

hogy léphetne be életedbe az öröm, mindentől függetlenül. Mindegy mi történik.

Ez volt hát az ötös számú tanács, ez volt az utolsó tanács. Nem örülök annak, hogy ez az utolsó.

Hisz  mikor  lineáris  módon számolsz,  ez azt  jelenti,  hogy már  végeztünk.  Ez  azt  jelenti,  hogy

néhány pillanat múlva távozom és én nem akarok távozni.

Tehát halljátok az ígéretemet. Azt szeretném, hogy kvantum módon újra létrehozzátok azt ami 

most van! Mert ha megteszitek, én ott leszek. Hisz kvantum módon, mindig is ott leszek. Mindig ott

leszek. Nem csak mint Kryon, hanem mint a Teremtő egy darabja.

Bármikor, amikor szükségetek van rá. Akkor újra teremthetitek ezt a biztonságot, ezt az örömöt, 

ezt a szeretetet. Ezt valóban meg tudjátok tenni. Képesek vagytok erre!

És ez így van!

Kryon



Kryon Budapesten – Közvetítés a Róbert Coxon koncerten 

Budapest, Magyarország – 2009. szeptember 14.

(Forrás: http://www.kryon.hu/forditasok/2009.09.14.mp3)

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Ismét nagyon gyorsan érkeztünk erre a helyre. Megint érezzük azt az édes érzést, amely 

benneteket is eltölt. Hiszen ez egy tökéletesen biztonságos hely. Megint leszögezzük, hogy ez a 

folyamat, amelynek szemtanúi vagytok, teljesen normális az emberi lény számára. Ismét 

elmondjuk, hogy azok, akik látják a színeket, most is láthatják őket és ezzel bizonyíthatják, hogy ez

valóban megtörténik.

Egy pillanatra hallgassatok és figyeljétek meg, hogy mi történik a szobában!

Szeretném, hogyha most velem együtt visszaemlékeznétek valamire. A fátyol túloldalán, azon az 

oldalon, ahol én tartózkodom jelenleg, létezik a zenének egy megfelelője. Nem zenének nevezzük,

mert kicsit több ez mint egy hangzás. Fogalmatok sem lehet róla, hogy milyen az, amikor az 

energia játssza a dalokat. Amikor végtelen rezgéseket használnak arra, hogy szonáták 

szülessenek. Amikor a fény szimfóniákat fogadják be azok az entitások, amelyeknek nincsen se 

szemük, se fülük. Ez Isten zenéje. Ez állandó és folyamatos és csodálatos. Azon az oldalán a 

fátyolnak ahol én vagyok, állandóan zene szól. Az Univerzum színei egy csodálatos 

energiamintázatot adnak ki, merthogy az Univerzum színei, maguk is energiából állnak.

Nagyon nehéz megmagyarázni, hogy mennyire kvantumok a dolgok. Számotokra a szín nem más,

mint a fény rezgésének egy tulajdonsága. Hogyha kitekintetek az Univerzumba, akkor a színeket 

ugyanolyannak látjátok. Csak 3D-ben látjátok őket. Akkor, hogyha a tudósaitok egy napon 

felfedezik a kvantum lencsét, akkor majd képesek lesztek interdimenzionálisan is érzékelni. Akkor 

majd látszani fog a szín energiája. Látni fogjátok, hogy a szín az önmagában is az Univerzum 

lényegét szűri át magán és saját energiát hoz létra a rezgésen keresztül. Ez Isten nagyságát énekli

meg.

A hang színe már nem fehér, hanem megtörik és az egész színspektrum láthatóvá válik, még 

akkor is, hogyha ti magatok nem látjátok. Hihetetlen színek táncolnak körülöttünk folyamatosan. Az

űr csendje csodálatos szimfóniát ad elő.

Ahogy ezt a zenét halljátok, a maestro zenéjét, elárulom, hogy ez nagyon is hasonló ahhoz, amit 

mi zeneként érzékelünk fátyol túloldalán. A maestro elhozza nektek a fátyol túloldalán szóló zene 

energiáját. Még túl is szárnyalja azt, hiszen a tehetsége legjavát nyújtja. Talán nem rendelkezik 

azokkal a rétegekkel, amelyek egy interdimenzionális szinten léteznek, de mégis megteremti 

ugyanazokat az érzéseket, érzelmeket, ugyanúgy gyógyít. A zene, az ember lelkének leges- 

legközepét érinti meg.

Tehát még egyszer elmondom, hogy vannak olyan energiák, amelyek változatlan formában jutnak 

át a fátyolon.

http://www.kryon.hu/forditasok/2009.09.14.mp3


Tudnotok kell melyek ezek, számotokra ez egyértelmű kell, hogy legyen. Ez nem más, mint a 

művészet, a zene és a humor. Hiszen látod mik az eredményeik. Megérintik az emberi szívet. 

Megríkatnak, megnevettetnek, megmosolyogtatnak benneteket.

Talán te olyasvalaki vagy, akinek ugyanolyan kedves más művészet, mint a zene. Talán pontosan 

ugyanúgy megríkatnak téged a színek, mint egy csodálatos szimfónia mélysége. Akkor nem 

fájdalmatokban hullajtjátok a könnyeiteket. Ez az az emberi reakció, ami akkor következik be, 

amikor már nem tudjátok szavakkal kifejezni azt, hogy mennyire gyönyörű az, amit láttok, hallotok 

vagy tapasztaltok. Ennek ugyanolyan tulajdonságai vannak, mint a szeretetnek, ha belegondoltok.

Az egyik ember képes belenézni a másik ember szemébe és érezheti az örömöt. Amikor egy 

édesanya belenéz az újszülöttje szemébe, akkor talán zokog örömében. Olyan ez, akár a 

legcsodálatosabb szimfónia, amit valaha szereztek.

Ez a fátyol túloldalán hallható interdimenzionális zene tulajdonságaiba ad egy aprócska 

betekintést, egy pillantást.

Tegnap is beszéltem arról, hogy milyen az, amikor a fátyol túloldaláról leszülettek erre a bolygóra. 

Az egyik dolog, amit azonnal feladtok, amikor megérkeztek ide, nem más, mint a zene. Merthogy 

egy dicsőséges kvantum állapotból, egy olyan 3D-s állapotba érkeztek, ahol semmi sem ismerős. 

Csak zavarodottság van, félelem, fájdalom és a zene pedig nincs sehol. Amikor a szülőcsatornából

kijöttök, már semmi sem ugyanaz, de mindenképpen megszülettek.

Hadd áruljak el valamit nektek arról, hogy miért is vagytok most itt. Hallgassátok! Ez, amit most 

hallotok, a legjobb, amit kaphattok. A maestro nagyon közelről megközelíti azt a zenét, amit a 

fátyol túloldaláról hallottatok. A maestro azt teremti itt a Földön újra, amit a fátyol túloldaláról hozott

magával.

Van valami, amit korábban is elmondtunk már, hogy miért is érinti ez meg olyannyira a lelket. Mert

a művészet és a zene, interdimenzionálisak. Nem teljesen lineárisak, mint a kommunikáció más

formái. Hiszem semmi nem korlátozza azt, hogy hány hangszer hangját vagytok képesek érzékelni

egy időben. Néha minél több hangszer szól egyszerre, annál jobb.

Nincs annak korlátja, hogy hány hangot hallhattok egyszerre, amelyek csodálatos harmóniát adnak

ki.

Ez  kommunikál  veletek.  Ezt  nem  szükségszerűen  vagytok  képesek  az  emberi  hanggal  is

megismételni.  Hogyha  valaki  14  előadást  akar  egyazon  időben  egyszerre  meghallgatni,  akkor

abból nem származik más, csak teljes felfordulás és káosz. De hogyha kottát tesztek a 14 előadó

elé, akkor nem ugyanilyen felfordulás és káosz lesz belőle, igaz? Akkor kórus lesz ebből a 14

emberből, az pedig gyönyörű.

Semmi nem korlátozza, hogy hány színt lehet létrehozni és egy vászonra egymás mellé felfesteni.

Nincs  abban  korlát,  hogy  hány  színt  vagytok  képesek  egyszerre  érzékelni.  Hallgassatok  ide!

Gondoljátok csak el, hogy hogy készül el egy festmény! Lineáris módon készül, lineáris időben.

Lehet,  hogy  a  művész  hónapokat  tölt  vele.  Összegyűlik  a  tömeg,  félrehúzzák  a  függönyt,

felkapcsolják a világítást és a közönségnek a lélegzete is eláll  a gyönyörűségtől.  Mert  hirtelen



valami, aminek az elkészítése hónapokba került, egyetlen másodperc alatt válik befogadhatóvá

közönség  számára.  Hát  ez  a  kvantum  állapot  definíciója.  Egy  pillanat  alatt  befogadhattok  3

hónapnyi  lineáris  munkát  és értékelhetitek  minden egyes aspektusát  egyszerre.  A szívetekhez

szól, akárcsak a zene, amelyet most hallgattok.

Tehát lehet azon csodálkozni, hogy ezek az interdimenzionális tulajdonságok csodát rejtenek 

magukban, varázslatot? Merthogy titkok rejtőznek a vibrációs kombinációkban. Amelyek az emberi

lények sejtjeihez képesek szólni, vagy akár az állatokhoz és még a növények sejtjeihez is. 

Merthogy az életerő reakcióba lép a zenével, az életerő reagál a színekre és most már azt is 

tudjátok, hogy miért.

Én pillanatnyilag a fátyol túloldalán tartózkodom és a zenét hallgatom, és ti is halljátok.

Ez az utolsó közvetítésem, amelyet a társam ezen a nagyszerű vidéken ad elő.

Nem akarjuk, hogy így legyen.

Merthogy  az  itteni  energia  a  remény  energiája!  Kérem  ragaszkodjatok  hozzá,  hogy  sose

veszíthessétek el!  Legyetek ti az elsők, az élenjárók a reményben Európában! Tegyétek végre

félre a sötétséget, amely annyi éven keresztül hatotta át az Akashátokat. Merthogy a remény is

ragályos.  Hogyha  olyasvalaki  közelében  vagytok,  aki  örvendezik,  akkor  nagyon  nehéz

depressziósnak maradni.

Tehát elmétekben rajzoljátok meg Európa térképét és ebben a képzeletbeli térképben úgy 

jelöljétek meg ezt a nagyszerű földet, mint egy fénypontot! Fehérrel emeljétek ki a térképen. Pont 

oda tegyétek ezt a színt, ahol Magyarország van. Írjátok rá nagy betűkkel: „EZ A REMÉNY 

HELYE!” Lássátok, hogy ez a remény csak terjed, terjed és terjed az időben.

Mert egyszer majd eljön a nap, amikor a történészek azt mondják:  „Ez volt az a hely, ahonnan

minden kiindult!”

Miért is ne lehetne így? Hát intuitíve már meg is éreztétek, igaz? Hogy nektek kell azoknak 

lennetek. Hogy a mi üzenetünk hozzátok szól. Hogy olyan módon érint meg benneteket a zene, 

amely végre megszabadít az összes sötét gondolattól. Tanuljátok meg megragadni a saját 

zenéteket, a lelketek zenéjét! Engedjétek, hogy az megteremtse a reményt! Még soha nem volt 

megfelelőbb az idő a kezdéshez, mert az energia már készen áll rá. Valóban így van.

Most elhagyom ez a helyet, de nem spirituális értelemben. Merthogy a Teremtő ott él minden 

sejtben. Ezen a földön is élnek olyanok, akik közvetítik Kryont és ezen a nagyszerű földön, még 

annál többen is lesznek. Tehát leszögezem, valójában nem távozom. Akkor is veletek leszek, 

amikor majd hazamentek.

És ez így van!

Kryon



Lee Carroll televíziós interjú (RTL Klub – Reggeli)

Budapest, Magyarország – 2011. szeptember 22.

Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntünk egy világhírű amerikai médiumot, Lee Carrollt

a stúdióban és ahogy mondtam ez nagyon nagy dolog, hogy itt  van nálunk,  mert soha

egyetlen magyar televízióban nem vállalt  szereplést.  Az intuíciói  hozták el  ide a Reggeli

stúdiójába, nyilván érezte, hogy mi vagyunk itt  most végül is a legjobbak, tehát ide kell

jönni hozzánk. Amit külön köszönünk neki és Verrasztó Annamáriának is, aki segíteni fog

nekünk a beszélgetésben.

Lee, hát ugye azt tudjuk, hogy egy sikeres mérnökkel állunk, vagy ülünk szemben most. De 

ugye senki nem születik médiumnak. Hogy indult el ez az egész történet az életében, ez az 

egész médium ügy?

Nagyon érdekes, hogy számos embernek vannak spirituális tapasztalatai és teljesen mindegy, 

hogy eredetileg ők mérnökök vagy tudósok voltak-e. Mindenféleképpen megváltoztatja az életüket 

a spiritualitás. Pontosan ez történt velem is.

De valami történt, ami ezt elindította. Mi volt ez?

Igen pontosan. Felkerestem néhány spirituális intuitívot. Tulajdonképpen a feleségem cipelt oda, 

én persze nem akartam menni. Egyáltalán nem akartam menni. Az a két intuitív akiket felkerestem,

3 év különbséggel, pontosan szó szerint ugyanazokat a dolgokat mondták. Azt mondták, hogy 

létezik egy angyali entitás, egy angyali lény, aki szeretne beszélni velem.

Akinek a neve...

Kryon

Ki ez a Kryon tulajdonképpen, akinek a szavait vagy a gondolatait ő tolmácsolja?

Tudom, hogy furcsán hangzik, amit most mondok. De el tudjátok képzelni, hogy milyen nehéz 

lehetett egy mérnöknek ezt felfogni? Tehát amikor arról beszélünk, hogy ki Kryon, ő pontosan egy 

angyal és ilyen érzést is érzek a közelében. Egy hihetetlenül szerető energia, tehát nem érezzük 

magunkat furcsán a jelenlétében és mindig a békéről közvetít üzeneteket.

Hát  ez  nagyon  fontos.  Tehát  ha  üzeneteket  közvetít  Kryon,  akkor  végül  is  2012-vel

kapcsolatban is lehetnek és nyilván vannak is üzenetei. Mert ez egy nagyon fontos változás,

amitől sokan félnek, azt gondolják, hogy katasztrófa és a világ vége következik. Ugyanakkor

Kryon ezt másképp látja.

Igen. 2012 a mai nap tulajdonképpeni témája és szeretném leszögezni, hogy ez nem a vég napja 

lesz. Tehát nem a végzet vár ránk. Fontos lenne megérteni az embereknek a Maják valódi jóslatát.

Ott nem pusztulásról és végről volt szó.



Ugyanakkor pedig belekapaszkodtak – pontosan a hollywoodi filmvilág – ebbe az egész

ügybe és pánikot keltően katasztrófafilmek készültek – konkrétan egy mindenféleképpen –,

ami arról szól, hogy nincs több út, csak a világvége.

Szerintem ez bizonyos fokig érthető, hiszen a média feladata, hogy minél több dolgot eladjon a

filmekben, minél több speciális effektus kell, de valójában nem erről szó 2012. Tudtátok, hogy nem

ér véget a Maja naptár 2012-ben?

Hát most már tudjuk.

Egészen 4000-ig terjed a kalendáriumuk.

Igen, de akkor mi a 2012 valódi üzenete?

A Maják azt jósolták meg, hogy a legeslegnagyobb tudati eltolódást fogjuk megtapasztalni, amely 

valaha történt itt a bolygón.

Ezt picit próbáljuk meg azért a hétköznapi nyelven lefordítani. Mit érzékelünk mi ebből?

Számos szakértő foglalkozott a Maja jóslatokkal és sokkal inkább társadalmi változásról szólnak 

ezek, mint bármi másról. Sokkal inkább az emberek elvárásairól, a szándékaikról szólnak a 

jóslatok.

Bennünk valamilyen módon érzékelhető lesz a változás, vagy nekünk kell tenni valamit 

azért, hogy ez a dolog bekövetkezzen?

Szerintem tapasztaljuk a változást, hiszen láthatjuk akár a gyerekeinkben, vagy azokban az 

eseményekben, amik most történnek Egyiptomban, Líbiában, Szíriában. Ha pedig az asztronómiai 

oldalát nézzük a jóslatoknak, tulajdonképpen nyílik ott egy 36 éves ablak 2012-ben, nem 1 nap 

alatt zajlanak le az események.

Akkor a félidejéhez érkezünk ugye, a galaktikus együttállás félidejéhez?

Pontosan így van, szó szerint. De ez azt is jelenti, hogy a Szovjet Unió bukása is beleesett ebbe a

36  éves  periódusba.  Tehát  ez  is  része  ennek  a  36  éves  2012  élménynek.  Egyáltalán  nem

számított senki a Szovjet Unió bukására, sosem jósolták meg.

Ez tulajdonképpen jelentheti azt, hogy nem lesz ember a Földön, akit ne érintsen ez a nagy 

változás?

Ne úgy tekintsünk erre, hogy valami történni fog velünk. Inkább úgy tekintsünk erre, mint egy 

folyamatra, amit a bolygó majd nagyon szépen lassan és a megfelelő módon fog végigjárni. Én azt

tanítom, hogy látszani fog a változás, akár már most is látjuk. Ha végigtekintünk a világon, azt 

látjuk, hogy a dolgok most is egységre törekszenek, ahelyett, hogy a távolság nőne közöttük. 

Mindig érdemes a nagyobb képre koncentrálni, nem annyira a hírekre, például a tegnap 

aktualitásokra.

Hát azért jó, hogy eljutottunk a katasztrófáktól, egészen a pozitív dolgokig. Én 

megnyugodtam mindenesetre. Megnyugtató volt és nagy öröm volt hallgatni Lee Carrollt. 



Mennyi ideig tartózkodik még Magyarországon, egyáltalán találkozik a magyar emberekkel 

még?

Ebben a csodálatos városban egy hetet fogok tölteni és körülbelül 500 ember előtt fogok előadást 

tartani.

Nagyon szépen köszönjük. Nagyon örülünk, hogy találkoztunk önnel. Kívánunk minden jót!

Köszönöm.



Lee Carroll interjú 

Budapest, Magyarország – 2011. szeptember 23.

(Forrás: http://www.kryon.hu/forditasok/2011.09.23.mp3)

Nagy örömmel köszöntöm a körünkben ismét Lee Carrollt. Kettő évvel ezelőtt 

ismerkedhettek meg a magyar emberek Lee Carrollal és rajta keresztül a Kryon üzenetekkel.

Immáron nem könyvben, hanem élőben. Milyen új üzeneteket hozott, mi történt az elmúlt két

évben? 2012-ig már csak néhány hónap van. 2012-ről sokan hallanak, de senki sem tudja, 

hogy mit fog jelenteni.

Mielőtt bármiről is beszélnék, mielőtt akár említést tennék 2012-ről, hadd köszönjem meg a 

lehetőséget, hogy itt lehetek. Igazán köszönöm, hogy újból alkalmam nyílik részt venni ebben az 

interjúban, hogy ismét szólhatok Magyarországhoz. Hadd kezdjem ezzel a köszönetnyilvánítással.

Nagyon nehezemre esik beszélni 2012-ről, mert végtelenül izgatott vagyok attól az üzenettől, 

amelyet ezzel kapcsolatban hoztam. Már két évvel ezelőtt is egy hasonló üzenettel érkeztem 

Magyarországra és nagyon konkrét volt ez az üzenet, egy teljes előadást szenteltem neki, de 

ezúttal megpróbálok tömörebb lenni.

Rengeteg dezinformáció kering 2012-vel kapcsolatban, melyet azért hoznak létre bizonyos 

emberek, hogy minél több terméket tudjanak értékesíteni és természetesen azért, hogy félelmet 

keltsenek.

Tehát azzal szeretném kezdeni, hogy a galaktikus együttállás, amelyről tulajdonképpen szó van,

amit  jelenleg  tapasztalhatunk,  nem egy 1  nap alatt  lejátszódó  esemény,  hanem egy 36 éves

periódus.

Ez a csillagászati jelenség, egy visszatérő jelenség, tehát rendszeresen megismétlődik. Mindazok

a népek akik a csillagászatban előrehaladottak voltak, tudtak róla. Ilyenek nép volt például a Maja,

az Egyiptomi és a Tolték.

Az összes olyan nép amit említettem, tisztában volt ugyanazokkal az információkkal mint a Maják,

de valamiképpen ők voltak a legjobbak ennek a hirdetésében, tehát úgy is mondhatnánk, hogy ők

voltak  a  legsikeresebb  kiadók.  Viszont  és  most  meg  fogom  osztani  az  ő  üzenetüket  a

hallgatósággal, de szeretném előrebocsájtani, hogy ez nem egy félelem teli üzenet.

Ellátogattam a mexikói Xochicalcoba egy hozzáértő szakértővel, aki felolvasta nekem, hogy az ott

található Maja piramisokban milyen feliratok találhatók.

Azt tudtam meg ott, hogy a legnagyobb tudatváltozás áll előttünk, mely valaha lejátszódott a 

bolygón.

Egy olyan változásról van itt szó, amely elsősorban az emberek gondolkodásában következik majd

be. Itt ragadnám meg a lehetőséget, hogy elmondjam, hogy a Maja naptár nem is ér véget 2012-

ben.

http://www.kryon.hu/forditasok/2011.09.23.mp3


Valójában 4000-ig, tehát 4000. esztendőig terjednek a naptáraik, de a Majáknak mint népnek, 

kultúrának nem volt lehetősége már ezt a munkát befejezni, hiszen az ő kultúrájuk ért véget.

A Maják, a 2012-vel kapcsolatos információkat még meg tudták osztani, ám ez volt az utolsó 

üzenetük amit publikálni tudtak, hogy ezt a szót használjuk. Én el fogom pontosan mondani, hogy 

miben áll a 2012-ről szóló üzenetük, nem most, de azt megígérhetem, hogy ez az üzenet 

csodálatosan felemelő lesz, semmiképpen nem félelemre ad okot, inkább azt mondja, hogy most 

jött el annak az ideje, hogy elültessük a béke magvait a Földön.

Jól értem azt, hogy 4000-ig, tehát még 2000 évig, vagy közel 2000 évig tart a Maja naptár?

Azt szeretném hangsúlyozni, hogy 4000-ig sikerült befejezni a Majáknak a naptáraikat. Ez nem azt

jelenti, hogy csak 4000-ig van hátralévő időnk. Addig mehettek volna a naptárkészítéssel, ameddig

csak akartak volna, csak ennyire volt lehetőségük. Én azt szeretném hangsúlyozni, hogy 2012-vel 

nem értek véget a Maja naptárak, miközben rengeteg ember próbálja ezt így beállítani és úgy 

interpretálni ezt, mintha 2012 a világvége volna, holott ez egyáltalán nem így van.

Én is úgy értettem, hogy 4000-ig tudták leírni. Ez egy elég megnyugtató gondolat lehet az

emberek számára, hogy sok ezer év van előttünk még, mint emberiség előtt. Vannak olyan

források, amiben elhangzik, hogy ezer éves béke jön egy idő után. Ez az az idő?

Miért korlátoznánk a békét ezer évre? Hiszen ha van lehetőségünk elültetni a béke magvait, akkor

azok örökre tarthatnak.  Miért  ne hinnénk,  hogy örök  béke vár  ránk? Miért  kéne ezer  év után

felfüggesztenünk ezt?

Nyilván az az ezer év szimbolikus, de a hosszantartóságot megmutatja az emberek számára.

Igen  én  is  pontosan  erre  célzok,  hogy  a  tudatváltozás,  amely  majd  bekövetkezik,  azt  fogja

eredményezni, hogy egyáltalán nem vágyunk már a háborúskodásra. Márpedig ha nem akarunk

majd háborúkat indítani, akkor egész egyszerűen nem indítunk háborúkat. Tehát el fog jönni az

idő, amikor emiatt valóban béke uralkodik majd a Földön.

Hogyha valóban igaz az, hogy egy 36 éves periódusról beszélünk, márpedig ez igaz, akkor jelen

pillanatban a 16. évében járunk.

Lehet, hogy a 17-18. évben, ennek most nincs jelentősége, a lényeg az, hogy ki tudjuk-e mutatni,

hogy ami idáig történt, az a béke felé mutat.

Tehát bármennyire tarthatnak minket őrültnek azok, akik nem hiszik,  hogy a béke ideje jön el,

nagyon is sok dolog utal  erre.  Például  elmondhatjuk,  hogy nagyon hosszú ideje – 1987 óta –

egyáltalán nem igazolódnak be Nostradamus jóslatai. Ez az elsődleges bizonyíték.

Mindössze 30 évvel ezelőtt, még több mint 40 diktátor élt a bolygón. Ma már csak öt diktátor van.

Tehát láthatjuk, hogy történt valamiféle változás. Nem helyettesítjük a diktátorokat diktátorokkal,

tehát az emberek valóban a kezükbe veszik a változást és valami mást szeretnének a jövőjükkel

kezdeni.



Semmiféle jóslat nem mutatott arra, ami pillanatnyilag a Közel-Keleten zajlik. Senki nem jósolta 

meg, hogy Egyiptom, Szíria és Líbia fel szeretnének szabadulni. Tehát ez is meglepetésként ért 

mindenkit.

Néhányan  úgy  szeretnék  ezt  a  jelenséget  feltüntetni,  minthogyha  ez  minden  idők  eddigi

legrosszabb  helyzete  volna.  Pedig  éppen  az  ellenkezője  igaz  ennek.  Az  egész  térségben,

mindenki a békére törekszik és békét is fog kötni, ebbe beleértve Izraelt is. Már megkezdődtek

ennek az előkészületei.

A  ma élő  fiatalok,  nem szeretnék újra  megvívni  nagyapáik  háborúit.  Nincs  ezekre  szükségük.

Akármerre járok a világon, mindenhol ezt látom, hogyha fiatalokkal beszélek. Biztos, hogy nem

fogják újra harcolni őseik háborúit.

Volt egy mondás, ami magyarul úgy hangzik, hogy „az apák bűneiért, a fiúk fizetnek”. A 

mostani folyamatok és Lewis Perrerel való interjú során, ezt én most úgy módosítanám, 

hogy „a fiúk helyrehozhatják az apák hibáit”.

Ennél még többről is van szó. Valójában egy hatalmas energia van most jelen a Földön, amit én 

ebben a pillanatban is érzékelek és ez óriási változásokat indít el. Ez annak a 26.000 éves 

ciklusnak köszönhető, amelyet említettem a galaktikus együttállás kapcsán. Ez történik most, 

hatalmas változások érkeztek el, amelyekre egész idáig vártunk és ez különösen igaz 

Magyarországra is. Nagyon hosszú ideje várnak az emberek egy bizonyos változásra. Hát most 

érkezett el, ez az a bizonyos idő, amelyre vártak.

Miben  fog  ez  vajon  megmutatkozni?  Lee  tud-e  vajon  valami  pontosat  mondani  arra

vonatkozóan, mit kell tennünk a mindennapokban?

Először is, az első számú szabály, hogy nem szabad félni. Ne féljünk attól, ami elkövetkezik majd! 

Ez nagyon-nagyon fontos.

Másodsorban, azt szeretném hangsúlyozni, hogy a régi beidegződést, ami úgy szól, hogy mindig 

„visszatérünk a szenvedéshez”, el kell felejteni. Nagyon sokszor hallom ezt a mondást, főleg 

európaiaktól. Egyszerűen nem igaz, hogy törvényszerű lenne, hogy mindig újra eljön a szenvedés 

ideje.

Harmadsorban,  egy  különleges,  Magyarországnak  szóló  üzenetet  szeretnék  megosztani.  A

magyaroknak nagyon fontos lenne, hogy visszaköveteljék maguknak az erejüket, a hatalmukat.

Nehéz ezt megfogalmazni, de a lényeg az, hogy ezen a területen több régi lélek él, mint ahánnyal

valaha is találkoztam a munkám során. Úgy fogalmazhatnék, hogy itt és más hasonló területeken,

például  Bulgáriában,  a  legmélyebb  az  Akasha.  Tehát  bármerre  járok  a  világon,  sehol  nem

találkozom annyi régi ős lélekkel, mint itt.

A legrégebbi spirituális rendszerek, mind arra hívnak fel bennünket, hogy saját magunkban találjuk

meg az Istent. Említhetnénk a hindu vallást, a buddhizmust. Az igazi intuitívok, mindig azt 

hangsúlyozták, hogy belül kell megtalálnunk az Istent.



A beszélgetésünk előtt néhány perccel volt abban a nagyszerű élményben részünk, hogy 

Lewis Pepper átadott üzeneteket Gaiatól – a Földtől – és épp azt hangsúlyozta ki Gaia az 

üzenetében, hogy a magyarok nagyon rég óta élnek. Nagyon régi népről van szó. Régen is 

volt képességük, hogy láttak, éreztek és olyan információkat ismertek, ami nem 

mindenkinek adatott meg. Hogyan tudjuk vajon visszanyerni ezt a képességet és ez a 

tudatváltást segíti-e a számunkra?

Először is minden elhangzott kérdésre igen és igen a válasz. Másodszor viszont azt szeretném 

elmondani, hogy nem feltétlenül úgy kell ezt elképzelni, hogyha Magyarország visszanyeri az 

erejét, akkor nagyobb lesz mind valaha is. Itt nem erről van szó.

Tehát  nem Magyarországról  van  szó,  hanem azokról  a  régi  lelkekről  Magyarországon,  akiket

említettem. Itt egyfajta bölcsességről van szó, amely mint egy fényt gyújt a világban, amelyre a

bolygónak nagyon nagy szüksége van.

Kryon rengeteg mindent adott nekem, már ennek a két napnak a folyamán is amelyet itt töltöttem 

Magyarországon.

Biztos vagyok benne, hogy a hétvége folyamán, csak még tovább bővül ez az üzenet. Nagyon 

világosan kell majd fogalmaznom, akkor amikor megosztom ezt az üzenetet, mert én személy 

szerint mint amerikai, nem is értek belőle semmit. Tehát Kryonra kell hagyatkoznom abban, hogy 

amíg Magyarországon vagyok, addig tökéletesen magyarrá válhassak.

Tehát hadd beszéljek az üzenetekről, amiket kaptam. Kryon nem azok között a határok között látja

Magyarországot, amelyek között most elterül. Amikor Kryon Magyarországot látja, az 1920 előtti

határokat látja. Ő Magyarországot, családok energiái összességének látja és nem politikai jellegű

energiát tapasztal.

Szent Györgyről is beszélt nekem Kryon. Egy pulzáló energiát említ és azt mondja, hogy a Földön 

élő legősibb legrégibb lelkek, azon a területen találhatóak, amelyet a Szent György vonalak 

határolnak.

Nem is értem pontosan, hogy mit jelent ez az üzenet. Valójában fogalmam sincs róla konkrétan, én

csak azt a végtelen megtiszteltetést érzem, hogy része lehetek ennek. Ugyanazt érzem mint 

Bulgáriában, hogy valami végtelen mélységű bölcsesség rejlik itt, mint hogy ha bölcsesség 

tárházával találkoznék. Olyan érzésem van, mintha itt dobogna Európa szíve.

Sokszor hangzik el, hogy Magyarország területén található a Föld szívcsakrája. Úgy is 

hívják, hogy Dobogókő. Természetesen semmi bizonyítékunk nincs arra, hogy ez valóban a 

tejes Földnek a szívcsakrája. De azt lehet tudni a magyar emberekről, hogy rendkívül 

jószívűek, nagyon jótékonyak, nagyon odafordulóak a Föld és az emberek iránt. Ha a 

világon bárhol nehézség, tragédia vagy természeti katasztrófa van, magyarok egészen 

biztosan vannak a segítő csapatokban. Két évvel ezelőtt amikor Lee itt járt, hogy születik a 

következő Kryon könyv, ezt magyarul még nem olvashattuk. Van-e olyan információ, ami 

átadható az új könyvből?



Valószínűleg, ez a valaha íródott legezoterikusabb Kryon könyv, amelynek az a címe, hogy „A

DNS 12 rétege”. Hadd mondjak el egyetlen dolgot, amit talán fontos lehet a mai napon érintett

témák szempontjából.

Kryon azt mondja, hogy a DNS 90%-ban kvantum. A tudósok is felfedezik már a DNS molekulában

a kvantum aspektust, tehát van bizonyíték arra amiről beszélek. Minden egyes molekula, 

hihetetlen mennyiségű energiát tartalmaz és természetesen ezáltal, milliárdnyi információt is. Az 

emberi genom projekt azt mutatta ki, hogy 3 milliárd információ van minden egyes DNS-ben. Ezzel

kapcsolatban a legfontosabb az, hogy ezek szerint a DNS tartalmazza a mi Akasha 

feljegyzéseinket. Tehát ez azt jelenti, hogy minden egyes magyar, akivel szembe találkozunk, 

szintén magában hordozza ezt az egész történetet. Nem a múltjuk történetét, hanem olyas valamit,

ami szervesen hozzájuk tartozik.

A Maják is arról beszéltek, hogy ennek a 26.000 éves ciklusnak a végén, a bölcsesség felismerése

érkezik el. El tudjuk képzelni, hogy mi történne akkor, hogy ha hozzá tudnánk jutni ahhoz a 

mérhetetlen bölcsességhez amelyet magunkban hordozunk? Sokkal jobban tudnánk egymással 

kapcsolatot teremteni. Sokkal több együttérzés lenne bennünk egymás iránt és sokkal kevesebbet 

ítélkeznénk egymás fölött. Már önmagában ennek is hatalmas változást előidéző ereje volna.

Szerintem jelen pillanatban is tapasztalunk egy ébredés folyamatot és nagyon sok ember figyel 

oda az érzéseire ezzel kapcsolatban.

Ha jól tudom, akkor ezúttal nem csak a kétnapos nagy rendezvényt tartja Lee, hanem egy 

önálló egynapos szeminárium is lesz „Hazatérés” névvel. Nagyon sokan találkozhattak 

ezzel a címmel. Ez az egyik Kryon könyv címe. Mire számíthatunk ezen az egynapos 

rendezvényen?

Nos ez az egyik kedvenc feladatom, az egyik kedvenc elfoglaltságom, ezt a szemináriumot tartani. 

Valójában azt takarja, ami a nevében is rejlik, hogy ezzel a bizonyos „Hazatérés” című könyvvel 

foglalkozunk. Analizáljuk minden egyes fejezetét, kielemezzük, felfedezzük még az elrejtett 

jelentésekben elrejtett jelentéseket is. Alaposan megvizsgáljuk ennek az embernek a történetét, 

aki a hét angyal házában járt.

Ez azt jelentené, hogy aki ezt a napot végigcsinálja Leevel, valójában végigjárja a hét 

angyallal a történetet és talán a saját felébredése útjára is rátalál?

Nos ez azokon múlik, akik ellátogatnak majd a rendezvényre. Nagyon szeretném azt hinni, hogy 

igen, mindenkinek elindul majd ez a folyamat a lelkében. De el kell, hogy mondjam, hogy a valóság

az, hogy a lehetőség adatik majd meg és ezzel minden egyes résztvevő úgy él, ahogy ő maga a 

saját személyes életében tud. De azt is szeretném hozzátenni, hogy a szemináriumon nagyon sok 

olyan információt is megosztok, amely nincs is benne a könyvben. Tehát rejtett igazságokról is szó

lesz.

Nagyon szépen köszönöm, hogy Lee ismét a rendelkezésünkre állt és izgatottan várjuk az 

információkat, az élményeket, az együttlétet.

Köszönöm.



Kryon Budapesten – 1. nap

Budapest, Magyarország – 2011. szeptember 24.

(Forrás: http://www.kryon.hu/forditasok/2011.09.24-1.mp3, http://www.kryon.hu/forditasok/2011.09.24-2.mp3 ,
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Első közvetítés

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Most biztonságos helyen vagyunk és tudom kik vannak itt. Tudom sokan vannak, akik azt mondják

ez nem lehetséges, Isten nem beszél az emberekhez ilyen módon. Azt mondanák mások, hogy ez 

az ember aki itt ül előttetek a székben, csak színlel. Megint mások, akik érzik az energiát és nem 

tudják mi történik velük. Még az is lehet, hogy néhány kételkedő elkezdi most érezni az energiát, 

amint áramlik felé a szeretet. Nem tudják közben, hogy mi történik.

Mondanék valamit, amit hallanotok kell és már sokszor elmondtam. Óh kedveseim, nagyon szeret 

benneteket Isten, Isten ismeri az életeteket. Azok a szent iratok, amelyekkel idáig 

megismerkedtetek itt a Földön, amelyek minden spirituális rendszer magját alkotják, szintén nem 

Isten keze által íródtak. Emberi lények írták le mindegyiket. Csak gondoljatok ebbe bele. Azok a 

mélyen szántó dolgok amelyekbe hisztek, amelyekben az igazság, a szeretet, az öröm tükröződik, 

mind-mind emberi kéz által íródtak. „Hogy nevezik ezt a folyamatot?” Talán ez a kérdésetek. 

Hogyha ezek a mélyen szántó írások megérintik a szíveteket, azok, amelyeket emberek írtak, akik 

a Forrással kapcsolatban álltak, akkor tudjátok, hogy ezt közvetítésnek hívják. Így beszélt Isten az 

emberekhez évezredeken keresztül.

Most is változás zajlik a bolygón, amely teljes kultúrák Akasháját ébreszti majd fel és ez is egyike 

azoknak. Nagyon mély itt a bölcsesség és ezt nem mondjuk mindenhol ahol járunk. Nemsokára 

még többet fogunk erről mondani, hogy jelent ez ennek a kultúrának. Tudom, hogy mi zajlik itt. 

Nem egy nyugati hangon szólok hozzátok, hiszen az ősökhöz szólok most, akik itt vannak a 

teremben. Tudom, hogy miféle Akasha gyűlt itt össze, tudom mi a célotok. Ti is ráébredtetek már? 

Tudjátok már mi történik itt? Látjátok már magatokban a mestert?

Szeretnék elmondani egy történetet, egy ősi történetet Illésről a mesterről, aki a mezőn járt és

felemelkedett onnan. Ő az egyetlen emberi lény, aki tisztában volt azzal, hogy fel fog emelkedni és

erről feljegyzés is készült. Ott volt az ő követője, hogy feljegyezze ezt. Végignézte az egészet és a

tőle  telhető  legjobb  módon  leírta.  Ezzel  olyat  nyertek,  amit  még  sosem  láttatok,  az  ember

felemelkedését. Hogy néz ki az? Figyeljetek ide!

Mit gondoltok, hogy néz ki a lélek a halálos ágyatoknál? Pontosan ugyanezen a folyamaton megy

keresztül. Illés egy döntés eredményeképp, korábban hagyta el a bolygót, nem úgy hogy meghalt.

Az a folyamat amit most leírok, minden alkalommal lejátszódik, amikor ti távoztok. Isten szemén

keresztül, mindez ugyanaz, mint amikor Illés felemelkedését néztük.
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Illés követője spirituális tanító volt és sámáni tanítvány, Illés szemein keresztül látta a világot. 

Amikor Illés felemelkedett, a követője mindezt leírta és ezt a királyok 2. könyvében olvashatjátok a 

Bibliában. Illés egy fénygömbbé vált. Semmi nem jött érte felülről. Nem nyíltak meg a mennyek és 

jött le egy hatalmas fénygömb, nem. Ehelyett Illés maga vált fénnyé, hiszen mindig is fény volt. 

Merthogy így néz ki az emberi lélek, mert az emberi lélek Isten, mert az emberi lélek csodálatos.

Sokaknak azt mondták közületek a születésetektől fogva, hogy a porból jöttetek létre. Ez csak egy 

emberi nézőpont, nem Isten nézőpontja. Most újra elmondom, amit már számtalanszor mondtam 

el, hogy csodálatosnak születtetek. Az angyalok énekeltek az ágyak körül, ahol megszülettetek. 

Így üdvözöltek benneteket a Földön.

Illés tanítványa nem is tudta, hogy mit lát. Úgy tűnt, hogy a fénygömb háromfelé válik. Majdnem 

úgy látta, mint hogy ha három fehér ló egy szekeret húzna. Így tudta az emberi érzékelés a 

legjobban megragadni ezt a kvantum eseményt és így írta le Illés felemelkedését.

Leírták a történetet és így született meg a fénygömb elnevezése, amely körbeveszi az emberi 

lényt. Héberül ez azt jelenti: utazni egy járművön. A név így hangzik: Merkaba. Ez az a mező, 

amely minden egyes embert körülvesz, azokat is akik most itt ülnek. Ez a felemelkedés csodálatos

mezeje, amely mindannyiatokat körülveszi. Ez az információ mezeje és ott van az Akashátok. Ez 

visszatükrözi azt ami a DNS-etekben van, amiről beszélni is fogok ma. Minden egyes emberben 

aki itt ül, megvan ez. Azokban a régi lelkekben akik itt ülnek. Lelkek egész sorára vezethető ez 

vissza bennetek és ebben a pillanatban veletek együtt én is magyar vagyok. Nemsokára többet 

mondok még erről, csak figyeljetek!

Kedveseim, akik még nem éreztétek az energiát, hiszen vannak itt a teremben akik ezt mondják: 

„Nem tudom mit érzek, mi történik velem?” Lehet, hogy most érzitek először Isten kezét a 

közeletekben, hát miért nem ragadjátok meg? Talán azt mondták nektek, hogy méltatlanok 

vagytok erre. De nem így van! Be tudom bizonyítani, mert a szándékon keresztül, hogyha úgy 

döntötök a mostani hétvégén, hogy megnyitjátok a szíveteket, – amit nem nehéz megtennie egy 

magyarnak – akkor be tudtok minket engedni, csak egy kis időre.

Mi veszíteni valód lehet kételkedő? Lehet, hogy valaki azt kérte, hogy nézd végig a mostani 

műsort. Nézd ezt az embert, aki csak tetteti, hogy közvetít. Talán te is rájössz, hogy többről van itt 

szó. Mi van ha ez valóságos? Mi van ha ez valóságos és ezen a hangon Isten családjának a tagjai

szólalnak meg és az igazságot mondják, hogy szeretet van ezen a Földön. Gaiától, felülről, 

belülről. Talán több vagy, mint gondoltad volna. Mi van ha örökkévaló vagy? Hát nem érzed?

Nem érzed a Magyarországban rejlő bölcsességet? Hát nem ismered a saját történeted? Nem 

látod a csakrát? Nem hallod a jóslatokat? Itt az idő, ez az amire vártál! Most pont a megfelelő 

helyen vagy, hogy még többet tudj meg.

Mi veszíteni valód van kételkedő? Meg tudod nyitni a szíved, csak egy kis időre. Hallgasd ami itt

elhangzik,  érezd  az  energiát.  Isten  szeretetében  nincsenek  trükkök,  csak  információ.  Nincs

szervezet,  amihez csatlakoznod kell.  Nincsen doktrína,  amit  meg kell  tanulnod,  csak egyetlen

gondolat,  amit  el  kell  fogadnod,  hogy  talán  –  mondom,  csak  talán  –  örökkévaló  vagy  és  a

lelkedben ott van a teremtő egy darabja. Mi volna ha ez így lenne?



Változás történik most a bolygón, érzitek? Sokan azt mondják, hogy ez egy 13.000 éves ciklus – a 

félidő –, de itt többről van szó. Ez egy 26.000 éves ciklus kulminációja, amely pontosan az energia 

középpontjába helyez téged, ahol döntést kell hoznod. Hiszen kezd megmutatkozni. A társam 

többet is fog mondani erről, de már most is mindent tudsz, hiszen nagyon régóta vársz már erre. 

Többet fogok nemsokára mondani. Most csak azt kérjük, hogy ülj itt és érezd, hogy itt van a 

Szellem, itt vannak az őseid. Azok is itt vannak, akiket nemrégiben veszítettél el. Néhányan 

sámánok és részei a Földnek. Mi volna, ha ez igaz lenne? Mi van akkor, hogyha most is itt vannak 

a szeretteid? Érzed a jelenlétüket? Én érzem. Én látom őket. Semmi nem az aminek látszik! 

(Kryon nevetés)

A lineáris szemeiteknek, számos dolog úgy tűnhet, hogy látjátok itt az ősöket megjelenni és nem is

tudjátok, hogy ti is az ősök közé tartoztok. Milyen érzés találkozni önmagatokkal, ahogy veletek 

marad ez az energia? Néhányan ti is régi öreg lelkek vagytok. Itt van a kíséret is, amely 2 napon 

keresztül fel fogja erősíteni ennek a teremnek az energiáját. Itt van a meghívás, hogy fogadd el és 

használd és, hogy másként hagyd el a termet, mint ahogyan bejöttél. Még annak számára is igaz 

ez, aki most kételkedik.

Mi veszítenivalód lehet? A holnapi nap végén visszaveheted a kételkedés páncélját és kisétálhatsz

pont ugyanúgy, ahogyan bejöttél. Senki nem ítélkezik feletted, hiszen Isten szeretete változatlan 

marad feléd is. Pontosan ugyanannyi angyali lény fog veled együtt távozni, mint ahány a 

gyógyítóval, hiszen a kétkedő is csodálatos.

Ez a lecke amit meg kell tanulnod. Mit fogsz kezdeni ezzel a két nappal? Rengeteg vizsgálni valód

lesz majd, hogy te dönthesd el, hogy mit gondolsz. Talán néhányan megkapják azt a gyógyítást,

amiért idejöttek, mert tudom ki van itt kedvesem. Mindenki aki itt ül, fivér és nővér. Nagyon hosszú

ideig fogtok élni  ha szeretnétek, ha igazán szeretnétek, hiszen változás történik.  Ti is a részei

lesztek, vagy nem. sosem könnyű, de csodálatos. Nyújtsátok ki a kezeteket és fogjátok meg a

kezet,  amely felétek nyúlik.  Hiszen az a kéz, amely metaforikusan kinyúl  értetek, a ti  Felsőbb-

Énetek.

Itt vagyunk 2011-ben, mire várunk még? Ezért jöttetek. Ismerjétek fel a bennetek rejlő csodát és

kezdjétek el terjeszteni a fényt. Ez a mai nap üzenete.

Nemsokára visszatérek. Kryonnak és a kíséretnek az energiája itt lesz, végig amíg ti itt vagytok.

És ez így van!

Második közvetítés

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Ismét elismételjük, hogy ez egy biztonságos hely. Biztonságos hely arra, hogy felfedezzétek kik 

vagytok, mert rengeteg olyan dolog van a működéssel kapcsolatban, amelyet még nem láttatok. 

Ezt szeretnénk ma megvitatni. Ennek a mai napnak a végén, szeretném az emberi test jellemzői 

közül az egyik legfontosabbat kiemelni. Jorge a tanító beszélt nektek arról mit jelent az, hogy 

kvantum, ami kívül esik a ti perspektívátokon. Olyasmi, amely más, mint amit idáig ismertetek 

életetek során. Ez egy kvantum tulajdonság, az emberek egy fontos tulajdonsága, amely olyasmi 



mint a kocka cinkelése. Hogyha kiléptek a lineáris gondolatkörből, akkor elkezditek látni a 

potenciált abban, ami belül rejlik és egy egészen új perspektíva nyílik meg előttetek. Ez az a 

perspektíva, amelyért sokan jöttetek.

5 éve osztunk meg veletek információkat a DNS-ről. Miközben számos kultúrában léteznek azok a 

kiadványok amelyeket mi adtunk ki, nálatok még nem jelent meg. Ezért aztán ma este veletek is 

szeretném megosztani a magyarázatot, egy olyan közvetítés során, amelynek azt a címet adtam: 

„A DNS története”. Szeretném most a kezdeteket ismertetni. Szeretném, hogyha tudnátok, hogy a 

bolygó energiája jelen pillanatban, tökéletesen alkalmas arra, hogy lehetővé tegye a ráébredést 

azokra amikről most fogok beszélni.

Hogyha a bennetek rejlő tudós azt kérdezi: „Mi az, amit én érzek?”, akkor a bennem lévő társ-

teremtő azt mondja: „A DNS változását érzed”. Ekkor azt kérdezhetitek: „Mi köze van egy kémiai 

molekulának a szervezetemben a spiritualitáshoz?”. Sokan vannak, akik még mindig nem értik a 

kapcsolatot, merthogy lineárisan akarják látni, akárcsak ahogy tanulták.

Amikor iskolába jártatok, akkor biztos láttátok, hogy különböző épületekben foglalkoznak 

különböző tudományokkal, mintha semmi közük nem lenne a tudományoknak egymáshoz. Máshol 

foglalkoznak a Földdel, máshol a biológiával, máshol a fizikával, a matematikával. Úgy tanuljátok 

őket, mintha nem is lenne közük egymáshoz. Akkor jön a spirituális személy és azt kérdezi: 

„Beszélj nekem az auráról, beszélj nekem az energiáról! Beszélj nekem a közvetítésről és az 

angyali lényekről és ne beszélj nekem a kémiáról!” De ennek van itt most az ideje. Nem komplex 

kémiáról van szó, hanem csak információról, arról, hogy mi a helyzet. Mert amint megértitek, hogy 

mi történik most, akkor a szándékotok, a bennetek rejlő Teremtő, a bennetek rejlő szeretet a 

Felsőbb-Énetek iránt, lehetővé teszi, hogy megértsétek, hogy mi történt Illéssel. Akkor lehet, hogy 

néhányan közületek felismerik egy belső részükben, hogy már értik és úgy gondolják, hogy talán 

ők is képesek rá.

Hadd vigyelek titeket vissza az időben. Az emberi DNS nem mindig volt olyan, mint most. Még

egyszer elmondom, hogy nem kell 100.000 évnél messzebbre visszanyúlnotok ahhoz, hogy olyan

emberekre  találjatok  mint  ti  magatok,  akiknek  a  DNS-ébe  már  bele  volt  plántálva  a  Teremtő

szikrája. Teremtéstörténetek mindenütt vannak a bolygón. Arról is szólnak történetek, hogy hogyan

is  született  az  emberiség.  Hogyha  a  mai  vallásokat  vizsgáljuk,  akkor  is  találunk  hasonló

történeteket. Voltak emberek, akik nagyon is modernek voltak, nem voltak már barlanglakók. Ezek

az emberek kaptak valamit. Megkapták a tudást, a megvilágosodást, hívjátok, ahogy akarjátok.

Tudtak már a különbségről a sötétség és a világosság között és volt szabad akaratuk. Ez egy

közös tulajdonsága az összes ismert teremtéstörténetnek. Nemrégiben történt mindez, nem több

millió évvel ezelőtt. Ez csak egy visszatükröződés, hiszen mindig is a tiétek kellett  volna, hogy

legyen ez a tudás. A DNS-etek megváltozott.

Azt mondják az antropológusok, hogy 150.000 évvel ezelőtt is már létezett legalább 27 féle 

különböző ember. Manapság csak egyfajta ember létezik, ti! Hogyha körbenéztek az állatkertben, 

láthatjátok, hogy milyen fantasztikusan változatos a természet, ami az emlősöket illeti. Rengeteg 

fajta szarvas, rengeteg fajta egér létezik és hogyha az egyik valahogy háttérbe szorul, a másik jut 

előtérbe. Gaia változatosságot teremt. Ez amit most láttok, szöges ellentétben áll azzal, amit az 



evolúcióról gondoltatok. Merthogy csak egyfajta ember maradt. Ti mind ugyanahhoz a fajtához 

tartoztok, csak egyfajta ember van. Sokan mondhatják: „Várjunk csak egy percet, hiszen számos 

fajta ember létezik.” Mi most nem színekről beszélünk vagy testmagasságról, én most arról 

beszélek, hogy mit tesz a természet, vannak ugye különböző fajta emberek, óriások, törpék. Ti a 

földön élő emlősök vagytok és belőletek csak egy fajta létezik. Az antropológusok is megfigyelték, 

hogy ez egy kirakós-játék. Ez nem bizonyosság, de bizonyítéka annak, hogy valami történt 

100.000 évvel ezelőtt. A DNS megváltozott és most erről fogok beszélni.

Elkezdődött egy próba a Földön. Kedveseim, sokan közületek ott voltak. Értitek ezt? Tudjátok, 

hogy milyen mély itt az emberi tapasztalat kútja? Van bármi elképzelésetek arról, hogy néhányatok

milyen régóta él itt a Földön? Tudtátok, hogy az első sorban is ültek Lemúriaiak? Miért jönnek el az

emberek egy ilyen rendezvényre és miért ülnek le szándékosan az első sorba? Miért akarnak 

minél közelebb lenni? Azért mert szeretnék megérinteni az energiát. Mert szeretik a családjukat és

van valami, ami ezt az egészet összerendezi. Mert ismerik, hogy milyen múltra tekintenek vissza, 

ezért vannak itt. Nagyon sokan vannak így közületek. Most elmondok nektek egy történetet.

A DNS molekula exkluzív természetű, azt jelenti, hogy elegáns és hatalmas. Amikor az Emberi 

Genom Program feltérképezte a kémiáját, a tudósaitok felfedezték, hogy a dupla spirálban 3 

milliárd vegyi anyag található. Mindez egy olyan molekulában, amely olyan aprócska, hogy 

elektronmikroszkóp kell ahhoz, hogy meglássuk. Gondoljatok csak bele, miféle tervezés ez? 

Micsoda elegancia! A tudósok megdöbbentek és meg akarták találni, hogy 37.000 gént, miféle 

motor hozhat létre, ebben a csöppnyi molekulában. Hogyha tényleg rájönnének a DNS nyitjára, 

akkor talán megállíthatnák a betegségeket és az emberek lehetőségei megnőnének. Olyan 

lehetőségek is amelyeket nem akartok, akár a korai halál, a betegségek lehetőségei is. A tudósok 

nagyon izgatottak lettek és hadd mondjam el mire jöttek rá.

Rápillantottak erre a 3 milliárd vegyi anyagra és több éves gondos munkával feltérképezték 

mindannyit, már pontosan tudják mi van a DNS-ben. De hatalmas megdöbbenésükre, csak 3.5%-a

ezeknek a kémiai anyagoknak végzett bármiféle tevékenységet. Tehát 3.5% volt kódolt fehérje. 

3.5% rejtett csak magában kódokat, amelyek a gének létrejöttéért felelősek. Ezen dolgoznak most 

a tudósok, ezt a 3.5%-ot próbálják feltérképezni. Több mint 90% teljesen megmagyarázhatatlan. 

Úgy tűnik, hogy véletlenszerű, nincs bennük semmiféle kódolás. A DNS-nek több mint 90%-ról úgy

tűnt, hogy nem csinál semmit, vagy legalábbis képtelenek rájönni. Olyan tudós is akadt, aki azt 

mondta erre, hogy szemét.

De most álljunk meg egy pillanatra, szeretném hogyha az intuíciótokat használnátok. Nézzetek 

befelé és használjátok amit Isten adott nektek, a régi lelkek spirituális logikájának az 

eleganciájával, akik tudják, hogy mit akarok most mondani. A DNS-nek ez a 90%-a nem 3D-s, 

hanem ez az emberi lény többdimenziós része. A DNS molekula 100 milliárdszor sokszorozódik 

meg minden emberi testben. Tehát 90%-a a DNS-nek többdimenziós.

Azok az emberek, akik csak 3D-ban vizsgálódnak, képtelenek ezt a több dimenziót észrevenni. 

Hogyha egy olyan ember volnál, aki képtelen látni a színeket, akkor nem értenéd a szín fogalmát. 

A szivárvány, csak szürke árnyak összessége volna. A csodálatos színorgia semmit nem jelentene

neked. Hogyha a színek konkrét információkat, kódokat rejtenének, akkor ezzel sem lennétek 



tisztában. A tudósok vajon képesek ilyen többdimenziós tulajdonságokkal dolgozni? Számukra a 

DNS több mint 90%-a úgy tűnik, hogy haszontalan. De valójában kvantum és ti is kvantum 

vagytok.

Hadd tisztázzak valamit. Most a bolygón ébredés zajlik. Az emberi faj fejlődik. Először az öreg 

lelkek ébrednek fel. A DNS amely kvantum, amelyben ott rejlik a Teremtő, szintén felébred. 

Nagyon sokan, akik itt ülnek, tisztában vannak ezzel és szeretnék tudni, hogy mi lesz a következő 

lépés. Néhányan talán félnek. De emberek ne féljetek. Mert valójában csak a bennetek rejlő 

Teremtőnek a végtelensége és szépsége ébred fel. Könyörög nektek, hogy végre cinkeljétek meg 

azt a kockát. (Kryon nevetés) Azt szeretné, hogyha létrehoznátok egy olyan többdimenziós 

valóságot, amely végre megváltoztathatná a titeket körülvevő dolgokat.

„Tehát Kryon, mi is van abban a 90%-ban?” Az gyönyörű, hadd mondjam el. Tiszta információ. 

Nincsenek ott kémiai kódok, amelyek bármit vegyi úton hoznának létre. Ez az a 

kvantuminformációs bélyeg, amire azt mondhatnánk, hogy valójában az ember. Ha lenne egy 

autótok és megvizsgálnátok annak a motorját, úgy mintha DNS volna, akkor annak a 3.5%-a lenne

csak a fizikai 3D-s rész, mint például a sebességváltó vagy a rudazat. De 90% tulajdonképpen 

csak a motort felépítő terv volna.

Hadd mondjam el emberek, hogy mi rejlik abban a 90%-ban. Kezdjük a biológiával. Minden egyes 

őssejtünknek a tervrajza ott található. Az őssejtek, amelyekből sok van, 3D-sak, de az instrukciók, 

amelyek segítségével felépültek, nem azok. Szeretném, ha ezt tudnátok követni. Biológiai 

értelemben a DNS, ráébredés egy újfajta folyamatra, de csak egy a sok közül. A ti emberi testetek,

amely 3D-s és a bolygó energiájában él, nagyon szegényesen, nagyon vacakul működik. 

Észrevettétek? Hát nem érdekes?

Már korábban is mondtam, hogyha valami növekszik bennetek, ami nem oda való, mint például 

egy rákos daganat vagy bármilyen betegség, akkor a testetek nem szól erről. Fogalmatok sincs 

róla. Addig nem, amíg nem fáj. Aztán elmentek egy orvoshoz, aki elvégez majd valamilyen 

vizsgálatot és belétek tekint és aztán majd ő teszi meg a felfedezést. Van oka annak, hogy erről 

beszélek, tudom hogy kik vannak itt. Igen hozzád beszélek. Hát nem furcsa? Miféle emberi 

rendszer ez, amely még csak azt sem mondja el, hogy mi történik benne? De mi van akkor, 

hogyha valójában úgy tervezték, hogy ennek az egésznek az aktiválására nem került még sor.

Akkor most menjünk ezzel egy lépéssel tovább. Mi lenne, hogyha rájönnénk arra, hogy az emberi 

testet 600 éves élettartamra tervezték? Most a mai ember, alig él 80-at. Tudjátok, hogy közületek 

sokan élhetnének 200 évig? Hadd hívjam fel a figyelmeteket egy korrelációra. A szabad akaratotok

olyan energiát teremt a Földön, amely egyenesen Gaiához jut, Gaia pedig együttműködik veletek. 

Gaia csodálatos gyönyörű energia, követi az emberi szándékot. Hogyha alacsonyabb rendű az 

energiátok, akkor az kerül a kristályrácsba. Ez visszatükröződik az emberi életben és az alacsony 

energia teremti a DNS-t és ezért a DNS nem működik túl jól. Sok-sok dolgot mondhatnék nektek. 

Nem találjátok furcsának, hogy a tengericsillag képes visszanöveszteni a karját, ti pedig nem? Ezt 

a kijelentést 22 éve tettem.



Mi lenne ha azt mondanám, hogy az aktiváció, a DNS aktivációja, a végén egy olyan emberi lényt 

fog teremteni, aki képes saját magét meggyógyítani, aki vissza tudja növeszteni a lábát vagy a 

karját. Ilyen evolúció zajlik most, nem biológiailag, hanem spirituálisan.

Azt kérdezhetitek: „Mikor?” Amikor csak akarjátok. Már túl vagytok egy 36 éves periódus felén, a 

galaktikus együttállás szerint és 2012 a középpont. Itt van a Föld precessziójának köszönhető 

26.000 éves ciklus vége és ebben a ciklusban rejlik az ígéret. Óh öreg lelkek, ébredjetek fel és 

kezdjétek el végre megváltoztatni ami itt van. A DNS-etek válaszolni fog! Már akár most is 

élhetnétek tovább.

„Kryon, mondd el hogyan, nagyon szeretném!” Azok, akik a gyógyulásért jöttek, azt kérik: „Kryon, 

kérlek mond el, hogyan gyógyulhatnék meg!” Ez a tervrajz bennetek rejlik és mindenkiben egyedi. 

Nem olyan mint egy lineáris szakácskönyv.

Nem tudom elmondani nektek, hogyan készítsétek el a gyógyulás fogásait, mert ez a könyv, 

minden egyes ember esetében más. De én nem mondhatom nektek erőszakkal, hogy nyissátok ki 

a könyvet. Ez majd valóságos információ áradatot idéz elő.

„Mit tegyek Kryon, hogyan érem ezt el?” Hagyd végre abba a félelmet, kérlek érts meg és higgy 

abba, amit mondok és akkor a valóságod is más lesz. Tisztítsd ki végre az életedből a nem 

odavaló dolgokat! Ez puszta biológia kedveseim.

Annyi minden van amit nem tudsz.

Van a testedben egy veled született belső energia és folyamatosan használod. A homeopátia 

folyamata, ehhez beszél.

Egy vegyi anyag kis adagja belép az emberi rendszerbe és az ember rendszere erre válaszol, mert

tudja, hogy mit akarsz. Hát van spirituális homeopátia is, nincs különbség. Csak itt nincs szükség 

kémiai anyagokra, hanem csak az öreg lelkek szándékára és elérhetjük ugyanazt a célt, mint a 

homeopátiával.

Most lépjünk tovább egy fontos kérdésre. A DNS többdimenziós kémiájában rejlik az összes 

Akasha feljegyzésetek.

Minden amit valaha tettetek, az összes lecke amit megtanultatok belétek van bélyegezve. Minden

ami valaha voltatok, oh, öreg lélek, mindenfajta nemű voltál már. Az itt ülő férfiak voltak már anyák,

az itt ülő anyák voltak már harcosok. Számos áldozatot hoztatok, annyi háborút csináltatok végig.

Annyi tudásotok és bölcsességetek volt. Így ültök itt előttem.

A régi energiában csak 3D-ben láttok és ezért azt mondjátok: „Tudom, hogy öreg lélek vagyok, 

már számos életem volt, de fogalmam sincs, hogy mit jelent ez. „Van, aki elment valakihez, hogy 

segítsen előző életeiben kutakodni és azt mondtátok: „Olyasmit akarok tudni, ami igazán mély, ami

igazán régi. De ez vajon nehezebb? Többe fog nekem kerülni?” (Kryon nevetés)

Jaj, mennyire 3D-sak vagytok. Minden egyes tapasztalatotok a felszínen van már, nem mélyebb 

szinteken. Ez mind 3D-s gondolkodás. Úgy kell ezt felfogni, minthogyha egy folyadékban volnál, 

ami te vagy. Itt van az információ, amit át akarok adni. Ez abban a kiadványban olvasható, ami 



még nem jelent meg nálatok (Kryon XII. – A DNS 12 rétege). Úgy döntöttem, hogy ma este 

elmondom nektek.

A DNS aktiválásával az emberiség olyan képességre tesz szert, amivel megcsapolhatja az 

Akashát, hogy a régi korok bölcsességét előhívja, hogy azokat a spirituális tulajdonságokat tudja 

használni, amelyekkel sámánként valaha tisztában volt.

Ebben a helyiségben is vannak Lemúriaiak, vannak itt Atlantisziak. Mindannyian készen álltok arra,

hogy ezt elérjétek. Az energiákat, amelyekről beszélek, van aki ismeri, van aki nem. Ez része 

annak, akik vagytok. Éppen most ébredtek fel és elkezdtek magasabban rezegni, de ez nem fog 

gyorsan történni. Merthogy 36 évnyi lehetőségetek van a kezdetre. A 36 év még mindig csak a 

kezdet lehetősége, de már a felén túl vagytok és még mindig van 18 év arra, hogy felismerjétek 

ezeket a lehetőségeket, aktiváljátok őket és a felszínre hozzátok őket. Annyi minden van még, de 

már csak egy valamiről tudok beszélni, de annyi minden van még.

A tudósok sosem foglalkoztak azzal, hogy hogyan kommunikál a DNS veletek. Mindaz a 100 

milliárd molekula a testetekben, mind-mind egyéni, mind csak rátok jellemző, de mindegyik 

pontosan megegyezik egymással. Pontosan ugyanolyan a DNS a fejed búbján, mint a talpadon és 

hogy tudjanak kommunikálni, egy kvantummezővel kell rendelkezzenek. A tudomány éppen ebben

az évben kezdte ezt el felfedezni, hogy a DNS molekula nem kvantum részecske, mert ahhoz túl 

nagy, de a DNS beszél a kvantum részecskékhez. A kvantumvilágban megfigyelhető az atomok 

perdülete. Most arra is rájöttek, hogy a DNS meg tudja változtatni ezt a perdületet. Ez a kocka 

cinkelésének a folyamata. Az első tudományos bizonyíték, hogy a DNS megváltoztatja a Föld 

kvantum természetét. Mit tud 100 milliárd DNS molekula tenni egy mezővel? Még nagyobb mezőt 

hoz létre, amely akár 8 méteres is lehet. Ez az emberben lévő DNS kvantum mezeje. Elizeus ezt 

úgy nevezte: az emberi Merkaba. A tanító Peggy Dubro úgy nevezte ezt el: a háló. Remélem már 

ti is kezditek megérteni. Remélem értitek, hogy ti is hatással lehettek rá.

Azok az öreg lelkek, aki itt ülnek a teremben, figyeljetek! A szándékotok hatalmas, ne 

foglalkozzatok szabályokkal, listákkal, folyamatokkal, inkább a megértést keressétek. A cselekvést 

a szándékon keresztül. Keressétek a legmagasabb rendű energiát, amely csak él az emberben. 

Keressétek az együttérzést. Tudom, hogy jó helyre jöttem, hogy az együttérzésről beszéljek. Azért 

jöttem Magyarországra. Ti is tudjátok, a magyarok mindent tudnak erről.

Most itt az ideje az ébredésnek. Lassacskán bekövetkezik, merthogy a DNS nem csak kémia. Mert

legbelül a központjában ott van a mindenható Isten. Hogyha Istennek van többdimenziós része, 

akkor azt te hordozod magadban!

A Föld legrégebbi vallásai, már réges-régen átadták ezt az információt nektek. A hinduknak nem

okoz gondot  ezt  felismerni.  Mindig  is  itt  volt  a  Földön annak a gondolata,  hogy vannak előző

életeitek, hogy a régi lelkek többször visszajárnak, hogy fel lehet emelkedni halál nélkül a Földről.

Ezek a gondolatok benne vannak a DNS-etekben.

Itt vannak az instrukciók kedveseim. Öreg lélek, hagyatkozz a saját spirituális ítélőképességedre, 

hogy ez megfelelő információ-e vagy sem! Lehetséges-e, hogy a korok bölcsességét hordozod? 

Lehetséges-e, hogy magadban rejted a saját gyógyulásodnak a magvait? Igen, az!



Ne lepődj meg, hogyha másképp hagyod el ezt a helyet, mint ahogy érkeztél. Ne lepődj meg, 

hogyha később úgy emlékszel majd vissza erre a napra, mint ami megváltoztatta az életedet. Mert 

ezen a helyen a tudás és a bölcsesség kerül átadásra. Gaia maga osztotta ezt meg velünk. 

Engedélyt kaptatok arra, hogy átérezhessétek ezt. Kérlek ítéljétek meg saját tudásotok szerint. 

Szeressétek az információt. Ti döntsétek el és lássátok, hogy mennyire helytálló és igaz.

És ez így van!

Harmadik közvetítés

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Élvezzük ezt a néhány pillanatot így együtt. Szeretném, hogyha megértenétek, hogy hol vagyok én

most. Pontosan tudom, hogy ti kik vagytok. Néhányan távoli helyekről jöttök. Néhányan 

Magyarországról jöttök és néhányan olyan távoli helyekről jöttök, amelyek Magyarországgal 

egyenlőek.

Amikor ezekről az energiákról beszélek nektek ebben a pillanatban, akkor nem úgy látom az 

ország határait, ahogy a térképen meg vannak rajzolva. Hiszen a határokat valójában energia és 

családi csoportok rajzolják. Eredetileg így születnek a határok. Később lesznek csak belőlük 

hivatalos határok. Később kapják csak meg a nevüket az országok. Én most olyan 

Magyarországról beszélek, ami több mint 100 évvel ezelőtt volt. Arról, amelyik sokkal nagyobb, 

mint amilyen ma. Sokkal nagyobb energiát foglal ez magában, mint amiről tudtok.

Rengeteg cél van ebben az országban. A próféciák. Amikor legutóbb jártam itt, a társammal 

beszéltem nektek a próféciáról. Lehetséges, hogy ez a hatalmas terület amiről beszélek, nem más 

mint a spirituális víz kútja, amely több kilométer mély? Lehetséges ez, hogy őseiteknek sámáni 

energiái voltak? Hogy ismerték a Föld energiáját? Talán még az eljövendő időfraktálokat is? Mi 

más lenne a prófécia, ha nem valami, ami megjósolható? Lehetséges, hogy az őseitek adták 

tovább azt a potenciált, ami most bennetek rejlik? Lehetséges, hogy azok, akik egy ilyen teremben 

ülnek olyan Akasha feljegyzéssel rendelkeznek, amely igen mély és rengeteg spiritualitás rejlik 

benne? Figyeljetek!

A bolygót nem úgy teremtették, hogy mindenhol egyenlő legyen az energia. Mindig voltak és 

mindig is lesznek portálnak nevezett helyek, amelyeket erőteljesen érzékelnek azok az emberek, 

akik azon a területen élnek. Sokszor a víz mellé ülnek. (Kryon nevetés) Sokan talán tudják, mire 

akarok most célozni. Lehet, hogy vannak területek a Földön, amelyen nem rendelkeznek annyi 

energiával, vagy annyi befolyással, mint ez az itteni. Nem feltétlenül a népességet értem az erő 

alatt, nem a népsűrűséget értem ez alatt és nem azt, hogy mennyi ideig élnek itt az emberek, 

hanem sokkal inkább azt, hogy ez a hely kapcsolatban van a bolygóval. A nagyobb Magyarország 

Európa közepén van és hatalmas a spirituális lenyomata.

Most egy új energia felé nyújtjuk ki a kezünket, amely már nem lineáris. Általában amikor tanítunk

valakinek  valamit,  akkor  az  egy  ember  felé  irányul.  Lehet,  hogy  ő  aztán  valaki  másnak  is

megtanítja. Lehet, hogy geometriai értelemben fejlődik a tudás, de ez még mindig csak lineáris.



A kvantumenergia példája, az az, amikor egy sötét helyen vagytok és hirtelen felkapcsolják a 

villanyt. Hirtelen az egész hely sokkal fényesebb lesz. Mindazok, akik azon a helyen járnak, 

részesülnek a fény áldásából. Talán nem tudják honnan jöttek. Szükség van valakire, aki felgyújtja 

ezt a fényt. Ezek mind metaforák, próbálom elmagyarázni nektek.

Én tudom ki vagyok és az nem véletlen, hogy most ide jöttünk. Nem véletlen, hogy itt vetjük el a 

tudás magvait. Minden amit teszünk már most is ismert, mert az őseitek számítottak erre a mostani

időre. Mert vannak itt a teremben sámáni energiák, hatalmas, egész életekre visszanyúló 

bölcsesség raktárak. A ti csodás földeteken érnek össze Szent György vonalai. Itt a pulzálás és ez 

olyan, mintha a bolygó szíve verne itt. Ez csak metafora, de remélem minden magyarhoz elér, 

hiszen nektek célotok van a bolygón, az, hogy együttérzést teremtsetek. Itt vannak azok, akik majd

a végső időkben tartják a fényt. Talán Európa nem is tudja, hogy honnan jön ez a fény, de ti 

felelősek vagytok a kvantum energiáért. Ez többet fog tenni annál, hogy megváltoztassa a ti 

földeteket.

Ezt  az  őseitek  nagyon  jól  tudták  és  el  is  mondták  és  most  itt  van!  Nagyon  fontos  hogy

meghalljátok! Fontos, hogy itt  vagytok, szeretném ha ezt átéreznétek! Ha igazam van. és igaz,

akkor ők most is itt vannak, körbeveszik ezt a teret. Mosolyognak rátok, megtapsolnak benneteket,

hiszen olyasmit tesztek, amire senki nem számított. Elvetitek a béke magvait a Földön, hogy ne

legyen több háború.

Talán kíváncsiak vagytok, hogy miért szenvedett ennyit ez az ország? Talán tudni szeretnétek, 

hogy miért? Miért vált annyiszor darabjaira, hogy miért volt annyi év, amikor annyi volt a 

szomorúság? De hát ki tudná jobban terjeszteni az együttérzést a Földön, mint ti? Hiszen olyan 

helyen ültök, ahol tudjátok milyen érzés. Amikor elnyomnak, meghódítanak, feldarabolnak 

benneteket. Amikor szenvednek a családok, mert nem láthatják egymást többet. Hát ki tudhatná 

nálatok jobban?

Ezzel az együttérzéssel meggyújthatjátok a fényt, hogy aztán az az egész kontinenst bevilágítsa. 

Ehhez minden eszközötök megvan. Óh bölcsek, tudom, hogy hol vagyunk. Tudom, hogy ki van itt.

Kezdődjön ez most! Később még szólunk erről.

És ez így van!

Kryon
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Negyedik közvetítés

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Érdekes dolog az idő az ember számára, lineárisan működik. Úgy látjuk mint köröket a mi 

oldalunkról, akárcsak minden élő dolog biológiáját. Hiszen még a fák is megváltoznak, amikor eljön

az éjszaka, a madarak elhallgatnak, nem énekelnek, minden dolog elcsendesedik. Sokszor 

ezekben a pillanatokban mi olyankor vagyunk a legaktívabbak veletek. Azokban az alfa 

állapotokban, amelyet ti álomnak neveztek, előfordul hogy éppen a legnagyobb befogadást 

mutatjátok a szeretet iránt. Olyankor tiltakozás nélkül kerülhetünk hozzátok közelebb, az intellektus

jóval kevesebb.

Azt kéri tőletek a társam, hogy használjátok az ítélőképességeteket, amely emberként megadatott 

nektek. Nekem is van egy kérésem. Ne engedjétek, hogy az, amit egész életetekben tanítottak 

nektek, megfossza tőletek Isten szeretetét. Az emberi lény elfogultsága és bármiféle élő 

organizmusé, a túlélés. Merthogy a túlélésre való törekvés minden egyes emberi lény elfogultsága.

Arra tanítottak benneteket, hogy mindig a saját valóságotokban értelmezzétek a dolgokat. Ez soha 

ne álljon annak az útjába, hogy felfedezzétek azt a valóságot, amelyet még nem ismertek.

Azok akik hallják ezt, akik most itt vannak a teremben, azok mind kell, hogy tudjanak valamit. 

Nagyon-nagyon könnyű felépíteni egy falat, amely az intellektuson keresztül ítéli meg azt, hogy mi 

igaz és mi nem. De vannak, akik most itt vannak és hallják ezt és azt mondják, hogy ez nem valós.

Körbenéznek és látják azokat, akik most látják az energiákat, azokat, akik tudják, hogy ez most a 

szeretet közvetítése, de ők csak karba teszik a kezüket ezeknek az embereknek a láttán és azt 

mondják: „Nahát, ez érdekes!” De az intellektusuk azt mondja: „Én okosabb vagyok, mint ezek a 

mellettem ülő emberek. Nem vagyok olyan gyengeelméjű mint a többiek! Azok, akik hisznek a 

színekben, az aurában, mindenfélében, amit nem is látnak. Hiszen ők gyengeeiméjűek, könnyen 

meg lehet őket győzni szavakkal, vagy érzésekkel. Én ennél okosabb vagyok!” Ha most rólad 

beszéltem idáig, akkor nem ítélkezem. Merthogy az a férfi, aki a székben ül, pontosan 

ugyanezeket állította annak idején, az egész élete során. Még azokban az években is, amikor 

megpróbáltam kapcsolatba lépni vele, mindig ellökött magától és azt mondta: „Én okosabb 

vagyok, mint a többiek!” és azt mondta: „Ezbolondság, gyengeelméjűség!” Ő egy mérnök, logikával

foglalkozik, olyan dolgokkal, amelyeket lát. De 22 évvel később íme, ott ül a székben és velem 

közvetít. Az ő elméje is meggyengült volna? Elveszítette volna intellektuális képességeit?

Hadd mutassak be nektek egy embert, akinek a neve Soul. Krisztus halála után 30 évvel, ez az 

ember, akit ti úgy ismertek Saulus, Damaszkusz felé ment. Saulus az intellektus embere volt, egy 

sikeres kereskedő volt. Az állataival cipeltette a terheket a Damaszkusz felé vezető úton. A piacra 
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mentek, hiszen üzletember volt. Nagyon éles elméjű és volt logikája. De valami történt amikor 

egyedül maradt, víziója támadt. Ott állt előtte egy angyali lény, aki világosan beszélt hozzá, csak 

egy pillanatra. Nem volt több, csak egy pillanat. Saulnak megváltozott az élete. Még mindig ott volt 

az intellektus, de már meglágyult a szíve, merthogy egy másfajta valóságot látott. Hiszen ott állt 

előtte Isten szeretetének megnyilvánulása és megváltozott. Ti már úgy ismeritek őt hogy Pál 

Apostol – Paulus –, aki megtalálta magában Isten szeretetét, aki a Szentírásban írta le 

mélyenszántó gondolatait. Korinthusban, Efezusban élő barátaihoz írta leveleit és ezek az Új 

Testamentum könyveivé váltak.

Itt van a valóság. Micsoda gyengeelméjű lehetett ez az ember, nem? Mekkora bolond lehetett? Hát

nem igazán! Csak megnyíltak a szemei valamire, amire korábban nem, vagy nem akart látni. A mai

embereknek nem feltétlenül adatok meg az a megtiszteltetés, hogy víziójuk támadjon. De arra 

viszont kérik őket, hogy lágyítsák meg a szívüket. Lehetséges, hogy van olyasmi, amit nem 

tudtok?

Még midig állni fog az a fal, hogy azokat a dolgokat, amelyekről nem tudtok kizárja? Egy nagyon 

híres tudós, egy kvantumbiológus, felfedezte, hogy a DNS-nek van kvantummezeje. Felfedezte 

azt, hogy egy DNS molekulában információ van és azt strukturált módon tovább is adja. A ő dupla 

vak kísérletei nagyon könnyen elvégezhetők és bebizonyíthatóak újra és újra.

Hadd mondjam el, hogy mit mondtak a kollégái erről a tudósról. Azt mondták: „Ez nem lehet igaz! 

Valami biztosan nem működik a kísérlettel. Bizonyára ő is gyengeelméjű!” Itt van a veszély. Valaki,

aki túlságosan beszorult a 3D-s gondolkodás dobozába, nem fogja megengedni magának, hogy 

elgondolkodjon bármi máson azon kívül, amit tud. Tehát hadd mondjak neked valamit, intellektus 

embere. Olyan keveset tudsz arról, hogy ki vagy. Gyönyörű vagy, szeretetreméltó vagy, hatalmas 

energiád van. Megvan rá a lehetőséged, hogy a dobozban maradj, ha így döntesz, de legalább 

engedd meg magadnak a spirituális logikát. Lehetséges, hogy Isten nagyobb, mint ahogy azt 

elmondták neked? Te is lehetnél nagyobb, mint ahogy azt mondták? Tényleg olyan okos vagy, 

mint ahogyan azt hiszed? Lehet, hogy okosabb lennél, hogyha olyasmivel foglalkoznál, amit nem 

tudsz. Az angyalok örvendeznek körülötted, teljesen mindegy mit teszel, mert része vagy Isten 

családjának és mindig haza fogsz térni. Amikor hazatérsz, pontosan ugyanannyiban lesz részed, 

mint a gyógyítónak.

Így működik ez, így működik ez.

És ez így van!

Ötödik közvetítés

(Peggy Phoenix Dubro bevezetőjével, Pepper Lewis – Gaia és Lee Carroll – Kryon, közösen 

közvetítenek.)

Peggy

Együttérző cselekedet. A szeretet energiája. Ismerjük fel, hogy annyival többre vagyunk képesek, 

csak ereszkedjünk még mélyebbre. Fogjátok fel, ahogy a kundalini elkezd kavarogni a lábaitok 

alatt. A ti jelenlétetekre szükség van itt a bolygón. Az istenségetek kisugárzik minden egyes 



energiaközpontotokból, a lábatok alól. Az ember jól tudja, hogy sokkal- sokkal többre képes. 

Érezzétek, ahogy a teljességetek energiája az egész lényeteket bejárja. Most fókuszáljátok a 

figyelmeteket, a talpatok alatt lévő energiákra. Gyönyörű. Ahogy a bolygón jártok és egyre inkább 

tisztábban lesztek azzal, hogy kik is vagytok, megáldjátok a Földet akármerre is jártok és a Föld is 

megáld benneteket.

Mint ember, szeretnélek néhány dologra bátorítani titeket. Próbáljátok egyesíteni az 

intellektusotokat a spiritualitással. Ismerjétek fel, hogy az elmétek nem az ellenségetek. Nyissátok 

meg a szíveteket. Gondolkodjatok a szívetekkel és érezzetek az elmétekkel. Egyesítsétek az 

intellektust és az intuíciót, hogy tudjátok azt amit tudtok, minden egyes rostotokban. Vegyétek át a 

tudásotokat. Fordítsátok le az energiákat amiket éreztek, tudássá, amelyet a mindennapi 

életetekben is tudtok használni.

Vegyetek egy levegőt és ünnepeljétek, hogy ebben a testben éltek. Ünnepeljétek, hogy a Földön 

járhattok. Ünnepeljétek, hogy arra kértek benneteket, hogy legyetek jobban jelent, mint eddig 

bármikor. Nyíljatok meg saját magatok érzékelése előtt, amit egyensúlyba hozzátok az intuíciót az 

intellektussal. Felismeritek, hogy sokkal egyszerűbb lesz egymással és az univerzummal is közös 

sodrásba kerülni. Ebben a sodrásban, ebben a kommunikációban azt kérjük most tőletek, hogy 

hallassátok a hangotokat energetikai értelemben.

Több ezer évig azt  tanították nektek,  hogy az egó az ellenségetek,  de azért  vegyetek valamit

fontolóra. Lehet, hogy nincs is olyan, hogy egó. Ha nem lenne egó, az pontosan ugyanúgy nem

lenne egyensúlyi  állapot,  mintha óriási  egótok  lenne.  Éppen  ezért  azt  javasoljuk,  hogy inkább

definiáljátok újra önmagatokat. Legyen érzékelésetek önmagatokról. Érzékeljétek a saját lelketeket

és  érezzétek  ezt  át.  Mert  számítotok  és  a  jelenlétetek  a  bolygón  nagyon  fontos.  Mert

mindannyiótok a teljesség egy különleges rezonanciája.

Tehát a napfonat csakrátokban és a szívetekben is nyissatok utat a saját magatok érzékelésének. 

Örömmel mondjátok ki az igazság szavait, legyetek hajlandóak erre, hogy többet fejezzetek ki 

abból, akik vagytok.

Vegyetek mély lélegzetet, gondoljatok az életetekre. Azokra a helyzetekre, amikkel találkoztatok. 

Lehet, hogy sokszor toleranciára van szükség, merthogy az is a szeretnek egy szintje. Hiszen a 

toleranciából születik a megértés és a megértésből születik az együttérzés és az együttérzésből 

származik a szeretet energiája.

Tehát, hogy jobban jelen tudjatok lenni és önmagatok legyetek, hogy még jobban megértsétek mi 

az birtokba venni az összes erőtöket, figyeljétek meg ebben a pillanatban az energiáitokat. Hiszen 

a jelenlétetekre szükség van. Ahhoz is, hogy a mostani időben teljesen jelen legyetek, mindazzal 

amik vagytok.

Tehát most a teljességetek energiájában és szentségetek energiájában, most megosztja velünk a 

társaságát Kryon és Gaia. Ebben a pillanatban megtennétek, hogy megerősítitek azt, hogy itt 

vagytok? Hogy itt vagytok, hogy itt vagytok.



Gaia

Azt szeretném ha kicsit tovább maradnátok azon a helyen, ahol most ilyen tökéletes kapcsolatot 

teremtettetek a saját szívetekkel. Egy pillanatra emlékezzetek vissza arra, ahogy nem is olyan 

régen mindkét kezeteket a szívetekre helyeztétek. Próbáljátok ki, hogy fel tudjátok-e idézni, hogy 

mit éreztetek abban a pillanatban. Egy hatalmas súly esett le akkor a szívetekről. Mintha csak 

szárnyakon érkezett volna a remény. Hiszen a jelenlét mélysége legbelül megérdemli, hogy az 

ösztöneitekkel is fókuszáljatok rá. Itt van minden egyszerre a közelben. Az éneteknek minden 

aspektusa valós. Nem azért kaptátok ezeket az ajándékokat, mert itt vagytok, mindenféleképpen 

felbukkantak volna, akármerre is jártok.

Egy pillanatra gondolkodjatok el azon, hogy milyen gyakran is helyezitek mindkét kezeteket a 

szívetekre? Milyen gyakran helyezitek a kezetekbe a jelenlétetek egészét és az összes 

vágyatokat? Milyen gyakran helyezitek vajon Gaia jelenlétét és az Istennel való egységet, egy-egy 

pillanatba? Sokszor kegyetlen lehet az élet és nem igazán ad arra lehetőséget, hogy ilyenfajta 

szeretetet vagy a mesterré válás ezen fokát tapasztaljátok. Természetesen megvannak az életnek 

a gyengébb pillanatai is, mint például ez a mostani.

Tehát most gondolkodjatok, érezzetek kedves mesterek! Töprengjetek el ezen az egy kérdésen: 

„Honnan tudom, hogy mester vagyok? Honnan tudhatom? Miféle jelek jelzik ezt? Miféle igazság 

tudna engem meg világosítani? Sokszor hallottam ezt már tanítóktól, akiket tisztelek. Sokan 

mondták már ezt nekem. Hogyan tudnám elhinni?” Azért kell elhinned, mert a szíved jól tudja. 

Honnan tudja egy diák, hogy ő már nem diák többé, hanem arra kell, hogy készüljön, hogy 

tanítson? Most adnék nektek néhány jelet, hogy keressétek őket.

Nézzétek meg, hogy kit követtek. Nézzétek meg, hogy mennyivel jár előttetek az a tanító, vagy akit

követni szeretnétek. Vegyétek észre, hogy nem járnak olyan sokkal előttetek, legfeljebb egy-két 

lépéssel. Vegyétek észre, hogy azok az ajtók amelyeket kinyitottak, azok előttetek nyíltak meg. 

Vegyétek észre, hogy sehova sem mennek, rátok várnak. Aztán nézzetek hátra és figyeljétek meg,

hogy ki követ benneteket. Nézzétek, hogy hogyan követnek titeket mások, hogyan néznek fel 

rátok. Ők is a szíveteket követik. Követik, amit láttok a szemetekkel és azt is, amit még nem. 

Követik az intuícióitokat, követik az ösztöneiteket. Ugyanazokat a csillagokat követik, amelyeket ti 

kerestek és követtek.

2000 évvel ezelőtt, voltak akik elkezdték követni az égi jeleket, a csillagokat az égen. Ők a 

tudomány, a tudás emberei voltak. Most, ezekben az időkben, a következő évben, ismét lesznek, 

akik elindulnak követni ugyanezeket. Te is kíváncsi leszel majd rájuk. Úgy tűnik majd, hogy 

megoszlik a világ a számok emberei és a szavak emberei között. Amikor eljönnek majd ezek a 

pillanatok, én is hozzáadom majd a magam részét. Hozzáadom majd a saját hangomat, a saját 

igazságomat ahhoz, amit kerestek. Emlékeztetek benneteket arra, hogy mindig a belső hangot és 

igazságot kövessétek. Hogy kövessétek azokat, aki tárva-nyitva hagyták számotokra az ajtót. 

Hogy hátranézzetek és lássátok, hogy hányan követnek benneteket. Mert ti láttok, de ők még nem.

Most, ez fontosabb, mint valaha idáig. Döntsétek el, hogy valóban látni fogtok. Döntsetek úgy, 

hogy lesztek és felfedeztek. Döntsetek úgy, hogy tiszteletet mutattok és bizalmat. Válasszátok a 

jólétet, az egészséget, a kiváltságokat. Válasszátok a bőséget a nap során és a nyugodalmas 



álmot az éjszaka során. Álmodjátok azt, hogy kincset rejlő napok fognak kibontakozni előttetek és 

amikor a kincs feltárja önmagát, mondjatok köszönetet. Csak egy szót, csak egy gondolatot, nem 

kell több. Végül, hogyha azoknak a szemébe néztek, akiket ismertek, hogyha nem keresztülnéztek

rajtuk, hanem beléjük, akkor megláthatjátok a lelküket. Hogyha meglátjátok a lelket, megtaláljátok 

a szívet és ha megtaláljátok a szívet, önmagatokat is megtaláljátok.

Hiszen ez így volt azelőtt is, mielőtt mesterekké váltatok. Ha még nem érzitek, hogy mesternek 

nevezhetitek magatokat, akkor kérjétek a mesterlétet. Mert már megvan bennetek a helye, meg 

lehet találni. Találjátok meg azt az egy helyet és a lényetek egészét bízzátok rá. Követitek majd a 

nagy embereket, mások pedig követnek benneteket, a nagy embereket. Mert az hogy másokat 

követtek, nem jelenti azt hogy ti nem vezettek megint másokat, mert vezettek.

Foglaljátok hát el azt a helyet és pozíciót, amely megillet titeket. Fogadjátok el a tiszteletet, 

amelyet kiérdemeltetek és ragaszkodjatok ahhoz a helyhez. Járjatok könnyedén a Földön, a 

testemen. Járjatok könnyedén a saját testetekben. A következő pillanatok, mindannyiunk nagy 

pillanatai. Kiérdemeltétek azt a fényt, amely majd kifelé áramlik belőlük. Az a fény majd 

világosságot gyújt a múltatokban, világosságot gyújt az utatokon, világosságot gyújt az elmétekben

is és előkészíti mások útját.

Így legyen, legyen tiéd a béke és legyünk egyek!

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Folytatjuk  az  üzenetet,  amely  az  egységről  szól.  Egyetértünk,  hogy  egyek  vagyunk.  Járj

könnyedén és tudd, hogy Isten vagy! Az a színpad, amelyet láttok, most előttetek áll és két ember

ül  rajta,  akik  pillanatnyilag  a  többdimenziós  szeretet  állapotában  vannak.  Azért  egyesítik  az

energiáikat, hogy egyetlen üzenetet adjanak át nektek.

Gaia azt kérte, hogy legyetek az egység részei. Én már mondtam nektek, hogy én is az egység 

része vagyok. Azt is mondtam, hogy ti is a részei vagytok. Szeretnék most kérni egy pillanatot az 

időben, hogy adjak nektek némi gondolkodni valót, a Teremtő jóindulatáról, Gaia jóindulatáról, 

hogy olyan nézőpontot mutassak, amire talán nem gondoltatok még.

Az ember számára Gaia energiája olyan nagynak tűnhet, hogy el sem tudja képzelni, mekkora 

lehet a Föld tudata. Próbáljátok elképzelni! Még annál is nagyobb, mint ahogy gondolnátok. Most 

azt mondjuk, hogy mi így együtt, az Univerzum teremtő energiáját képviseljük. Azt kérjük tőled, 

hogy te is csatlakozz ehhez az energiához. Már utaltunk rá, hogy a mesterré válás eszközei a 

lábaitoknál hevernek. Már megadtuk nektek azt az információt, hogy csodálatosak vagytok és 

senki előtt nem kell meghajolnotok.

Most szeretnék Gaiáról olyan képet festeni, amire talán nem gondoltatok még. Egy pillanatra 

képzeljétek el, hogy ott voltatok, amikor a Földet teremtették... merthogy ott is voltatok. Akárhogy is

szeretnétek ezt 3D-ban elképzelni, igenis ott voltatok. Az a tudat, amelyből később Gaia lett és az 

a tudat, amely Kryon szintén ott volt veletek. Merthogy család vagyunk és mindig azok leszünk.

Amikor a csillagászok az Univerzumot tanulmányozzák, már ők is kezdenek felismerni egy 

következtetést, hogy az Univerzumot képtelenség lett volna véletlenszerűen összerakni. Lennie 



kellett valamilyen kreatív teremtő energiának, amelynek tudata volt. Minden valószínűség ellen 

való lenne, hogy magától alakuljon ki, merthogy meg lett tervezve. A tudomány már nevet is adott 

neki, intelligens tervezésnek nevezi ezt. Azok akik tudósok tudják, hogy minden valószínűség 

ellenére a Föld úgy épült, hogy élet lehessen rajta. Több milliárd évvel később, megformálódott a 

Föld. Képzeld el, hogy visszajössz velem és latod ezt. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy készült az 

étel.

Jorge a tanító,  ma rámutatott  valamire.  Akárminek is  nevezed,  intelligens tervezésnek,  kreatív

energiának, Gaia tudatának, pontosan akkor érkeztetek, amikor kellett. Tekintsetek végig a Föld

történetén és ismerjétek fel Gaia jóindulatát.

Élet mindenütt van, ez nem csak egy hiba. Mindenféleképpen lett volna itt élet, mert az élet 

folyamata mindenhol zajlik az Univerzumban. Nézzétek meg, hogy hogyan formálódott itt, az anya 

tudatával, merthogy az ereszkedett a bolygóra. Több százmillió év telt el ezen a bolygón, ezalatt 

az idő alatt az élet megkezdődött és véget ért számtalan alkalommal. Háromszor nem is sikerült 

igazán jól, merthogy még nem volt fotoszintézis, az csak jóval később, a negyedik próbálkozásra 

sikerült. Folyatódott az élet és folyatódott, de nem működött igazán jól. Vannak dolgok, amikre 

nem gondoltok. Hogyha túl korán érkeztetek volna, akkor egy teljesen felfordult Földet láttatok 

volna. Ahol hegységek feltűnnek és eltűnnek. Ahol mindenütt durva vulkánkitörések vannak, 

amelyek hirtelen felbukkannak és teljes tengerek útját változtatják meg. De már ott volt az élet 

kémiája, de még nem voltak emberek. Bár lehettek volna, de az anya még nem állt készen, hogy 

megszülje őket. Megint véget ért az élet.

Van valami, amit Aszteroida Övnek neveznek és a Nap körül kering. Ezen az orbitális pályán 

sziklák és törmelékek keringenek, amelyeket úgy is nevezhetnénk, hogy fölösleges por és szemét, 

amelyek a Naprendszeretek teremtése után maradtak vissza. Ez úgy nevezik, hogy Aszteroida Öv.

Előfordul, hogy számos bolygó útja keresztezi ennek a területét. Több mint 100 millió éven 

keresztül ezek a maradványok, ezek a sziklák rendszeresen beleütköztek a Földetekbe. Azok akik 

akkor éltek, amikor a Föld pályája keresztezte ezeknek az aszteroidáknak az útját, azok mind 

elpusztultak.

Az emlősök megjelentek a Földön, de az emberek továbbra sem. Látjátok, hogy milyen jóindulatú 

az anya, hogy visszatartott benneteket? Hát nem találjátok érdekesnek, hogy mennyi időbe telt 

megteremteni az emberiséget a ma ismert formájában? Gondolkozzatok csak logikusan, hát több 

százmillió évvel ezelőtt megtörténhetett volna már, hiszen a kémia adott volt hozzá. Minden adott 

volt hozzá, készen állt minden. De még nem jött el az ideje, hogy elkészüljön az étel. Gondoltatok 

már valaha erre? Gondoltatok már valaha Gaiára a család energiájaként, mint gondoskodó, 

szeretetteljes, gyönyörűséges energiára?

Merthogy a bolygó tudatának köszönhetően, az emberiség csak akkor jött el, amikor már készen 

állt. Ez egy békés folyamat volt. Addigra már minden megállapodott. A kontinensek már ott voltak, 

ahol a helyük volt és a további mozgások már csak nagyon finomak voltak. Az aszteroidák már 

nem találták el többször a Földet. Úgy is mondhatnánk, hogy egy békés Föld már készen állt az 

Ember fogadására. Itt kezdődtek a teremtéstörténetek.



Akkor vetették el az emberiségben a spiritualitás magvait, egy jóindulatú édesanya, Gaia 

irányítása mellett. Tökéletesen volt időzítve, azért, hogy ne szenvedjetek. Azért, hogy ne 

pusztítsanak el benneteket becsapódó sziklák és ne égessenek meg a kitörő vulkánok. 

Használjátok a logikátokat, sokkal korábban is bekövetkezhetett volna már minden. Ezt nevezik 

intelligens tervezésnek. A csillagászok tudták ezt és most már ti is tudjátok. Ti is részei vagytok, én

is része vagyok és Gaia is része.

Ez egy terv számotokra. Mit gondoltok mennyire szeretnek benneteket? Gondoljatok erre úgy, mint

az energiáknak olyan egységesülésére, amely éppen a tökéletes időben következik be. Most itt 

ültök egy olyan bolygón, amely békében van önmagával és többé már nincs rajta erőszak. Vannak 

változások, vannak nagy változások és lesznek is még. Ennyire szeretnek benneteket. Tehát most 

úgy zárjuk be az együttlétünket, hogy elhatározzuk azt, hogy nem félünk attól, ami előttünk áll. 

Metaforikusan nyújtsuk ki a szívünket és lássuk rajta keresztül Isten jóindulatú szándékait.

Értsétek meg, hogy van egy terv, akár Gaiától, akár Kryontól, akár másoktól származik. Azok, akik 

a fátyol túloldalán élnek, nagyon tisztelik az emberiséget. Több is ez mint tisztelet, ez szeretet. 

Gaia több alkalommal kijelentette, hogy:

„Mindig veletek leszek!”, Kryon is többször mondta, hogy: „Sosem vagytok egyedül!”. Látjátok a 

hasonlóságokat? Tudjátok értelmezni az üzenetet? Sokszor talán durvák vagyunk, kemények, de a

szereteten keresztül próbáljuk megadni nektek az útmutatást. Sokszor van, hogy csak fivéreink és 

nővéreink lábához szeretnénk telepedni, mert ti ugyanannyira részei vagytok a teremtő energiánk 

mint mi.

Eljön majd egy nap, amikor ez mind véget ér. Nagyon-nagyon hosszú idő telik még el addig. Azok 

az eddig elszakadt részek, amelyekkel már nem találkozhattatok, visszatérnek majd. Akkor majd 

visszaemlékezünk erre a napra. Amikor bekövetkezik a Galaktikus Együttállás és ti döntést hoztok,

hogy előreléptek. Hogy lassan megváltoztatjátok a Föld tudatát. Hogy lassanként nemzedékek 

kitartó munkáján keresztül, eléritek a békét a Földön. Hogy lassan megvalósítjátok, amit még 

sosem sikerült megvalósítani. Hogy egységesítsétek a Földet és nem elválasszátok egymástól az 

embereket. Hogy lassan megoldjátok, az eddig megoldhatatlannak tűnő problémákat.

Akkor majd mind ünneplünk. Erről a mai napról beszélünk, amikor végre láthattuk egymást. Egy

városban, amelynek neve Budapest. Maradjanak veletek ezek a pillanatok. Nem létezik olyasmi,

hogy  búcsú,  hiszen  egyek  vagyunk,  össze  vagyunk  kötve.  Tehát  soha  nem  fogunk  búcsút

mondani.  Csak  abban  a  dimenzióban  tűnik  úgy,  hogy most  távozunk,  amiben  ti  éltek.  De  az

igazság az, hogy sehová sem megyünk. Az igazság az, hogy a szívetekben élünk. Az igazság az,

hogy mi, ti vagyunk.

És ez így van!

Hatodik közvetítés

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Ez csak egy rövid üzenet lesz, hogy a maestro előtt kifejezzem a tiszteletemet. Most a kvantum 

definícióját fogom megosztani, hiszen az nem más, mint a zene. Nagyon furcsa, nemde? Hogy 



egyszerre csak egy előadásnak van helye a színpadon. De most képzeljétek el, hogy legalább 13 

előadás zajlik egyszerre, úgy hogy minden előadó egyszerre beszél. Akkor nem volnátok képesek 

követni, csak egyet közülük. A többi csak káosznak tűnne.

Nincsen korlátozva az, hogy hány zenész képes egyszerre játszani. Mindannyiuknak lehetnek 

különböző hangszereik, különböző hangon énekelhetnek és mégis kiadhatnak egységesen egy 

dallamot. Ez az üzenet igen mélyenszántó, akár még meg is ríkathat benneteket. Hogyha a festő 

fest, az akár hónapokat is igénybe vehet. Egymásra festi a festék egyes rétegeit, aztán elkészül a 

festmény. Aztán a galériában, egy másodperc alatt leplezik le és a szem egy pillanat alatt felfogja 

az egészet. Annak a sok-sok hónapnak a munkája, egyetlen pillanatban látszik.

Sokan vannak, akik azt mondják, hogy látják a festményt és közben látják azokat a dimenziókat is, 

amelyeket az időben igénybe vett az elkészítése. Tehát a Földön létrejövő művészet is kvantum 

természetű. Ezért van az, hogy a közvetítés létrejöhet szobrászat, festészet, zene és más 

művészetek formájában is. Sokszor a gyógyulás kommunikációját hordozhatja, a szeretetet. Most 

már ti is tudjátok.

Rengeteg dolog van a bolygón,  ami túlhalad azon, amit  3D-snak láttok. Amikor ebbe belép az

ember és a teremtés folyamata, akkor bezárul egy kör. Sokszor a bolygó legkreatívabb emberei,

saját maguk reinkarnációi. Ami azt jelenti, hogy a legnagyobb valaha élt mesterek, a legnagyobb

zenészek és festők, ismét önmaguk, csak más néven. Így folytatják más néven a munkájukat.

Sokszor így működik az Akasha.

Ebben a szobában is jelen vannak az előző nemzedékek, a kvantum más megnyilvánulásai. A

korok bölcsessége  itt  ül.  Ez  egy kvantum esemény,  hiszen az  idő  nem számít.  A  bölcsesség

ugyanúgy ott van. Ott hever az Akasha mélyén, készen áll arra, hogy dolgozzunk vele. Ez a ti

feladatotok. Ez ennek a pillanatnak az üzenete. Egyszerű, könnyű, gyönyörű.

Vannak többdimenziós energiáitok, amelyekkel mindennap dolgozhatnátok, de nem is vagytok 

vele tisztában. Egy anya szeretet a gyermeke iránt, az egyik ember szeretete a másik ember iránt 

és Isten szeretete. Megmagyarázhatatlan.

Sokkal nagyobb, mint amilyennek tűnik. Többdimenziós, telítve a teremtés energiájával. 

Élvezzétek ki azt az egységet, amelynek most a részesei vagytok.

És ez így van!

Kryon



Kryon közvetítés a „Jóga a Hálóért” személyiségfejlesztő programon

Budapest, Magyarország – 2011. szeptember 26.

(Forrás: http://www.krvon.hu/forditasok/2011.09.26.emf.mp3)

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Létre tudtok hozni egy energiát ebben a teremben, egy energiát, amely összességében nagyobb 

lesz, mint a jelen lévő emberek száma. Egy energiát ami nagyobb, mint amit lehetségesnek 

gondoltok. Hogyan tudtok olyan energiát létrehozni, ami nagyobb számszerűleg, mint azoknak az 

embereknek a száma, akik részt vesznek a létrehozásában? Ehhez hitre van szükség. Annak a 

hitére, hogy nagyobbak vagytok, mint gondolnátok.

Beszélek egy picit a közvetítésről. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a közvetítés egy entitástól 

jön, aki a fátyol túloldalán tartózkodik. Ez nem teljesen így van. Közvetítés akkor jön létre, amikor 

kitörlöd a saját intellektusodat, egy pillanatra félreteszed a 3D-s egódat, kiüríted teljesen az 

elmédet és megengeded a belsődnek, hogy átjöjjön. Néha ki kellene próbálnotok.

Engedjétek meg, hogy arról az igazságról beszéljetek, amit nem ismertek. Amikor egyedül vagytok

és senki nem figyel titeket. Engedjétek meg magatoknak, hogy egy kicsit bolondosnak nézzetek ki 

és engedjétek, hogy olyasmik jöjjenek elő, amiket nem terveztetek meg. Az előre megtervezés 

nincs megengedve ebben a folyamatban. Ha akarjátok le is írhatjátok, ha akarjátok, akkor fel is 

vehetitek ezt a hangot. Tartsátok tiszteletben a folyamatot. Akkor nézzétek meg, hogy mit hoztatok

létre. Azt fogjátok észrevenni, hogy ez nem igazán ti vagytok. Sok ember naponta közvetít, a saját 

felsőbb-énjüket közvetítik. Megérintik a saját Akasha bölcsességüket és ezért van bennük az a 

fajta erő. Ha most mindenki ezt csinálná ebben a teremben, akkor egy közös tapasztalás jönne 

létre, ahol mindenki felsőbb-énje a forráshoz kapcsolódna. Így történik a gyógyítás is egy ilyen 

helyen, mint ez. Mint éppen most is, ebben a pillanatban.

Nézem a tanítványokat, akik azért jöttek ide, hogy tanuljanak valamit. Tehát a szándék az világos, 

ugye? Nem csak kíváncsiságból, hanem a tanulásért vagytok itt. Ahogy az igazság lényegét 

elfogadod, néhányan fel fogtok ébredni erre az új információra. A hit fel fog épülni és „aha” 

élményetek lesz. Ahogy egyre több híd épül ebben a teremben, létrejön egy bizonyos tér ezen a 

helyen és így, akiknek nincs is „aha” élményük, azokat is megérinti a többiek élménye. Ezért 

mondják így, hogy kvantum hatás, ez lineáris térben nem értelmezhető.

Egy vicces példa. Elhagyod a termet egy „aha” élménnyel,  mosollyal az arcodon, új tudással a

szívedben. Lemész a folyosón és beszállsz a liftbe. Lesz ott valaki, akit nem ismersz és aki nem

volt  itt.  Felmész egy pár emeletet,  kiszállsz és az az ember, aki  a liftben maradt és akit  nem

ismersz,  érezni  fog téged.  Ott  van egy lehetőség.  Kapott  egy  lehetőséget,  hogy olyan  ötletek

jöjjenek a fejébe, amik különben nem jöhettek volna. Más szóval a fényedet érezni és érzékelni

fogják azok, akiket nem is ismersz, és akikkel valószínű soha többé nem is fogsz találkozni.



Ez nem támadó jellegű. Nem evangelisztikus és nem szükséges hozzá egy-hitrendszer. Ez csupán

a kvantum hatás, a megértés és a szeretet minősége. Adni a másik embernek egy lehetőséget,

hogy lássanak be oda, ahova általában nem látnak. Ad ez nektek néhány ötletet?

Amikor hazatértek, amikor visszamentek dolgozni, az az értékes hálótok, amitek van és most fel 

lett fejlesztve, szó szerint rajtatok fog ülni. Anélkül, hogy bármit is mondanátok, azok, akikkel éltek, 

érezni fogják. Azok, akikkel dolgoztok, azok is érezni fogják. Soha nem kell elmondanotok nekik, 

hogy mit csináltatok. Így is érződni fog a kvantum hatása. Sokszor el fognak tőle lágyulni. Igazából 

ennek a hatására meg dühösek is lehetnek néha. Néha minél világosabbak és lágyabbak vagytok, 

annál dühösebbek és lágyabbak lesznek a körülöttetek lévők. Főleg azok, akik nem szeretnének 

megváltozni.

Végül itt egy metafora, amit más sokszor átadtunk. Ülhettek egy sötét teremben, mi történik akkor, 

hogyha ti vagytok az egyetlenek, akik fényt kaptok? Értitek-e, hogy honnan jön a fény? Egy 

kifogyhatatlan forrásból, ami bennetek van és folyamatosan közvetíti a fényt. Ez folyamatosan 

nyomul ki belőletek, mint az Univerzum teremtő forrásából. Minél többet tanultok, annál fényesebb 

ez a fény.

A 3D-ban néhányan biztosan aggódtok, hogy: „Mi történik, hogyha túl sokat adok? Kisebb leszek? 

Mennyi fény marad? Ki fogok-e fogyni belőle?” Néztek-e fel néhányan az égre és aggódtok-e 

azon, hogy mikor fogy ki a Nap fénye? Vagy amikor meglátogattok egy portált a Földön és érzitek 

kiáramolni a spirituális energiát, akkor vajon megfordul-e a fejetekben az, hogy: „Ennek vajon 

mikor lesz vége? Jobb lesz ha odamegyek holnap, mielőtt kifogy!” Persze hogy nem, mert tudjátok,

hogy mi is az. Ez örökkévaló, mindörökké. Ezek vagytok ti.

Szeretném ha megértenétek valamit erről a kvantum hatásról. Azt a fény, amit most teremtetek 

azáltal, hogy tanultok, azt soha nem lehet lekapcsolni. Csak akkor, hogy ti úgy döntötök, hogy 

lekapcsoljátok. A legsötétebb helyekre is besétálhattok, amit csak el tudtok képzelni, annyit 

adhattok magatokból, amennyit csak szeretnétek, az Isten ígérete az, hogy a fény soha nem fog 

lekapcsolódni. Ameddig kiáramoltatjátok, addig belétek is fog áramlani. Ne aggódjatok azon, hogy 

sötét energiák érintenek meg titeket, mert a sötétség nem tud létezni ott, ahol fény van. A sötétség 

meghatározása, a fény hiánya. Ha ti vagytok a fény egy szobában, akkor a sötét energiák nem 

érinthetnek meg titeket. Ez egy abszolút kvantum hatás.

Ez a tanítás a mai napra, és ez Isten szeretetéről szól. A forrás, amire felébredőben vagytok. 

Legyetek a Föld portáljai. Vegyétek át azt, ami Gaia és tegyétek magatokra. Gondoljatok 

magatokra úgy, mint a legerősebb portálra, ami csak létezik. Hogyha erre gondoltok, akkor el 

tudjátok képzelni, hogy hogyan látunk mi titeket.

Hogyha azt gondolod, hogy Kryon elmegy, akkor ez egy normális gondolat, mert az, aki közvetít, 

az elmegy. De én azt mondom nektek, hogy egy kvantum világban, az az ember, aki előttetek ül, 

az soha meg sem érkezett. Mindig itt volt, mindig itt lesz veletek, mert ő képviseli az ősöket veletek

együtt.

Össze vagyunk kapcsolódva.



És ez így van!

Kryon



Kryon Budapesten – Közvetítés a Hazatérés előadáson

Budapest, Magyarország – 2011. szeptember 27.

(Forrás: http://www.kryon.hu/forditasok/2011.09.27.mp3)

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Mi a különbség az egy pillanattal ezelőtti energia között? Ugyanazok az emberek ültek itt, ugyanaz

az ember ült előttetek, ugyanezen a hangon beszélt, úgy tűnt, mintha semmi nem változott volna. 

Az itt látható férfi semmilyen előkészületeket nem tett a közvetítéshez. Nem végzett semmiféle 

gyakorlatokat, hogy kiegyensúlyozza önmagát. Csak egy mély lélegzetet vesz ilyenkor és aztán 

félreáll. Vannak itt a teremben, akik érzékelni tudják az energia változását. Érzik, ahogy a levegő is

megváltozik. Az ionok is másképpen rendeződnek el, magasabb szintre kerülnek. Azok akik 

ismerik az energiát, felfogják, hogy különbözik az egy pillanattal ezelőttitől.

Most hadd vigyünk vissza benneteket néhány nappal ezelőttre. Ez a helyiség még nem volt ilyen, 

mint amilyen most. A falakon még nem volt festék, még nem égtek a lámpák, sötét volt. Furcsa 

szaga volt. Most mondanék erről valamit. Én már akkor tudtam, hogy kik fognak ma itt ülni a 

székeken. Tudtam, hogy el fogjátok fogadni azt a meghívást, amelyre megkaptátok a lehetőséget. 

Még azok is, akik még nemrégiben is azt gondolták, hogy nem tudják eldönteni, hogy vajon el 

tudnak-e jönni, vagy nem. Ők most azt kérdezik: „Kryon, honnan tudtad, hogy itt leszek, amikor 

még én magam sem tudtam, hogy itt leszek?” Így viselkednek a lehetőségek. Feltehetitek 

magatoknak a kérdést, hogy mennyi volt az esélye annak, hogy itt legyetek? Az én nézőpontomból

100%, hiszen itt vagytok. Hiszen mi így működünk.

Tehát mindenki megfogadta a csoportban a meghívást, itt van az a csoport, aki azt mondta: „Igen!”

Mit hallottatok itt? A felemelkedés magyarázatát kaptátok meg. Mit gondoltok, mihez kezdtek most 

ezzel? Nagy változás zajlik most a bolygón. Ezt a könyvet még azelőtt írták, hogy eljött volna a 

mostani energia. Merthogy megvolt arra a lehetőség, hogy ma már jobban meg fogjátok érteni, 

mint ahogy tegnap tettétek volna. Megvolt arra a lehetőség, hogy egy napon elér majd erre a 

helyre ez a könyv. Merthogy így működik a Szellem.

Több mint 10 évvel ezelőtt, láttam ahogy társam velem együtt ír. Láttam a szavakat az oldalakon, 

angolul és akkor fogalmam sem volt arról, hogy hova vezet ez a történet. Ha ugyanoda 

visszamehetnék és szólhatnék hozzá, azt mondanám: „Azok a szavak amiket most írok, egy 

napon eljutnak majd öreg lelkekhez egy olyan távoli helyen, amire még csak nem is gondolsz, 

hogy valaha is el fogsz jutni. Ahol olyan nyelvet beszélnek, amit füleid még sosem hallottak. Te 

pedig be fogod mutatni a könyvet nekik és ők pedig magukba szívják azt, mert ez az amire vártak, 

amire számítottak. A könyvben rejlő eszközök már az övéik.”

Lehetnek a bolygón olyanok, akik többé vagy kevésbé vannak egybehangolva ezzel az üzenettel. 

Lehet, hogy valaki ezt csak egy kedves történetnek tekinti. Mások viszont átélik majd és magukévá

teszik, eggyé válnak vele és emiatt megváltoztatják a bolygót. Pontosan ezt mondtam a mai 

napon. Ezért ülök most itt ezekkel az öreg lelkekkel. Mondhatnánk, hogy 10 évvel ezelőtt, vagy 

talán még többel ezelőtt, a könyv nektek íródott. Hogyha ezt gondolnátok, igazatok volna.



Természetesen más helyeken is bemutatták már ezt a könyvet és a jövőben sem lesz másképp, 

de ezen a helyen tudnak a legtöbbet kezdeni vele az emberek. Öreg lelkek, keljetek fel! Ébredjetek

rá a lehetőségekre! Vegyétek észre, hogy mi minden lehetséges! Tegyétek ezt magatokévá! 

Ültessétek el a magvakat ma, hogy többek legyetek, mint amit valaha is gondoltatok volna! 

Manifesztáljátok a békét az életetekben!

Van itt 12 ember, aki nem tud tovább lépni, amíg meg nem oldják ezt a kirakóst. De ne aggódjatok,

ehelyett tekintsétek úgy, mintha a feladványt már meg is oldottátok volna! Lazítsatok! Szeretném, 

hogyha a lehetőség örömét éreznétek. Hogyha nincs idő, akkor képzeljétek el, hogy van egy hely, 

ahol ez már véget is ért és megoldódott a probléma. Ne foglalkozzatok az idővel, csak a 

lehetőséggel, hogy itt vagytok és most követeljétek ki magatoknak! Ha ezt megteszitek, akkor 

azzal a befejezés energiáját generáljátok.

Nagyon nehéz ezt megmagyarázni, de ez majd megteremti a manifesztáció energiáját 3D-ban is. 

Kryon energiájával együtt, majd megteremti a következő energiát. Ezen alapszik a vizualizáció. 

Vizualizáljátok úgy, mintha már készen is lenne és készen is lesz. Engedjétek el magatokat, 

mintha már le is zárult volna a gyógyulás folyamata és akkor majd le is zajlik a gyógyulás. Már a 

kezetekben vannak ezek az eszközök.

Ez most az utolsó közvetítés, amelyet a társam ezen a földrészen bemutat nektek. Most jó ideig 

nem jön ide. De érezte, hogy így lesz. Érezte az energiát. Tudja, hogy ez itt egy portál, ahol öreg 

lelkek élnek. Ez neki is része, van egy olyan része, aki el sem akar jönni erről a helyről. 

Természetesen más helyeken is érzett már hasonlót, olyan helyeken ahol az ősök temetője 

található. Ahol az ősök szólnak hozzá, ahol békesség van és nyugalom és azokat a helyeket sem 

akarta volna lakhelyéül választani.

(Lee korábban, a Hazatérés előadása végén elmondta a közönségnek, hogy Magyarország egy 

olyan hely, egy olyan energia, ahol ő személy szerint el tudná képzelni, hogy itt telepedjen le és itt 

éljen...)

Minden lélek többdimenziós és kvantum természetű. Az időnek semmilyen jelentősége nincs. Ez 

azt jelenti, hogy a társam igazából soha nem fog elhagyni benneteket, mert ő is egy közületek és 

felismeri a családját. Tehát a többdimenziós világban nincsen olyan, hogy búcsúzás. Csak a 

szeretetben való létezés.

Szeretném, hogyha ezt éreznétek, mert ez mindig ott van.

Én vagyok Kryon, egyike vagyok én is az emberiségnek.

És ez így van!

Kryon



Kryon Budapesten – 1. nap

Budapest, Magyarország – 2014. szeptember 27.

(Forrás: http://www.kryon.hu/forditasok/2014.09.27-1.mp3, http://www.kryon.hu/forditasok/2014.09.27-2.mp3,

http://www.kryon.hu/forditasok/2014.09.27-3.mp3)

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Honnan tudjátok, hogy ez valóságos? Vannak itt olyanok, akik különbséget tudnak tenni a 

különböző energiák között. Ők már látják őket. A társam félrehúzódik és az üzenetek egy átjárón 

keresztül megérkeznek. A fátyol túloldala gyönyörű. Kryon vagyok, nagyon szeretem az 

emberiséget. Soha nem hoznék félelemmel teli üzenetet, mert látom, hogy kik vagytok. Ebben a 

térben, nagyon sok mélység van. Öreg lelkek vannak itt. Rátok tekintek öreg lelkek és nem csak 

ezt, hanem az összes életet látom. Szeretném, ha éreznétek ezt az energiát. Szeretném ha 

éreznétek a szeretetet, amely szétárad ezen az egész helyen. Már nem kérdés, hogy ez 

valóságos. Talán néhányatok, akik csak most jöttek el először, nem biztosak ebben. Úgy látják, 

hogy csak egy férfi ül egy széken. Honnan tudnátok, hogy valóságosak-e a szavai? Honnan 

tudnátok, hogy Istentől származnak-e? Ezt úgy hívják, hogy szabad akarat, avagy jog a szabad 

választáshoz. Van egy olyan hatalom, amely eldönti, hogy igaz-e amit láttok, vagy sem. Ez minden

egyes embernek megadatott. Hogyha megrekedtetek a 3D szintjén, vagy a 3D hagyományaiban, 

akkor azt fogjátok mondani, hogy: „Ez nem lehetséges! Talán hamisítvány”. Merthogy az a 

buborék, amelyben élünk azt mondja, hogy: „Ilyen nincs! Ez nem helyénvaló. Nem történhet meg.”.

Mivel Istent egy skatulyába tettétek és lista van arról, hogy mit tehet meg Isten és mit nem. Az 

embert is beletettétek egy másik skatulyába. Van lista arról, hogy mit tehetnek meg és mit nem. 

Ilyen a világotok és karba font kézzel kritizáltok mindent, ezen skatulyák alapján. Kedveseim, tiétek

a döntés. Én csak egy meghívást nyújthatok át ma nektek arról, hogy végre nyissátok fel ezeket a 

skatulyákat. A kételkedőknek csak azt mondom, hogy mi van tévedtek? Mi van ha ez valóságos, 

ha ez igazi? Mi van, ha az üzenet valódi és helyénvaló? Van, aki a gyógyulásért jött ma el, pedig 

tudják, hogy ma itt nem egy gyógyítás folyik, de mégis reménykednek, hogy az az energia, amely 

itt elterjed a hétvégén, majd használni fog nekik. Tudom, hogy kik vagytok. Számotokra is van egy 

üzenetem. (Kryon kuncog) Minden, amiért jöttetek, megtörténhet veletek, de akkor fel kell 

nyissátok a hit dobozát. Megengeditek, hogy a dolgok túlnőjenek azon, amit elvártok tőlük? 

Képesek vagytok nyitott füllel és elmével figyelni? Vagy egyszerűen bezárjátok magatokat és csak 

azokat a dolgokat fogadjátok el, amelyek a neveltetésetek alapján helyesnek tűnnek? Árad az 

energia erről a színpadról. Ismerlek benneteket, mindannyiótokat. Sokszor ezért is árasztanak el 

az érzések, azért akik vagytok. Ez egy különleges terület, már beszéltem erről korábban. 

Beszéltem már a Kárpát-medencéről. Beszéltem már azokról a csodás öreg lelkekről, akik 

magyarok. Már elmondtam, könyörgöm ne úgy fogjátok fel, hogy egy széken ülő férfi adja át ezt az

üzenetet. Ne úgy fogjátok fel, hogy egy amerikai, aki angolul beszél, mert én használom a tudatát 

és az intelligenciáját. Kryon pedig vagyok és én ismerlek benneteket. Ismerem az erő 

csomópontokat itt, tudom, hogy mi is történt itt.

http://www.kryon.hu/forditasok/2014.09.27-3.mp3
http://www.kryon.hu/forditasok/2014.09.27-2.mp3
http://www.kryon.hu/forditasok/2014.09.27-1.mp3


Ismerem és érzem azoknak a lelkeknek a gyengédségét, amik itt élnek. Itt különleges öreg lelkek 

laknak. Egy olyan karmikus csoportba érkeznek meg, amelyet úgy nevezünk, hogy magyarok. A 

legtöbben újra és újra ezen a területen születnek ujjá. Figyeljetek. Ti vagytok a saját őseitek. Ti 

hordozzátok az összes bölcsességet és tudást. A kérdés az, hogy mit is kezdtek most ezzel az új 

energiában? Erről is fogunk egy kicsit ma este beszélni. Tudom, hogy kik vagytok. Tudom, hogy 

miért ültök ezekben a székekben. Érzitek, hogy milyen édes ez az energia? Ez egy csodálatos 

hely ma a gyógyulásra. El tudjátok engedni magatokat? Felejtsétek el egy pillanatra a gondokat. 

Üljetek itt ebben a szeretetben. Tudjátok, hogy hogyan tekint rátok Isten? Hogyha nem, akkor talán

most megvilágíthatom nektek. Ti vagytok a családom, mert Isten bennetek él. Részben egy fizikai 

test vagytok, de a másik részetekben ott van Isten. Ez azt jelenti, hogy ti egy család vagytok 

velem. Az összes üzenet, amit ma átadok, az a szeretet szellemében fogant meg. Egy olyan 

családnak szól, amely felemelkedik. Itt az ideje, hogy megmutatkozzék a magyar Szellem, hogy 

végre ne legyen eltemetve, mivel itt megvan annak a lehetősége, hogy az európai spirituális 

evolúció kapuja legyetek. Sokan ezt mindig is tudták. Itt most nem csak egy amerikai ül a székben,

hanem én vagyok az Kryon, aki veletek vagyok a kezdetektől fogva. Tudom, hogy min mentetek 

keresztül, tudom, hogy min mentek keresztül az őseitek. Most itt egy ébredés zajlik, nem érzitek? 

Gyönyörű. Erről is fogunk este még beszélni. Tehát a meghívó arra szól, hogy tegyétek félre a 

skatulyákat. Ezt a 2 napot használjátok arra, hogy figyeljetek. használjátok az ítélőképességeteket 

és érezzetek, hiszen mindenkinek szól majd itt valami. Akik odafigyelnek, – olyanok is, akik most 

nincsenek itt – azok is megkapják ugyanazt az üzenetet kedveseim, mégpedig azt, hogy kedves itt 

lévők, tudom, hogy kik vagytok. Élvezzétek ezt a pillanatot és tudjátok azt, hogy teljes szívből 

szeretnek benneteket. Visszatérek.

És ez így van.

Kryon

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Szeretnék egy történetet mesélni nektek. A bolygó változóban van és ezek a változások, 

amelyeken keresztül megy olyan jellegűek, amelyek mindenhez kapcsolódnak, amit most a társam

munkatársa kifejtett itt. Hadd fessek le nektek egy képet. Miről is szól a Föld története annak 

alapján, amit idáig tudtok? Sokan hódító Földnek nevezték. Mondhatjuk azt, hogy az ember 

megfizette ennek az árát, mert a régi túlélő energiában a férfiak adják az életüket, azok akik a 

csatába mennek. Ennek a bolygónak az északi féltekéjét a férfiúi féltekének hívják. A történelem 

mindig azt mutatta, hogy a hódítók, valóban ebből az irányból jöttek. A déli félteke pedig, – ami 

nem kifejezetten női, sokkal inkább anyai félteke – valamit rejtett. Most azt szeretném, hogy a 

társam lassítson le, mert olyasmi hangzik el, ami még nem lett korábban átadva. Mindkét félteke 

között egyensúlyi pontok találhatóak, az egyik itt van. Nézzük csak, hogy mi történt itt. Ti 

magyarok, akik most itt ültök a székben, tudjátok, hogy hányszor rajzolták át az országotok határait

a hódítók. Mit tettetek ez ügyben? Visszahódítottátok őket? Nem. Itt olyan tudatosság van jelen, 

amely különbözik a titeket körülvevőktől. Egyfajta szövetség van eközött a hely között és a föld déli

féltekéje között. Méghozzá egy édes szövetség. Egy olyan fejlett tudaté, amely soha nem lenne 

képes leszúrni valahová a zászlaját és azt mondani, hogy: „Ez itt az enyém!”. Az ősök megjósoltak 



egy olyan időt, amikor a féltekék majd összeolvadnak a tudat birodalmában. Amikor a túlélő 

tudatból olyan emelkedett tudat lesz, amelynek a béke az alapja. Ennek érdekében a déli 

féltekének kell nagyobb szerepet játszania. Az ősök még azt is elmondták, hogy a bölcsesség 

India és Tibet területéről dél felé mozdul majd el. Más jóslatok pedig a kundaliniről beszéltek. A 

kundalini egyfajta társteremtőről ismert, új energia születik meg általa. Az észak és a dél nem 

egyesülhet könnyedén. Szükség van valamiféle olajra ahhoz, hogy megkönnyítse a dolgot. Ezek 

vagytok ti. Már elértétek ezt, már készen álltok a változásra. Ez nem csak Dél-Amerikában történik 

meg. Ez az egész Földet érinti. Az egész Föld gyengédebbé válik és kilép végre a hódító 

üzemmódból. Végre egy kicsit meglágyul az északi félteke is. Olyan országok lépnek szövetségre, 

amelyek eddig sohasem tették és ezáltal békét teremtenek a bolygón. Akkor ott van még 

Magyarország. Ti már ott vagytok. Ti annyira készen álltok. Ma este beszélek nektek azokról a 

csapdákról, amelyeket fontos, hogy elkerüljetek kedveseim. Nagyon is készen álltok már arra, 

hogy olyan hely legyetek, amely fényt sugároz és békét kölcsönöz a Földnek. Amikor a határokat 

újrarajzolták és családokat szakítottak szét nem is olyan régen, akkor mit tettetek? Ma már 

beszélhetünk toleranciáról, megbocsátásról, gyűlölködés nélküliségről, nem szálltatok háborúba 

senkivel. Látjátok, ez már egy női jellemvonás. Ez az az édesanya, aki más soha nem küldené a 

fiait a háborúba. Ez Magyarország. Ti mások vagytok. Tudjátok, hogy ez így van. Történik itt 

valami, amely majd növekszik és virágba borul és kapcsolatot teremt a déli féltekével. Ez majd a 

bolygó egyensúlyát szolgálja. Ez különleges dolog.

Fontos, hogy a bolygó egyensúlyi energiájának a részei vagytok. Hányan éreztétek, hogy valóra 

válik egy jóslat? Hányan mondtátok azt, hogy sohasem jön el ez az idő. Majd erről is beszélünk 

ma^ este. Amíg sokan csak ülnek és várják, hogy valami végre ideérjen, szeretném, hogyha 

tudnátok, hogy már ide is ért. Érezni fogjátok, mert már itt van a változás. Egyelőre csak ennyit 

mondok. Egyelőre csak ennyit mondok. Visszatérek.

És ez így van.

Kryon

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

A társam félreáll. Szeretném, ha élveznétek a terem energiáját, mert az tiszta, gyönyörű és 

biztonságos. Amikor azt mondom, hogy biztonságos, akkor azt arra értem, hogy biztonsággal 

alakíthatjátok ki benne a saját megítélésetek szerint a döntéseiteket. Nem erőltetjük rátok a 

dolgokat. Nem küldünk nektek olyan üzeneteket, amelyek a józan ítélőképességeteket akarják 

felülírni, mert az energiában kell, hogy rám leljetek. Rajtatok múlik, hogy ebből mennyit fogadtok 

tőlem el. Ez adva van a számotokra, ti döntitek el, hogy milyen mértékben részesültök belőle. 

Számotokra készült. Ez a közvetítés nem egy teadélután, nem lesz hosszú. 5 olyan tulajdonságról 

szeretnék beszélni, amely a magyaroknak különösen fontos, mivel nem minden Kryon közvetítés 

érhető el a nyelveteken. Néhányatok számára talán ez ismétlésnek hathat, de a legtöbben most 

hallanak erről először. Szeretném ha ezt nagyon világosan hallanátok. Azt szeretném, hogyha a 

nyelveteken is igaznak csengene. Ezért még egyszer el fogom mondani.



Ez nem a nagyapáitok ezotériája, mivel a bolygón most zajló változás pontosan az, amire 

számítottatok. Igen mélyreható. Az a jelenség határozza meg, amelyről a társam gyakran beszél 

napéjegyenlőségek precessziója címen. Egyszerűsítsük ezt most le egy kicsit. Az ősöknek 

megvoltak a maguk naptárai. Legtöbbször a csillagok alapján írták őket. A Föld ingadozása 26.000

évet tesz ki. Amikor az ősök az égre tekintettek és a csillagokat kutatták, akkor nagyon lassú 

változást láttak. Látták, hogy a Föld a saját tengelye mentén ingadozik és ez így is van. Egy 

26.000 éves ciklus végén tér vissza a kezdetekhez. Ez azt jelenti, ahogy ennek az ingadozásnak a

fele az pont 13.000 évet tesz ki. Jónéhány naptár 13.000 évre lett megtervezve. Az ősöknek volt 

egy jóslata. Amikor ez az ingadozás kitesz egy teljes ciklust és 2012 december 21- én eléri ennek 

a felét, akkora az emberiség vagy elpusztítja már önmagát, vagy pedig felkészül a következő 

lépésre. Lehet, hogy itt más sokan vagy 20 éve hallanak az új energiáról, mint a nagyapáitok is. De

ez most egészen más dolog.

Ez az a döntési helyzet, amiről már hallottatok. Sok ősi jóslat úgy írja le ezt a választási helyzetet,

mint  5.  és  egyben  utolsó  döntési  pontot.  Rámutattak  4  olyan  pontra  az  emberi  civilizáció

történetében, amikor választani kellett aközött, hogy elpusztítja-e önmagát az emberiség, valahogy

mégis túlél.  Ez volt  tehát  az 5.  az utolsó  lehetőség.  40 évvel  ezelőtt,  a  jóslat  úgy tűnt,  hogy

megtörténik. A legnegatívabb esemény. Ezzel a negatív jóslattal nőttetek fel ti is, a III. Világháború

ígéretével. Ez lett volna az utolsó csata, amely elpusztította volna az emberiséget anélkül, hogy

megadatott  volna  az  újrakezdés  lehetősége.  De  nem  így  történt.  A  történelem  elkezdett

megváltozni az 1980-as évek vége felé. A hógolyó elkezdett gurulni. A lehetősége igen magas volt

annak,  hogy a civilizált  világ  megváltoztatja  a  tudatosságát.  Ekkor  érkeztem meg én is,  hogy

segítsek ezeket  a folyamatokat  elősegíteni.  Ha ismeritek a csillagászatot,  akkor tudjátok,  hogy

milyen évek játszottak ebben fontos szerepet. 18 év 2012 mindkét oldalán. Ez képviseli azt, hogy

hány év előzte meg a változást és hány lesz még a vége felé. Most itt vagyunk 2014-ben, jóval

túllépve már a középponton. Már új naptárakat használunk és a világ még mindig itt van. Ez az az

idő, amiről beszéltünk. Ezért születtetek meg. Ezért olyanok az energiák, amilyenek. Ti pedig itt

vagytok.  Szeretném,  ha ezt  megértenétek.  Ez  egészen új.  Azt  mondtuk,  hogy a  legfontosabb

tulajdonság, amit kereshettek ebben az új energiában, az a változás. Azok a jelek, akiket idáig

kaptatok  az  ezoterikusságról  (Kryon  nevet)  már  kezdik  megváltoztatni  a  frekvenciájukat.

Gyógyítók, médiumok, közvetítők, hányan éreztétek ezt? Néhányan féltek közülük, mert látszólag

megszűntek a képességeik. De a jelek nem szűntek meg, csak megváltoztatták a frekvenciájukat,

de  erősebbek  lettek.  Az  átkalibrálás  arról  szól,  hogy  az  emberi  lény  rátaláljon  erre  az  új

frekvenciára. 9 ember is ül ebben a teremben, akinek nagy szüksége volt arra, hogy ezt hallja.

Ezért a kijelentésért jöttetek el. Akkor most ünnepeljük meg, mert most már végre értitek, hogy mi

is történik, ugye? Ne úgy távozzatok innen, mint ahogyan jöttetek! Ez a 9 ember is végre átélheti,

hogy mi jelent az átkalibrálás egy erőteljesebb élet felé. Az erősebb kapcsolatot jelenti Istennel.

Semmi baj nincs veletek. Ez az első számú. Fontos, hogy ezt a saját nyelveteken halljátok.

Másodsorban azt szeretném, hogyha ráébrednétek valamire. Itt nem hagyományos dolgokról 

beszélünk. Azt tanultátok, hogy egyike vagytok a Föld állatainak. Talán az evolúció csúcsán álltok, 

de azért csak egy vagytok a sok állatfaj közül és bebábozódva éltek itt a bolygón. Lehet, hogy ez a

bolygó veszélyes, soha nem lehet tudni, hogy mikor találja el egy aszteroida. Nem tudjátok, hogy 



mit is nem tudtok. Itt van az igazság. Ez a bolygó értetek lett megteremtve és ti is itt voltatok, 

amikor ez megtörtént. Nem emlékeztek? Együtt néztük végig és azt mondtuk, hogy itt leszünk. 

Nem is tartott hosszú ideig, mert nincs is idő. Amikor azon az oldalán vagy a fátyolnak, ahová 

tartozol, akkor nincs olyan, hogy kezdet és vég. Kortalanok vagytok. Erre lett teremtve a Föld, 

ezért a pillanatért. A terv mindvégig az, hogy megtudjuk, hogy az emberiség átlépi-e az túlélési 

állapotot és hogy képessé válik-e arra, hogy összerakja a dolgokat ahelyett, hogy szétszedné őket.

Ti vagytok az oka annak, hogy létezik a Föld, mert a legfontosabb dolog ezen a bolygón a 

bennetek lévő Isten. A Fölt tökéletesen a céljaitoknak megfelelően készült. Sok tudós azt mondja, 

hogy minden valószínűségnek ellentmond az, hogy a Föld olyan, amilyen. Sok statisztikus azt 

mondja, hogy a Föld nem jöhetett létre véletlenül. Már a számok is ezt kezdik bizonyítani. Tehát a 

második dolog, amit szeretném ha hallanátok itt ma magyarok az az, hogy ti nem az áldozatai 

vagytok ennek a bolygónak. Ez pedig a harmadik dologhoz kapcsolódik.

Itt fény van. Ez egy hasonlat. Új tudatosság születik. Látni fogjátok a TV-ben az interneten. 

Spirituális evolúció. Lehet, hogy itt gyorsabb, mint bárhol körülöttetek más helyeken a bolygón. 

Mivel az öreg lelkek már készen állnak rá itt. Ez az első év. Két dolog állíthatja csak meg ezt. 

Nektek szabad akaratotok van. Nincs olyan, hogy eleve elrendelés. Két dolgok állíthatja meg a 

fényeteket. Tudnotok kellene, hogy mik is azok. Mindkettő nehéz a magyarok számára, mert arra 

építitek a jövőt, ami a múltban történt. Ez az egyetlen dolog, amit tenni tudtok. A múltba tekintetek. 

Mindig a tragédiákat, a sok nehézséget, a szenvedést látjátok. Nézitek a híradót és olyan dolgokat 

láttok, amelyek félelmet keltenek bennetek. Az Akashátok telítve van olyan dolgokkal, amiket a 

hírekben láttok. Láttatok mostanában bármilyen barbár dolgot a hírekben? Ez visszanyúlik a 

korábbi életeitek feljegyzéseihez és megnyomja a gombot. Tudom, hogy így van. Átéltétek. 

Látszólag, most újra ugyanez következik. Tehát mit is tesztek? Féltek. Amikor egy emberi lény fél, 

akkor minden fény kialszik. Tudtátok ezt? Minden fény. De ha van nálatok egy gyertya, akkor az 

gyönyörű. Rátehetitek a bennetek lévő Isten oltárára és akkor eltűnik a félelem. A félelem csak 

még több félelemhez vezet. Hányan félnek közületek? Itt vagytok, eljöttetek erre a helyre. Itt az 

ideje, hogy a fénymunkások munkába álljanak. Ne engedjétek, hogy a félelem az utatokba álljon! 

Ne engedjétek, hogy bárki megtévesszen benneteket és azt mondja, hogy ez a jövő! Ti vagytok a 

jövő. Egy új kontinens, amely gyönyörű, toleráns, megbocsátó és szelíd. Ez a jövő. Ilyenek 

vagytok. Már évek óta gyakoroljátok ezt. Annyira azért ne legyetek szelídek, hogy a félelem 

elkapjon benneteket! Nem vagytok agresszív emberek. Nálatok van az igazság kardja. Ez nem egy

fegyver. Az igazság nem egy fegyver. Az igazság fény. Ezért nem érhet el hozzátok a legnagyobb 

sötétség sem. A második dolog ennél csak egy kicsivel bonyolultabb. Milyen információt adtok 

tovább a gyerekeiteknek? Van egy olyan hagyomány, amely azt mondja, hogy egyenlők vagytok a 

múltatokkal. Nem tudtok ezen túljutni és sosem fogtok. A világ lehagy majd benneteket és azt tesz 

veletek, amit csak akar. Ez a szüleitek tudatossága. Az áldozattá válás. Tudjátok, hogy igazam 

van. Tudjátok, hogy igazam van. Mit fogtok ezzel kezdeni? El fogjátok hinni vagy sem? Ez az, ami 

megállíthat benneteket most. A bolygó áldozatai vagytok? Olyan energiában ültök, amelyet nem 

tudtok irányítani és ezért féltek tőle? Halljátok, amit a szüleitek azt mondják, hogy így van? 

Hibáztatjátok őket azért, amiért ezt mondják? Mindazok után, ami itt történt? Egyszerűen csak úgy 

tűnt, hogy ez így van, nem igaz? De magyarok, nem ez a jövőtök! Mit fogtok mondani a saját 

gyerekeiteknek Magyarországról? Mit fogtok mondani a jövőről és a lehetőségekről. arról a csodás



földről, amely békés lehet, szelíd és képes a szeretetre? Talán sokkal inkább, mint bárki más a 

világon. Van néhány olyan ország körülöttetek, amely szintén rendelkezik ezekkel a 

tulajdonságokkal. Hiszen az átjárók nem tartják tiszteletben az országhatárokat. Tehát nem csak 

rólatok van szó, vannak mások is. Nekik is ugyanazt mondanám el, amit most nektek. Mégpedig, 

hogy mit fogtok mondani a gyerekeiteknek? Hogyan fogjátok elmondani nekik, hogy a hógolyó már

elgurult a béke irányába? Hogy az itteni tudatnak is nagy szerepe van ebben? Azt, hogy pozitív 

dolgok állnak előttetek? Remélem, hogy ez így van. Ez a szabad választásotokon múlik. Ez volt a 

harmadik dolog.

A negyedik dolog a jó hír. Új folyamatok jönnek, amelyek ezoterikusak. Felerősödnek majd a régi 

folyamatokhoz képest. Az ebben a teremben ülő gyógyítók új szintre lépnek majd. Az itt lévő 

Akashából kiolvasni képesek egyének és az intuitív gyógyítók közül néhányan már érzik is, hogy 

ez így történik, ugye? Egészen újfajta módja ez a cselekvésnek. A gyógyulások ezért sokkal 

nagyobbak lesznek, az olvasók sokkal mélyrehatóbban tudnak majd kiolvasni. Figyeljetek, tudom, 

hogy kik vannak itt. Tudom, hogy sámáni energiák vannak a teremben. Ismerem az Akashátokat. 

Sokatoknak mondom, hogy készüljetek, mert a dolgok jó irányba változnak. Ha a munkátok 

bármilyen módon is mások megsegítése, akkor most erős hátszelet kaptok hozzá, nem pedig 

ellenszelet. A dolgok sokkal gyorsabban és simábban fognak működni, mert olyan új valóság és új 

tudatosság van jelen, ami a fényt támogatja. Nem szeretek még csak beszélni sem a sötétségről, 

mert más nem sokáig lesz itt. Nem fogja megnyerni ezt a csatát. Beszéljünk inkább arról, hogy mi 

jön utána. Nagyon sok újdonság van a számotokra. Ez mind-mind jó hír. Ez volt a negyedik.

Az ötödik, az utolsó. Talán még nem értitek meg. Néhány héttel ezelőtt, a társam az Egyesült 

Királyságként hívott helyen ült. Egy olyan helyen, ahol nagyon sok titkot őriznek. Ennek is megvan 

az oka. A Földön lévő különböző helyeknek, más metafizikai és ezoterikus funkcióik vannak, a 

csomópontoktól és nullpontoktól függően. A céljaik megváltoznak. A britek titoktartók voltak, 

misztériumiskolákkal rendelkeztek. Nagyon sok információjuk volt a fényről. Szeretném, hogyha ti 

is felidéznétek a történelmet. Nem is volt olyan régen az, hogyha bárkinek is beszéltetek a belül 

lévő Istenről, akkor azt az életetek is bánhatta. Ezek voltak az igazán sötét, barbár korszakok. 

Jobban tudtátok, hogy mit is kell tennetek, nem mutattok ki a fényeteket. Tehát a titkok őrzői a 

misztikus iskolákban megtartották az információikat és azok pedig nagyon értékesek voltak, így 

titokban maradtak. Hogyan érhetnénk el azoknál, akik 1.000 évig őrizték a titkokat, hogy ne őrizzék

tovább őket? Ez az idő, amikor fel kell szabadítani a titkokat. Ez volt az üzenetem. Ha az Egyesült 

Királyságban feloldják a titkokat, akkor nem csak ott fognak kiderülni. (Kryon nevet) Ez a 

tudatosságról szól. Ez kvantum dolog, ha valahol felszabadítják őket, akkor mind kiszabadul. 

Amikor a bolygóért imádkoztok, akkor rajta van a Földön élő mind a 7 milliárd ember neve? (Kryon 

nevet) Ránéztek mindegyikre? Nem. Pontosan tudjátok, hogy mit csináltok, mert egy csoport 

tudata, mindenkire hatással van. Ha a misztériumiskolák felfedik a titkaikat, akkor a többi társaság 

is feltárja majd a maga titkait. Az egész világ látni fogja azt, amit ti már most tudtok. Sokkal több 

fény lesz. Most figyeljetek, ez az ötös számú. Ez az egész emberiségnek szól, nem csak 

keveseknek. Azok, akik eddig is a fény őrzésével foglalkoztak, azok pontosan tudják, hogy mire is 

kell azt használniuk. Jobban, mint azok, akik nem fektettek erre figyelmet. Az emberiség egy része

egyáltalán nem is fogja ezt látni, de néhányan pontosan tudni fogják majd, hogy mit kezdjenek 



vele. Számotokra ezek a dolgok nem rejtélyek. Tudjátok, hogy hogyan kommunikáljatok a belső 

Istennel. Azt, hogy hogyan bányásszátok ki az Akashátokat és hozzatok vissza előző életekbeli 

információkat. Tudjátok, hogy hogyan nyúljatok vissza azért a bölcsességért, amit már 

megszereztetek előző életeitekben. Azt, hogy hogyan gyógyítsátok meg a saját testeteket. Azt, 

hogy hogyan terjesszétek ki az életkorotokat. Azt, hogy hogyan hozzatok örömöt az életetekbe, 

ami most nem feltétlenül van meg benne. Azt, hogy hogyan változtassátok meg a szokásaitokat. 

Ezek azok a rejtélyek, amelyek ezidáig titokban maradtak. Minden, de minden sámán tudta, hogy 

mik is ezek. Lehet, hogy más ünneplés övezi őket, de mindenütt ugyanazok. Kérdezzétek meg a 

sámánt, mert ő tudja, hogy milyen kapcsolatban is van Gaiával! Milyen tanulnivalótok van ma 

Gaiárol? Rengeteg megszentelt föld található meg itt. Sokan úgy vélik, hogy itt van a Föld 

szívcsakrája is. Ez nem teljesen így van, de ennek a régiónak a szíve itt dobog. Ti már készen 

álltok. Ez a mai üzenetem. A magyaroknak szól és még néhányaknak a titeket körülvevő 

területeken. Ismerem a történelmeteket, a társam nem. Én itt voltam. Veletek voltam. Minden 

életetekben veletek voltam és tudom, hogy milyen érzés volt. Ezért tudom azt, amit tudok. A hírek 

jók, a hírek nagyon jók. Nem érzitek? Nem érzitek a szépségét? Ez értetek van ám. Soha ne 

engedjétek, hogy bárki azt mondja, hogy ez csak a kevesek kiváltsága! Nem lehet béke a Földön, 

ha csak néhányan élnek békében. A béke mindenkié.

Nektek nagy részetek van ebben.  „Mennyi  időt  fog ez igénybe venni  Kryon?”  Az embereknek

szabad akaratuk van, de nem vagytok túl türelmesek. Szeretném, ha tudnátok ezt: a teremben

lévő minden öreg ott lesz, hogy a részese legyen. Ez elég jó? Minden öreg lélek ott lesz, hogy a

résztvevője legyen.  Nagyon erőteljes karmikus származás van itt  jelen.  Ez azt mondja, hogy a

következő életeteket is itt fogjátok eltölteni. Nem feltétlenül működik ez a rendszer mindenkinek, de

a magyaroknak igen. Sok tennivaló van itt és lehet, hogy ehhez még számos életet kell itt eltölteni.

Gondoljatok arra, hogy mennyire mélyenszántó is ennek a gondolata. Mosolyogjatok! Vegyetek

mély lélegzetet és legyetek örömteljesek!

És ez így van.

Kryon
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Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Megint csak azt mondom nektek, hogy nem vagytok rejtély a szememben. Megint csak 

megalapoztuk a nap energiáit az örömmel és a szeretettel. Azt szeretném, ha a mai nap a 

szeretetről szólna. Az üzenetek, amiket át fogok adni, szintén a szeretetről fognak szólni. 

Szeretnék egészen más oldalról megvizsgálni dolgokat, mint azt gondolnátok. Mire gondoltok 

akkor, amikor azt mondom, hogy szeretet? Meghatározható a szeretet? Ha rátok nézne egy 

gyerek és megkérdezné, hogy mi is az, akkor valóban meg tudnátok határozni? Néhány nyelvben 

több szó is van a szeretetre. Külön szó van az anyai szeretetre, amit a gyermeke iránt érez és 

létezik felebaráti, testvéri, nővérek és fivérek közötti szeretet. Szeretet, amit az emberek egy állat 

iránt táplálnak és persze Isten szeretete. Minden egyes szeretet más és más. Mit is tudunk róla 

valójában? Tudjátok, hogy ez az energia egy alapelve. Nem egy szó, hanem egy foglalom. Sok 

édesanya van itt. Le tudnátok írni azt a szeretetet, amit akkor éreztetek, amikor először néztetek 

az újszülött kisbabátok szemébe, akit akkor helyeztek először a mellkasotokra? Mit éreztetek 

akkor? Ez több, mint egy fogalom, ez energia. Megríkat benneteket, sírtok örömötökben. Semmi 

sem hasonlítható ehhez, nem igaz? A szülés nagyon nehéz, de annyira megéri. Le tudnátok írni 

azt az energiát nekem, amikor ránéztek a gyermeketekre? Minden édesanya egy könyvet tudna 

erről írni, nem így van? Amikor az emberek szerelembe esnek, akkor is egy energia van jelen. 

Sokszor a költők és más szerzők rengeteget tudnak erről írni. Akár viccesen azt is mondhatják, 

hogy olyan energia ez, mint egyfajta időszakos megőrülés. Ilyen furán viselkedik az ember, furcsa 

dolgokat beszél. Az elméje nem működik rendesen. Hogyan is tudnátok ezt leírni? Mi a 

hasonlóság aközött a két szeretet között, amit az imént átadtam a számotokra? Csak egy szó, 

egyetlen szó. Az öröm. Tehát adva van Isten szeretete az emberiség iránt és ez a fogalmi alapelv 

az öröm. Erről szeretnék beszélni ma, hogy ez hogyan is alkalmazható az életetekre. Talán tudom 

úgy kormányozni ezt a fogalmat, hogy elérjen a tudatotokig és ezáltal befolyásolhatom a 

cselekedeteiteket. Beszéljünk a fénymunkásról. Az egyik fő tulajdonság egy mester esetében az, 

hogy szereti az emberiséget, tehát vizsgáljuk meg a mestereket. Sokszor tettük már meg eddig is, 

de még sohasem a nyelveteken. Nektek is hallanotok kell ezeket a fogalmakat, akár még egy ilyen

rövid közvetítésben is. Kedveseim, ez az energia más. Arra van szüksége, hogy az öreg lelkek és 

a fénymunkások elkezdjenek megváltozni. Sokatok már el is szakította magát a társadalomtól, 

mert a hitetek túl furcsa másoknak. Sokan viszont nem szakadtak el, de a többiek mégis furcsának

látnak benneteket. Néhányan büszkék vagytok erre és úgy viselitek, akár egy kitűzőt. Büszkék 

vagytok arra, hogy furcsák vagytok. Most fel fogok tenni nektek néhány kérdést. Tisztában vagytok

azzal, hogy a dolgok elmozdulnak? Tudatában vagytok annak, hogy a tulajdon tudatosságotok is 

elkezd megváltozni? Tisztában vagytok azzal, hogy arra kérnek benneteket, hogy lépjetek be a 

fénybe? Tudjátok, hogy azt kérjük tőletek, hogy többé már ne legyetek különcök vagy furcsák. Az 

emberiség készen áll a szeretetetekre. Figyeljetek rám. Talán még nem állnak készen a hitetekre, 
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de már készen állnak a szeretetetekre. Amikor mesterek jártak ezen a bolygón, – mind férfi, mind 

női mesterek – akkor vajon úgy járkáltak, hogy táblákon hirdették a hitüket? A válasz nem, 

szeretettel jártak körbe és ezreket vonzottak magukhoz. Ha tanítottak bármit is, akkor az arról 

szólt, hogy hogyan szeressük egymást. Nem tanításokat adtak át, nem mondták meg, hogy 

hogyan is működnek a dolgok. A szeretetük olyan teljes volt, olyannyira, hogy még az állatok is a 

nyomukba szegődtek. Virágok nyíltak a talpuk alatt. Isten szeretetét sugározták. Azt kérdezném 

tőletek, hogy készen álltok ugyanezt megtenni? (Kryon nevet) „Várj egy kicsit Kryon, nem hinném. 

Nekem nincsenek meg azok az adottságaim és eszközeim. Nem tudom megváltoztatni a fizikai 

dolgokat, nem tudok kézrátétellelgyógyítani.” De én nem is ezt kérem tőletek. Azt kérdezem, hogy 

készen álltok-e arra, hogy szeretni tudjátok-e a körülöttetek lévő embereket? Az a kérdésem, 

hogyha elszakadtok másoktól, hogyha furcsának és idegennek tűntök mások számára, akkor 

hogyan tudnátok segíteni a bolygót? Gondolkodtatok már ezen? Ebben az új energiában be kell 

lépjetek a fénybe. Nem úgy, mint egy idegen személynek, hanem mint egy kiegyensúlyozott 

embernek. Ehhez a gondolkodásotokban is változás szükségeltetik. Tudtok szeretni bárkit, akivel 

találkoztok, pont úgy, ahogy Isten szeret benneteket? Rá tudtok nézni valakire úgy, hogy elsőként 

a benne lévő Istent látjátok meg? Függetlenül attól, hogy mi hagyja el a szájukat, milyen energia 

veszi őket körbe, hogy miben hisznek. Még akkor is ha dühösek. Meg tudjátok látni bennük Isten 

szeretetét először? Tudtok rájuk családként tekinteni? Ez a mesterlét titka. Ezen bolygó mestereit 

nem érdekelte az, hogy kik voltak azok, aki felkeresték őket. Még azokat is szerették, akik 

kigúnyolták őket. A kételkedőket, a hitetleneket, mindannyiukat szerették. Olyan új energia van 

jelen ezen a bolygón, amely együttműködik a mesterléttel. Kik azok az emberek, akik körülvesznek

benneteket? Adnék nektek néhány utasítást a mai napra. Legyetek az emberek között és 

teszteljétek le ezt az alapelvet! Csak szeressétek őket! Ne engedjétek meg, hogy feldühítsenek, 

vagy frusztráljanak benneteket. Így gyakoroljátok a mesterlétet. Rá fogtok jönni valamire. A 

Felsőbb-Énetek nagyon izgatott lesz attól, amit tesztek. Sok együttműködő energia jön létre attól, 

amit tenni próbáltok. Az öröm olyan csodás buboréka fog körbevenni benneteket, hogy a 

rokonaitok majd rátok csodálkoznak, hogy: „Mitől vagytok ilyen kiegyensúlyozottak?” – mondják. 

Azt kérdezik, hogy: „Miért olyan könnyű most veletek lenni?” Ti pedig semmi mást nem tesztek 

csak szerettek. Vannak olyan munkatársaitok, akiknek igazán nem szerettek a közelükben lenni? 

Miért nem egyensúlyozzátok ki ezt azzal, hogy szeretitek őket? Az egész nap a szeretetről fog 

szólni. A dolgok változnak. Már nem fog segíteni, hogyha olyanokkal veszitek körbe magatokat, 

akik hozzátok hasonlóak. Mivel akkor szeparatisták lesztek és nem osztotok meg semmit sem 

másokkal. Így a világ többi része csak elsétál mellettetek és nem veszi észre a fényeteket. 

Kedveseim, ez volt a túlélés. A túlélésről szóló korszak már véget ért. Remélem, hogy már ebben 

a rövid közvetítésben is megértettétek azt, amit mondok. Akár úgy is dönthettek, hogy teljesen 

átalakítjátok a személyiségeteket és több mesteri jellemvonást hoztok bele. Hogyha így tesztek, 

akkor megígérem, hogy a titeket körülvevő emberek észre fogják ezt venni. Akár még meg is 

kérdezhetnek benneteket, hogy: „Mi történt veled? Nem aggódsz és nem félsz. Érzem az örömöt 

benned.” Amikor eljön ez az idő, akkor majd beszélhettek nekik a belül lévő Istenről. Hadd találják 

meg a sajátjukat, hogyha úgy kívánják. Így kell fényt gyújtani a sötét helyeken. Ez a dolgok új 

működési módja. Elég egyetlen emberrel elkezdeni és ezzel olyan helyeken terjesztitek el a fényt, 



amire nem is gondoltatok korábban. Ezáltal megváltozik az energia a szeretet irányába. 

Visszatérek és még többet mondok.

És ez így van.

Kryon

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

A szeretetről szóló beszélgetésünket folytatom, mivel már újrakezdődött a mellettem lévő székben.

Szeretnék feltenni egy kérdést. Mint emberi lény, amikor táncoltatok és amikor énekeltetek, milyen 

érzés volt? Ez maga a szeretet. Megemeli a helyiség rezgésszintjét. Isten maga az öröm és ezen a

bolygón is az Istentől származó öröm van jelen. Most már elkezdtetek belépni a fénybe. Ez 

olyasmi, ami látszott korábban. Azt mondjuk, hogy már túlléptetek a túlélésen és elkezdtétek 

felkészíteni a tudatotokat a felemelkedésre. Ez az ünneplés ideje. Azt gondolhatjátok, hogy: 

„Kryon, most nincs igazán mit megünnepelnem az életemben.”. Mi lenne, ha egyszerűen csak azt 

ünnepelnénk meg, hogy most itt vagytok... hogy egy öreg lelket készítettetek el... hogy 

örömteljesek lehettek... hogy telítve vagytok Istennel? Talán egy új egyházat kellene alapítani, amit

az öröm egyházának hívnának. Ott soha nem ülnének. Soha nem ülnének, csak állnának, 

táncolnának és énekelnének. Nem lennének tanítások, nem lennének papok, csak ti énekelve és 

táncolva. Tudjátok, hogy mi történne, ha ez így lenne? Gyógyulás! Lennének olyanok, akik 

belépnének ebbe az egyházba, énekelnének és táncolnának, majd gyógyultan távoznának. Nem 

hangzik egy logikusnak az alapján, amit az öröm nevű érzésről tudtok? Tudtátok, hogy Isten is egy

örömteli Isten? Ez egy paradigmaváltás azon tekintetben, amit az emberek tettek Istennel 

kapcsolatban. Azt szeretném, ha ezt komolyan megvizsgálnátok. Olyasvalamit mondunk nektek, 

ami mélyenszántó. Abban, amit a Szellem megünneplésének neveztek, örömnek kellene lennie. 

Aki mellettem ül, az egy Peggy nevű tanító. Egész életében azt tanította, amit közvetítéseken 

keresztül tudott meg az egyensúlyról. De hirtelen megváltozott és most már táncol. Micsoda egy 

véletlen, hogy az energia átvált örömbe és elkezd táncolni! A mozgás és a hang ilyen kombinációja

új dolog. Valóban az? Ah, talán egy ilyen helyen ez újnak számít, ahol általában közvetítenek és 

meditálnak. De ez a mai nap kihívása, hogy tegyétek ezt „normálissá”. Amikor legközelebb 

elmentek egy meditációra, akkor kérdezzétek meg, hogy lesz-e majd táncos rész is! (Kryon nevet) 

Lesz-e majd idő énekelni? Ha nemet mondanak, akkor talán itt az ideje, hogy megtervezzétek a 

saját meditációtokat. Az Isten tiszteletével kapcsolatos most létező paradigma, hajlamos önmagát 

nagyon komolyan venni. Mindig leszegett fejű embereket láttok, akik lassan és méltóságteljesen 

sétálnak. Néha nehéz megállapítani számunkra amikor rátok nézünk, hogy istentiszteleten 

vagytok, vagy temetésen. (Kryon humor) Azt kérdeznénk szívünk szerint, hogy: „Ki halt meg?!”. 

Nahát, nevetést hallottam. Milyen érzés volt? A nevetés örömöt teremt és az megemeli a helyiség 

rezgésszintjét. Talán egy olyan új templom kellene nekünk, ahol spirituális komédia zajlana. (Kryon

nevet) Figyeljetek csak, valaki meg fogja csinálni! De csak egyetlen okból, hogy meggyógyítsa az 

odaérkező emberi lényeket. Most már kezdd nektek is feltűnni az, hogy milyen jó is megünnepelni 

a belső Istent. Az összes létező módon, ahogyan csak ünnepelhetnek az emberek. Itt az ideje 

táncolni, hm? Itt az idő énekelni. Énekeljetek örömmel! Örüljetek annak, hogy jókor és jó helyen 

vagytok ezen a bolygón! A magyaroknak bőven van mit ünnepelniük. Amikor visszajövök, akkor 



még 5 másik dolgot szeretnék átadni nektek. Említettem már ezeket korábban is, de nem a 

nyelveteken. Úgy fogom ezeket nevezni, hogy Isten valódi tulajdonságai. Addig is.

És ez így van.

Kryon

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Egész nap a szeretetről beszéltünk. Most kifejezetten Isten szeretetéről szólnék, hiszen ez az, amit

ebben a teremben tanítunk. Valójában mindig ezt tanítjuk. Voltak, akik nem akarták, hogy ezt 

tanítsuk, mert annak az energiája, amit tanítunk, sokszor ellentmond a hagyományoknak. A társam

nem tudja ezt, de sok országban vannak, akik tiltakoznak Kryon munkája ellen. Azt terjesztik, hogy

ez egy szekta. A társam tud néhányról, de nem mindről. Hogyha felkeresitek a honlapot, – tudom 

mi van ott, segítettem felépíteni – akkor láthatjátok, hogy ott nincs mihez csatlakozni. Nincs 

világszintű Kryon szervezet, ahová csatlakozni lehetne. Soha nem kér pénzt, nincs módja annak, 

hogy pénzt küldjenek neki. Soha nem kér, csak energia cserél gazdát. Nincsenek megrendelhető 

dolgok és soha nem kér adományt. Azért mondom el ezt, mert sokan hallgatják most ezt olyanok, 

akiknek hallaniuk kell. 8 évvel ezelőtt azt mondtam a társamnak, hogy bármit is mondok, bárhol is 

a világban, akkor azt bárki meghallgathassa, aki csak megszeretné. Ennek soha nem szabad 

pénzbe kerülnie, mert ezek Isten szeretetének az üzenetei. Ez indította el a hangfelvételek 

folyamatát a honlapon, így bárki meghallgathatja őket. Ebbe természetesen beletartoznak a mai 

napon történtek is. 5 dolgot szeretnék elmondani nektek, amelyek ellent fognak mondani a 

hagyományoknak. Már korábban is átadtam őket, de nem ebben a sorrendben. Mivel vannak 

olyanok, akik figyelnek és szükségük van arra, hogy hallják őket. Ezek Isten szeretetéről szólnak. 

A fény korszakában vagytok. Talán azt mondjátok, hogy: „Új korszak felé közeledik a Föld.” A 

Bibliában is így neveztek bizonyos időszakokat, de csak kettő ilyen volt. Az egyik az a réges-régi 

energia, amit a kultúrátokban az Ótestamentumnak hívott írás testesít meg. Ezt a törvények 

adományozásának a korszakaként hívják. A második, amikor a mesterek elkezdtek megérkezni, 

beleértve Krisztust is. Ez volt a kegyelem adományozásának a korszaka. Van egy harmadik is, a 

végső. A 3- as ugye a katalizátor és az ősök beszéltek is erről. Ez most kezdődik el. Ez pedig a 

szeretet adományozásának a korszaka. Az emberek végigtekintenek ezeken a korszakokon és azt

mondják, hogy: „Isten valóban megváltoztatta az emberekhez való hozzáállását.”. Úgy tűnik, hogy 

a törvények adományozásának a korszakában, Isten haragos volt. A kegyelem adományozásának 

a korszakában a dolgok jobbra fordultak. A szeretet adományozásának korszakában pedig minden

teljesen más. Szeretnék elmondani valamit. Isten mindig azonos, tegnap is, ma is és mindörökké. 

Isten soha nem volt más, csak az emberek. Amit láttok, az a spiritualitás evolúciója. Soha nem volt

kegyetlen, csak az emberek számára tűnt annak. Ha egy csodás gyermeketek van, akkor az 

életének első éveiben mindent megtesztek, amit csak tudtok, hogy megvédjétek. Tehát nem fog 

kimenni, amikor nem kellene, nehogy megsérüljön. Tehát magatok mellett tartjátok, hogy 

biztonságban legyen. Így nem fogja megérinteni a kályhát. Létezik egy felnövési időszak a 

gyermek számára, számos szabállyal arról, hogy nem teheti meg ezt, nem teheti meg azt. hogy 

következménye van annak, ha valamit mégis megtesz. Ezek a túlélés évei. Amikor a gyerek 10-12 

éves, akkor már önállóan gondolkodik. Képes döntéseket hozni, amikre a szülőknek már nincs 



befolyása. Ekkor váltok egy olyan vezető mesterré, akik csak tanácsot adnak és remélik, hogy 

megfogadják azt. Már nem irányítotok többé. Utána talán fiatal felnőttekké válnak és elhagyják az 

otthont. Akkor már csak szerethetitek őket. Látjátok ezt a mintát? Ti is alkalmazhatjátok 

ugyanezeket a korszakokat a saját gyermekeitekre. A gyerekek azt fogják mondani, hogy: „Olyan 

kegyetlenek voltatok, amikor felnőttem.” De ez csak azért volt, hogy ne kerüljenek bajba. 

Valójában nem lesztek kegyetlenek, csupán akkoriban nőttek fel és így látták a szeretetet. Az 

emberiség is kezdi elérni azt a pontot, amikor már elkezdi másképpen látni Istent, mint egy 

nemzedékkel ezelőtt. 5 dolgot mondok.

Az első számú: ítélkezés. Nincs ilyesmi. Ezt tudnotok kell. Nincsenek többdimenziós 

következményei a fátyol túloldalán annak, amit itt tesztek. Ez azért van, mert nem ítélkezünk 

fölöttetek, amikor itt vagytok. Azt mondhatjátok, hogy: „Ez hogyan lehetséges?”. Kedveseim, meg 

kell értenetek, hogy az ítélkezés egy emberi tulajdonság. Bele van építve az emberi tanításokba, 

hogy irányítson benneteket. Könnyen meg lehet vezetni benneteket vele, hogy menjetek ide, vagy 

oda, csináljátok ezt, vagy azt, illetve fizessétek ki ezt az embert. Az ítélkezés nem a Világegyetem 

teremtőjének egy tulajdonsága. Újra és újra azt az információt adjuk át, hogy amikor meghaltok, 

akkor megérkeztek végre a fátyol túloldalára, – ahová valójában tartoztok – és nagy ünneplést 

csapunk. Ugyanaz az ünneplés. A hazaérkezés megünneplése. Ez más, mint amit idáig 

gondoltatok, ugye? Azok a dolgok, amiket idáig jónak és rossznak láttatok, azok az ezen a bolygón

létező duális rendszer részei. Létezik a tudatosságnak egy tesztje. Nézzétek így! Színészek 

vagytok egy Föld nevű színpadon és nem vagytok ennek a tudatában. Egy szerepet játszotok. Egy

olyan szerepet, amit elfogadtatok, mielőtt ide kerültetek. Amikor a darabnak vége, a lámpák 

kialszanak és a buli elkezdődik. Nem pedig az ítélkezés! Azt szeretném, ha ezt tisztán hallanátok. 

Az az ötlet, hogy vennénk egy olyan értékes lelket, aki a családunkhoz tartozik és elküldenénk egy

sötét helyre, ahol minden nap elevenen megégetik (Kryon nevet), az nem Isten tudatossága. Hadd

kérdezzelek meg édesanya, megtennéd ezt a fiaddal, vagy a lányoddal? Ilyen a rendszered? A 

válasz: nem. Ez nem a szeretetről szól, ugye? Eljött az ideje annak, hogy az emberiség a szeretet 

törvényeit végre a Teremtőre is alkalmazza. Ne csak törvényről vagy kegyelemről essék szó, 

hanem a szeretetről is.

A kettes számú: „Kryon, mi az élet értelme? Mit kellene tennünk?” Mi lenne, ha azt mondanám, 

hogy csak egyetlen célja van? A belső Isten megtalálása. Tedd ezt úgy, ahogyan csak akarod. 

„Várj csak egy pillanatra, nem kellene ide vagy oda elmennünk? Nincsenek szabályok?”. Pontosan

így van! Olyan szabályokat teremtsetek meg, amik a belső Isten megtalálásában fognak segíteni 

benneteket! Nem kormányokról és civilizációkról beszélek, hanem rólatok és az életetekről. Mi 

lenne, ha azt mondanám, hogy nincs semmi olyan, amit meg kellene, vagy meg kell tennetek? Hát 

ez sem az, amiről tanultatok, ugye? „Minden nap meditálnom kellene! Templomba kellene 

mennem szombaton! Ezt meg azt kellene tennem. „Mostanra felnőttetek. Nem vagytok többet a 

túlélő üzemmódban. Nincsenek már szüleitek, akik megmondják, hogy mit is kell tennetek. Azt 

szeretném, ha azt éreznétek, hogy a saját életeteket úgy irányíthatjátok, ahogyan csak akarjátok. 

Mindenféle bűntudat nélkül, ha esetleg nem jól csinálnátok, mert Isten szeretetének nincs rossz 

módja. Ez volt a kettes számú.



Beszélünk az imádatról. Ez a hármas számú. Beszélünk egy kicsit a hármas számú dologról. 

(Kryon nevet) Létezik jó és rossz módja Isten tiszteletének? „Kryon, kell lennie jó és rossz 

módjának! Láttam embereket istentiszteleten és az nem lehet helyes.” Hadd kérdezzek valamit. 

Hogyan lát benneteket a szervezett vallás? Úgy, hogy valamit rosszul tesztek. Ezt fogják nektek 

mondani. Azt fogják mondani, hogy ha nem vagytok elég elővigyázatosak, akkor majd rossz 

energiákat visztek közéjük. Azt szeretném, hogy ha a spirituális logikátokat használnátok! Egy 

bölcs öreg lélekhez méltó józan ítélőképességet. Istent nem érdekli, hogy hogyan szeretitek! 

Nagyon sokszor adtam már át nektek erre példákat, de nem a nyelveteken. Van két gyermeketek 

és valahogy elveszítitek őket. Fogalmatok sincsen arról, hogy merre is lehetnek.

Évek telnek el így. Egyszer csak kaptok egy hívást. „Anya, el kell mondanom neked valamit. 

Megszöktem, de már hazafelé megyek.” A másik gyereketektől is kaptok egy hívást. „Anya, el kell 

mondanom neked valamit. Megszöktem, de már hazafelé megyek.” Álltok az otthonotok 

kapujában, állatokig patakba csurgó könnyek közepette (Kryon nevet), hogy a gyermekeitek 

jönnek hazafelé. A messzeségben meglátjátok, hogy közeledik két autó. Az egyik zöld, a másik 

piros. Mindegyikben ott ül egy-egy gyereketek és jönnek hazafelé. Akkor most anya, apa, feltennék

egy kérdést! Melyiket fordítanátok vissza azért, mert rossz színű autóban érkezik? Ez egy ostoba 

kérdés, nem igaz? Amikor elemberiesítitek Istent, akkor az egy alacsony energiájú fogalom. Már itt

az ideje annak, hogy az emberek visszatérjenek. Minket nem érdekel, hogy milyen színű kocsiban 

ültök! Hogyan is találják meg Istent, vagy a szeretetet. Egyszerűen csak szeretünk benneteket. 

Egyszerűen csak szeretünk benneteket. Vannak itt most olyanok, akiknek hallaniuk kellett ezt. 

Nem csináljátok rosszul, a rokonaitok sem csinálják rosszul. Isten tisztán látja a szeretetet, nem 

számít, hogy milyen módon is van az bemutatva. Valóban! A legutóbbi közvetítésben arra kértünk 

fel benneteket, hogy találjátok meg az örömöt. Sokan vannak, akik istentiszteletekre járnak és nem

találják meg az örömöt. Ettől még a maguk módján szeretik Istent. Ugyanúgy látjuk őket, ahogyan 

benneteket is. Nincs rossz módja annak, hogy a bennetek lévő Teremtőt szeressétek, hm?

„Kryon, a testünk nagyon értékes, vigyázni akarunk rá.”. Ez a négyes számú. „Kell lennie jó és 

rossz módjának annak, ahogyan a testünkkel bánunk! Kell, hogy legyen annak jelentősége, hogy 

mit is eszünk! Fontosak az egészségmegőrző programok is! Kryon, mit kell tennünk ahhoz, hogy 

helyesen járjunk el? Sokan mondják, hogy a spiritualitáshoz ez, vagy az az étrend tartozik.”. Most 

egy spirituális étrendet fogok átadni a számotokra, készen álltok rá? (Kryon kuncog) Jöjjetek rá, 

hogy mi tart benneteket leghosszabb ideig életben és azt csináljátok! Minden egyes ember 

egyedülálló ezen a bolygón. Öreg lelkek, ti nagyon bölcs és nagyon gazdag Akasha feljegyzéssel 

rendelkeztek. Már mindenféle ételt ettetek bolygószerte előző életeitekben. Néha rájöttök arra, 

hogy meg akarjátok változtatni az étrendeteket és ezt élvezitek is. De nem tudjátok, hogy miért is. 

Ez azért van, mert az Akashátokból olyan valamit hívtatok elő, amire nem számítottatok. Ha az 

emésztésetekre gondoltok manapság, akkor nem feltétlenül a területetek szerinti ételekre reagál 

legjobban az anyagcserétek. Gondoltatok erre valaha? Öreg lelkek, olyan sok életet leéltetek már. 

Lehet, hogy az anyagcserétek egy másik élet étrendjére vágyik és válaszolni fog rá. Lehet, hogy 

abban az életben nem ettetek húst és vegetáriánussá váltok. Rájöttök, hogy az anyagcserétek 

nagyon is szereti és jót tesz az egészségeteknek is. Ez a nektek való étrend. Lehet, hogy a 

szomszédotoknak már nem való (Kryon nevet), hiszen lehet, hogy teljesen más tapasztalataitok 



vannak. Halljátok? A spirituális étrend az, amely a lehető leghosszabb ideig egészségben tart 

benneteket. Soha ne hagyjátok, hogy egyetlen spirituális vezető is megszabja nektek azt, hogy 

mivel tápláljátok az Akasha testeteket! Az az elgondolás, hogy mindenkinek pontosan ugyanazt a 

spirituális tapasztalást kell megélnie ahhoz, hogy elérje az ideális helyzetet, nem is tűnik 

logikusnak. Amikor elérkezik az ideje annak, hogy a gyerekeitek elhagyják az otthont, akkor 

onnantól a saját útjukat járják. Minden amit tehettek az az, hogy szeretitek őket. Ez a szeretet 

adományozásának a korszaka. Az emberiség már saját maga dönti el, hogy mit tesz, méghozzá 

logikusan. Az új szófordulat az, hogy spirituális logika.

Lehet, hogy éppen emiatt lépsz ki egy szervezetből, vagy lehet, hogy pont emiatt lép be egy 

másikba. (Kryon nevet) Szabad választásotok van azzal kapcsolatban, hogy úgy szeressétek 

Istent, ahogyan csak akarjátok.

Most jön az utolsó dolog. „Kryon, mi történik valójában, amikor meghalunk?” Nagyon sok szomorú 

ember vesz körül benneteket. Az egyetlen szomorú dolog a halállal kapcsolatban az, hogy olyan 

embereket hagytok magatok mögött, akiknek össze van törve a szíve. Számotokra viszont nincs 

negatív tulajdonsága. Létezik egy hozzávetőlegesen 3 napos átalakulási időszak az emberi lények 

számára. Néha a bolygó spirituális rendszerei fel is figyelnek erre és beépítik ezt a 

hitrendszereikbe. Azután meghalljátok a zenét és nincs is elég jó hasonlatom arra, hogy milyen 

érzés is ott felébredni, ahová valójában tartozol. Csak egy kis ideig vagytok emberek és aztán 

hazatértek. Lehet, hogy utána visszajöttök újra meg újra meg újra. de a lelketek kortalan. Sokkal 

azután, hogy a Föld már nem lesz sehol sem, ti és én együtt leszünk az Univerzumban. Nagyon 

nagy ünneplés lesz, ítélkezés nélkül és üdvözlünk újra itthon. Persze nem emlékeztek rá és 

néhányak közületek nem is hisznek benne. Néhányatoknak számára kell, hogy legyen ítélkezés, 

de nincsen, mert Isten szeretete 100%-os. Valami olyanhoz csatlakoztok, amit mi a szeretet 

fizikájának nevezünk. Isten szemével és elméjével rendelkeztek. Amikor valaki meghal 

körülöttetek, akkor természetes dolog keresztülmenni a gyászolás folyamatán. Aztán azt 

szeretném, ha újra meghallgatnátok ezt a közvetítést, mert sohasem távoztak el. Egyszerűen csak 

dimenziót váltanak. Ok. 16 olyan ember van itt, akiknek ezt hallaniuk kell. Nem érzitek őket 

magatok körül? Nem távoztak el. Erre nincs bizonyíték, mert ha lenne, akkor nem lenne szükség 

tesztre. A hit tesztje a ti feladatotok. Akiket elveszítettetek, meglátogatnak benneteket álmaitokban 

és akkor igazán közel kerülhettek hozzájuk. Talán az érintésüket is érezhetitek akkor, amikor nem 

is számítotok rá. Ez mindannyiótokkal meg fog történni. Elveszíteni embereket, családtagokat és 

barátokat, majd végül egy napon rátok kerül a sor. A szeretet energiájában egy újfajta 

megemlékezés kihívása vár rátok, amit nevető, táncos megemlékezésnek hívunk. (Kryon nevet) 

Olyat, ahol az életet ünnepelnétek meg, mindegy, hogy az hogyan is ért véget. Mivel az élet még 

itt van és a halottak is itt vannak. Hagyjátok nekik, hogy életetek végéig a vezetőitek legyenek. 

Érezhetitek őket magatok körül. Egészen addig, amíg ti fogjátok megtenni ugyanezt a dolgot a 

körülöttetek lévőkkel. Ez a szeretet rendszere, a spirituális logika. Anya és apa, ha nektek kellene 

megtervezni ezt, akkor hogyan terveznétek meg? Ha nektek kellene megtervezni az élet 

rendszerét – amit épp az előbb adtam át – a gyerekeitek számára, akkor hogyan terveznétek 

meg? Ítélkeznétek felettük? Elküldenétek őket sötét helyekre, ahol elevenen megégetik őket? 

Amikor meghalnak, akkor miért is ne tartanátok őket továbbra is életben? (Kryon nevet) Ez túl jól 



hangzik? Kérdezzétek meg az ősöket, hiszen ebben a rendszerben hisznek! Az őseik mindig velük

vannak. Néha még házat is építenek a számukra. A Szellem ott van. A bölcsesség ott van. Itt az 

ideje, hogy ti is megragadjátok ezt, mert ez az igazság! Ez az üzenet. Különbözik a 

hagyományoktól, ugye? A szeretet adományozásának korszaka, ami ebben az évben kezdődik el. 

Ez megváltoztatja azt, hogy hogyan éreztek a Teremtővel kapcsolatban és elkezditek megkapni 

általa a spirituális logikát. Látjátok a különbséget az ember általi alkotott hagyományok és az 

igazság között. Ugyan egyedül vagytok, de nincsen szülői felügyelet. (Kryon nevet) Sok 

szervezetnek nem fog tetszeni ez az üzenet egészen addig, amíg meg nem kapják a saját 

szeretetüket és meg nem látják azt, hogy ez hogyan is vonatkozik rájuk. A szeretet mindenkié.

És ez így van.

Kryon
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Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Aki mellettem ül Peggy, a tanító. Közvetíteni fog, és amikor így tesz, akkor az isteni nő 

princípiumot idézi meg. Ez egy energia, nem pedig egy lény – egy fogalom, és eljött az ő ideje. 

Egyre több női közvetítőtök lesz. Szeretném, ha velem tartanátok egy utazáson, hogyha egy 

pillanatra megengednétek nekem, hogy magammal vigyelek benneteket abba az erős, forró szélbe

egy olyan távoli kontinensre, amit Ausztráliának hívnak. Egészen a kontinens középpontjába, 

amelyet korábban még nem Ausztráliának hívtak. 40.000 évvel ezelőtt járunk. Velem tudtok tartani 

csak egy pillanatra? Bennszülötteket találtok majd ott, olyanokat, akik oda tartoznak. Ma 

„aboriginalok”-nak hívják őket, de akkoriban még nem ez volt a nevük. Azt mondhatjátok nekem, 

hogy: „Kryon, 40.000 év túlságosan hosszú idő az emberiségnek.” A bizonyítékok megmutatták, 

hogy az aboriginalok legalább 40.000 évesek. Tehát tartsatok velem, és egy pillanatra lessünk 

bele a társadalmukba. Nagyon hasonlít ahhoz, amilyen ma is. Azok, akiknek megengedik 

gyakorolni a kultúrájukat, pontosan ugyanúgy rendezik be az életüket, mint annak idején. Olyan 

civilizációt láthattok, amely egyensúlyban van a Földdel, de most nem ezt szeretném megmutatni.

Amint mélyebbre ásunk egy kicsit a hétköznapi cselekedeteikben, látni fogjátok a szokásaikból, 

hogy náluk a nők a sámánok. Ha ma látogattok el Ausztráliába, akkor is azt látjátok, hogy ők a 

sámánok. Más helyeken, a múlt tulajdonságait közvetítettünk. Ha az emberiség múltjára tekintetek 

– mielőtt még megszervezőitek volna a mai spirituális rendszerek –, akkor az emberek mindig a 

nőkhöz fordultak spirituális tanácsért – a nőkhöz, az életadókhoz. Minden egyes lélek az anyák 

ölén érkezik a világba, mindkét nem az anya ölén halad keresztül. Ők az „együttérzők”, akik 

először megértik, hogy mit is jelent az együttérző Isten fogalma. Ők azok, akik az elme 

segítségével megtanulják a Szellemet és a tudatot különválasztani. Ezzel minden férfi egyet ért. A 

nők valódi sámánok voltak, tanácsot és szeretetet adtak.

Már azt is elmondtuk, hogy a korai teremtés is így zajlott. Már beszéltünk arról, hogy az 

aboriginalok teremtéstörténete a Hét Nővér. Egy olyan egyensúlyra, amivel ma nem rendelkeztek, 

de nemsokára vissza fogjátok nyerni. Látni fogjátok az isteni nőiség együttérzését, amint újra 

felemelkedik. A társadalom egyre nagyobb része fogja azt mondani, hogy ennek van értelme, és 
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ezzel az egyházak közül is néhány egyet fog érteni. Ez a változás miatt történik. Olyan ősi 

módszerekhez foguk visszatérni, amelyek működtek a maguk idején és, amik néhány helyen még 

ma is működnek. Ezért ül itt mellettem az isteni nőiség.

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

A múltban már sokat hallhattatok tőlem a változásról. Működik? Van rá bizonyíték? Semmi olyan 

nem történik meg gyorsan, aminek az asztrológiához, vagy az energiákhoz van köze. Sokszor egy 

változás több generáció alatt zajlik le. Néha, mivel fiatalok vagytok, nem is veszitek észre. Nagyon 

sok minden történt 2012 óta. A napéjegyenlőségek precessziója megnyitott egy 36 éves ablakot. 

Már a középpont – 2012 – előtt 18 évvel elkezdődtek a változások. Azt megelőzően több, mint egy 

évtizeddel, lehetett látni a lehetőséget, és már akkor elkezdtek megtörténni bizonyos dolgok.

A társam hamarosan beszél majd nektek a lehetőségekben rejlő erőről, annak valóságosságáról. 

Majdhogynem azt mondhatnánk, hogy a Föld már megérett a változásra, de szeretnék nektek 

helyzetjelentést adni. Kedveseim, a múltban azt mondtam nektek, hogy számítsatok bizonyos 

dolgokra. Elmondtam, hogy mit hozhat a jövőtök, de most arról szeretnék beszélni, hogy mi is 

történik jelenleg. Csak néhány pontjáról, csupán pár dologról, amiről gondolkodhattok. Először is 

túl fiatalok vagytok mindannyian ahhoz, hogy ezt lássátok. Nemrégiben ezt egy másik városban is 

elmondtuk. Túl fiatalok vagytok, hogy tudjátok. A saját nagyszüleiteknek, vagy az ő szüleiknek 

kellene lennetek ahhoz, hogy valóban tisztába jöhessetek azokkal a változásokkal, amelyeket 

manapság láttok. A biológiáról és az emberi tudatosságról szeretnék beszélni.

A bolygó történetében ez az első alkalom, hogy az első világbéli országok érdekei találkoznak az 

egészség területén. Más szavakkal, mindannyian érdekeltek benne. A helyes táplálkozás korában 

– 16-20 évvel ezelőtt – nem igazán volt ilyen érdekes. Hirtelen világszerte felfigyeltek erre azok az 

országok, akik ezt megengedhetik maguknak. Világszerte felhívták az emberek figyelmét olyan 

rossz szokásokra, amik megölhetnek benneteket. Tudjátok, hogy ez milyen új keletű? 

Évszázadokon keresztül nagyon sokan olyasmit ettek, olyan szokásaik voltak, ami megrövidítette 

az életüket. Most már sokkal jobban tudjuk. Honnan jön ez a tudás? Miért épp most? Sikerült már 

összekötni a pontokat, hogy rájöjjetek, miért most történik ez meg? Az emberiség tovább akar élni,

és most milliárdokról beszélünk. Ennél több is van.

Ez nagyon ellentmondásos. Lássuk, hogy a kollektív kormányok mire teszik a hangsúlyt. A 

kollektív kormány azt jelentené, hogy több kormány fog össze ugyanazért a célért. Ti éppen egy 

kísérlet kellős közepén ültök. Ezt a kísérletet még sohasem végezték el a Földön azelőtt. Hogyan 

lehetne teljesen kiegyenlítetlen gazdaságokat összehozni és elérni, hogy ez működjön? 

Kedveseim, pontosan tudom, hogy hol vagyok. Ismerem a félelmeiteket. Hadd mondjak valamit 



nektek! Az európai unió még nagyon fiatal, egy kísérlet, de nem fog elbukni. Fel fog nőni, változni 

fog, és rá fog jönni, hogy hogyan is kell működnie. Olyan ötletekkel, amikre még senki sem 

gondolt. Ez egy kísérlet. Kedveseim, amikor bármilyen fajta tanulás folyik, akkor az mindig két 

lépés előre és egy hátra. Néha, éppen azért bukik el valami, hogy rájöjjetek arra, hogy mit kellett 

volna eredetileg másképpen csinálni. Azt szeretném, hogyha az összképre tekintenétek. Minden 

ország valaha ellensége volt a másiknak. Micsoda egy kísérlet. Fiatalok, látjátok, hogy milyen 

újszerű is ez? Vajon mit gondolt volna erről a dédapátok? Képzeljétek csak el! Ez egy olyan 

kísérlet, amely arról szól, hogy lássuk képesek vagytok-e összerakni a dolgokat, ahelyett, hogy 

szétszakítanátok azokat. Ez még folyamatban van kedveseim, és még messze van a végkifejlet. 

Még nagyon sok mindent kell felfedezni. De nézzétek, hogy mi minden történt már meg elsőként 

az emberiség történetében!

Politika. Többet változik, mint azt gondolnátok. Van, aki azt mondja, hogy: „A politika sohasem 

változik meg. A dolgok politikai okokból történnek.” Ez mindig is az „elfogadható 

működésképtelenség” kategóriája volt. Lenne egy kérdésem hozzátok magyarok. Mit gondoltok 

most az Egyesült Államokban zajló elnökválasztásról? Láttatok már ehhez hasonlót? A válasz: 

nem. Ennek is megvan az oka, hiszen több tízmillió ember tudatossága olyasmit akar hallani, amit 

korábban még sohasem hallott politikustól. Olyan dolgokat, amelyet politikusok sosem mondanak. 

Arról, hogy valójában hogyan működnek a dolgok. Sokak számára olyan ez, mint egy kis friss 

levegő, mikor egy politikus felháborító dolgokat mer kimondani. Olyanokat, amiket a kormány 

sohasem ismerne be. Ne féljetek! Két lépés előre, egy hátra. Azt szeretném, hogyha az összképet 

néznétek! Az emberek kezdenek belefáradni abba, ahogy a politika működik – teljesen mindegy 

melyik országban. Kezdenek többet elvárni. Az elmúlt 6 hónapban, két ország vezetőjének is le 

kellett mondania, vagy már eljárás alá is vonták őket olyan dolgokért, amiket a vezetők mindig is 

elkövettek. Az emberiség szerte a világon már kezdi felelősségre vonni a politikát a korrupcióért. 

Csak még több ilyet fogtok látni. Ezt most vegyék figyelmeztetésnek az országok vezetői! A nép 

változik. Azt üzenem nekik, hogy legyenek tisztességesebbek! A világ elkezdi megváltoztatni 

annak a módját, ahogy a dolgokat teszitek. A becsületesség elkezd elvárás lenni. Ez történik most.

Mi történik bolygószinten most? Beszéltünk már róla korábban. Ez is ellentmondásos a 

számotokra, de szeretném, ha az összképet néznétek! Nem a kirakós a lényeg. Létezik egy 

„együttérzés faktor”, ami éppen most, éppen itt aktuális, méghozzá a menekült kérdésben. Már 

korábban is beszéltünk arról, hogy miért is nincs erre felkészülve az emberiség. Egyetlen kormány 

sem finanszírozott soha, egyetlen „együttérzési minisztériumot” sem, mert nem lenne hová tenni 

őket. Senki sem tudja, hogy mihez kezdjen a menekültekkel, hogy hová is kerülhetnének, hogy 

szeretnék-e, hogy jöjjenek. Felismeritek, hogy mi is történik itt valójában? Most már nem lehet 



megkerülni azt, hogy az együttérzés kerüljön előtérbe. Ez annyira új a számotokra, hogy az 

együttérzésetekkel egy kirakóst hoztatok létre. Most már itt az ideje, hogy végre finanszírozzátok 

az a bizonyos „együttérzési minisztériumot”! Ez még csak a kezdet. Kedveseim, már egy 

évszázada, vagy még annál is régebb óta léteznek menekültek, de csak most döntöttetek úgy, 

hogy tesztek is valamit ez ügyben. Felismeritek, hogy ez újdonság és, hogy éppen most történik? 

Felismeritek, hogy ez az első olyan alkalom a történelemben, amikor világszerte jelentkezik ez a 

jelenség? Elgondolkodtatok már ezeken a dolgokon?

Beszéljünk a tudományról, például az orvoslásról! Mindannyiótok élete, a megoldás betegségek 

ellen, egészségre, mindig is valami fajta beavatkozás volt. Mindegy, hogy operációról, 

gyógyszerekről, vagy vegyi anyagokról beszélünk, mindig egy beavatkozásról van szó. Ma 

hallottátok egy orvos beszédét, aki azt mondta, hogy mindaz, amit felfedeztek, az arra ad erőt a 

testnek, hogy képes legyen saját magát meggyógyítani. Már kinőttök az allopátiás gyógyításból. A 

felfedezések már itt vannak. Lehetséges, hogy azt az utasítást tudjátok adni a testeteknek, hogy 

mindenféle külső beavatkozás nélkül egyszerűen szabaduljon meg a betegségetektől, csupán 

homeopátiás megoldásokat alkalmazva? Ez is egy jelzés a test számára, hogy változzon meg. 

Kedveseim, elhiszitek, hogy ennyi erő rejlik a tudatosságotokban? Szeretném, ha erre jól 

odafigyelnétek, mert a tudományban is ez lesz a dolgok új módja! Kezdjük megérteni a testen belül

zajló gyógyításnak az összetettségét. Végre csupán cselekvések szükségesek a gyógyuláshoz. Ez

is egy újdonság, ami világszerte igaz, és amit ilyen mértékben tesz meg az emberiség. Most hadd 

fejezzem be egy hasonló példával!

„Kryon, spirituális értelemben változik a bolygó?” Nem ezoterikusan, gondoljunk a vallásra! Van 

bármi, amire rá tudnátok mutatni? Kedveseim, az mindenhol ott van. Milliárdnyi spirituális emberre 

hatással van mindenfelé. Nem csak azokra, akik ebben a teremben ülnek, hanem azokra is, akik 

az imádni való tanításokba fektette be. A katolikusoknak új pápája van, tudtátok? Micsoda véletlen 

egybeesés, hogy éppen Dél-Amerikából származik. Ez is beleillik a majáktól származó „sas és a 

kondorkeselyű” jóslatába. A pápa pontosan időben érkezett ahhoz, hogy úgy változtassa meg az 

egyházát, ahogyan az sohasem változott meg korábban. Hogy olyan ötleteket valósítson meg, 

amelyeket soha nem fogadtak még el korábban. Új pápa van, és ehhez nem kellett meghalni az 

előzőnek – ez is egy kiszámíthatatlan húzás volt.

Milliárdokra vonatkozik, amit mondok. Több milliárdan hisznek az iszlámban, és az egész 

rendszerük átalakulóban van. Kezdik felismerni azt, hogy a világnak azt a gyönyörűséges tanítást 

kellene megismernie, amiben valójában hisznek, és nem azt, amit most lát belőlük a világ. 

Identitás válságban vannak. Hadd mondjak el nektek valamit! Meg fogják változtatni! Meg fogják 

változtatni ezt, hogy tudjátok, mi is az, amiben valóban hisznek. Olyan egyistenhit az övék, amely 



egy bennünket szerető Istenben hisz. Ha zsidó vagy, akkor tudod, hogy miről is beszélek. 

Izraelnek is meg kell változnia. A régi energiának el kell kezdenie megmozdulni. Amit nem tudtok 

kedveseim, hogy több tízezer fiatal izraeli ért velem ebben egyet. Ők pontosan tudják, hogy a 

palesztin-kérdést még az ő életükben meg kell oldani, mert már belefáradtak a több ezer éves 

gyűlölködésbe. Mialatt itt ülünk, ők dolgoznak a probléma megoldásán. Először. Első alkalommal.

Hogy mit is gondolok most erről a pillanatnyi helyzetjelentésről? Azt, hogy a változás folyamatban 

van. Kedveseim, minden pontosan időben történik. Gratulálok!

És ez így van!

Kryon



Kryon Budapesten – 2. nap 

Budapest, Magyarország – 2016. május 29.

(Forrás: http://www.kryon.hu/forditasok/2016.05.29-1.mp3, http://www.kryon.hu/forditasok/2016.05.29-2.mp3,

http://www.kryon.hu/forditasok/2016.05.29-3.mp3)

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Az emberi lény sokkal nagyszerűbb, mint azt valaha gondoltátok volna. Szeretném folytatni a 

tanítást a társammal. Amikor a fejlődő emberi lényről beszéltek, akkor olyan az agyatokban, a 

tudatotokban történő dologról beszéltek, amit még nem igazán raktatok össze azzal kapcsolatban, 

hogy mi is történik biológiai értelemben. Már elmondtuk nektek, hogy a DNS-etekben ott van a 

szentség tervrajza.

„Kryon, lehetséges, hogy meginterjúvoljuk a saját testünket?” Természetesen, állandóan ezt 

teszitek! Minden alkalommal, amikor a kineziológiát gyakoroljátok, amit néhányan 

izomtesztelésnek neveznek. Olyat kérdeztek a testetektől, amit nem tudtok. Már ezzel a puszta 

cselekedettel elismeritek a tényt, hogy a testeteknek vannak olyan részei, amelyek okosabbak 

nálatok. Mi lenne, ha meg tudnátok interjúvolni a megszentelt részt? Mi lenne, ha 

megkérdezhetnétek, hogy most mi is történik? Elárulom, hogy a DNS-etekben van a válasz. Ha 

képesek lennétek helyes hozzáállással közelíteni, akkor az izgalmas dolog lenne.

Az egész test készen áll az elkövetkezendő váltásra. Kedveseim, kedves öreg lelkek, ennek 

megvan az oka, mivel az Akasha feljegyzéseitek messzebbre nyúlnak vissza annál, mint 

gondolnátok. Mit gondoltok, mi van bennük? Nos, azt mondhatjátok, hogy: „Az összes előző 

életem, Kryon.” Helyes! Mi van még? Azt mondhatjátok: „Igazából ez van bennük.” Valóban? Mi a 

helyzet azzal, amikor nem a Földön vagytok? Lehet, hogy rendelkeztek egy bolygószintű 

Akashával is? Gondoljátok, hogy a DNS-etek ilyen sok információt hordozna? Mi a helyezet a 

galaktikus Akashával?

Mi van akkor, ha lenne bennetek valahol egy olyan emlékezet, amely minden fajta életről 

tanúskodna, ami csak voltatok? Mi a helyzet azokkal a bolygókkal, amik már korábban felébredtek 

úgy, mint, ahogyan azt a Föld most teszi? Ha ez igaz, akkor az rengeteg átrágnivaló információ, 

ugye? Azt szeretném, ha feltennétek a kérdést egy „előző élet olvasónak”! Melyek azok az előző 

életekbeli események, amelyekre kiemelkedően képes egy emberi lény visszaemlékezni, vagy 

reagálni rájuk? Ez az „olvasó” azt mondaná, hogy az, amelyik a legtöbb érzelemmel vagy 
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drámával rendelkezik. Lehet, hogy 18 élettel ezelőtt megfulladtatok, és félelemként még mindig ezt

hívjátok elő.

Mi van, ha mindezt fordítva nézzük? Mi lenne, ha valami mélyenszántóra és izgalmasra 

gondolnátok? Tudjátok ez izgalmas dolog, nem igaz? Hát nem érdekes, hogy hogyan viseltetnek a

nők a gyerekvállalás iránt? Azt gondoljátok, hogy csupán a kémiai motivál benneteket abban, hogy

gyereketek legyen? Vagy lehetséges, hogy ennél több is van? Mi a helyzet ennek a roppant 

örömével? Minden anya, aki adott már életet tudja ezt. Fájdalmas? Igen, de még csak nem is 

gondoltok rá! Mi van, ha itt az ideje egy másiknak? Öröm! Mi van, hogyha ez az Akashából 

érkezik? Az a hihetetlen együttérzés, öröm és szeretet, amit egy gyerek iránt tudunk érezni. 

Semmi sem fogható ehhez! Kedveseim, ez nem kémia (Kryon nevet) – ez az Akasha! Miért 

vannak olyan nők, akik egyszerűen nem akarnak gyereket? Nincsen azzal kapcsolatos érzéseik, 

hogy szeretnének-e, vagy sem. Mert valamilyen okból, az Akashájuk azt mondja, hogy ezúttal 

nem. Ez nem kémiai dolog.

Mi más lehet még az Akashában? A legörömtelibb dolog, amit csak el tudtok képzelni, a valaha 

megtörtént legcsodálatosabb dolog. El is mondom nektek, hogy mi az. Kedves öreg lélek, ez a 

bolygószintű Akashádban van. Azok a dolgok, amikre kiemelkedően emlékszel, amik hatással 

vannak rád. Ennek semmi köze sincs az időhöz, vagy a korhoz. Létezik egy olyan esemény, 

aminek az emléke éppen most emelkedik a felszínre benned. Ez a visszaemlékezés kezdete öreg 

lélek, az utolsó alkalomé, amikor egy kifejlett bolygón voltál. Ez mit is jelent? Azt, hogy egy olyan 

háború nélküli bolygón lenni, ahol az együttérzés még a hétköznapi gondolkodást is átformálja. 

Nem számít, hogy ez hány nemzedéket vett igénybe. Az idő telik, nem számít, hogy mennyi, de az

öreg lélek minden egyes alkalommal itt van. Ezt mindannyian látni fogjátok.

Két lépés előre, egy hátra. Ez sosem könnyű. Lesznek visszaesések? Hát persze! Lesznek 

kétségeitek? Hát hogyne! De végül meg fogjátok látni azt, amiről beszélek – az új tudatosság 

megszületésének az örömét. Ha belenéztek a mai gyerekek szemébe, akkor meg fogjátok ezt 

látni. Ők már nem aggódnak azon dolgok miatt, amik miatt ti aggódtatok a születésetekkor. Ezt 

akartam elmondani nektek.

Az Akasha emlékek, a bolygószintű váltás, mindezek ott lapulnak minden egyes itt lévő öreg lélek 

DNS-ében, mert korábban ezt már megtettétek. Mit gondoltok, valójában milyen idős a lelketek? 

Gondoljatok csak bele, hogy milyen bölcsek is lehettek és, hogy legközelebb milyen bölcsek 

lesztek már gyerekkorotokban! Talán tudni fogjátok azt, amit most tudtok. Amikor elég idősek 

lesztek hozzá, akkor elindultok megkeresni Istent. Legbelül meg is találjátok a Teremtő Forrást, 

éppen ott, ahol az mindig is volt. Akkor másképp élitek majd az életeteket, mint most. Ez egy 



gyönyörű gondolat, nem igaz? Néhányan elindulnak majd innen, és azt mondják, hogy: „Hát, nem 

vagyok biztos benne.” Nincs ezzel kapcsolatban ítélkezés. Ez csak egy kis Kryon-féle csipkelődés.

Várjatok csak, nekem van időm! Majd meglátjátok! (Kryon nevet)

És ez így van!

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Szeretnék nektek egy másik nézőpontot bemutatni azzal kapcsolatban, hogy mi is zajlik itt. Amikor 

megvizsgáljátok, hogy mit is gondoltok arról, hogy mi történt itt, akkor az lineáris dolog. Három 

közvetítés, három lény. Ha lineáris a nézőpontotok, akkor nem is tévedhetnétek nagyobbat. A 

fátyol másik oldaláról szeretnék beszélni. Az összes hang, utasítás és tudatosság onnan érkezik. 

Ezek nem tőlem különálló dolgok, én sem állok külön tőlük. A fátyol túloldalán nem létezik 

egyedülállóság és linearitás. Olyan nehéz ezt számotokra felfogni, nehéz mindezt megértenetek. 

Amikor a fátyol másik oldalán vagytok, akkor az olyan, mint egy „energialeves”, ami valahogy 

együtt van. Ha kvantumszinten tudnátok ezt megvizsgálni, akkor azt látnátok, hogy minden 

mindennel kapcsolatban van. Ez nem három lény közvetítése volt. Nos, azt mondhatjátok, hogy: 

„Kryon, pedig pont úgy hangzott, mert három különböző hang és utasításkészlet volt.” Mindhárom 

emberi lénytől származó üzenet, egyetlen forrásból származik. A csoportra, a Teremtő Forrásra 

figyeltek most. Ez a Teremtő Forrás van bennetek is.

„Kryon, beszélj még nekünk a fátyol túloldaláról!” Ez a kérés valaki olyantól érkezik, aki most 

éppen jelen van itt. Élvezed, hogy többet is tudsz erről, nem igaz? Mivel egy részed emlékszik rá. 

Emlékszel mindenre, de nem igazán tudod részletezni és szavakba önteni azt.

„Van zene a fátyol túloldalán?” Mit gondoltok? Mit gondoltok valójában? Halljátok a májsztrót? Ő 

hallja ezt, és játssza is. Néhány zenéje titeket is arra a helyre repít, és ezt pontosan tudjátok is. 

Azon csodálkoztok, hogy mi az ebben a zenében, amely lecsendesít és a szeretetre emlékeztet 

benneteket. A fátyol túloldalán olyan zene van jelen, ami állandóan szól. Olyan, mintha ez lenne a 

világegyetem szövete. Beszéltem már nektek erről korábban. A társam ugyan félreállt, de egy 

részét ő is hallja ennek. Beszélt nekem erről. Kérdezte tőlem, hogy: „Mi ez? Én emlékszem erre! 

Mi ez?” Ez az a zene, amit mindig hallotok, amikor nem itt vagytok. Kivéve, hogy fényből és 

fizikából készültek a hangszerek, és füllel nem hallhatók. Ez olyan fajta zene, amelynek a rezgései 

tulajdonképpen veletek együttműködnek. A lelketek ismeri a zenét.

„Kryon, van tánc a fátyol túloldalán?” Vicceltek? (Kryon nevet) Most vicceltek? Egyfolytában azt 

csináljátok! A fényben táncoltok a zenére. Amint a fényben a neveiteket éneklik a zene dallamára, 

belekapcsolódtok minden dolog megteremtésének fizikájába. „Vajon együtt táncolnak a lelkek?” 



Vicceltek? (Kryon nevet) Mindannyian ezt teszitek! A lelkek családja táncol együtt a fátyol 

túloldalán. Kedveseim, ezért mosolyognak a veletek szemben lévők olyan sokat, mert örömteli az, 

ahogyan visszaemlékeznek ezekre a dolgokra. Érzitek? Igazán értitek ezt? Most a székekben ülve,

képesek vagytok magatokévá tenni ezt a gondolatot? Tudtok táncolni a Szellemmel, amikor a 

Földön vagytok? Ez most egy felkérés, és kérek még. (Kryon nevet) Mostanra ennyi elég.

És ez így van!

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Véget ért tehát ez a mai nap. Lesznek olyanok, akik azt mondják majd, hogy: „Az energia 

megszűnik az összejövetel után.” Ahogy ezt már korábban is elmondtuk, ez nem így van. Ez 

kvantum, ami azt jelenti, hogy ez többdimenziós, és időtlen. Amit a mai nap folyamán talán 

éreztetek, az ha megengeditek, akkor veletek marad. Egy héttel ezelőtt egy teljes közvetítést 

szenteltünk ennek a témának, de most nem erről szeretnék beszélni.

Kedveseim, az emberi lények kultúrái nagyon különbözőek. Ha bármerre is utaztok, akkor tudjátok

ezt. A kultúrák olyan sokszínűek, hogy sohasem tudjuk, hogy mire is számíthatunk. Minden más,

az  ételek,  a  hagyományok,  a  ruhák,  és  van,  aki  az  út  másik  oldalán  vezet.  Mindannyian

különbözőek vagytok. Az, hogy hogyan nőttetek fel és, hogy a történelemből mit tapasztaltatok

meg, az hatással van a gondolkodásotokra.  Ezen év februárjában,  egy közvetítésben 5 pontot

adtam át nektek arról, hogy mi fog történni az egyénekkel. Ez nem egy lista volt, mi nem adunk át

listákat.  Ezek arról  szóló fogalmak voltak, hogy mi is következik.  Újra ezt szeretném tenni,  de

másképpen,  mert  azt  egy másik  kultúrában adtam át,  nem pedig  ebben.  Tudtátok,  hogy még

ezoterikus értelemben is sok a különbség köztetek? Bármit is mondtak nektek, az helyes Isten

színe előtt. Lehet, hogy ez egy másik kultúrában teljesen különböző.

Ez most nem fog olyan sokáig tartani. Hozzátok szeretnék beszélni, ebben a városban, és átadni 

néhány fogalmat. Ezek egy olyan kérdés köré csoportosulnak, amit majd felteszünk. „Kryon, én 

egy öreg lélek vagyok. Mit tehet, hogy együttműködhessek a váltással? Milyen érzés lesz ez? Mi 

fog velem történni? Mondd el nekem, amit tudnom kell!” A válasz különböző a számotokra az 

oktatások, és a nevelésetek miatt. Az Akashátokban lévő történelem különbözik másokétól, 

ahogyan az is, amit arról mondtak nektek, hogy mire is számítsatok legközelebb. Tehát az első 

fogalom olyasmi, ami mindig azonos marad bármi is történjen. Hinnetek kell abban, hogy a váltás 

valódi.

A társam nyelvén létezik egy olyan szó, hogy „értelmezni”. Ez arra vonatkozik, hogy veszel 

valamit, és azt olyan szinten beépíted önmagadba, hogy az a saját valóságod részévé válik. 



Hisztek a mágnesességben, a két mágnes közötti láthatatlan erőben? Hisztek benne? A válasz: 

„Természetesen, hiszen ez fizika! Néha, hogyha két mágnes összeragad, szét sem lehet őket 

választani.” Igen, de kedveseim, ez is láthatatlan ám. Annyira magatokévá tettétek ezt a fogalmat, 

hogy már a részetek. Már kiskorotok óta látjátok. Még akkor is, hogyha teljesen láthatatlan, része a

valóságotoknak.

Milyen érzésetek van a váltással, a maja naptár napéjegyenlőségének precessziójával, a bolygó 

bennszülötteinek jóslataival kapcsolatban? Néhányan azt mondják, hogy: „Szép dolog gondolni 

erre, de ez nem nekem való. Kryon, annyi bizonyítékot sorolhatsz fel, amennyit csak akarsz, de én

nem hiszem el, hogy ez igaz.” Ha ez rólad szól, akkor nem kell messzebbre menned, mert a 

váltásnak azon jellemzői, amiket majd felsorolunk, számodra nem lesznek valóságosak. Ebben 

nincs semmi negativítás, vagy ítélkezés. Kedvesem, szabad választásod, hogy olyan maradhass, 

amilyen most vagy. Megértetted ezt? Isten szeretete feltétel nélküli. Nyugodtan sétálj ki innen 

hitetlenként, a Teremtő Forrás veled megy! Lehet, hogy egy egész életet várunk – talán az utolsó 

lélegzetvételig várva arra –, hogy elismerjétek a belső Istent. Lehet, hogy soha, de soha nem 

ismeritek ezt el. Ha ez most rólad szól, akkor a fátyol túloldalán pontosan abban a buliban fogsz 

táncolni, mint az öreg lelkek.

Kedveseim, ez nem jó vagy rossz, sötétség vagy fény kérdése azzal kapcsolatban, amit tesztek. A 

lelketeket mérhetetlenül szeretik. De sokan vannak itt olyanok, akik a saját városukban, a saját 

országukban ezt érzik is. Közületek néhányan érzik az országuk korát, az itt lévő portálokat. Már 

évszázadok óta érzitek ezt. Ti egy más kultúra vagytok. De hogyha részt vesztek a váltásban, 

akkor hinnetek kell a váltásban. Akkor valóban belsővé kell tennetek, és azt kell mondanotok, 

hogy:

„Igen, ez így megy.” Mindegy, hogy milyen kultúráról beszélek, ez az első lépés. Ez most nektek 

szól.

A következő lépés, a kettes számú. Kedveseim, engedélyt kell, hogy adjatok magatoknak a 

változásra, és ez nehéz. Mivel sokan vannak olyanok, akik szeretnek benneteket, ti is szeretitek 

őket, meg is bíztok bennük, és mindig azt tanították nektek, hogy ez nem helyes dolog. Vannak 

olyanok – akiket tiszteltetek, de már nincsenek többé jelen –, akik azt tanították nektek, hogy ez a 

változás nem az, ahogyan a dolgok működnek. Készen álltok ennek ellenére megváltozni?

El szeretnék mondani nektek valamit. Ha azok az emberek többé már nincsenek itt – talán azokról 

az emberekről beszélünk, akik felneveltek benneteket, és most az ő értékrendjük ütközik azzal, 

amit most itt láttok – akkor talán azt érzitek, hogyha részt vesztek a váltásban, akkor azzal pont azt

a bizalmat sértitek meg, amely annak idején összekötött benneteket.



Itt van az, amit mondani akarok nektek. Ők itt vannak, és azt mondják, hogy: „Most már tudjuk az 

igazságot. A fátyol túloldalán vagyunk ugyan, de ameddig ott voltunk, próbáltuk a tőlünk telhető 

legjobbat megtenni. Most viszont már tudunk a váltásról.” Talán halljátok is a hangjukat, vagy 

érzitek a jelenlétüket, amint azt mondják: „Minden rendben van, minden rendben van. A régi 

energiában a legjobbat tanítottuk nektek, amit csak tudtunk, de akkor még nem tudtunk a váltásról.

Fogalmunk sem volt arról, hogy a Föld tudatossága megemelkedik majd.” Engedélyt tudtok adni 

magatoknak a váltásra annak ellenére, amit valaha tanítottak nektek? Ezen keresztül kell 

menjetek. A szándékotokat kell adjátok a váltáshoz. Tudnotok kell, hogy ez helyénvaló, bölcs és 

tökéletes.

Hármas számú. Azt szeretném, hogyha a képzeleteteket használnátok, mert saját magatokon kell 

majd munkálkodnotok! Szeretném, ha elképzelnétek magatokat, amint kinyitjátok a lelketek 

spirituális ajtaját! Óvatosan! Lassan! Hadd áramoljon be a fény! Ahogy lassan keresztülsétáltok az 

ajtón, azt érzitek, hogy ez egy újjászületés. Tudnotok kell, hogy mielőtt keresztülmennétek az 

ajtótokon, a túloldalon az ajtó eltűnik – nem tudok visszamenni. Ez az ajtó nem Isten ajtaja, hanem

a tiétek. Ti teremtettétek meg, ti adtatok rá engedélyt. Ezzel az ajtóval minden egyes emberi lény 

rendelkezik. Ez a szabad választás ajtaja arra, hogy megismerjétek Istent. Hogy megismerjétek 

Istent, ne pedig imádjátok, szenvedjetek miatta, vagy kiálljatok egy csoporttal azon tűnődni, hogy 

merre is van, hanem azért hogy megismerjétek a bennetek lévő Teremtőt, a személyes 

kapcsolatot, mert ez a Teremtő Forrás része! A lelketek nem Istentől különálló dolog, Isten 

lelkekből áll. (Kryon nevet) Készen álltok erre? El tudjátok ezt képzelni?

„Kryon, ijesztőnek hangzik, hogy nincs visszatérés. Ha megteszem ezt, mi fog történni? Mi fog 

történni velem valójában? Elveszítem a barátaimat, a családomat. Ez fog történni? Kryon, olyan 

kultúrában élek, ahol a család nagyon, nagyon fontos. Nem mehetek keresztül az ajtón tudván azt,

hogy el fogom őket veszíteni.” Óh kedveseim, nem értitek ezt, ugye? Hadd kérdezzek tőletek 

valamit!

És  ez  így  van!  Ha  hirtelenjében  egy  csodásan  együttérző  emberré  válnátok,  olyanná,  akivel

könnyű  kijönni,  akkor  csak nevetnétek  ezen.  Egy pillanatig  is  azt  hiszitek,  hogy a  családotok

kitaszít  majd  emiatt?  Tudjátok,  hogy  mi  a  titok?  Ne  mondjatok  nekik  semmit,  csak  legyetek!

Hagyjátok,  hogy  a  bennetek  lévő  mesterlét,  a  jóindulatban  és  az  együttérzésben  kezdje  el

megmutatni önmagát!

Ez a negyedik, ami majd történni fog. Évekkel ezelőtt Lee a mérnök, egy székben ült, és 

megértette a belső Isten valóságát. Annak érdekében, hogy ez eljusson az elméjéig és a 

támogatásáig, mindaz, amit tettünk az volt, hogy szerettük. Azt is kérdezte, hogy: „Mi fog velem 



történni?” Aztán a legnagyobb békét érezte, amit valaha is érzett. Az aggodalmak eltűntek az 

életéből. Persze az aggasztó helyzetek megmaradtak, de maga a félelem és az aggódás eltűnt. 

Intuitív együttérzést kezdett el érezni, hogy megváltoztassa az életét, és a valódi barátságai 

megerősödtek. Csak olyanokat veszített el, akik nem szerették a benne élő együttérző embert. 

Kedveseim, nem fogjátok elveszíteni a családotokat attól, hogy jobb emberekké váltok.

Hogyha azt kell mondanotok, hogy vallást váltottatok, hát legyen! Ez nem valamiféle igehirdetés, 

ugyanis ez nem egy új vallás. Ez pusztán annak az elfogadása, hogy Isten bennetek él, és hogy 

belülről kezdi el a gyógyítást. Olyan öröm ez, amit ti éreztek, mások pedig látnak rajtatok. Végre

megszabadultok az aggodalmaktól és a drámáktól. Kedveseim, ebben a kultúrában ez egy nagyon

vonzó lehetőség ám. Álljatok készen még több barátra! Nem kell tudjanak arról, hogy milyen 

könyvet is olvastok! Ha megkérdezik, hogy mi változott meg bennetek, akkor egyszerűen 

elmondhatjátok nekik, hogy rájöttetek arra, hogy Isten nagyobb annál, mint ahogyan azt tanították 

nektek. Akkor majd ők is elhiszik, mert látni fogják.

Ötös számú. Mi történik ezután? Mi a hosszú távú hatás? Úgy hívják: egyensúly, hosszabb élet. 

Mennyit mosolyogtok? Vajon mindig savanyú arccal ücsörögtök, vagy csak most? Vonatkozik ez 

most bármelyikőtökre is? Féltek mosolyogni? Azt gondoljátok, hogy belül Isten örömével 

rendelkezni, az a gyengeségeteknek mutatkozik meg? Miért nem értékelitek át azt, amit a tükörben

láttok? Amikor az emberek Isten ragyogását látják rajtatok, akkor semmit sem kell tennetek. Nem 

kell könyvet írjatok, látónak, közvetítőnek, vagy gyógyítónak lennetek, csak járjatok a bolygón 

fénnyel! A bolygó pusztán azáltal megváltozik, hogy itt vagytok. Ez a hosszú távú eredmény. 

Megváltoztatjátok önmagatokat, az a körülöttetek lévőket, az a bolygót. Kedveseim, lehet ez ennél 

világosabb?

Miért féltek ettől ennyire? Attól féltek, hogy nem fogjátok jól csinálni? Tisztában vagytok azzal, 

hogyha Isten rátok néz, nincs olyan, hogy jó vagy rossz? Akárhányszor próbálkozhattok bármivel, 

el is bukhattok közben. Isten szemében mindig egyformán értékesek maradtok! Mindig. Mindig. 

Mondta ezt bárki is, hogy nem így van? Mondta nektek valaki, hogy Isten haragos, bosszúálló, 

dühös lesz rátok és elküld titeket valahová? Hisztek abban, hogy a Világegyetem és a lelketek 

megteremtője ilyen lenne? Már százszor elmondtam. Ha ti nem tennétek meg ezt a saját 

gyerekeitekkel, akkor Isten sem fogja ezt tenni veletek. Mit jelent a mitológia és mit jelent az 

igazság? Minden Földön járó mester a belső mesterről beszélt. Mit szóltok ehhez? Ezekről a 

tulajdonságokról szerettem volna beszélni.

Ez más, mint amiről februárban beszéltünk, mert ez nektek szól és emiatt jobban is fogjátok érteni.

Ez nem csak egy Kryontól származó üzenet, mert mindenki, akit a színpadon láttok, ezzel az 



üzenettel rendelkezik. Minden színpadon lévő közvetítő, ezt az üzenetet fogja átadni nektek. Ez 

hallhatjátok a májsztró zenéjében és láthatjátok az orvos tudományában is. Ugyanezt érezhetitek 

ki annak a szándékából, aki a közvetítésekről írt könyvet. Ez hajtja őket előre a Szellem 

szeretetében. Nem csak egyikünk van így ezzel, hanem mindannyiunk.

És ez így van. Ezzel mondunk ma búcsút egymásnak, de a többdimenziós nyelvben erre nincs 

külön szó. Láttátok tegnap és ma a „fény nyelvet”? Ül valaki a színpadon, aki ezt meglátta, 

megérezte és közvetítette. Tudjátok, hogy mit mond a fény nyelv? Azt, hogy Isten szeret 

benneteket. Ez ilyen egyszerű.

És ez így van!

Kryon
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