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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, 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 kézrátétellel gyógyítani.”. 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
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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? Áh, 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
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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 3as 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
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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
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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.
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