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Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 
 

A társam újra félreáll. Korábban meghatároztuk ezt, ez egy folyamat, amely tiszteletben tartja az emberi lényt. Egy 
folyamat, aminek szüksége van arra, hogy az emberi lény ott maradjon, ahol van és megossza az élményt. Tehát érezni 

és tudni fogja azt, de elkülöníti önmagát a tobozmirigy 3D-s átjárójától. Mivel azokban a pillanatokban, amikor ez 

történik, az nem egy mirigyben van. Ez egy meta-dimenziós, többdimenziós, dimenziókon túli átjáró, amely engedélyezi, 
hogy a bennetek lévő Teremtő Forrás kiterjedjen. Ez a közvetítés, ez elérhető és mindig is az volt. Habár ebben az új 

energiában, ez elérhető az új információk, az új gondolatok és az új folyamatok számára is, amelyek felétek érkeznek. 
 

Mielőtt elkezdjük az üzenetet és bármi is el lenne gondolva vagy összerakva, csak egy pillanatot akarok kérni. Mit 

érzékeltek? Mi történik veletek? Lehetséges az, hogy van egy intelligens Forrás az Univerzumotokban, a galaxisotokban, 
ami valahogy összerakta mindazt, amit itt láttok? Lehetséges az, hogy létezik egy terv, amely jóakaratú az emberi lény 

irányában, mert az emberi lény annak a Teremtő Forrásnak a része? Lehetséges az, hogy soha sem voltatok egyedül? 
Ezeket a szavakat sok évvel ezelőtt elmondtuk. Lehetséges az, hogy a család kicsit más, mint amit gondoltok? Lehet, 

hogy még nagyobb, mint ahogyan gondoljátok. Lehetséges az, hogy az üzenet, amit át akarok adni nektek, az helytálló, 
igaz, valós és amelynek a forrását nem ennek az emberi lénynek a testére alapozzuk? 

 

Sok időt vett igénybe a számára megérteni, hogy itt nincs trükk. Sok időt vett igénybe a számára, mert a doboz, amiből 
kijött, azt mondta, hogy így kellene lennie. Annak a doboznak a tetteitek miatt, következményei vannak. Isten nem beszél 

ilyen módon az emberekhez, itt egy trükk lehet. A bolygó sötétségénél be akarja törni a lelketeket és gyorsan tanul.  
 

Minden egyes alkalommal, amikor kinyitja ezt a mirigyet és a tobozmirigy a Felsőbb-Én átjárójává válik, megkapja Isten 

szeretetét. Ez csakis Isten és ez teljesen tiszta. A legtisztább dolog, amit valaha is megtapasztalt. Mindig ugyanaz, soha 
nem vette át a hatalmat felette, soha nem elfogult magával szemben, soha nem mondta azt egy embernek, hogy 

csináljon valami becstelen dolgot. Mindig gratulál, jobban is, mint jóindulatból. Ez a család. Soha nem változott 23 év 
alatt. 

 
Ennek ilyen módon kellene működnie kedveseim. Ha valamilyen fajta valós bizonyítékra van szükségetek, lehet, de csak 

lehet, hogy ki kellene nyitnotok a szíveteknek azt a részét, amelynek megvan a képessége arra, hogy megnyíljon és azt 

mondja, hogy: "Szeretnék érezni valamit. Szeretnék néhány... talán néhány visszaigazolást a sejtjeimben, hogy ez 
helytálló." Aztán elkezdhetitek érezni a hűvöset, ami akkor jön, amikor tudjátok, hogy az igazság feltárult. Az igazság az, 

hogy ismerlek benneteket, ismerem az életeiteket, tudom, hogy min mentek keresztül.  
 

Öreg lélek, ismert vagy a számomra. Olyan sok mindent csináltunk együtt úgy, hogy nem láttátok az arcomat, vagy a 

nevem, de veletek voltam mindvégig. Amikor azt mondom, hogy én, akkor az én a kíséretet jelenti, amelyben milliárdokat 
számlálhattok meg. Tudván, hogy kik vagytok, mellettetek állva a legkeményebb időben, könnyek közepette, keresztül a 

szomorúságon, ünnepelve azokat a pillanatokat, amikor a győzelemre isztok. Néha a győzelem az egészség, néha a 
győzelem az életen átívelő problémák megoldása. Ismerünk benneteket. Soha nem vagytok egyedül. 

 

Van egy rendszer, amit a társam körülbelül 4 éve tanít. Ez egy rendszer, amit megszámlálhatatlan csatornán 
megemlítettünk már. Igazából soha nem kötnénk egy csatornát sem ehhez a rendszerhez olyan módon, ahogyan ezt ma 

tesszük, amely tartalmazza a mai nap új energiáját. Mert ez egy olyan rendszer, amiről a legtöbben közületek még azt 
sem tudja, hogy hogyan használja. Néhányan állandóan használják, de még csak nem is tudják, hogy mit csinálnak. Ez 

nem intuitív dolog. Ez az igazság lesz a szinkronicitásról és mellékcímként pedig a "lemondás a harang-görbéről". 
 

Valami történik veletek, ami jó és a barátaitok körülöttetek azt mondják, hogy: "Micsoda egy szerencsés ember vagy!". 
Mik az esélyei annak, hogy ez megtörténhessen veletek? Amikor belementek egy bonyolult helyzetbe, - ami talán valami 
olyasmi, ami az emberiség kultúrájában általános, mint a sebészet - akkor bámulatos eredménnyel fogtok kijönni belőle 

és azt fogják mondani, hogy: "Ez túl van minden elvárásunkon, milyen egy szerencsés ember vagy!". Újra és újra 
megcsináljátok. Vagy elmentek egy helyre és pont a megfelelő emberrel találkoztok, aki ismer valaki mást, akinek pont 

megvan a kellő információja. Így pontosan úgy végzitek be, ahogyan azt akartátok. "Mi van az esélyekkel?", azt fogják 

mondani, hogy: "Magától értetődően adódik, hogy micsoda egy szerencsés ember vagy!" Mivel az emberek nem látják a 
szinkronicitás szerkezetét. 

 
A tervezés egy szerkezetét látják előretekintve. Ez az egyetlen módja annak, ahogyan megvalósíthattok dolgokat. Ebben 

a kirakósban még pozitív gondolatok is meg lesznek említve, de azok még tervezés alatt vannak egy lineáris formában. 
Tehát el fogtok érkezni a célhoz és nem számít, hogy milyen folyamatot tanultatok is meg, amely elvitt titeket A-ból B-be, 
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hanem lesz egy cél. Néhányan közületek el fogják érni a célt és kiragaszthatják a hűtőre. Így minden nap látni fogják. Ez 

a lineáris emberi lény. 
 

Mi lenne, ha azt mondanám nektek, hogy van egy folyamat, amely nem lineáris és egyáltalán nincs is célja. Nincs a 

linearitásban, de van egy a fogalmiságban. Egy fogalmi cél, amely azt mondja, hogy: "Kedves Isten, tegyél engem a jó 
helyre, mert nem tudom, hogy az hol van. Kedves Isten, amikor megteszed, tedd ezt kényelmesen a számomra. Hadd 
lássam az előjelét, tedd könnyűvé. Hozd el számomra a megfelelő helyzeteket, hogy odakerüljek." Mit szóltok ehhez? Ha 
ezt elmondjátok valakinek kint az utcán, akkor azt mondaná, hogy: "Te biztos ilyen New Age-es vagy.", mivel ez nem 

logikus. Mert ültök egy helyen, ahol számítotok arra, hogy Isten tesz valamit. Nem, ti nem.  

 
Ez a mai nap témája. Nem, ti nem. Ti egyszerűen megváltoztatjátok a hit dobozát, hogy az tartalmazzon valamit, ami 

nem 3D-s. De néhányan közületek nagyon régóta használják, csak nincsenek ennek a tudatában. Szóval, a mai előadás, 
amelyet úgy fogjuk nevezni, ahogyan a társam szeretné, a szinkronicitás erejéről szól. Az igazságról ezzel kapcsolatban, 

hogy mi is ez, honnan is jön, ki keveredik bele, mit is tehettek, hogy elősegítsétek. 
 

Az emberi lény, ezt a hitében teremti meg. Ahogy ez elkezdődik az a társamtól ered, aki szeret a parkoló angyalról 

beszélni. Mivel ez az a példa, amit használ, így mi is ugyanezt fogjuk tenni. Sok fénymunkás szereti használni azt, amit ők 
egy különleges angyalnak látnak, aminek ereje van a kocsiknál. Ez a különleges angyal a kocsi felett ül, felemelkedik és 

kinéz egy hatalmas parkolóhelyet, ahonnan éppen kiállnak. Hozzárendelitek az erőtöket a parkoló angyalhoz és találni 
fogtok valakit, aki éppen kiáll. Ez működik! Na mármost, ez nem előre eltervezés, ugye? Ez egy más elképzelés. Ez egy 

fogalom, ahol elhelyezhettek magatokra egy angyalt, aki a szemetekké válik. Távol a parkolóhelytől, hogy lássa az egész 

parkoló paramétereit és, hogy mi is történik mindenkivel ugyanabban az időben. Ha ez lehetséges, akkor a 3D-ben a jó 
sor és a jó hely felé tudjátok irányítani az autótokat azért, hogy a megfelelő időpontban megtaláljátok a beálló helyet, - 

különösen, ha nem vagytok mások által sorba állítva - hogy megérkezzetek, amikor valaki éppen kiáll. Ez működik, újra 
és újra működik! Működik, mivel ez a szinkronicitás definíciója. Nem előre tervezés, hanem egy fogalom, amelyet 

kijelöltetek. Hisztek abban, hogy megköveteli egy olyan helyzet átlátását, amellyel a 3D-ben nem rendelkeztek. 
Szinkronicitás. 

 

Most nem tudom lezárni ezt a parkoló angyal tulajdonságot anélkül, hogy meg ne adnám nektek a történet hátralévő 
részét. A társam igényli és én megadom a számotokra. Nincs olyan dolog, hogy parkoló angyal. Ez az erőtök 

hozzárendelése egy mitológiai teremtményhez, akinek zongorista mellkasa van. Az emberek nagyon jók ebben. Nem 
hisznek abban, hogy meg tudják csinálni, de hisznek az angyalokban, hogy az angyali erő meg tudja ezt tenni, ezért 

hozzárendelik az erejüket. Ezek ti vagytok kedveseim, akik ezt teszik. Ti csináljátok ezt, csak nem hiszitek el.  

 
Tehát, itt vagyunk a példával, amely ugyanaz, mint amit időről-időre átadtunk. A társam adta át és én bátorítom, hogy 

adja át újra, mivel ez az egyetlen, amelyet olyan sokan megértetek. Most, hadd tegyük ezt nagyobb határok közé, legyen 
ez az élet és a megélhetés. Itt egy olyan helyzetben találjátok magatokat, ahol azt kívánjátok, hogy egy olyan terület felé 

mozduljatok el, amelyet nem ismertek. Csak várakozni akartok és amikor vártok, az egy metafora. Mivel az emberi lény 

járművét letenni egy helyen, az helyénvaló az életetek számára, bárhol is legyen az. Ez elvisz oda titeket, tehát 
haladhattok tovább azzal, amiért érkeztetek. Ez a metafora. 

 
Az embereknek van egy elképzelésük arról, hogy ez milyen is lenne. Normális a számotokra célokat készíteni. "Könyvet 
akarok írni, egy gyógyító központot akarok teremteni, ezt akarom, azt akarom..." Ez teljesen normális. Az első, amit meg 
akarok kérdezni tőletek az az, hogy rendben vagytok, ha ez nem így van? Mit gondoltok? Jobb az, ha rendben van? 

Rendben vagy, ha passzol az Akashához, amiért jöttél? Azt mondjátok nekünk, hogy: "Rendelkezünk vele, de talán még 
nem vagyunk a tudatában." Itt van az, hogy hogyan működik. Ez a hogyan a 3D-ben. 
 

Eljöttök egy olyan találkozóra, mint ez és először találkoztok valakivel. Nem vele érkeztetek. Egy helyen hátul, vagy a 
mosdóban találkoztok vele és elkezdtek beszélgetni. Azt találjátok, hogy általános az érdeklődésetek. Aztán bármi 

történhet. Információjuk van, amire szükségetek van, vagy nektek van valamitek, amire nekik van szükségük. Aztán 

elhagyjátok a kapcsolódást, amire nem is számítottatok és a kapcsolódás valami máshoz vezet el. Mivel ismerik azokat az 
embereket, akiket ti nem és fordítva. Felhívhatjátok őket, találkozhattok velük, ha akarok. Aztán itt jön valami, amire nem 

számítottatok. Azon találjátok magatokat, hogy egy olyan területen dolgoztok, amire nem is számítottatok. Ez sok olyan 
dolgot teljesít be, amit akartatok.  

 
Néha teljesen elvárások nélkül érkeztek meg és találkoztok életetek párjával. Ez újra és újra megtörténik, mivel azt 

határoztátok el, hogy oda érkeztek meg, ahol a család van. Az emberi lények újra és újra csak magukban laknak, hogy 

egyedül legyenek, mert senki sem hisz abban, amit csinálnak. Aztán eljönnek egy találkozóra, mint az enyém és találnak 
valakit, aki viszont hisz benne. Az élet változás, románc és szinkronicitás. Nem tervezhetitek el. Látjátok a különbséget?  

 
Az ember, aki kilép az ajtón ezen találkozó felé, az mit tett? Túlságosan előre szaladtam. Mit tett? "Ez egy jó találkozó 
lesz, legyen energiaátadás, érkezzen meg, érezzük jól magunkat, majd távozzunk." Vagy: "Drága Szellem, feltételezem, 
hogy találkoznom kell valakivel, aki megadja a számomra, hogy legalább mindezeket megkereshessem". Látjátok itt a 
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különbséget? Az egyik eltervezés, a másik pedig olyan fogalmakat vár el, amelyeket nem tudtok meghatározni. A 

fogalmak, amiket nem tudtok meghatározni azok, amelyek az életeteket elvezetnék egy olyan helyre, amire nem is 
számítottatok. Öreg lelkekkel ülök egy helyen és legalább az egynegyede közületek pontosan tudja, hogy miről is 

beszélek. 

 
Itt vagytok, mert valaki mutatott nektek valamit, ami megfordított titeket. Ez keresővé tett titeket, nem igaz? Nem egy 

doktrínát adott nektek ugye? Keresővé tett. Fogadnátok rá? Keresővé tett titeket, belehelyezett egy hivatásba, ami azt 
mondja, hogy: "Istenien építettek meg? Lehet valami nagyobb dolog a biológiám? Valami, amit veleszületettnek hívnak, 
amely intelligens és tudja, hogy ki vagyok, ami együttműködik velem, amikor kérdezem? Egy tudat, a tudaton belül?". Ez 

az átlagosnál is jobban összekötne a szinkronicitással, a harang-görbén túl. 
 

Tehát, most adtam át nektek a forgatókönyvét annak, ami újra és újra megtörténhet az ilyen találkozókon, kis és nagy 
összejöveteleken. Egy percen belül elérkezek oda, ahová szükséges.  

 
Most hadd beszéljünk arról, hogyan is működik ez. Ezek a dolgok, amelyeket fejtegetünk, ritkán vagy soha sincsenek egy 

olyan csomagban, mint ez. Először az emberi lény fenségéről kellett beszéljünk. Ez nem volt túl régen, át is adtunk 

nektek egy közvetítést, amit az emberi lény kilenc energiájának hívtunk. Ez az egyike annak, amit a társam elkezd 
megtanítani. Ezoterikus, bonyolult és időszerű. A tulajdonságoknak vannak olyan fogalmi részei, amelyeket meg kell 

tanulni ahhoz, hogy túlhaladjunk azon, amit egy emberi lény valaha is hallott a találkozókon. Itt van egy közülük: 
 

Ha az igaz kedvesem, hogy a Teremtő Forrás részei vagytok, akkor logikusan megérthetitek azt, hogy a lelketek - ha meg 

akarjátok nevezni - roppant nagy és csak egy része van benne a biológiátokban. Ha minden része ott lenne, akkor 
eltűnnétek. Jobban be tudjátok kapcsolni a fényt magát, mint az emberek mestereinek az ereje. Rendelkeznetek kellene 

azzal, amit Elizeus és Illés együtt láttak és tapasztaltak meg. Isten ereje elporlasztja a sejtszerkezetet. Egy emberi lény 
nem tud a teljes erejében megélni, értitek? Ha ezt megértitek, azt is meg fogjátok érteni, hogy csak egy részével 

rendelkeztek annak, amik vagytok, ami a Teremtő a testetekben. 
 

Szóval, itt van az, ami egy másik kérdésért könyörög: "Hol van a maradék rész?" Velem van. A fányol másik oldalán van, 

része a Teremtő Forrásnak, sohasem hagyta el azt. Itt van most az, amit nehéz a dobozotokban körbe cipelni. Egy testi 
azonosság, amely egyedülálló - ahogy elmondtuk korábban -, de ti valójában nem azok vagytok. Része vagytok egy 

csoportnak, ami Isten. Egy részetek elkülönül, testivé válik, amely egy test egy arccal, valamint - nevezhetitek úgy, hogy 
- egy élettel. Ez az, ahogyan a dolgokat látjátok.  

 

Hadd mondjam el nektek az igazságot, azt hogy többdimenziós lények vagytok és egy részetek a fátyol másik oldalán 
van, amelyet Istennek hívtok. Használjátok! Nincs elkülönülve. Nincs egy lélek valahol az arcotokkal a fátyol túloldalán, 

kopogva a lábujjával, várva a többi részére, hogy előjöjjön. Vannak emberek, akik azért hisznek ebben, mert minden, 
amit tenni képesek az az, hogy kivetítik a linearitásukat Isten magasztosságára. Beszéltünk erről.  

 

Tehát, szokjatok hozzá a tényhez, hogy van egy kvantum Isten, valamint egy lineáris emberi lény és nem tudjátok őket 
könnyen összerakni. A leves részei vagytok, amely Isten. Ez a rész letekint rátok és mindig elérhető. Mindig elérhető. 

Pont úgy, mint a parkoló angyal. Mindent lát. Képzeljétek el egy darabkátoknak. Csak tegyétek be a 3D-tekbe. Az égből 
kémlel titeket. Folyamatosan mindenre figyel, tudja, hogy kik vagytok, mindent tud rólatok. Mindent, mivel ez a részetek. 

Információkat közvetít a számotokra, amelyeket az intuitív gondolatokon keresztül fogadtok. "Itt vagy?", "Érted?", "Kelj 
fel és menj el egy helyre, ha figyelsz!". Itt van, amit tudnotok kell: ezzel minden egyes emberi lény rendelkezik a 

bolygón, mivel minden egyes emberi lény része az egésznek. Értitek ezt?  

 
Mi is történik azonban, ha van egy közvetítés és az emberek 90%-ának nincs rádiója? Nem kapják meg. A közvetítés attól 

még ott van, név szerint nekik címezve. Nincs rádiójuk, mivel nem hisznek benne. Na, itt jöttök ti. Néhányatoknak régóta 
megvan a saját rádiója, néhány közületek pedig csak most szerzik meg. Hisztek benne, hogy a tobozmirigy egy olyan 

rádió, amely egy többdimenziós átjáróba nyílik meg és helyesen rá is hangolódik arra, ami ti magatok vagytok. Nehéz ezt 

megértenie egy emberi lénynek. Össze-vissza vezet titeket, feljegyzi, hogy kik vagytok, jóindulatú, része Istennek, része 
nekem. Nehéz ezt elmagyarázni.  

 
Ezért érződik ilyen jól kedveseim. Még csodálkoztok, hogy miért érződött ilyen jól? Miattatok. Ez csodálatos. Ha a 

Teremtő Forrás részei, kvantumok és többdimenziósak vagytok, akkor az azt jelenti, hogy Isten a ti arcotokkal 
rendelkezik. Sohasem vezet el titeket egy helyre más okból, mint a jóakarat és a gyönyörűség. Ez a rendszer.  

 

Most, hadd menjünk vissza oda, ahol akkor voltatok, amikor eldöntöttétek, hogy eljöttök erre a találkozóra. Miről is szólt 
ez? Néhányan közületek úgy ülnek ma itt, hogy az utolsó percig nem is tudtak a találkozóról. El akarom mondani nektek, 

hogy behangolódtatok. Működik a rádiótok, mivel az intuitívság beszélt hozzátok és utasított titeket arra, hogy keressetek 
egy helyet, csináljatok valamit, menjetek el valahová és jöjjetek rá. Ez történt. 
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Most, fel fogok tenni egy varázslatos kérdést, ne érezzétek túl rossznak. Kivel nem találkoztatok a szobában? A nagy 

kérdés az, hogy nem találkozhattok mindenkivel, ugye? Most, belekerülünk a szinkroniciás folyamatába és a folyamat 
intuitív gondolatokon keresztül vezet. Keresztül azon, amit veleszületettnek hívtok, a test intelligenciájának, azért, hogy a 

jó helyen legyetek a jó időben és beszéljetek a megfelelő emberrel. Ezt itt nem tervezhetitek meg, ugye? Be fogtok 

hangolódni rá. Néhányan közületek be is van. Felfedeztek dolgokat itt ma, amelyek változásokat fognak okozni az 
életetekben. Találkoztatok másokkal, ez az, amiről ez szól.  

 
Szóval, amikor az emberi lény azt mondja neked, hogy: "Biztos ilyen New Age-es vagy, aki csak azt hiszi, hogy 
megtörténnek a dolgok". Nem, ti egyáltalán nem hisztek ebben. Dolgozni fogtok érte, hangolódni fogtok, intuitív 

gondolatokat kerestek, annyira figyeltek, amennyire csak tudtok, ez helyez titeket el a jó helyre, a jó időben. Oszlassuk ez 
azt a véleményt, hogy egy New Age-es személy csak ücsörög otthon és semmit sem csinál, várva Istenre, hogy beszéljen 

hozzá. Ez nem így működik. Felálltok és körbe fordultok. Elmehettek helyekre, amiknek egyáltalán nincs számotokra 
semmi jelentősége, csak az, hogy meg kell tanuljátok használni az intuíciótokat. Helyes volt ez, vagy nem volt helyes? 

Milyen érzés, amikor helyes és milyen, amikor nem az? Hasonlítsátok össze. 
 

Igen hamar, mint bármilyen más izom is a testben, jobban kezd működni értetek. A veleszületett értetek működik, hogy 

megtalálja a behangolódást. Akkor körbe tudtok úgy nézni a szobában, hogy azt mondjátok: "Igen, nem, nem, nem, 
igen, igen, igen..." Tudván, hogy kivel kellene beszéljetek és talán, hogy ki érti meg azt, hogy a család az egység. De 

vannak olyanok a családon belül, akiknek van valamije a számotokra. Ők másképpen rezegnek amiatt, amit tesznek. 
Látjátok a szemeikben. Ez az intuíció és ez a legjobb dolog. De várjatok csak, amíg visszatérni nem látjátok.  

 

Amikor valakire ránéztek, az visszanéz és azt mondjátok, hogy: "Szia barátom, jó látni téged!", talán egy pillanatra meg is 
ölelitek egymást, kezet fogtok a kultúrátoktól függően és tudjátok azt, hogy épp most találkoztatok újra egy legjobb 

baráttal. Lehet, hogy van valamijük, lehet, hogy nincs, ez csak egy lehetőség egy pillanatig. Ezért össze tudjátok keverni 
egy kvantum módon és nyugtázzátok azt a tényt, hogy öreg lelkek vagytok és ez épp elég is. 

 
Az embereknek a legkeményebb dolog az, amit most fogok elmondani. A folyamat más, mint gondoljátok. Először meg 

kell ezt alapoznunk, mivel ez nem lineáris. Ez egy fogalmi tulajdonság, amelyet nem tudtok eltervezni. Az időzítése nem 

ismert és nem tűzhetitek ki az eredményét a hűtőtökre. Szóval, az emberi lény időtlen hite szükséges hozzá. Ez az első 
számú. Abból alapoztuk meg ezt az információt, ami a sokaságotokból jött a fátyol másik oldaláról, mivel nem 

tarthatjátok meg minden mesteriességeteket, amivel a fizikai testetekben rendelkeztek. A Teremtő Forrás részei vagytok 
és mindig is azok lesztek. Egy részetek a fátyol felém eső oldalán van. Ez a rész, ami intuitívan beszél hozzátok, amely azt 

mondja, hogy: "Menj balra, menj jobbra, állj fel, ülj le, menj odaát találkozni azzal a személlyel!". 
 
Most a következő, ez is nehéz. Hogyan határozzuk meg mi ezt? Van 7 milliárd lelkünk a bolygón és mindannyian 

ugyanazzal a tulajdonsággal rendelkeznek, mint ti. Mindannyian. Mindannyian a fátyol másik oldalán vannak, éppen úgy, 
ahogyan itt is. Mindannyian. Mindegyikük egyszerre beszél és közvetít dolgokat. De ők Isten elméjével közvetítik ezeket a 

dolgokat, mivel ők a fátyol felém eső oldalán vannak. Értitek ezt? Tehát, ha rendelkeznek egy fizikai énnel, amelyik 

teljesen és totálisan naiv, nincs rádiója, nem tesz nagy különbséget és még az is közvetítik, hogy mi zajlik odafent az 
égben, akkor ez azt jelenti, hogy jól figyelhettek rájuk. A rezgésétekre hangolódtak, el fogják mondani nektek, hogy hová 

ne menjetek, el fognak mondani nektek dolgokat, amelyek intuitívan vezetni és segíteni fognak titeket. Majd azt nem 
értitek. 

 
Akkor újra. Az egyedülállóságban egy lélekhez kapcsolódtok, magatokhoz, itt a fátyol felém eső oldalán, igaz? Nem, ti 

mindannyiukhoz kapcsolódtok. Ők mindannyian egy időben jóakaratúak és ebből kifolyólag még a lélek részei és az egész 

darabkái is, - akik nem hívők - csendben közvetítenek olyan információt, amely segíteni fogja az emberiséget, titeket és 
azokat is, akik nem figyelnek. Mindannyiuktól kaptok irányítást. Ez egy nehéz fogalom. 

 
Tehát, ez nem csak értetek van, hogy itt és ott legyetek, ez azokért is van, akik távol maradnak innen, vagy tudják, hogy 

odaát fejlődnek. Az intuíció elkezd növekedni és ti igazán, de igazán szerencsésekké váltok más emberi lényekhez képest. 

"Nahát!" - mondják az emberek: "Nézzétek az a tragédiát, amiből kiszabadultak! Miért hagyták el az épületet, mielőtt 
összeomlott?" Azt fogják mondani, hogy: "Nem tudom". Valami azt mondta, hogy: "Menj!" és ők megtették. Ez akkor 

lehetséges, ha az emberi lélek olyan módon van kapcsolatban, hogy mindenkihez beszél egy időben, valamint azokhoz, 
akik ezt elfogták a rádión. Ezek az öreg lelkek. 

 
Mit gondoltok, mit kellene tennetek ezzel az információval? Nos, mi már egy kicsit felfedtük. Megérteni a folyamatot és 

hinni benne. Ez az első. Ne legyetek csalódottak amiatt, hogy a tervezés nem működik. Nem rendelkezhettek 

mindkettővel kedveseim. Nem lehetnek terveitek a sarokban, arra az esetre, ha a szinkronicitás nem mutatkozna meg. 
Mert el fogjátok kerülni a szinkronicitást, ha ezt teszitek. Értitek ezt? 

 
A második: értsétek meg azt, hogy a szinkronicitás elvihet titeket egy olyan helyre is, ami még nincs megtervezve. Ez 

rendben van? Az öreg lélek ül a székben és azt mondja, hogy: "Igen, minden rendben van. Igazán.". Valóban? Mert az 

emberek szeretik ezt ilyen módon, hogy taszigatják őket kényelmetlen helyzetekbe és helyekre. Meg tudjátok becsülni 
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azt, ahol vagytok és azt mondani, hogy: "Drága én, jó magammal lenni. Ez az, amit ismerek, feltételezem, hogy itt kell 
lennem, mivel ez az, ahová a szinkroniciás elhelyezett.". Érezhetitek Isten szeretetét, az agyatok, a szívetek és a testetek 
minden sejtjében, amikor azt mondjátok, hogy: "Köszönöm Istenem," - mondjátok "amiért jó helyre tettél a jó időben!". 
 

Hadd mondjunk el nektek valamit. A célotok soha nem lesz teljesítve. Ez rendben van? Mindig mozgásban lesztek, 
mindig. A tudás, tudatosság és az energia megmászni való létrája mindig ott lesz. Mindig kerülnek új dolgok az utatokba, 

mindig. Egészen az utolsó lélegzetvételetek pillanatáig, soha nem lesztek megérkezve. Egyik sem tetszik nektek, ugye? El 
akartok jönni egy helyre és azt mondani, hogy: "Megcsináltam! Ez az, ahová tartozom és soha többé nem kell 
dolgoznom.". Az öreg lelkek mindig dolgoznak. Ezt határozottan el kell, hogy dobjátok és ennek elég jónak kell lennie a 

számotokra. Ezért vagytok itt. 
 

A szinkronicitás olyan helyekre tehet benneteket, amelyek gyönyörűek. Meg tudja menteni az életeteket. Meg fogja 
menteni az életeteket. Minden karmikus tulajdonságot legyengít, amelyek állandóan ráncigáltak titeket. Megváltoztatja a 

módját annak, ahogyan az emberek rólatok vélekednek, mivel megváltoztatok. Megváltoztatja a módját annak, ahogyan 
az emberekről vélekedtek, mivel olyan helyekre tesz benneteket, ahogy meglátjátok, hogy kik is vagytok. Átrendezi azt, 

hogy mit hisztek, mert elkezditek azon cselekvés újra kikényszerítését, amely működik. Kiálltok és valaki azt mondja, 

hogy: "Fogalmam sincs, hogy hová tartasz, de büszke vagy rá.". Egészségesebbek és boldogabbak vagytok, mint ők, 
valamint szerettek olyan embereket is, akiket ők nem. Értitek, hogy mit mondok? 

 
Ez egy változás. Ez változás mindenben, amit az emberi lény a 3D-ben csak kigondolt. Nem hagy elveszni és meghalni. Ez 

egy olyan társulás, amely egy új fogalmi megállapodás és, amely a részetekre dolgozik. Igényeljétek! Már rendelkeztek az 

agyatok megváltozott működésével. Mozduljatok el erre a helyre, oda mielőtt elhagytátok. Néhány helyet ezzel a 
különbözőséggel fogjátok látni, mint ahogyan ezt néztétek és azt fogjátok mondani, hogy: "Ha... akkor... ami... fogom... 
segíts benne.". 
 

Várjátok el a szinkronicitást! Ha nem érkezik meg, akkor nem is kellett volna. Az emberek viccesek. Pillantsatok rá a 
szófordulatokra, amelyeket a kultúrátokban mindenki használ: "Nos, gondolom így kellett történnie.". Fogalmuk sincs 

róla. Nos, az Univerzumnak van egy üzenete a számomra: "Fogalmuk sincs róla. Ez pontosan így van. Pontosan így.". De 

éppen most adtam át ennek a működését. Ez csodálatos és értetek van. Az információ folyamatosan közvetítve van, még 
a nem hívő lelkek számára is, mivel ők a fátyol felém eső oldalán vannak és tudják, hogy ez ugyanúgy értetek is van. 

 
Segít haladni nektek, mert lehet aztán több is, mint ez. Segít nektek üzemeltetni azokat a folyamatokat, 

törvényszerűségeket és embereket, amik rendelkeznek a dolgokkal és, amik felvidítják az Akashátokat. Ez az, ami 

újdonság. Ez a kezdete lesz egy olyan házasságnak, ami nem csak az embereket segíti elnavigálni az emberiségben, 
hanem elnavigálja őket abban is, ami érkezik. Előkészíti a következő kört. 

 
Mit is mondunk nektek? Utoljára az Akasha örökségről beszéltünk nektek, arról hogy, amit most tanultok meg, azt ez viszi 

tovább a következőbe. Tehát, a mostani előkészületeitek fogják tovább vinni ezt a követezőbe. Emlékezni fogtok rájuk és 

folytatni fogjátok. A ma szinkronicitása, a holnap jövője. Ez annyira fontos, hogy elkezditek megtanulni, hogy hogyan 
használjátok. Ez hordozza magában azt, hogy hogyan várjátok el, hogyan higgyetek benne és, hogy hogyan 

változtassátok meg a dolgok működésének módját a magatok számára. Mindaddig, amíg ez az új tanítás, amit 
elmondtunk, meg nem haladja a harang-görbét, amely azt mondja ki, hogy ebben a termemben átlagok vannak, olyanok, 

akik jobbak és rosszabbak, meg bizonyos ilyen dolgok. Hát nem, ezt ti irányíthatjátok! 
 

Mindaz, amit tennetek kell egy kicsit rögös, szinkronicitásnak hívják. Ez nincs megkérve a számodra öreg lélek, vagy 

bármelyik emberi lény számára is, aki azt kívánja, hogy bárcsak lenne egy rádiója. A rádió a bent lévő hiányos Isten 
Felsőbb-Énjének elismeréseként, egy hajlandóság a figyelemre olyan módón, amellyel soha azelőtt nem rendelkeztek. 

Egy Forrás, amely szerető, csodálatos és soha sem fog megváltozni. 
 

És ez így van. 

 

Kryon 
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