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Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 
 

Újra csak elmondom, hogy mit is éreztek most. Ez egy olyan fogékony időszak, hogy amit ma láttok vagy hallotok, lehet, 
hogy felnyitja a hitetek dobozát. Szeretnénk csinálni valamit ezen az estén, az esemény záró pillanataiban. Fel szeretnénk 

fedni a lehetőségek egy listáját a számotokra. Ezek gyönyörűek, és a legtöbbjük hihetetlen. El is fogjuk nevezni őket.  

 
Vannak olyan új paradigmák, amelyek fel fognak bukkanni a bolygón. A létezés új paradigmái, szó szerint annak a módja, 

ahogyan felébredtek, teszitek a dolgotokat és újra elmentek aludni. Ha kivetítenétek önmagatokat mostantól egy vagy 
két nemzedéknyire, akkor ezeket a lehetőségeket láthatnátok, amiket most átadunk nektek. Nos, ezt már sokszor 

megtettük számos témával kapcsolatban, de ezt most az "együttérzés tényezőnek" neveznénk el.  

 
Elmondtuk már korábban, hogy bármilyen civilizáció megvilágosodásának mércéje, az maga az együttérzés tényező. Van 

könyörület abban, amit tesznek, amit terveznek? Léteznek tényleges struktúrák az együttérzésre? Ez az, ami 
megkülönbözteti az emberiség magas és alacsony tudatosságát. 

 
Kedveseim, a társam megemlített nektek pár olyan dolgot, amit arról adtam át nemrégiben közvetítésekben a 

számotokra, hogy megnövekedett az együttérzés és a cselekvés a bolygón. Nem igazán fogok túl sokat mondani azokról, 

akikre ez irányul. A még meg nem történt lehetőségekről szeretnék beszélni.  
 

Van egy olyan hely ezen a bolygón, ahol évezredek óta nagy viszályok dúlnak. Két testvér harca ez, amit még ma is 
láthattok Izraelben. A származásuk azonos. Néhányuk még vérrokonnak is tekinthető, de a régi túlélő tudatosságban 

hadilábon állnak egymással, és mindkettőjüknek megvan az oka gyűlölni a másikat.  

 
Amikor elkezditek meglátni szertefoszlani ezt néhány érkezőben lévő ember miatt, és mert a programjukat kipróbálják, 

akkor azt akarom, hogy emlékezzetek erre a pillanatra! Lehetséges, hogy az együttérzés változást okozhat ott? 
Kedveseim, ez lassú lesz. A dolgok fejlődésének menete: két lépés előre, egy hátra. Ne legyetek zaklatottak, ha valami 

rosszabbra fordul, majd pedig jobbra, mert a tudatosság fejlődése mindig is ezt a jellemzőt hordozta. Semelyik 
paradigmaváltás nem megy zökkenőmentesen. Olyan sokan vannak, akik nem akarnak mozdulni, és olyanok, akiknek 

fogalmuk sincs róla, hogy hogyan is kellene. Nem láthatjátok, amiről nem tudtok. Tehát vállalkozásba kezdtek, és 

kipróbáltok olyan dolgokat, amik néha nem jönnek össze. Aztán újra megpróbáljátok, és az lesz a módja annak, ahogy 
működni fog.  

 
Az elmúlt közvetítésben már elmondtuk nektek, hogy mi is lenne egy jó ötlet. Valami olyasmi, ami fel fog bukkanni, és 

ugyan lehet, hogy még nem lett elnevezve, de mi megszólítottuk a bolygó kormányzatait, ahol csak közvetítettünk. Azt 

mondtuk, hogy könyörületből fel kellene építeni és finanszírozni kellene a bolygón az "Együttérzés Nemzetközi Hivatalát", 
a sötét oldal elől menekülő családok számára. Ez egy nagyon problémás ügy. Az ok, hogy ez egyáltalán problémaként 

merül fel az, hogy nem létezik olyan, hogy "Együttérzés Hivatala". Nincs rendszer, ami kezelné a könyörületes 
eseményeket. Nos, ez egy régi hír. 

 

Beszéljünk néhány útban lévő dologról. Alig fogtok hinni bennük, mert a túlélő tudatosságotok azt fogja mondani, hogy: 
"Miről beszélsz Kryon? Ez nem lehetséges!" Azt fogjátok mondani: "A dolgok itt nem így mennek.", és én azt mondom 

nektek, hogy igazatok van, de amit most meghatározunk, az soha, de soha nem működne a régi energiában. Vannak 
olyanok, akik el fogják kezdeni megsürgetni az együttérzés tényezőt. Beszéljünk néhány témáról... 

 
Üzlet 

 

Mennyire együttérző az üzleti világ? A válaszotok az lenne, hogy: "Nos, nem igazán." Páran azt mondják, hogy: "Éltem és 
dolgoztam vállalati helyzetben. A marketing és a szerződések világában nem igazán sok együttérzés van." Mi lenne, ha 

mégis lenne? Jeleztük, hogy léteznek olyan energiák, amiket még nem tapasztaltatok meg. Ezek az energiák mindenhol 
ott vannak, fizikaiak ugyan, de még nincsenek elnevezve. Hadd mondjam el nektek, hogy mik is ezek. Ezek katalizátorok, 

amikor az együttérzést használják. 

 
Ha az üzleti élet össze tudna találkozni az együttérző módszerrel, ahol a célok mások lennének, mint egyszerűen a 

termékek és a profit, akkor ez valami más kellene hogy legyen, ott könyörületes cselekedet lenne az üzleti életen belül, 
és így az emberek ki lennének segítve. Ez vadonatúj dolog lenne. Amikor ezt észreveszitek, akkor valami olyasmi történik, 

amire nem számítotok. Amint ez bármilyen vállalaton belül megvalósul, a siker garantált. Ez minden, amit csak egy 

http://www.kryon.com/cartprodimages/2016%20downloads/download_hamburg_16.html


www.kryon.hu  2/3 oldal 

vállalat kívánhat és mindenki nyer rajta, de csak kevesen csinálják. Többet fogtok látni ezen kevesekből, és nyilvánosan 

fogják tenni azt, amit csinálnak. 
 

Egy új paradigma kezd feltűnni az üzleti életben. Minden alkalommal, amikor eladnak egy terméket, valakit segítenek is 

vele. A vállalaton belül belsőleg finanszírozzák mások megsegítését. Egy vállalat sikerességét nem csupán a profitja, 
hanem az együttérzési tényezője alapján mérnék le. Pont úgy, ahogy manapság az ökológiai tényezőt mérik. "Ez egy zöld 
vállalat, vagy sem? Ez egy együttérző vállalat, vagy sem?" Lehet, hogy még a pénzváltás rendszerénél is meglátjátok ezt 
a mérési módszert. Vannak olyanok, akik most figyelnek, és azt mondják: "Túl messzire mész ezzel." Mi lenne, ha az 

együttérzés valami olyasmi lenne, amit látni akartok és elkezditek mindenhol keresni? Kettes számú... 

 
Gazdaság 

 
Egyik gazdasági rendszeretek sem könyörületes, egyszerűen csak "létezési" rendszerek. Van jobb módszer? Mi lenne, ha 

egy olyan gazdasági rendszert terveznétek, ami részben az emberek megsegítésén munkálkodna? Mit gondoltok, ez 
működne azután? Néhányan azt mondanák: "Nos, létezik most néhány ilyesmi rendszer." Hát nem igazán, nem igazán. 

Van pár hiányzó részlet. Nem tudjátok, hogy mit nem tudtok. Van pár olyan fiatal napjainkban, aki számítógépes 

szimulációban néhány olyan gazdasági rendszer programozásán dolgozik, ahol a gazdaság rendszere maga képes úgy 
növekedni, hogy közben segíti az embereket. Nem adományozó programokról beszélünk, hanem könyörületes 

cselekedetekről. Néhányan azt mondanák, hogy: "Ezek a rendszerek nem létezhetnek, nem a gazdaságban." Óh, de igen, 
fognak! Csak még nem láttátok meg őket. Egy szót fogok megemlíteni... 

 

Politika 
 

Azt fogjátok mondani, hogy: "Ez soha nem történhet meg." Együttérző politika. Ahol a megválasztást kívánó jelöltek 
figyelmesek, kedvesek egymással, vagy csodás ötleteik vannak, és olyan gyengéd módon versengenek egymással, hogy 

melyiküknek van a leginkább könyörületes programja. Egy olyan, ami működik, aminek kiszámíthatóan van értelme, és ti 
azt fogjátok mondani erre, hogy: "Soha!" Néha egy lépés előre és kettő hátra, néha pedig két lépés előre és egy hátra.  

 

Tudom, hogy ki vagyok, és egy kérdést fogok feltenni, ha idefigyeltek. Mit gondoltok az amerikai elnökválasztási 
folyamatról? Láttok bármi furcsaságot? Kedveseim, az olyan furcsa, amilyen sohasem volt. Az az oka, hogy az emberek 

tízmilliói egy új paradigmát akarnak. Nem tudják, hogy mi is ez, és készen állnak a nagy változások kieszközlésére, csak 
hogy semmi ne legyen ugyanolyan. Könyörületes politikát szeretnének látni. Még ugyan nem, de amit láttok, az azon 

vágyuk, hogy más legyen, mint eddig volt. Az egész bolygón ezt fogjátok látni. Lesznek olyan politikusok, akik ki fogják 

ezt próbálni, de bele fognak bukni, mert a rendszer még nem áll készen rá. Egyre több és több próbálkozást fogtok látni, 
és aztán idővel a politikában lévő együttérzés szó lesz az, amit a saját országotokban megtapasztalhattok.  

 
Ezoterika 

 

"Mi a helyzet a könyörületes ezoterikával? Azt fogod mondani Kryon, hogy az már olyan. Az ezoterikus mozgalmak és a 
metafizika, mind az együttérzésen alapulnak." Nem eléggé! Kedveseim, olyan új módokat fogtok találni arra, hogy 

valóban együttérző ezoterikával rendelkezzetek, amiket korábban nem láttatok. "Hogyan lehetünk együttérzőbbek annál, 
mint amilyenek vagyunk?" Még nem tudjátok, hogy mit nem tudtok. Sokan vannak az ezoterikában olyanok, akik a teljes 

megélhetésüket abból keresik meg, amit csinálnak. Ez mindig is problémás volt, nem igaz? Helyes dolog díjat felszámítani 
olyan dolgokért, mint a gyógyítás, vagy a jóslás? 

 

Hadd mondjak nektek valamit! Végül fel fog bukkanni a számotokra az, hogy ha azok vagytok, akiknek a teljes 
megélhetését ezoterikus dolgok műveléséből kell megkeresniük, akkor egy új egyensúly, az ezoterikus üzlet művelésének 

egy új paradigmája lesz jelen. Vannak köztetek, akiknek hallania kellett ezt, mert a katalizátor ennek a növekedését fogja 
okozni. 

 

Gyógyító! Annyi gyógyításért számítasz fel díjat, mint amennyit ingyen adsz. Egyensúllyal fogsz rendelkezni abban, amiért 
díjat kérsz, és amiért nem. Lassan értelmet nyer ez a számodra, és az egyensúly valójában segíteni fog neked. Több fog 

érkezni hozzád, mert könyörületes ezoterikus üzletről van szó. Ez egy ellentmondás, mivel a mai napig nem tartjátok 
valószínűnek azt, hogy bármiféle kereskedelem létezzen párhuzamosan valamivel, ami ezoterikus. Azt mondjuk, hogy egy 

csodálatos mintát fogtok látni rá, egy ezoterikus üzleti modellt. Ebben több együttérzés lesz, mint valaha is korábban. 
Anélkül segítetek az embereknek, hogy díjat kérnétek tőlük. Azok, akiktől pedig kérhettek, szintén kapnak segítséget. Az 

egyensúly mindig egyenlő mértékű. 

 
Személyes 

 
Mi a helyzet személyes szinten? Hogyan tudatosítsátok jobban az együttérzés tényezőt a mindennapokban? Jártatokban-

keltetekben a hétköznapokban. Most az öreg lelkekhez beszélek. Ha nem hiszed, hogy itt ülve egy öreg lélek vagy, akkor 

ez nem neked szól, de a legtöbb hallgató és jelenlévő az. 
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Mondtam már nektek korábban, hogy nem lesz könyörület az életetekben, ameddig részekre osztjátok fel Istent. Egy 

egész napos összeolvadásnak kell lennie, nem számít, hogy mit csináltok. Azt kell használjátok, amit "belső Istennek" 
neveztek, amikor ebédelni mentek, ahogy megfőztök egy ételt, amikor síró gyerekeket vigasztaltok, amikor házimunkát 

végeztek. Belső Isten, belső Isten... 

 
Amikor elkezditek megérteni, hogy ez nem Isten kategóriákra tagolása, akkor a hét minden napján, a nap minden 

órájában be lesztek hangolva erre az adóra, ennek az eredménye pedig az együttérzés. Másképpen fogjátok látni a 
dolgokat - ez egy új paradigma. Amint megértitek azt, amit elmondtunk nektek, akkor az első dolog az lesz, ami 

megtörténik, hogy elkezdtek szerelembe esni azzal a személlyel, aki ti vagytok. Meg fogjátok érteni, hogy "ide tartozom", 

és "jó helyen vagyok, jó időben." Micsoda véletlen! A hét minden napján, a nap minden órájában. Meg tudjátok ezt 
tenni? Nos, remélem, hogy igen, mert visszafelé adtam át nektek a listát. Látjátok? Veletek kell, hogy kezdődjön. 

 
Akikről a legutóbbi közvetítésben beszéltünk lesznek azok, akik egy együttérző életet fognak élni. Ők találják fel a 

könyörületes gazdaságot és üzletet, ők mutatnak példát a gyermekeiknek arról, hogy mit is jelent együttérzőnek lenni. Ők 
azok, akik új ötletekkel állnak elő az újfajta politikához, új módszerekkel a tisztességes orvosláshoz, sőt, még a 

politikához is. 

 
Az együttérzés tényező érkezőben van. Közületek néhányaknak fogalma sem lesz arról, hogy ez hogyan is néz ki. 

Kedveseim, nem is kell, hogy legyen. Mindaz, amit tennetek kell az az, hogy önmagatokkal kezdjétek. Rájöttetek már 
erre? Talán éreztek valamit. Kapcsolatban vagyunk. Mindannyian kapcsolatban vagyunk. A Központi Forrásból szólok 

hozzátok. Közületek sokan ezt Teremtő Forrásnak nevezik. Ti és én kapcsolatban vagyunk, mert egy darabkátok bennem 

van, és egy részem pedig bennetek. A Teremtő Isten szikrája minden emberben benne él. Kérlek benneteket, hogy 
érezzétek meg ezt és higgyetek benne! 

 
Most befejezem. Mit visztek magatokkal ebből? Jól éreztétek magatokat, vagy meggyógyultatok? Talán ez nem a 

testetekben, hanem az elmétekben történt, azzal összefüggésben, ahogyan gondolkodtok? Mi volt a tapasztalatotok? 
Bármi is volt, elmondok nektek egy olyan gyakorlatot, amit már sok éve adunk fel nektek. 

 

Azt szeretném, hogy menjetek haza, kerüljetek be egyedül egy kis helyiségbe, és csukjátok be az ajtót! Talán épp a wc 
lesz az, ahová bekerültök. Kapcsoljátok le a fényt és nézzétek meg, hogy tényleg egyedül vagytok-e! Mivel érezni fogtok 

minket magatok körül. Talán közületek néhányan még a kezén, vagy a karján is érezni fogja az érintésünket. Nos, mi a 
szándékotok? Mi hát a szándékotok? Be tudtok menni a wc-be és azt mondani, hogy: "Mutassátok meg nekem, hogy itt 
vagytok!"? Fizikailag fogjátok érezni, hogy sohasem vagytok egyedül. Isten szeretete rajtatok pihen. Olyan mértékben a 

részetek, amennyiben azt megengeditek. Ez a váltás igazsága a mai napon. 
 

És ez így van. 
 

Kryon 
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