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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 résztvenni 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.  

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? 
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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 elsőszámú 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. 
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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.  
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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. 
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