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Mi történik? 2004 
Indianapolis, Indiana - 2004. április 4. 

( Forrás: http://www.kryon.com/k_chanelindy04.html ) 

 
 

Ez a közvetítés kiegészítéseket és javításokat tartalmaz Kryontól, melyeket Lee Carroll egy újraközvetítés során tett hozzá 
az eredeti üzenet átiratához. Mindez azért történt, hogy még értékesebb legyen az írott anyag és, hogy világosabbá 
tegyen olyan témákat, melyeket az élő közvetítés energiaként tartalmazott. 

 
 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 

 
Érezzük át továbbra is, hogy milyen kellemes ez a hely (a szemináriumról beszél, ami aznap reggel kezdődött 

Indianapolisban). A kíséret amely ma reggel érkezett a terembe, most is itt van - sokkal többen mint gondoljátok. 

Eljöttek, hogy itt üljenek veletek ezen a helyen és nemcsak az itt lévő székek közötti térben, hanem azokon jóval túl is 
betöltik a teret... Már említettük korábban, hogy a ti általatok konstruált valóság időkeretéből kilépve mi "látjuk" az 
olvasót is. Ó, ez egy egyszemélyes élmény a számodra, igaz olvasó? A két szemed a lapon, egyedül üldögélve. Fel sem 

fogod, hogy ezek az emberek mindannyian ott vannak előtted (a hallgatóságról beszél), igaz? Mi így látjuk. Tőlünk nézve 

az időn, azaz a linearitáson és a téren, a távolságon kívül történik mindez, így mindannyiatokat egyszerre tudjuk 
üdvözölni. A kíséret amint beárad erre a helyre, sokkal nagyobb mint gondoljátok. Túl az idő korlátain eljut minden olvasó 

szeméhez és szívéhez. 

 

Sokan annyira átlagosnak tartjátok magatokat! Úgy gondoljátok, hogy Isten számára csak egy darabkája vagytok az 

emberiség arctalan tömegének. Ti akik itt ültök ezen a rendezvényen, csupán egy egyednek látjátok magatokat a 

biológiai lények csoportjából, egy olyan csoport tagjának, amely meghatározott számú emberből áll (ennek a számnak 
megvan az abszolút numerikus értéke). Egy olyan csoporté, melynek tagjai bizonyos korhatárok közé esnek, bizonyos 

férfi és női fizikai alkati típusokat képviselnek. És itt ülnek 2004 májusában egy teremben. Így számolnátok be arról, hogy 
hogyan látjátok magatokat. Ám amit mi látunk, az valami egészen más. Mi egy megszámlálhatatlan, interdimenzionális 

csoportot látunk, egy remek csoportot, telve a korok bölcsességével. Az emberi élet színjátékának isteni színészeit látjuk. 

 
Mit szólnátok hozzá, ha azt mondanánk, hogy bennetek, mint Isten darabkáiban, egy olyan látványos és csodálatos 

tulajdonság van, amely rejtve van előletek? Elhinnétek? "Erre semmi bizonyíték", mondják sokan. Ráadásul jónéhányan 

fel is tették már azt a kérdést, hogy: "Ha van Felsőbb Énem, miért nem láthatom? Hova megy, amikor alszom? Mi 
történik a vezetőkkel, amikor nem vagyok tudatos állapotban?" Mindent osztályozni akartok! Nem tudjátok magatokat 
elválasztani Isten szeretetétől - soha. Miért próbálkoztok továbbra is? Ébren fekszel az éjszaka folyamán és azon 

agonizálsz, hogy vajon mit csinál a könyököd, amikor nem figyelsz? Azt mondod ez nevetséges? Nos, az is épp ilyen 
nevetséges, hogy megkérdőjelezitek isteni mivoltotokat. Nem tudjátok elválasztani a mindennapi tudatosságotokat Isten 

szeretetétől! De megvan a választás lehetősége, hogy elfogadjátok vagy megtagadjátok. Mindig ott van, de nektek kell 

eldönteni, hogy hisztek-e benne vagy nem. A személyes kíséretetek egy életen át veletek van. Ez része annak a 
megállapodásnak, amelyről már többször beszéltünk. 

 

Mentek egyik egyik helyről a másikra és azon tűnődtök, hogy meghallgat-e valaki benneteket? Nem értitek, hogy mivel a 
Szellem egy-egy része vagytok, minden egyes kiejtett szóval hangosan beszéltek a családhoz. Ott ültek közvetlenül 

mellettetek a legsötétebb óráitokban, sírtak amikor sírtatok és nevettek amikor nevettetek. Amikor felálltok ezekről a 

székekről és figyelmesen hallgattok, talán még szárnyak suhogását is hallhatjátok, ahogy veletek együtt állnak fel. 
(Nevetés) Úgy gondolod, hogy túl sokan vannak ahhoz, hogy beférjenek a kocsidba, de ott is ott vannak! Tudják, hogy ki 

vagy és ismerik a nevedet. Tisztában vannak a kezdeti szerződéseddel, a hajlamaiddal és tudják, hogy mi történik veled 
napi szinten. Tudják, hogy néhányatok mikor váltott át a spirituális keresés útjára. Tudják, hogy itt vannak azok is, akik 

Lemúriaiaknak nevezik magukat. Ismerik a származási vonalaitokat és azt a sok öreg lelket is, akik most itt veletek 

olvasnak. Tudják azt is, hogy ki az a három ember a hallgatóság soraiban (Indianapolisban), akiknek ez az első 
leszületésük. 

 
Ez érdekes (Kryon szünetet tart). Általában ilyen összejövetelekre csak az öreg lelkek jönnek el és azok akik érzik a közös 

energiát. Mégis vannak itt hárman, akik újak ebben. Ez jól példázza a változó Emberi természetet. Általánosságban, az 
első ízben itt járók (azok, akik első inkarnációjukat töltik itt a Földön) számára legalább 3 életre van szükség ahhoz, hogy 

hozzászokjanak az emberként való léthez. Azonban váratlanul 3 újonnan érkezett jelent meg ezen az összejövetelen. 
Azért vannak itt, mert olyan energiák vannak jelen köztetek, amelyre ők is emlékeznek. És bár nincs a hátuk mögött az a 

földi tapasztalatsorozat (előző életek), amelyhez visszanyúlhatnának, van itt számukra valami nagyon ismerős. Lehet, 

hogy nem tudják hogyan működnek a dolgok ezen a bolygón és lehet hogy a társadalom számkivetettjei - ahogy nagyon 
sokan azok közül, akik első életidejüket élik itt, de emlékeznek, hogy milyen volt a fátyol túloldalán. Kapcsolódnak Isten 

szeretetéhez. Kapcsolódnak hozzátok. 
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Kérdezhetnétek: "Ki vagyok én, hogy azt gondoljam magamról, hogy bárhol, bármit is meg tudnék változtatni?" Ez az a 

kétkedő kérdés, ami bele van ágyazva a DNS-etekbe, öreg lelkek. Megkérdezitek minden egyes alkalommal, amikor 

megérkeztek és rendet kell teremtenetek magatokban minden inkarnáció során. "Ki vagyok?" - kérdezhetnétek. Ez a nagy 
kérdés, nemde? Erre az az egyszerű válasz, hogy ti vagytok azok, akik megteremtitek a nagyszerű változást a bolygón. Ti 
vagytok azok, akik megválaszthatják, hogy azok maradjatok akik vagytok vagy pedig továbblépjetek a mesterlétbe. Ez a 

kérdés a régi és az új közötti háborúvá nőtte ki magát. Most pedig maga a Föld kérdezi, hogy "Ki vagyok?". 
 

Nem ülnétek itt ezen a találkozón, ha belül nem ébredeznétek. Néhányan így szólnának: "Tulajdonképpen egyszerű 
véletlen, hogy itt vagyok. Valaki mást kísértem el," vagy "csak unalomból olvasgatom ezt az oldalt." Tényleg? Hadd 
kérdezzem meg: úgy érted nincs itt számodra semmi? Nem érzed az itt jelenlévő szeretetet? Valóban úgy érzed, hogy 

nincs közöd az itt tapasztalt energiához? Úgy gondolod, hogy véletlenül akadtál erre az előadásra és olvasnivalóra? Úgy 
hiszed, hogy Isten nem tud rólad, ebben a pillanatban? Nem. A Szellem ismer téged és része vagy az önvaló potenciális 

nagy felfedezésének. Ne dobd el magadtól ezt a szinkronicítást, mintha semmit sem jelentene! 
 

Sokan kérdezték, lehetséges-e, hogy a Szellem ilyen módon szóljon az emberiséghez? Úgy általában eltűnődsz a 

közvetítéssel kapcsolatban? Újra elmondjuk, hogy nem csak hogy lehetséges, hanem hogy a kezdetek óta így szólt Isten 
az emberiséghez. Minden vallás szent írásainak minden egyes szava így jutott el az Istentől az emberhez. Gondoltatok 

erre? Megkérdezhetnétek: "Nos, Kryon hogy fest ez a te szemszögedből?" Elmondom: Várjuk az alkalmat! Néha ez az 
egyetlen alkalom, amikor engeditek, hogy fogjuk a kezeteket! Tudtátok? Hányatoknak van mélyreható meditációs 

élménye? Ahhoz hogy érezzétek a család szeretetét, talán csak arra van szükségetek, hogy leüljetek a családdal. Hát 

akkor üljetek le és legyetek szeretve. 

 
Gondoljatok bele ebbe egy pillanatra: Sokan a mellettetek ülők közül idegennek tűnnek és látszólag csak azért kerültek 
mellétek, mert úgy rendezték el a teremben a székeket, ahogy most vannak. Vicces, ha így gondoljátok! Azt mondod, 
hogy nem ismered a melletted ülőket? Dehogynem ismered! Ha csak egy pillanatra is fel tudnám emelni a fátylat, az újra 

találkozás erős érzését tapasztalnátok meg. Megölelnétek egymást és így szólnátok: "Nem tudtam, hogy te vagy az! 
Bocsáss meg! Nem tudtam, hogy te vagy az. Mi történt veled? Hány életet éltél le, mióta utoljára láttalak? Azt sem 
tudtam, hogy még mindig fénymunkásként dolgozol a bolygón! Olyan jó, hogy itt vagy. Ha tudtam volna, hogy te vagy az 
már korábban is megszólítottalak volna." 

 
Ez a család érzése és pont ez az, ami teljesen el van fedve előletek itt a bolygón. Ez az az érzés, hogy egyek vagytok 
magával a bolygóval... Hányan sétáltok úgy a bolygón, hogy fogalmatok nincs arról, hogy kik vannak körülöttetek? Ha azt 

mondanám nektek, hogy a bolygó sok lénynek adott otthont és az energia-társatok volt az inkarnációitok során több 
alkalommal, nem igazán értenétek meg. A bolygó tudatossággal rendelkezik, ami közvetíthető (és lehet vele 

kommunikálni) és azok akik a Földnek ezt az energiáját közvetítik, egy csoport energiát közvetítenek, ami egyben a 

családotok része is. 

 
Ezek a dolgok egy nagy és szent kirakósjáték megannyi részei, melyek együttműködnek ebben az energiában, így 

biztosítva mindenki számára az ébredés és felébredés lehetőségét. Ez csak a kezdet. Hogy mondjuk el nektek, hogy 
mennyire csodálunk benneteket? Tudjátok, hol található a jó hír a bolygón? Itt előttem ül! Ti vagytok a jó hír a Föld 
bolygó számára. Azok jelentik a jó hírt a bolygó számára, akik ezeket a szavakat olvassák. Azoknak a potenciálja a jó hír, 

akik érezték a változást - és olyanok a többiek között, mint a világítótornyok. Akik sötét helyeken végzik munkájukat, 

tartva a fényt. Lehet, hogy nem akarnak oda menni és még az is lehet, hogy alig várják a pillanatot amikor elhívják őket 
arról a helyről, de mégis érzik, hogy ők az egyedüli fény ami ott világít a sötétségben. Az egyedüli fény. Ezt nevezem 

munkának. 
 

Mi történik? 2004 

 

Minden évben igyekezni fogunk átadni egy olyan közvetítést, amely a "Mi történik?" címet viseli. Mi nem úgy tekintünk az 

időre, ahogy ti. Ti részekre bontjátok, de mi alkalmazkodunk ahhoz a struktúrához, amit a létezéshez választottatok 
magatoknak és tiszteljük azt. Meg is értjük és így mi is időpontokról és dátumokról beszélünk. Létezik egy energia és idő 

beállítás a naprendszeretekben (naprendszeretek egységeiben) a galaxisban, amelynek a részei vagytok és az 

univerzumban, ahol éltek. A bolygók mozgása az időszerkezet működésén alapszik. Helyzetük energiát, mágnesességet 
és kommunikációt teremt az egyetlen napotokkal, ami aztán egy Napszélnek nevezett interdimenzionális jelenségen 

keresztül közvetíti felétek mindezt. 

 

Ez mind része annak a kirakós játéknak, amit asztrológiának neveztek. Az asztrológia a bolygó legősibb tudománya. 

Mindezt csak azért mondjuk, mert bár a "most"-ról tanítunk bennetek, mégis ez egy olyan jellemző, amely mindig is jelen 
lesz az életetekben, illetve része lesz a számotokra ismerős lineáris időkeretnek. A valóságotok ettől függ. Tehát hadd 

beszéljünk röviden néhány olyan dologról, ami most történik a bolygón ti időkeretetekben, így jobb rálátásotok lesz arra, 
hogy mi az, ami valójában történik és mi az, ami nem. 
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Félelem 

 

Ezek nem félelmet keltő témák! Nem azért adjuk át nektek, hogy drámát szüljenek és megijesszenek benneteket. 
Információt adok át - magas szintű információt azoknak a mestereknek, akik itt ülnek ezekben a székekben és akik 

olvassák ezeket a sorokat. Nincs és nem is lesz semmi félnivalótok. Még csak nem is egy céltalan pletykát akarunk 
beindítani. 

 
Amikor mesterek találkoznak, hogy megvitassák a jelenlegi történéseket, azt azzal a céllal teszik, hogy beazonosítsák az 

energia áramlatokat és tudják, hogyan haladjanak tovább a kérdéses változások tekintetében, melyek felett teremtő 
erővel rendelkeznek. Ezzel az attitűddel ajánljuk a figyelmetekbe a következő dolgokat. Így aztán ezeket az információkat 

benneteket a mesterek tanácsának tekintve adjuk át, tudva, hogy a fületek és a szemetek ráhangolódott a 

mondanivalónkra. 

 

Egyesült Államok 

 
Egy áttekintéssel kezdjük. Most azokhoz beszélek, akik amerikai állampolgársággal (USA) rendelkeznek. Megismétlem 
azokat a dolgokat, amelyeket már elmondtunk nektek korábban az ország jelenlegi szerepével kapcsolatban. Talán soha 
nem gondoltátok volna, hogy az országotok felvállalja ezt a szerepet. Egyesek számára csalódást okoz, mások számára 

bátorító, de mindenképpen egy merőben más szerep ez, mint amit ezelőtt bármikor betöltött az országotok. "Mi fog 
történni Kryon?" Néhányan az ország politikai helyzetével kapcsolatban tettek fel kérdéseket. A ti általatok politikai 

folyosónak (az amerikai szenátusban a demokraták a jobb, míg a republikánusok a baloldalon helyezkednek el és a két 

teret egy ösvény választja el - a ford.) nevezett parlamenti tagoltság egyik oldalán ezt akarják, a másik oldalán meg azt. 

A véleményalkotás nagymértékű polarizációja figyelhető meg és sok Fénymunkás található mindkét oldalon. Ez azért van, 
mert a politika a spirituális úttól független irányvonal. Fontos, hogy szétválasszátok a kettőt. Azonban mindannak, amiben 

az egyikből ill. a másikból hisztek, integrálódnia kell egymással. Az üzenet mindannyiatok számára ugyanaz: emelkedjetek 
felül az emberi csatározásokon és szemléljétek a tényeket a spiritualitás szemszögéből. 

 

Azzal kapcsolatban, amit magatok előtt láttok: Amikor a történészek visszatekintenek majd erre az időszakra, azt fogják 

mondani, hogy a világon csak egyetlen országnak volt meg a hatalma, az akaratereje és az indoka, hogy egy nagy pálcát 
mártson a Közel-Keletbe és jó erősen felkavarja. És ezek a történészek visszatekintve azt fogják mondani, hogy anélkül a 

helytartó nélkül, akit az Elnökötöknek neveztek, a Közel-Keleten kibontakozó történések (a ti potenciális jövőtökben) 
soha nem történhettek volna meg. 

 

Annak az öreg földrésznek az energiája újabb ezer évre ugyanaz maradt volna. Vessetek egy pillantást azokra az 
energiákra (a Közel-Keletre)! Ősi energiák. Törzsi energiák. A dolgok nem mozdulnak, nem változnak. Marad minden a 

régiben. Nagy ellentétek feszülnek azok között, akik kívánják a változást és azok között akik nem. Olyan ez, mintha 
háború kezdődött volna a régi és az új energia között, nem? (Kryon kacsint - ez volt Kryon jóslata 1989 óta.) 

 
Bár sokatok számára nehéz felfogni ebből bármit is, elmondjuk, hogy ezek a történések teljesen beleillenének azoknak a 

próféciáknak (amelyek persze potenciális lehetőségek) a sorába, amelyeket évekkel ezelőtt adtunk át nektek. Most ezek 
vannak épp folyamatban. Ne feledjétek, néha születnek olyan megállapodások a fátyol túl oldalán, hogy nehéz és 

látszólag mocskos dolgokat is el kell játszani a Földön. Vannak olyan Fénymunkások, akik feszültek, mert úgy érzik, hogy 

az országuk egy háborút fog elindítani, míg mások úgy érzik majd, hogy ez egyértelműen helyénvaló része az új energia- 
háborúnak... minden a politikai állásfoglalástól függ. A tanácsunk az, hogy ne engedjétek, hogy a politika megosszon 

benneteket. Mindenben van valami, ami helyénvaló. Küldjetek fényt a vezetőiteknek, hogy valamilyen egység 
teremtődjön ebben a folyamatban, mert hamarosan szükség lesz rá. 

 

Sok amerikai Fénymunkás kérdezte, hogy "Mi fog történni a 2004-es választásokon?" Ez tőletek függ, de hadd adjak át 

néhány információt, amely néhányatoknak nem fog tetszeni. Akármit is csináltok, az semmin sem fog változtatni! Ezek az 

emberek (az elnökjelöltek) ugyanazokat a régi energiákat hordozzák. Amikor partneremmel (Lee-vel) 2000-ben Izrael- 
ben, Tel Avivban voltunk, a központi témát taglalva (a viszálykodás kezdete) az ott jelenlévőknek (zsidó 

származásúaknak) azt az üzenetet adtuk át, hogy a bolygónkon egészen 2008-ig semmilyen komoly előrelépés nem 
várható a béke terén. 

 
Akkor nagyon kevesen akadtak, akik logikus következtetés útján ezt az időzítést összekapcsolták volna az országotokban 

zajló választásokkal. Így aztán mondhatjátok: "Hogy van az, hogy semmilyen változás nem várható az új vezetés ellenére 
sem?" Megvizsgálta bárki is közületek az előttetek álló lehetőségeket? Hol nyilvánul meg az új energia spirituális 
integritása, a vizsgált lehetőségekben? Nem létezik. Elgondolkodott már azon bármelyikőtök is, hogy hova tűntek azok, 
akiknek spirituális látomásuk volt az országotokkal kapcsolatban? Megmondom. Még nincsenek itt és nincs is még itt az 

ideje. Néhányan még fiatalok, néhányan indigók és a megfelelő alkalomra várnak. Azok, akik a vezetőitekké válhattak 

volna, az 1960-as évektől kezdődően, gondosan el lettek távolítva, ha észrevettétek. Az elmúlt évtizedben is többeket 
eltávolítottak. Ez a ti tervetek alapján zajlott, de egyfajta légüres teret hozott létre a politikai tudatosságban, ami 

néhányatok jól lát és ez a vákuum felelős a mostani történésekért. 
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Ne essetek kétségbe! Lássátok meg a történések metafizikai szintjét. Azt, hogy ezeknek az eseményeknek nagy 

valószínűséggel meg kellet történniük annak köszönhetően, hogy beléptetek az emberi fejlődésnek ebbe az új 
szakaszába. Azzal az emberrel, aki most kormányoz (Bush) és akit mi helytartónak neveztünk és akinek nehéz döntéseket 

kellett meghoznia a 9/11 következtében kialakult helyzettel kapcsolatban , sok potenciális eseményről szóló prófécia vált 
valóra. Emlékeztek rá, hogy 15 éve beszélünk már a régi és az új közti háborúról? 2000-ben Tel Avivban mondtuk el, 

hogy semmi nem fog történi ezen a bolygón egészen a "lenullázásig". Akkor még nem ismertétek a "Ground Zero" (a 

világkereskedelmi központ két tornyának a föld színéig való lerombolása - a ford.) potenciális lehetőségét Manhattanben, 
igaz? Most már láthatjátok, hogy a 9/11 energiái indították be a történéseket az USA-ban. 

 
Több mint egy évtizede elmondtuk nektek, hogy ha megváltoztatjátok a Föld energiáját, háború lesz a régi és az új 

energia között és létrejön a Kardok Hídja. Ezek azok a metaforák, amelyek jelentése most bontakozik ki előttetek. 
Ráadásul azt is elmondtuk, hogy a Földön a jövőbeli háborúk törzsi háborúkként indulnak. Kezditek már érteni? 2001-ben 

az Egyesült Államok háborút hirdetett egy törzs ellen! A Kardok Hídja metafora, amit oly gyakran említettünk, a háború, 
béke és ünneplés jelentéseivel bír. A híd a régi és az új közötti kapcsolatra utal. A kardoknak többféle jelentésük van, 

beleértve az ünnepséget is. Ez a híd nem fog örökké állni és bár most még nem értitek, végül majd el lesz távolítva és 

örökre szétnyílik a szakadék a régi és az új között. 
 

Értsétek meg a jó híreket! 
 

Ne essetek kétségbe, mert elmondjuk, hogy vannak jó hírek e dolgok között. Úgy tűnhet számotokra, hogy az elmúlt 25 

évben tapasztalható változatlanság elkezdett változni. Így igaz. Három évvel ezelőtt elmondtuk, hogy eljön az idő amikor 
már nem lehet a kerítésen üldögélni - hogy a bolygó politikailag és vallásilag rendkívüli mértékben polarizálódik és az 

ellentétes pólusok nagyon messze kerülnek egymástól. Vagy ezt választod, vagy a másikat, de egyszerre mindkettő nem 
fog menni. Ez csak a kezdet lesz olyanok számára, akikre erős fény vetül és előjönnek a kövek alól Azokon a sötét 
helyeken pedig, amelyeket te világítottál be a fényeddel, megmutatja magát a gonosz. A vallási vezetők pedig mást 

mondanak, mint amit tesznek és ez mindenki számára nyilvánvaló lesz. Épp ez történik. Látjátok? A Föld szó szerint 

felújítás alatt áll és ti vagytok a kivitelezést végző munkások. 

 
Nemzetközi hírek 

 
Elmondtuk, hogy a templom Izraelben fog újraépülni. Ez egy metafora. De azt is jeleztük, hogy a folyamat során a 

nemzetközi szövetségek meg fognak változni és most épp ennek lehetünk a tanúi. Nemzetközi szinten szokatlan módon 
átalakul és átszerveződik az európai hatalmi rendszer. Erre, az elkövetkező négy évben kerül sor. Nézzétek majd meg a 

régi szovjet blokkhoz tartozó kis államok pozitív megnyilvánulásait! Mindez most kezdődik. Amit láttok, annak már nem a 

múlthoz lesz köze (amint az 50 éven keresztül volt), hanem inkább a mosthoz fog kapcsolódni. Ne essetek kétségbe! 

 

Fénymunkás, a világítótorony nem aggódik, amikor közeleg a vihar. Tudjátok mire gondol a világítótorony, amikor 

megpillantja a közelgő vihart? Azt gondolja magában: ezért épültem! A megfelelő helyen vagyok, a megfelelő időben. 

Gyúljon világosság és emelkedjék a magasba! A világítótorony nem a sötétben lapul, mondván: "Remélem nem vagyok 
veszélyben! Félek!" Mert a világítótorony jobban tudja. Tehát fénymunkások, függetlenül attól, amit magatok körül láttok, 
emlékezzetek, hogy a dolgok nem mindig azok, aminek látszanak. Küldjétek tovább a fényeteket olyan sötét helyekre, 
ahol a bolygónak szüksége van rá! Fényt küldjetek és ne politikai elveket! Ne ötleteket küldjetek, hogy szerintetek minek 
kellene történnie, hanem fényt. Isten szeretetét küldjétek az emberi intellektus helyett. Ez a feladatotok. 

 
Izrael 

 

Mi a helyzet Izraellel? Elmondjuk újra. Semmi nem fog történni 2008-ig. Észrevettétek, hogy nincs békekötési terv? 
Észrevettétek, hogy a bolygón a sok zűrzavar közepette, a Földi béke kérdésének gyökere az, hogy nincs békekötést 

célzó terv Izrael és Palesztina között? Felfigyeltetek rá, hogy senki nem tesz semmit az ügy érdekében? Épp ellenkezőleg! 

Úgy fest a dolog, mintha a vezetők a jelen helyzet rontásán dolgoznának! Nem áll ez szöges ellentétben a józan paraszti 

ésszel? De igen, nem igaz? Mond ez nektek valamit, ha metafizikai szempontból vizsgáljátok mindezt? A béke energiája 
arra vár, hogy meghaljon a béke égi őrzője és meg is fog. A fiatalokra várnak, az indigókra. 

 
Van jó hír is. Ebben a zűrzavaros térségben egy másfajta tudatossággal rendelkező, reményteljes új generáció van 

megjelenőben. Egyenlőre még alig érezhető a jelenlétük, mivel mindannyian veszélynek teszik ki magukat ha nyilvánosan 
összejönnek. De ott vannak - egy másfajta emberi tudatosságot képviselve, ami 2012-ig átveszi az irányítást a térségben 

és kijelentik, hogy: "Nem érdekel mi történt a múltban, mindent újra akarunk írni !" Eldobnak maguktól minden indokot, 

hogy miért kellene gyűlölniük egymást és ehelyett kiállnak a szent földre amin osztoznak és azt mondják: "Van bennünk 
közös - testvérek vagyunk. Ugyanazt az Istent imádjuk. Ugyanazokon az ősökön osztozunk. Nem hagyjuk magunkat 
megvezetni a történelmi események szította gyűlölettől és a nekünk elmesélt történetektől vezérelve. Inkább a béke 
logikáját választjuk." Ez mint egy felkiáltás szól majd a társadalmaik szélesebb rétegeihez. Nem lesz könnyű és sokan el is 

fognak menni, de ők lesznek Izrael és Palesztina világítótornyai. Ők lesznek azok, akik majd megoldják a megoldhatatlant 
és megalkotják a kezdeti megállapodást, amelynek teljes megvalósítása valószínűleg több generáció életén át fog 
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húzódni. A folyamat végén azonban, nem lesz egyetlen izraeli vagy palesztin sem, aki bármilyen okát tudná mondani 

annak, hogy miért kellene egymást gyűlölniük. Azt mondjátok, hogy lehetetlen? Amennyiben ezt mondjátok, 
hozzájárultok a problémáikhoz. Inkább küldjetek nekik fényt! 

 
Ezek az idők még nem jöttek el, így aztán úgy tűnik hogy semmi sem mozdul csak a negatív energiát érzékelitek. Talán 

most látjátok igazán, hogy mi a szerepe egy helytartónak. Tartja a helyet egy olyan térségben, ahol a megoldás 
várhatóan manifesztálódni fog. Ne essetek kétségbe! Inkább küldjetek neki fényt! 

 

Változás 

 
Miért van az emberi lény, hogy annyira félsz a változástól? Mikor fogjátok már úgy érezni, hogy a változás olyan, mint a 
kellemes felfrissítő forrásvíz? Miért tartjátok néhányan erénynek azt, hogy egy helyben vagytok legyökerezve? Sok 

fénymunkás mondta azt, hogy: "Tudjátok, én stabil vagyok. Kiegyensúlyozott. Senki sem fog kibillenteni a 
középpontomból. Leföldeltem magam a hitemben és nem fogok mozdulni." Aztán kimész és vetsz egy pillantást a 
természetre és láthatod, hogy semmi sem állandó! Állandóan mozgásban van. 

 

Az élet mindig újra és újra helyreállítja az egyensúlyát. Állandóan változásban van. Nincs olyan spirituális posztulátum, 

hogy aki elért egy bizonyos szintet, annak ott is kell maradnia. Semmi sem statikus körülöttetek, észrevettétek? Csak 
tegyetek ki valamit az időjárás viszontagságainak és nézzétek meg, hogy milyen gyorsan megváltozik. Még a letűnt korok 

nagy civilizációinak a nyomai is gyorsan eltűnnek, de olyan tökéletesen hogy gyakran örökre rejtve maradnak. A 

természet uralja a környezetet, mivel az állandóan mozgásban van és változik. De a természet nem fél a változástól. Újra 
és újra megtalálja az egyensúlyát. Erről a témáról hamarosan újra beszélni fogunk - arról, hogy a változástól való félelem 

egy régi energiára jellemző minta, amit fel kell ismernetek és le kell győznötök. 

 

Emberi lény, miért állsz ellen? Mi lenne, ha a hernyó panaszkodna, hogy lepkévé fog válni? Vajon akkor is panaszkodna-e, 
ha tudná, hogy repülni fog tudni? Ennek ellenére mégis panaszkodtok. Épp egy nagyszerű és hatalmas tudatváltozás 
hullámain lovagoltok és féltek tőle. Miért nem váltok a részévé? Miért nem külditek a fényt és hagyjátok, hogy 

megtörténjen? Hagyjátok a Földet megváltozni magától, engedjétek a társadalmatokat megváltozni úgy, ahogy magától 
is változna és ne tartsátok őket vissza, a stabilitás iránti óhajtól vezérelve. A stabilitás a változásban rejlik, mivel a 
változás a legnagyobb bölcsességek tanítója. 

 

Emelkedjetek felül a szemetek előtt zajló zavarodottságon (magasabb tudatossággal). És ha a Szellem azt mondja, hogy 

"Menjetek ide és ide", akkor menjetek!". Ha egy bizonyos dologért imádkoztok Istenhez és ő valami mást ad, mit tesztek? 

Néhányan panaszkodtok, hogy "Drága Istenem, én nem ezt kértem." Aztán csalódottan újrakezditek és azt mondjátok 

másoknak, hogy "Nagyon elakadtam!" Gyakran fel sem fogjátok, hogy amit kaptatok az pontosan az, amiért 
folyamodtatok... csak más mint amit vártatok, ennek ellenére mégsem látjátok az ajándékot. Megrekedtek egy helyzetben 
és nem értitek, hogy mit is jelent a társ-teremtés. 

 

A társ-teremtés meghatározása (újra) 
 

Társ-teremtés: Néhányan közületek úgy érzik, hogy a következő lenne a társ-teremtés definíciója: "Egy spirituális 
folyamat, ahol eldöntöm, hogy mire van szükségem, imádkozom érte és Isten megadja. Így aztán ketten létrehoztuk azt, 
amire szükségem van az életemben. Én vagyok az ember, tehát én támasztom az emberi igényeket és majd a Szellem 
teremti meg a módot a megvalósításra." 

 
A fenti elképzelés jó példája a létezés 3 dimenziós megközelítésének, ami az új energiában nem működik. A fenti helyett 
gondolkodjatok el a következő definíción: "A társ-teremtés egy olyan természetes folyamat, amelyben egyesül az isteni és 
az emberi tudatosság. Ezáltal egy olyan láthatatlan terv valósul meg, amely a legmagasabb szintű jót képviseli mind 
egyén, mind az emberiség számára - egy komplex és interdimenzionális terv, amely az Egyén bölcsessége fölé emelkedik, 
de az istenivel történő egybeolvadásnak köszönhetően mégis hozzáférhető az ember számára. A társ-teremtés 
eredménye lehet az is, hogy az illető aztán egy örömteli és békés életet él és ameddig fenntartja ezt az egységet, 
továbbhalad a spirituális változás és a fejlődés útján." 

 

Ideje újra megvizsgálni, hogy hogyan imádkoztok. Elismételjük, hogy hangzik, az általunk javasolt ima: "Édes Istenem, 
mutasd meg, mi az amiről tudnom kell!" És amikor megkaptátok, értsétek meg, hogy amit kapatok, az tökéletes a 
számotokra. Ne döntsétek el előre, hogy kik vagytok, miért vagytok itt, mit kéne tennetek és mi kell, hogy a következő 
lépés legyen. Ez a hozzáállás lekorlátoz benneteket! Azt vegyétek figyelembe, hogy létezik egy magasabbrendű terv, 
amelyet a Felsőbb Énetek ismer és ez maga a cél... valami amit nem ismerhettek és nem láthattok, de ennek ellenére 
elérhetitek! 
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Változások a Földön - Földrengések 

 

A most következő két témakörrel nem azt akarjuk elérni, hogy féljetek, hanem hogy lássátok: változásokra számíthattok. 
Ezen túlmenően, a következő kérdést teszem fel nektek: Ha világítótornyok lennétek, nem szeretnétek tudomást szerezni 

a közelgő viharról? Újra megjegyezzük, a valódi világítótornyok emlékeznek rá, hogy azért építették őket, hogy viharban 
elvégezzék a feladataikat. Ha nem lennének viharok, akkor csak úgy ott lennének és nem lennének jók semmire. Olyanok 

lennének, mint egy tökéletes, csillogó, a legmodernebb technológiát képviselő szerszám, ami a sötétben pihen a 

szerszámosládában. A világítótorony izgatottá válik, amint látja a közelgő fekete felhőket és tudja, hogy most dolga lesz. 
A világítótorony felkészül. 

 

A Földfelszín mozgásai a közeljövőre várhatóak. Azokon a helyeken, ahol eddig is rengett már a föld, újabb rengésekkel 
lehet számolni. A Földnek változnia kell. Ne essetek kétségbe! Fénymunkások, íme néhány útmutatás... Világítótornyok, 
ne akadályozzátok a Földet a váltás folyamatában! Ne imádkozzatok a változatlanságért, mert a változásra szükség van 

és a Föld rendes fejlődési folyamatának részét képezi. Mindez része a geológiának, része a partnereteknek aki veletek 

van (Gaia). A világítótorony nem próbálja megállítani a közelgő vihart, hanem minden erejét megfeszítve igyekszik 
segíteni azoknak, akik a vihar útjába keveredtek. 

 

A ti feladatotok a következő: Teremtsétek meg ezen rengések helyszínét oly módon, hogy az egy kicsit a lakott 
területeken kívül essen! Értitek? Nem kell, hogy pont ugyanazon a helyen történjen meg a földmozgás, mert az Emberi 

tudatosság segíthet a mozgás helyének beállításában. A földmozgások ezen helyszínei hatalmas felszín alatti területek, 

nagyobbak mint gondoljátok. Tudjátok, hogy hol vannak a törésvonalak, de sok mélyebben fekvő réteg is elmozdulhat, 
földmozgást eredményezve a törésvonal helyett több más olyan helyen, ahol nem is számítottatok rá, ezzel csökkentve 

ugyanazt a feszültséget. Így is meg fog valósulni a földrétegek szükséges elmozdulása, de anélkül, hogy az eddig 

feltérképezett törésvonalak mentén keletkezne a földrengés. 

 
Más szóval, ezt mondjuk: A változások hamarosan be fognak következni. Készek arra, hogy olyan helyeken történjenek 

meg, ahol a leginkább elő szoktak fordulni. Ha ilyen helyen éltek és erről tudomásotok van, akkor küldjetek fényt a 

bolygónak és figyeljétek meg, hogyan fog áthúzódni a rengés területe úgy, hogy az események lakott területen kívülre 
essenek. Most valami nagy dolog megteremtését kérem tőletek, nemde? Olvasó, valóban érted? Egy egész csoportról van 

szó, azokról, akik most ezt olvassák ezt az átiratot és akiknek tudniuk kell erről a témáról, hogy elvégezzék a megfelelő 
tennivalókat. Emlékeztek az ősi írásra, ami azt állítja, hogy a gondolatotok erejével hegyeket tudtok mozgatni? Hát erről 

van szó! Vizualizáljátok, amint egy magasabbrendű tervvel egyetértésben olyan helyeken sül ki ez a energia, amelyek 
nem a partmenti települések központjai és ahol nem okoz akkora pusztítást, mint egyébként okozott volna. Ha 

megteszitek, még a média is érinteni fogja a témát! Meg fogják jegyezni, hogy milyen "szerencsések" voltatok 
mindannyian... és ti csak mosolyogtok és ezt mondjátok: "Köszönjük család!" 

 
Földi változások - Geotermális 

 

Léteznek geotermikus eredetű nyomásnövekedések. Mindez része a gyorsan változó bolygótókon zajló folyamatoknak. 
Része a megváltozott időjárási rendszereteknek is, - aminek eddig még nem értettétek meg az okait. Akár hiszitek, akár 

nem, az óceánok felmelegedésének is részben a geotermális változások az okai - erről már beszéltünk - az óceánok 
felmelegedése pedig, része annak a jelenségnek amit "globális felmelegedésnek" hívtok. A geotermikus nyomás az erről 

ismert helyeken fokozódik. Mindez nyilvánvaló azok számára, akik figyelemmel kísérik ezeket a dolgokat, mivel ezen 
energiák ciklikus minta alapján történő kisülési folyamata vagy leállt vagy meg lett szakítva. Ez pedig aggasztó dolog, ám 

a tények egy részéről nem beszélnek. 

 

Azt mondom nektek mesterek: Vizualizáljátok, amint ezek az energiák a megfelelő módon távoznak, anélkül, hogy 

értelmetlen áldozatokat szednének. Akármit is jelentsen ez számotokra, hagyjátok, hogy a Föld döntse el, mi történjen. 

Úgy hangzik ez, mintha társ-teremtésről lenne szó, igaz? Az is. 

 

Mesterek... Lemúriaiak, arra kérlek benneteket, hogy kezdjétek el megváltoztatni úgy a bolygót, hogy ezek a természetes 
földmozgások ne emberi katasztrófák legyenek. Remélem értitek. Kérem a szent Világítótornyokat az olvasók táborában 

és azokat, akik ebben a teremben vagy a felvételről hallgatnak, hogy növeljétek meg a fényetek erejét és küldjétek a 
Földnek! Tegyétek a bolygót partneretekké ebben a folyamatban! És amikor valóban megtörténnek a rengések, azt 

akarom hogy ünnepeljétek meg amit tettetek és ébredjetek rá, hogy nem a véletlen műve volt az, hogy nem a lakott 
területek központjában rengett a föld, hiába mondják a geológusok, hogy micsoda szerencse hogy nem itt vagy ott 

voltatok. Ez több a szerencsénél! Ez az, amiért ide érkeztetek. Úgy gondoljátok, hogy képesek vagytok rá? Meg tudjátok 

tenni. Azt hiszitek, hogy ilyen hatalommal rendelkeztek? Jól hiszitek. 

 

Élnek olyan mesterek a bolygón, akik képesek a kezükkel manifesztálni az anyagot. Úgy tűnik mintha az anyag az 

irányításuk alatt állna, de ez nem így van. Inkább arról van szó, hogy társultak a teremtéssel. A DNS-ük 6-os rétegével 

beszélgetnek! Ez a mester-réteg. Ezt ti is meg tudjátok tenni. Ha erre képesek vagytok, akkor a Földnek nevezett 
partneretekhez is tudtok szólni úgy tudjátok alakítani a változásokat, hogy azok ne okozzanak katasztrófákat az 
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emberiség számára. Ezt eddig még nem értettétek meg, de ugyanezt tudjátok alkalmazni viharok esetében is és talán jó 

lesz ezen elgondolkodnotok, amikor az életetek következő viharával szembesültök. Higgyétek el nekem, hogy am it most 
hallotok tőlem, az nemsokára érthető lesz a számotokra. 

 
Akik elhagynak benneteket 

 
Hadd meséljek még valami másról is, ami mostanság történik. Sokan halnak meg olyanok mellettetek, akiknek a 

távozására nem számítottatok. Most nem a Föld változásairól szólok, hanem olyan valamiről, ami mindannyiatok számára 

sokkal személyesebb ügy. Talán úgy tűnik, hogy "nem helyénvaló elhalálozásokról" van szó (olyan halálesetekről, melyek 
bekövetkezte aránytalanul súlyos esemény ahhoz képest, aminek logikusan történnie kellett volna). Néhány ember 

számára ez a "túl korán ment el" kategóriába esik. Úgy tűnhet számotokra, hogy befejezetlen ügyeket hagytak itt és 

haláluk, spirituális szempontból teljesen meglepő. Néhányukról ezt mondták: "Teljesen készen álltak, hogy 
Fénymunkásokká váljanak, vagy hogy már félig azok is voltak. Néhányan ténylegesen gyógyítók vagy képzés alatt álló 
mesterek voltak, mégis elmentek. Úgy tűnt, hogy annyi mindent adhatnának még és mégis hirtelen elszólították őket... túl 
korán! Szomorú és sokakat összezavaró események ezek." 

 
Mostanában a megszokott számokhoz képest többen hagyják majd el a bolygót. Néhányan érzékeltétek ezt, néhányan 
nem. De sokan fognak távozni. Ne essetek kétségbe! Néhány tanácsot akarok adni: Amikor megtapasztaljátok majd 
ezeket az életetekre is kihatással lévő történéseket, azt akarom, hogy a bennetek lévő mesteré legyen az első reakció, ne 

a bennetek lévő emberé és emeljétek magasra a kezeiteket, amikor a híreket halljátok és mondjátok: "Köszönjük drága 
Szellem!" Legyetek az elsők, akik megünneplik a távozók életét. Köszönjétek meg a Szellemnek, hogy kiszabadulhattak a 
testükből és ünnepeljétek az életüket. Gyászoljátok őket megfelelően, de közben a teljes képet lássátok! Ne büntetésként 
éljétek meg ezeket a dolgokat és ne is fájdalommal telt, gyászos eseményeknek. Az sem lenne helyénvaló. 

 

Megértette közületek bárki is a koncepciót, hogy talán valami más történt, mint az, amit ti a saját szempontotokból 
láttok? Mi van akkor, ha ez volt a jutalom? Gondoltatok erre? Mi van akkor, ha ennek a léleknek át kellett ültetnie a 

mester-lényét egy új, fiatal testbe? Erre gondoltatok? Mi van, ha olyan lélekről van szó, akinek gyorsan el kell távoznia, 

hogy mihamarabb visszajöhessen és segíthesse a bolygó változását? Mi van, ha ennek a léleknek Izraelbe kell mennie, 
vagy az a dolga, hogy értse Amerika illetve Európa jövővel kapcsolatos politikáját? Mi van akkor, ha ez egy nagyszerű 

terv, ami azt szolgálja, hogy az általatok "ismert és elveszített" lelkek fejlődését és bölcsességét felhasználva 

megvalósítson valamit a következő generációban? 

 

Remélem, értitek, amit mondok! A kép sokkal nagyobb, mint azt gondolnátok és teljesen helyénvaló. Itt az ideje, hogy 
elkezdjétek megérteni, hogyan kell a gyász helyett megünnepelni a halált - hogy hogyan kell a család részének lenni 

ahelyett, hogy félnétek tőle - hogyan ne legyetek dühösek Istenre, amikor a ti szemszögetekből nézve rossz dolgok 

történnek -, mert még nem értitek meg a viharban álló világítótorony metaforáját. A világítótorony őrzője ráordít a 
hullámokra, hogy: "Gyertek csak! Ezért létezem. Gyertek. Nem tudjátok kioltani a fényemet!" Megerősítéseket kiállt 

szerteszét, ahogy a bánat és a fájdalom hulláma ideiglenesen átcsap az épület felett. Az emberünk bölcs. Tudja, hogy kik 
építették a világítótornyot és hogy miért létezik a bolygón. Bánatának könnycseppjei összekeverednek a bolygó vizével (a 

viharéval), de a végén a fénye megingathatatlanul áll addig, amíg eljön az ideje, hogy ő is hazamenjen. 

 

Fáradtan! 

 

Ezzel fejezem be. 2004 van és sokan fáradtnak érzitek magatokat. Sokan így szóltak a Szellemhez: "Nem azt az energiát 
kellene éreznem a fáradtság helyett, ami összhangban van azzal, amire vártam? Nem olyasmit kellene éreznem, ami 
összhangban van velem? Nem az Új Energia idejét éljük? Amennyiben igen, akkor miért vagyok olyan fáradt?" 

 
Ezt már korábban megválaszoltuk. Ti vagytok azok, akik a munka nehezét végzik, akik a fényüket mutatják a hurrikán 

közepén állva. Emiatt vagytok fáradtak! De hadd beszéljek egy másik olyan jellemzőről, ami mostanában kezd feltűnni és 
még nem tudjuk teljesen elmagyarázni nektek, de ami mégis szinkronban van a mostanában történtekkel. Bizonyos 

napokon, nemcsak hogy fáradtak lesztek, hanem egyenesen kimerültek, abnormálisan kimerültek. Ezek az állapotok nem 
egy megadott ritmusban következnek be. Csak annyi történik, hogy amikor hívod a barátaidat, ők is fáradtak lesznek! 
Valami történik. 

 

Ez az egész a változás egy hulláma, amely egy olyan jellemzőt hoz létre, ami nagymértékben érinti a fénymunkásokat - 
kifejezetten a fénymunkásokat. A fénymunkások olyan emberek, akik ezt a cikket olvassák - olyanok, akik itt ülnek ezen 

az összejövetelen -, olyan emberek akik törődnek ezzel a bolygóval és akik önmagukban is látják az Istenit... 

 

És amikor ezt a kimerültséget tapasztaljátok, ismételten megkérdezzük, megvan-e a bátorságotok, az erőtök és az 

energiátok ahhoz, hogy azt mondjátok, köszönjük? Ha igen, akkor a Szellem bölcsességét választottátok. Ez jelzés a 

Szellem számára, hogy átláttok az emberiséget körülvevő színfalakon és részei vagytok a teljes képnek, a nagy tervnek. 
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El tudjátok fogadni, hogy a Szellem választott ki titeket erre a nehéz feladatra? El tudjátok fogadni, hogy ti magatok 

vagytok az Isten? Ezek a dolgok változtatják meg a bolygót kedves emberi lények, mégpedig oly mértékben, hogy az 
minden képzeletet felülmúl. Ezek azok a jó hírek, amelyeket még nem értetek. 

Nem érthetitek még mindannak a nagyszerű voltát, ami jelenleg történik a Földön. 

És ez így van. 

Kryon 
 
 

Fordító - Kovács László 
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