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Hogyan csináljátok? 
Newport Beach, California - 2005. december 4. 

( Forrás: http://www.kryon.com/k_chanelneport05.html ) 

 
 

Az olvasó dolgát megkönnyítendő, ez a közvetítés át lett dolgozva Lee és Kryon által, ki lett bővítve, a jobb érthetőség 
érdekében. Gyakran, az élő közvetítés során az információ ott megjelenő energia formájában is befogadható, mely olyan 
kommunikációt jelent, melyet a nyomtatott oldalakra nem lehet átvinni. Fogadjátok örömmel hát ezt a kibővített 

üzenetet, ahogyan az karácsony tájékán, Newport Beach-ben, California-ban elhangzott. 
 
 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 

 

Ez egy kedves hely, amit az előttem lévő család tesz olyan kedvessé. Lehetséges az, hogy Isten beszél? (Erről az 

üzenetről beszél) Isten szól, ahányszor csak gyönyörű gondolatod támad, tudtad ezt? Milyen mértékű benned az isteni 
tulajdonság? A válasz az, hogy DNS-ed túlnyomórészt isteni tulajdonságokat tartalmaz, de erről te nem tudsz. Amint az 

idő halad, a DNS láthatatlan rétegeiből, amiről partnerem beszél, egyre több minden lesz megfejtve. Kiérdemeltétek, 
hogy megismerjétek a teljes történetet, még ha ez nagyon is ezoterikus. 

 
Beszéljünk angyal-énetekről, a belső mester-létről. Sokan tennének fel kérdéseket éppen erről a tételről. Meg szeretnék 

kérdezni, hogy"Ha ez így volna, akkor miért vagyunk még itt? Mi a tét?" kérdeznék. "Kryon, azt mondod inkább angyali 
jellegűek vagyunk, mint Emberek, itt van aztán a dualitás, ami mindezt elrejti. Jövünk és elmegyünk és olyan sok gyász, 
olyan sok fájdalom van itt. Ennek semmi értelme. Angyali lények vagyunk? Ha így van, akkor mit csinálunk mi itt?" 

 
Olyan sok Ember áll elém és gyakran kérdezik: "Miért én? Mit tehetek én, hogy megváltozzon ez a sötét hely? Miért 
történik mindez?" Itt az ideje, hogy használd az intuíciód. Ismét megkérdezünk: "Örökéletű vagy-e?" Vizsgáld meg a 
kérdést és tudni fogod a választ. Csakugyan, az vagy és intuitíven tudod is ezt. Tekints befelé. Amikor beszippantottad az 

utolsó lélegzeted ezen a bolygón, úgy gondolod, ez minden, ami van? Van-e annak valami értelme, hogy ekkora 
spirituális szenvedély mellett, egy szempillantás alatt, hírtelen megszűntök létezni? 

 

Nem érzitek, kik állnak körülöttetek a jelen pillanatban? Amikor fizikusaitok a multidimenzionálisról beszélnek, ahol a 

távolság és az idő lényegtelenek, akkor miről szól az az egész? Mit jelentsen az? Lehetséges-e, hogy a fizika matek alapú 
filozófiává válik? A válasz az, hogy rengeteg isteni tulajdonság áramlik át sejtszerkezeteteken, ezek még rejtve vannak, 

amíg fel nem fedezik őket, önmagad felfedezésén keresztül fognak aktiválódni. 

 
Yaw-ee itt van a közönség soraiban! (Dr. Todd Ovokaitysről beszél, aki kutató orvos és aki gyakran a Kryon csapattal 

utazik). Tudjátok-e, mit fedezett fel ő tulajdonképpen? Felfedezte, hogyan "ingerelje" eléggé a DNS-t ahhoz, hogy 

felébressze az angyali energiát egy bizonyos területén. Azután ez már működik magától is! Eltűnődtetek-e valaha azon, 
hogy hogyan valósul meg az igazi spirituális gyógyulás? Eltűnődtél-e valaha azon a folyamaton, ami akkor kezdődik el, 
amikor bekapcsolod saját magad ön-gyógyító mechanizmusát? Közületek oly sokan keményen dolgoznak ezen. Páran 
még a fogaikat is összeszorítják, olyan keményen próbálkoznak! Mondókákat ismételgettek és érdekesen gesztikuláltok. 

Azt mondjátok: "Meg fogom gyógyítani magam, szóval milyen szavakat használjak ehhez? Milyen energiákat? Milyen 
érzelmek szükségesek? Mit kell tennem?" Fogalmatok sincsen. 

 
Térj vissza az alapokhoz és csak legyél csendben... tudd, hogy ki vagy. Mindössze az a dolgod, hogy kitárod a kaput és 
felfedezed, hogy te és Isten egyek vagytok - egy isteni társulás. Bízd az angyalra, aki te vagy, ő a felelős a DNS 11 másik 
rétegéért, gyógyítsd csak azt az egyet, ami látható, amelynek szüksége van rá. (Az emberi génkészlet) Ez nem olyan 

nehéz. De ti azzá teszitek. "Ez annyira mélyreható, - mondjátok gyakran - hogy össze kell kapcsolnunk rituálékkal, 
imádattal ... néha talán még áldozatot is kell hoznunk?" 

 
Hadd árulok el valamit, drága Ember: Már meg is hoztad az áldozatot azzal, hogy idejöttél. Gondoltad volna? A rituálé? A 
születés! A mantra? VAGYOK, AKI VAGYOK. Amit pedig mondogatunk: végső ideje, hogy felfedezd ki vagy és miképpen 
működnek a dolgok. Vannak köztetek most olyanok, akik gyógyulni jöttek ide, méghozzá úgy, hogy nem is tudtak róla, 

amikor eljöttek. Ezért most azt ajánljuk: Hagyd jóvá és kérdezd meg magadtól: "Egyezik ez a lelkemmel?" 
 

Milyen az erőnléted? Jól érzed magad? Milyen körülmények közt élsz? Van, aki ezt fogja mondani: "Nem, Kryon, nem 
érzem jól magam. Azért jöttem ide ma este, hogy megszabaduljak belőle. Ezért vagyok itt. Meg fogom találni a módját, 
hogy megszabaduljak." Elárulom a megoldást: Csak állj oda a Szellem elé és mondd ezt: "Ez a dolog egyezik a 
lelkemmel." Ezzel jelented ki a Szellemnek, hogy minden, ami a testedben van isteni eredetű és tekintet nélkül a 

félelmedre, a fájdalmadra és a szenvedésre, kijelented, ez rendben van. Mert tudod, hogy ki vagy. Ahogy mi is tudjuk - 
angyal! 
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Sokan meg így vélekednek: "Kryon, itt vannak az ünnepek. Ez az az időszak, amikor a békéről énekelünk a Földön és az 
emberek jó akaratáról egymás iránt. Ám jelen pillanatban egyikről sem beszélhetünk! Fáradtak vagyunk és félünk. Ez 
egyáltalán nem úgy néz ki, mintha megtörtént volna az, amire vártunk és amit vizualizáltunk." Valóban, feljegyzem ezt és 

mielőtt elmentek tudni fogod, hogyan tekint a Szellem arra, amit tesztek, így majd össze tudod hasonlítani azt az emberi 

meglátással. Először is, hadd emlékeztesselek benneteket annak a sorrendjére, hogy mi történt a bolygón a ti 
energiátoknak köszönhetően. Hogy ezt megtehessünk, vissza kell, hogy térjetek velem az 1987-es évbe. Emlékezzetek a 

Harmonikus Konvergenciára. Gyönyörű időszak volt az 1987-es év, egy különlegesen tervezett időpont, amikor is egy 

felsőbb szinten kérdés lett intézve Felsőbb Énetekhez: "Tovább akartok-e haladni azzal az energiával, amit az elmúlt ezer 
év során fejlesztettetek ki, vagy meg akarjátok változtatni és egy egészen más energiába akartok költözni?" Szeretnétek- 
e egy új elrendezést, amit egy új energiaréteg határoz meg a bolygó körül (egy új jövőt)? Egy magasabb szinten 
mindannyian kijelentettétek: "Változtatni akarunk." 

Valaki közbeszólhat: "Nos, ez rendkívül érdekes, de nem bizonyítható és nem tudunk róla semmit, hiszen éteri szinten 
zajlott." Mi pedig erre azt válaszoljuk: legyen az a bizonyíték, ami utána következett, mivel ez a lényege annak, hogy mi 

az igazság pillanatnyilag. Az 1992-es évben, közületek sokan 11:11-ként ünnepelték ezt az 1987-es energiát. Mindig ezek 
a 11-esek! Ti választottátok a számokat, emlékezzetek. (Kryon mosolyog) Nos, sokan közületek látják is ezt a számot az 
óráikon, ugye? (a 11:11 számot) Több ez, mint véletlen, nem? Miért lenne véletlen? Ez ennek az új elrendezésnek az 
ünneplése! 

 

Akárhányszor látod ezt az állást az órádon, kedves Emberi Lény, szeretném, ha ezt mondanád: "Köszönöm, Szellem." 
Emlékeztető ez arra, hogy ki vagy, Emberi Lény és hogy miért vagy itt. Ha volt valaha is valami emlékeztető arra, hogy 
mi a célja ittlétednek a bolygón, akkor ez az, amikor véletlenül ránézel az órára és az 11:11-et mutat. Észrevetted-e, 

hogy véletlenül sem 11:10-kor, vagy 11:12-kor nézel az órára? Ez azért történik így, mert az angyal, aki megérinti a 

vállad ilyenkor, megvárja a 11:11-et és ekkor szól: "Most nézd!" (Nevetés) Mit érzel ezzel kapcsolatban? Ez a valóság egy 

szélsőséges lehetősége ugye, ám ami elég gyakran megtörténik. 
 

A tizenegy a numerológiában azt jelenti "a megfelelő spirituális cselekedet." Ez egy mesterszám. (Mesterszámok azok, 
amelyek két azonos számjegyet tartalmaznak, úgymint 11, 22, 33, stb.) Nem véletlenül, ez ugyanakkor két "egyes" is, 

közvetlenül egymás után. Az egyes szám azt jelenti: "új kezdet." A 11:11 körüli energia ezért egy mesterszám, ami azt 

jelenti, "megfelelő spirituális akció kezdete a bolygón" mégis, néhányan ezt teljes mértékben tévesen értelmezik. 
 

Ők azt hiszik, hogy ezek a végső idők és hogy ez szörnyű. Nos, sem ez, sem az! Ó, bárcsak újra visszavihetnélek 

benneteket a születés fuvallatához. Te voltál ott. És én is. Ez éppen azelőtt történt, mielőtt elkötelezted magad a jelen 
biológiai Ember-születésedre. Micsoda egy hely az... micsoda lenyűgöző állásfoglalás, milyen gyönyörű pillanat. Én ott 
voltam, angyal. Láttam az arcod, az energiádat. Az elszántságot, az elkötelezettséget... több volt ez, mint elkötelezettség. 
Láttam a szenvedélyed színeit és a bolygó iránti vágyadat. Láttam, ahogy kifejezted szeretetedet Gea iránt! Azután ott 

ingadoztál a lét peremén, előrenyomulva a bolygó energiájába... elfogadva az emberlétet és a szülőcsatornát. Tudtad, mi 

vár rád. Gondolj arra, mi mindenen kellett keresztül menned, hogy ideérkezz a mai napon - ebben az órában, amikor ez 
az üzenet hozzád érkezett. Én ott voltam! 

 
Szeretnélek újra emlékeztetni benneteket, hogy a legtöbben még a régi energia ideje alatt születtetek, vagyis az 1987 

előtti időszakban. És ha ez rád is vonatkozik, ez azt jelenti, hogy teljesen tisztában voltál vele, hogy amikor a Földre 
jössz, az energia, ami ott fogad téged, régi és megrekedt, valamint nagyjából 1999 és 2001 között véget is ér. Minden 

prófécia erről szól. Minden szent irat ekkorra időzítette az Armageddont, számos más dologgal együtt, amelyek hivatottak 

lettek volna befejezni a bolygón az általatok ismert életet. Ha elolvassátok ezeket az írásokat, megtudjátok, hogy a 

dolgok Izraelben kezdődtek volna... el is kezdődtek... időzítés szerint. Erről már szóltam is. 
 

Miért? Miért jöttetek volna ebben az időszakban, ismerve a tényeket? Megmondom. Mert tudtátok, hogy meg tudjátok 
változtatni! És csodálkozol, miért vagy itt? Hogy tudsz ezen csodálkozni? 

 
Az összes életed közül, amelyeket valaha is leéltél ezen a bolygón, ez az, amelyik létrehozza a változást. Ez az, amiért 
imádkoztál... felfedezni ki vagy és véghezvinni a változást. Közületek páran ezt fogjátok mondani: "Erre már túl késő. 
Megtört, öreg vagyok. És tudatlan. Nem nőttem fel ezekhez a dolgokhoz." Tehát siránkozni akartok, vagy megváltoztatni 
a dolgokat? Lehet, hogy ez az oka annak, hogy most itt ülsz ezen a széken, Fénymunkás? 

 

Hallottad miről beszélt a társam (Lee) azzal a tudóssal kapcsolatban, aki felfedezte, hogy a DNS-ed körül egy mező van, 

olyan mező, ami megváltoztatja az anyagot? És amikor az anyag megváltozik, az utána is úgy marad? Látod? Ez aztán az 

erő! És azon csodálkozol, hogy mit csinálsz te itt? Lassan kezdd el összekötni a pontokat, ahogy azt társam mondja. 

Kösd össze a pontokat... 

 

Észrevette-e bárki közületek a másik számmisztikai eseményt? Rájött-e valaki, hogy a kilences milyen fontos? 

http://www.kryon.hu/


www.kryon.hu 3 /7 oldal  

Azt jelenti "beteljesülés", tudtátok? Ha egymás mellé teszitek a kilenceseket és a 11-eseket, olyan dolgok kezdenek 

keletkezni, amelyeket esetleg még fel sem fogtatok. A prófécia azon részéért, amely a végét hozta volna a bolygónak, a 
Szovjetunió lett volna felelős. Rajtuk kívül az Egyesült Államok és Kína voltak a forgatókönyv szereplői, mondjuk, egy 
szerepet eljátszani az Izrael körül kialakult bajok köré koncentrálódva. A játék olyan szereplőkkel folytatódott volna 

tovább, mint a Varsói Szerződés és a NATO. Ez lett volna minden háborúk végső háborúja és a próféták mind így látták. 
És észrevettétek-e, hogy ezek közül semmi nem valósult meg? Minden jövendölés ellenére! Mivel egy évvel a Harmonikus 

Konvergencia után, a Szovjetunió széthullott! Ez a monstrumszerű politikai rendszer, egyike a bolygó legnagyobb 
hatalmainak, egyszerűen eltűnt! Arra biztatlak benneteket, rajta találjátok meg ezt a jóslatokban! Nem fog sikerülni. Mert 

1987-ben sarkon fordultatok és megváltoztattátok ennek a bolygónak a valóságát metafizikailag és fizikailag és egyetlen 

próféta sem látta ezt közeledni. És ismét megkérdezem, ki az, aki mindezt megtette? Hát, ti voltatok. 
 

Mindenféle dolgok történtek 1987 óta. Megvizsgálta-e valaki közületek a Kelet és a Nyugat között lévő elválasztó 

szimbólum számmisztikáját? Le kellett omlani egy híres falnak, egy falnak, amit ti Berlini Falnak neveztetek. Az a dátum, 
amikor ezt mindkét oldal részéről véghezvitték 1989. november 9. volt. Ez a nap 11:9 volt! És ha összeadjátok a 11-et, a 

9-et és a 1989-et, tizenegyet kaptok! Tudjátok, mindenütt ez van. Ez a "korszak számjegye." És, ha hiszitek, ha nem, ez 
elvezet a békéhez a Földön, amennyiben meg tudtok szabadulni a hitetlenségtől és felfedezitek, hogy miért vagytok itt. 

 

Ki gondolta volna, kedves Amerikai Ember, amikor elszenvedtétek azt a borzalmat, amit most úgy hívtok, hogy a 9:11 

tapasztalata, hogy ez az új energiátok fókuszpontja lesz? Én kedves Emberem, kinek lett volna köztetek elég bátorsága, 
látva ezt, kijelenteni: "Ez összhangban van a lelkemmel?" Bátorkodtál volna? 

 
Még többet is fogunk erről beszélni. Olyan pályán vagytok, amit együtt építettetek, ez fogja a civilizáció szövetét 

megváltoztatni és minden egyebet körülötte. Néhány hónapja, partnerem elvitt engem oda, amit ti ENSZ-nek neveztek. 
Elmondtam nekik is: "Amit 9:11-nek hívtok és ami nem volt benne egyetlen jövendölésben sem, a Földi élet két teljes 
generációját fogja megváltoztatni. Amerika volt az egyetlen ország, amelyik tehet valamit ezzel kapcsolatban, mert 
megvan hozzá a hatalma és nincs ellenzék. Ez volt a terv." Nekik is elmondtuk, lehet, hogy nem kedvelik az effajta 
politikát, végül is, kinek hiányzik a halál és a háború? De néha ezek azok az eszközök, amelyeket a Szellem használ, hogy 

komoly változásokat eszközöljön a bolygón. Csak egyetlen ország van a Földön, amelyik képes keményen fellépni a 
Közép-Kelet kellős közepén és erőteljesen belekavarni és ez ti vagytok és meg is tettétek. (Ismét az amerikaiakhoz 

beszél) 
 

Ó, már nagyon sok kérdést megválaszoltunk, háborúkról és politikáról! Azonban a történelem fogja megmutatni, hogy ez 
az egy dolog egyedül változtatott meg mindent, annak érdekében, hogy mindez elvezessen 2012 energiájához. Ha nem 

így reagáltatok volna a 9:11-re (az iraki háború), a földnek maradtak volna olyan részei, amelyek a régi energiában 
maradtak volna újabb ezer évig! És ez nem az, amit választottatok, amikor idejöttetek. Mindezekért a dolgokért ti vagytok 

a felelősek, akkor is ha nem értetek egyet ezzel és nem érzitek úgy, hogy bármi közötök is lenne ehhez. 

 
Nos, mit gondoltok, hogyan csináljátok? Láttad-e a híreket mostanában? Nem valami jók, ugye? Sokan kérdezték a 

következőket: "Kryon, miért van sokkal több gyűlölet manapság, mint abban az időben, amikor én születtem, miért tűnik 
úgy számunkra, hogy a szakadék és a sötétség felé tartunk?" 

 
Néhányan közületek átélték az aranykornak nevezett ötvenes éveket. Akkor semmi sem hasonlított napjaink 
energiájához. Akkor volt vége a háborúnak és elég szörnyűséget láthattatok ahhoz, hogy ünnepeljétek a békét és a 

prosperitást. Így beszéltek: "visszatekintve, semmi nem volt ebből a gyűlöletből." Nos, hadd mondjak nektek valamit: 

Mindez ott volt, csak éppen nem volt, ami fényt vetett volna rá, hogy megmutatkozzon. Hirtelen, megjelent egy 
Fénymunkás generáció, akik sugározzák fényüket és felfedik az elképzelhetetlent, azokat a dolgokat, amelyek mindig is 

ott voltak, csak rejtőzködtek. Ugyanakkor elmondtuk nektek azt is, hogy amit megváltoztattatok, az a bolygó 
fényhányadosa volt. (A fény és a sötétség arányának a mértéke) Semmivel több gyűlöletet nem teremtettetek. Az mindig 

is ott volt. Helyette olyan helyzetet teremtettetek, ami kikényszeríti a megoldást az emberiségnek. És ennek a 
megoldásnak a neve, béke a Földön. 

 

Valaha is elgondolkodtatok ezen? Hogyan csináljátok? Lenne, aki így válaszolna: "Nem túl jól csináljuk, Kryon. Békéről 
énekelünk a Földön és jóakaratról az emberek között. De miként énekelhetünk erről, ha nincs meg egyik sem? Egyre 
rosszabb lesz, nem jobb." Ez az, amit folyton hallunk tőletek. Nos, én elmesélném nektek a történet többi részét is. 
Mindenek előtt, van itt valami, amit elmondtunk már korábban is: Fogalmatok sincs róla, milyen dolgok történnek. 
Vannak olyan dolgok, amelyek "átszivárognak a híreken," amiről sosem fogtok hallani, mert nem fognak róluk 

beszámolni. "Hová tűntek a hős riporterek?" kérdezhetitek. "És mikor szerzünk tudomást ezekről a dolgokról?" A 

válaszom, hogy elég hamar. Képes vagy-e ünnepelni a láthatatlant? Tudhatsz-e arról, hogy mindez a zűrzavar mögött és 

mindaz a gyűlölet mögött, amit látsz, történik valami egyéb, ami nagyon könnyen elhozza azon szituációkat, amelyekről 
eddig még csak álmodni sem mertél? 

 

Talán az álom az a bölcsesség, ami mögé hatol mindannak, amit egész életében bárki is láthatott? Mondtuk, hogy lesz 

egy ütközet és ez történik! Ez a hír erejével hat számodra? Azt is mondtuk, hogy lesz egy ütközet a régi és az új közt és 
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ez zajlik. Sokan közületek így kiáltanak, "Jaj szegény fejemnek." Mindig is mondtuk, hogy ez része a 11-es energiájának. 

Mondtuk, hogy lesznek változások az időjárásban. Tapasztalt valaki egyet is ezek közül? (Nevetés) Ez nem lehet sokkoló. 

Nem lehet meglepetés. Elmondtuk, hogy kemény időjárási viszonyok lesznek; mondtuk, hogy egyes gabonatermő 

helyeitek nem lesznek képesek többé gabonát teremni, 
és ennek 17 éve. 

 

"Kryon, miért kapcsolódnak ezek a dolgok a spirituális növekedéssel és miért ezek a dolgok vezetnek a békéhez a Földön? 
Nem néz ki úgy, mintha köztük összefüggés lenne." Kérdeztétek már ezt és újra csak azt válaszoljuk, mindig ez a módja 
annak, ahogy Isten cselekszik. Nem értitek, hogy tudatosságotok hatással van Geára? A Föld változáson megy keresztül, 
annak a döntéseteknek a következtében, amit a jövőtökről hoztatok. Nem történhet ilyen minőségű tudatváltás a bolygón 
és hogy az ne legyen hatással a környező elemekre. Az egyik nem lehet a másik nélkül, felfogásotokban mégis 

szétválasztjátok. 
 

"Nos, Kryon, mi nem szeretjük ezt." Nem várja el tőletek senki, hogy ezt szeressétek, mivel olyan szívetek van, ami 
könyörületességre lett teremtve. Van, aki így beszél: "Nem értjük a szörnyű hurrikán, Katrina indítékait. Nem értjük a 
földrengéseket, amelyek nemrég történtek." Nem fogjátok érteni azokat sem, amelyek legközelebb be fognak következni. 

Mindezek Gea reakciójának részei. Néhányan így vélekednek: "És milyen célt tud szolgálni az, ha annyi lélek eltávozik 
egyetlen éjszaka alatt?" 

 
Tavaly ilyenkor, a karácsonyi időszakban, a föld az óceán mélyén jóval nagyobb mértékben mozdult el, mint eddigi 

életetek során bármikor. Ennek az eredménye volt a tsunami. Olyan nagy volt ez az elmozdulás a bolygó számára, hogy a 
tényleges forgási sebessége is megváltozott. Úgy láttátok-e ezt, esetleg, mint spirituális eseményt? Vagy mint 
szörnyűséget, szomorúságot és félelmet és arra voltatok kíváncsiak, hol volt mindebben Isten? 

 

Az Emberi Lények alapvető természete a könyörület. Ilyenre lettek teremtve. Miféle lehetséges jót tud eredményezni egy 
ilyen borzalmas esemény? A hírekben bemondták, hogy megközelítőleg 200.000 ember vesztette életét ebben a 
helyzetben. Elárulom, hogy ez téves. 283 ezren voltak. Ez a valós szám. De sokan jajveszékelnek és azt kérdezik: "Miért?" 
Hadd emlékeztesselek benneteket néhány kérdésre, amelyeket hozzátok intéztünk régebben. Úgy gondoljátok, hogy a 

halál a vég? Ez a borzalmak borzalma? A végtelen szomorúság? Vagy ez egy Emberi átmenet, amire terv létezik és amire 
a bolygónak szüksége van? Ha ezekről a dolgokról van szó, szinkronban van-e ez a ti lelketekkel? 

 
Ó, a szíved hangosan sírhat és olyan könyörületes lehetsz, amennyire csak akarsz. Nem efelől érdeklődtem. Nem azt 
kérdeztem, vajon a szíved sajog-e? Mivel erre ismerjük a választ. Kíváncsi vagyok, mi van a lelkeddel, angyal. Felül tudsz- 

e emelkedni mindezeken és elmondani: "Ez része a spirituális elmozdulásnak"? Képes vagy-e kimondani: "Én is oda 
adnám, amit ők odaadtak"? Ki tudod-e ezt mondani Fénymunkás? Minden egyes Emberi Lény, azok közül látta a tsunami 
lehetőségét, mielőtt leszületett a bolygóra. Annak idején a születés fuvallatában a szemükbe néztem és ezt mondtam: "Ez 
olyan dolog, amit megtehetsz a bolygóért. Fennáll a lehetőség, hogy nagyon gyorsan megfordulsz, de részese leszel egy 

olyan eseménynek, amiről a történelem örökké beszélni fog." És mindannyian azt mondták: "Készen állunk! Gyerünk és 
tegyük meg!" 

 
Utoljára kérdezzük: Felfogtátok-e, micsoda spirituális áldozatot hoztak ők a bolygóért? A részvét olyan hullámát indítottak 

el, amilyet ez a föld még sohasem látott. A könyörület hullámát! Amit ma az Emberi érzelemről és a DNS-ről tanultatok (a 
szemináriumon) az fogja ezt összhangba hozni. Elárulom, hogy a könyörületnek ez az energiája a bolygó része lett és az 

is marad. Gondoltatok-e erre valaha is? Eszetekbe jutott-e valaha, hogy olyan szörnyűséges valami, mint ez a tsunami, 

gigantikus katalizátora lehet a békének a Földön? Nos, ez az volt és még mindig az! Ezek mind részei a 9-es és a 11-es 
energiájának, amibe beleegyeztetek. Hogy békélsz meg ezzel, kedves Emberi Lény? Szinkronban van-e ez a te lelkeddel? 

Nos, lehet, hogy a szíveddel nem, de mi helyzet a lelkeddel? Felül tudsz-e ezen emelkedni és meg tudod-e érteni a 
nagyobb összefüggést? És újra elmondjuk, ha tudnátok most velük beszélni, köszönik, jól vannak! Végrehajtották az 

átmenetet és jól vannak. Már ezelőtt is mondtuk. A fátyol túlsó oldaláról több ezer arc mosolyog felétek. Igaz is, közülük 

sokan már vissza is tértek közétek. Tudtátok ezt? Olyan sokan közülük! Hát ilyen gyorsan változik az energia. 

 

Mi a helyzet a polarizációval, amiről beszéltünk? Megdöbbent-e benneteket, hogy a politika olyan nagymértékben 

megváltozott? Meg vagytok-e döbbenve, amikor a televíziót nézitek és olyan nagy polarizáció van a vélemények között - 
oly sok ordítozás - oly sok gyűlölség? Nos, emlékeztek-e, hogy mondtuk, miszerint, pontosan ez fog történni? Miért kéne 

így lennie, kérdezhetitek. Mi célt szolgál ez az egész? Miért így történik... ez a pólusok viszálya? Az egész emberiség 
bele lesz keverve, mielőtt véget érne, s valamilyen szinten mindenkinek meg kell hoznia egy döntést. Soha többé nem 

lehetnek "a kerítés tetején ücsörgők." Még azok sem, akik hátradőlnek és azt mondják:"Nem törődöm vele, így lesz, vagy 
úgy" végül ők is megváltoznak. Mindenkit érdekelni fog, amikor azt látja, milyen mélyreható dolgok történnek. Az 
emberiség jövőjéről van szó és ez túlságosan is fontos ahhoz, hogy csak úgy "végigülje" valaki." 

 

Amiről szó van, az a béke a Földön. Hogyan csináljátok? Elárulom nektek, Emberi Lények. Sokkal közelebb vagytok ehhez 

a célhoz, mint eddig bármikor. Lehet, hogy lesz még rosszabb, mielőtt javulni kezdene, nektek úgy fog tűnni, a ti 

valóságotokban. De ha ezt látjátok, akkor most kihívás elé állítalak benneteket ebben a karácsonyi időszakban. Meg 
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tudod-e tenni, hogy felállsz és azt mondod:" Ez szinkronban van a lelkemmel." Ha meg tudod tenni, az bátorság. Ez az, 

amit a katonák tesznek a csatában. Felfegyverkeznek. Rémültek, amint mennek, hogy találkozzanak az ellenséggel... 

emlékeztek, mondtuk, hogy sor kerül az ütközetre a régi és az új energia között. Mondtuk, hogy ti vagytok ennek az új 

energiának a harcosai és a fény hordozói. Van köztetek, aki most fél, van, aki épp ezt a csatát vívja és van, aki egyáltalán 
semmit nem ért. 

 
Az összefoglalás? Nyerésben vagytok és még csak nem is tudtok róla. Voltak olyan Fénymunkások, akik így beszéltek: 

"Kérlek, szabadíts ki innen!" Ők csak azt látják, amit a 4 dimenzió mutat nekik. Felül tudsz ezen emelkedni? Fel tudod-e 
ölteni azon mesterek köpenyét, akik most mind itt vannak, akik visszatértek erre az eseményre? Feltennék nektek pár 
kérdést, amelyek segíthetik a jobb felismerést. Mit gondoltok 1987-ről és arról, vajon a 11:11 igazán megtörtént? Van-e 
fogalmatok arról, hogy a bolygó összes mestere, akik bizonyították mesteri mivoltukat a különböző kultúrákban és 
állították, hogy majd egy bizonyos időpontban visszajönnek, kapcsolatban vannak a 11:11-gyel? 

 

Ünnepeld a 11:11-et! Mert az új kezdeteket reprezentálja. A mesterek visszatértek! Mindegyikük - minden egyes mester. 
Ők részei ennek az új energiának - Gea részei - részei a bolygó könyörületességének. Elárulom, hogy ez a visszatérés volt 

az egyik főbb jellemzője annak, ami történt, habár közületek legtöbben még csak nem is tudják, hogy mindez 

megtörtént. 
 

Sosem volt megfelelőbb idő a számodra, hogy jogot formálj a hatalmadra, amivel Fénymunkásként rendelkezel. Érted-e 
ezt? Ez az energiának egy új korszaka. Ez az elrendezés, amiben vagytok, az, amely végül dönteni fog magáról a 

civilizációról... hogy merre tart és hogy mi fog történni. A spirituális gyűlölet, amiről beszéltünk nektek - és amit most 

láthattok - mindig is ott volt. Létezett ez már ötven, vagy több évvel ezelőtt is. Ott volt ez már akkor is, amikor közületek 
sokan még kicsik voltak és csak a szép dolgokat látták, már akkor is ott volt. A Föld nem sokat változott. Az egyetlen 
dolog, ami változott, hogy a Fénymunkások megjelentek és rávilágítottak a gyűlöletre. Mit gondoltok, miért mossuk 

lábaitokat? Miféle szituáció lenne az, hogy csatába küldünk benneteket, azután olyan erős dualitással borítunk be 
benneteket, hogy azt sem tudjátok, miért vagytok benne? Ezt a Föld nevű kihívásnak nevezzük és ti mindnyájan 

beleegyeztetek, hogy részt vesztek benne. Hát, ezért mossuk a lábaitokat. 

 
Ez csak akkor történik, amikor elkezded megnyitni a felemelkedés csatornáját (az ön-felfedezésről van szó) és 

fölülkerekedsz mindezen, hogy kezdesz feltöltődni spirituális értelemmel. Ez van akkor, amikor másféle szemléletmódot 
kezdesz kialakítani arról, hogy ki vagy és arról, hogy mit csinálsz itt. Ekkor majd felkiáltasz: "Ó, értem!" Amikor majd az 
utolsó lélegzeted veszed és hirtelen ismét velünk leszel, az első, amit tőlem és a kíséret többi tagjától kérdezel, hogy: 

"Hogyan csináltuk?" És én neked is azt fogom mondani, amit a többieknek mondok, amikor felteszik nekem ezt a kérdést, 

még a jelen pillanatban is, ahogyan épp az átmenetük történik. "Legyél áldott, mert a fényed értékes volt, most is az a 
Földön és az is fog maradni. Hogy megtörtént, neked köszönhető!" 

 
Hogyan csináljátok? Éppen megnyeritek a fény csatáját. De nem is tudtok róla. Ó, semmi kétségbeesés. Bíznotok kell 

bennem ebben a dologban. Olyan dolgok jöttek létre, amihez beleegyezéseteket adtátok, ám ezek még nem mutatták 

meg magukat. 

 
És a legfontosabb? Valóban, - rájöttetek már? A legfontosabbra? Mi a távolság években 1987 és 2012 között? Pontosan 

25 év. A gyermekekről van szó, kedveseim. Ez az, ami átszűrődik a fátyol mögül egy kihívásokkal teli időben. Ez az, ahol 
történt a fejlődés. Egy generációnyi gyermek szép lassan eléri azt a kort, ami meg fogja változtatni a föld arculatát. Jönni 

kezdtek ők már 1987 előtt is, mivel a lehetőség mindig nyitva állt arra, hogy megtegyétek ezt az elmozdulást. 

Mindannyian megkapták a jóváhagyást, hogy Indigó színűek legyenek (ez jellemzi az új tudatosság gyermekeit). Végül is, 
a 2012-es évtől már nem fogjátok olyan furcsának látni őket, mivel ők lesznek a többség. 

 
Vannak, akik a 2012-es évet az idők végezetének nevezték, de nem az. Ez egy régi időnek a vége és a kezdete egy új 

időnek. Huszonöt év - egy generáció a ti nyelveteken - ennyi a távolság 1987 és 2012 között. Ez a gyermekek számára 
lett tervezve. Olyan sokan vannak tele félelemmel 2012-től, pedig már úgy tűnik itt van a sarkon túl. Mi lesz? Mit fognak 

a gyermekek tenni? Ők miért annyira mások? Miért ismertettük ezt veletek sok évvel ezelőtt? Elmeséltük nektek, hogy 

lesznek új gyermekek ezen a bolygón, akik nagyon mások lesznek és akiknek a tudatossága is annyira különbözik, hogy 
kihívás lesz a nevelésük és iskolázásuk világszerte. Miért történnének így a dolgok? Miért alakítottátok volna ezt így? 

 
A válasz a spirituális fejlődés. Ti ott látjátok az orrotok előtt, míg a "gyermek szakértők" mindnyájan tagadják. Miért 

vannak itt ezek az új gyermekek? Elárulom neked, kedves Emberi Lény. Azért vannak itt, hogy lehetővé tegyék a békét a 

Földön. Összeállt már a kép? Miért adtunk volna nektek egy újfajta, spirituális Emberi Lényt, ha a kipusztulás és a 

megszűnés felé haladnátok? Hogyan csináljátok? Látványosan! Hát, így csináljátok. A háború lövészárkaiban, nehéz 
elhitetni a katonával, hogy nyerésben van, amíg bombák robbannak körülötte. A ti esetetekben, a bombák, amik 

körülöttetek robbannak, a média és az újságok és ez a négydimenziós valóság, amibe beleragadtatok és amit a 
sajátotoknak vallotok. Nem láthatjátok a többi dimenziót, nem láthattok túl a sajátotokon, nem láthatjátok a színeket, 

nem láthatjátok a nagyszerűséget, vagy Isten szerető "jobbkezét", ami azért jelenik meg, hogy megkeverje a dolgokat. 
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Elmondtuk nektek, hogy végül majd létrejön a kardok hídja. Közületek hányan emlékeznek ezekre a szavakra, "a kardok 
hídja" amiről olyan régen meséltünk? Azt szeretném, ha emlékeznétek erre, ezért most újra el fogjuk mondani mit 
képvisel. 

 

"Háborúra emlékeztet, Kryon. Azt mondtad, létrejön egy kardok hídja. Azt mondtad, hogy az energiák szétválnak, 
szakadék nyílik közöttük és a két energia között létrejön a kardok hídja." Valóban, ez úgy hangzik, mint egy háború, 
ugye? 

 
Itt van ismét a "kard" szó. Ez ugye egy fegyver? Nem. Ez egy metafora és újra elmondom mit jelent. Ez volt az a 

prófécia, amit oly sok évvel ezelőtt hallottatok tőlünk és most ismét elmagyarázzuk közületek azoknak, akiknek szükségük 
van rá, hogy hallják, úgyhogy tudni fogjátok, hogy valóban hogyan csináljátok. A kardok hídja, így neveztük el. Hányan 

vettetek már részt házassági szertartáson, olyan helyzetben, amikor egy harcos házasodik? Hogyan ünneplik ilyenkor ezt 
az eseményt? Barátai kivonják kardjaikat és egymással szemben állva, keresztbe teszik őket fenn a levegőben. Azután az 

"egybekelt" személyek végig mennek a kardok alatt, mint egy híd alatt. Értitek miről beszélek? Ez egyáltalán nem háború 

és ezeket a kardokat nem csatározásra használják. Ezek ünnepi célt szolgálnak a régi és az új egyesülésénél... és ezt 
hívják Új Jeruzsálemnek. Ez egy kifejezés, ami azt jelenti, béke a Földön. A kardok hídja itt van, fel lett állítva, még nem 

láthatjátok és a médiák híreiben sem fognak beszámolni róla. Hogy miért? Mert nem akarják elveszíteni az 
érdeklődéseteket! Mert ez jó hír. Végül te is meg fogod látni. 

 
Tehát, hogy viselkedik a szíved, Fénymunkás? Kétségbeesett? Kedvedre van amit az országod tesz, vagy nem? Azon a 
szinten, ahonnan mi szólunk hozzátok ez nem számít. Ellenben, ami számít, az a következő: Képes vagy-e egy magasabb 

szinten kimondani: "Megértem, hogy a dolgok úgy megfelelőek, ahogy vannak, miközben a kardok hídja felé 
menetelünk"? Minden nap egyre több ember kezd csatlakozni ehhez a harchoz egy olyan energiával, ami megfelel ennek 
a filozófiának - s amit látni akarnak, az egy békés civilizáció a bolygón és ennek fogják szentelni energiáikat. Ez a kardok 
hídja. 

 

Hogyan csináljátok? Szeretettel megmosnám lábaitokat, éppen most, még a befejezés ezen pillanataiban is. Azt 

szeretném, ha úgy mennétek el erről a helyről, hogy emlékezzetek a szavakra, amelyeket ma este hallottatok. Jó itt! 
Harcos, irány a cél! Olyan sokszor mondtuk már, ilyen édes pillanatokban, mint ez a mostani is, hogy milyen sokat 

jelentetek számunkra. 
 

Szeretnéd tudni, mi folyik a Földön? Valóban tudni akarod, mi történik? Meg fogom mondani. Az a harc, amit vívtok és az 

ebből származó energiák egy sokkal nagyobb méretű helyzetben lesznek felhasználva a jövőben. Amikor nem itt vagytok, 
(amikor a fátyol túlsó felén vagytok) akkor tudjátok, hogy miféle forgatókönyv is ez. Ez az Univerzum legnagyobb titkai 

közül az egyik, amely egy Emberi Lénytől jól el van rejtve. Sosem lett kimondva. A valódi nevét soha nem ismertétek, 
habár ez a legfontosabb téma mindannyiunk számára. Nincs benne a pszichétekben, nincs a tudatotokban, még a DNS- 

etekben sincs elrejtve. Ez még a gondolataitoktól is "védett" információ. Mégis, amikor átjöttök a fátyol innenső felére, 
nagyszerű neve van és mindannyian csak erről beszéltek! 

 
Ami ezen a bolygón történik, messzemenően nagyobb valamit fog megváltoztatni. Ez egy nagyszerű terv része, olyan 

valami, amit ti állítottatok fel, velünk együtt. Nagyon jelentős. Spirituális. Gyönyörű és egészen 1987-ig úgy véltük, a 
próba vége karnyújtásnyira van. Befejeztétek volna, s nem lett volna többé föld. De a bibliai próféciákból nem valósult 

meg semmi, ugye? Az a régi jövendölés a porba hullt, nemde? Többé nem érvényes. Lejárt az idő a megvalósításukra, 
még a játékosok is hiányoznak, politikailag, akik ezt létrehozták volna. 

 
És jöttök ti, új jövőt teremtve, habár ti még nem látjátok föltétlenül, amit mi látunk. Hányan képesek közületek 
ünnepelni? Miért nem ünnepelitek a sejtszerkezeteteket? Mennyien tudtok kiállni és elmondani: "Nem csak hogy 
örökkévaló vagyok, de itt megfelelő helyen vagyok, a megfelelő időben." Közületek még nem sokan hajlandók ezt látni. 

Van, aki így beszél: "Olyan jelentéktelen vagyok. Még csak nem is ismer senki. Könyvet sem írtam, semmilyen 
magazinban nem szerepeltem. Senki se ismer." Mire én azt mondom, kedves Emberi Lény, én ismerlek! És az itt lévő 

kíséret is ismer! Olyan hatalommal bírsz, mint bárki, akit csak ismerünk. Fényed éppen olyan erős, mint bárkié, itt a 

teremben. Ne alkalmazd magadra az Emberi kultúra észleléseit és ítéleteit, az erőddel kapcsolatban, mester. Angya l, 
Emberi Lény, ezért mossuk a lábaidat. Olyan sok minden van rejtve, de olyan sok minden már készen áll! 

 
Beleszerettünk az Emberi Lénybe, aki szándékosan úgy halad keresztül ezen, olyan valamiért ami sokkal nagyobb nála és 

szeretettel kell tennie. Béke a Földön? Nemcsak, hogy lehetséges, hanem egészen valószínű. Megváltoztatjátok a bolygót 

olyan módon, amit nem vagytok képesek látni, mi viszont igen. 

 

Két dologra figyeljetek. Ezeknek az időzítését nem tudom nektek megmondani, mivel ez rajtatok áll és a szabad 

akaratotokon. Hívjátok ezt próféciának, ha úgy jobban tetszik, de ez csak akkor fog így történni, ha követitek azt az itt 

lévő energia potenciált, amiről beszéltünk. Figyeljétek meg ezt a két politikai dolgot a bolygón: 
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1. Bársonyos forradalmak. Úgy magyarázzátok ezt a kifejezést, ahogy akarjátok. Bársonyos forradalmak két fontos 

országban. Az egyik Kína. A másik Irán. Ezek egy tudatváltást fognak elindítani - bármilyen furán is hangzik - egy 
békeszövetséget, a világ többi részével. Figyeljetek csak. Ez szükségszerű, ha ezen a pályán maradtok. 

 
2. Aztán itt a nagyágyú. Változás a Közép-Keleten, Izraelben, pont Jeruzsálemben. Figyeljetek. Váratlan lesz. Végül 

majd egy fiatal személyt fogtok látni felemelkedni, róla már beszéltünk korábban (Izraelben).* 

 
Ez történik, de olyan módon, ami még rejtve van. Képesek vagytok-e velem ünnepelni, annak ellenére, hogy még nem 

látjátok? Ez az, ami valójában történik. Nem találkoztok vele a hírekben, de itt van. Ki tudod-e mondani: "Szinkronban 
van a lelkemmel"? 

 

Végezetül, eláruljuk ma este, hogy közületek mindenki arra lett tervezve, hogy itt maradjon. Birtokoljátok a mester-létet 

vénáitokban, készen arra, hogy aktiváljátok. De ez a szabad akaraton múlik, tudjátok? Magatoknak kell megtenni. Nincs 
olyan gyógyító ebben a teremben, aki létrehozhatja a szándékot számotokra. Így tisztességes ez a próba. Minden Ember 

önmaga számára kell, hogy megtegye. Tehát, hogy döntesz? Nekivágsz ennek a belső keresésnek? Megkísérled, hogy 

benézz a négydimenziós érzékelésen túlra, amiről már hallottál? Használd ezt az információt és öltsd fel ezt a köpenyt 
spirituális-önmagadra ma este. Most a kíséret beözönlik ide, sokkal nagyobb mértékben, mint eddig. Hadd érintsék meg a 

vállad, hogy tudomást szerezz róluk. Van, aki talán még a színeket is képes lesz látni most. (Lee bíztatásáról beszél, hogy 
lássák a színeket maguk körül). Vagy aki illatáról megérzi különleges entitások jelenlétét. Kezdődjön el a csoda. Ha azt, 

ami történik, hajlandó vagy befogadni az életedbe, hinni benne, akkor hadd történjen meg úgy, hogy megszerezhesd, 

amiért idejöttél. Hadd kezdődjék a gyógyulás, hogy egészséges testben maradhass itt... létrehozni az Új Jeruzsálemet. Ez 
az, amit a Fénymunkás tesz. Ez az, amiért itt vagy és ez az igazság. Amit évekkel ezelőtt mondtunk, semmit sem 

változott. Üzenetünk ugyanaz marad, magasztalja az Emberi Lényt. 

És ez így van. 

Kryon 

* Ez a közvetítés december 4-én történt, mielőtt az izraeli miniszterelnök (Arial Sharon) megbetegedett, s mielőtt a Hamas megnyerte volna a palesztin 
választásokat. 

 

 

Fordító - Korpos Magdolna 
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