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Számomra egy rendkívüli találkozás, hogy itt vagyunk. Ha néhány évvel ezelőtt valaki nekem azt mondja, 

hogy én Lee Carrollal fogok beszélgetni, akkor ezt egyáltalán nem hittem volna el.  

Nagyon hálás vagyok ezért, köszönöm. 

Hát először is szeretném megköszönni, azt hogy elfogadta a meghívásunkat és rendelkezésünkre áll ez 

alatt az idő alatt, amit Magyarországon tölt.  

Nagyon vártam ezt az alkalmat, köszönöm. 

Előttem van két könyv a Kryon sorozatból, a legelső, ami Magyarországon megjelent magyarul és ami 

legutoljára. Mi történt eközött a kettő között? 

Alapjában véve 20 év az ami történt. Az első kötetben azt a fajta kommunikációt olvashatjuk, illetve láthatjuk viszont, ami 

a legeslegelső Kryon kommunikáció volt számomra. Ez a könyv számomra ma már úgy tűnik, mintha valamiféle kódban 

íródott volna. Tehát nem az a fajta teljesen folyamatos folyékony csatornázás, amiben mostanság részem van. És mégis 

azt kell, hogy mondjam, hogy ez az első könyv, tehát a jelentősége változatlan. Ez előzi meg az összes többit. De azt is 

hozzá kell tennem, hogy ez a legrövidebb kötet is. Tehát az mondanám, jó bevezetésként szolgált. 

A legutolsó könyv pedig ami itt fekszik az asztalon, a legfrissebb információkat tartalmazza. Olyan közvetítéseket, 

amelyek a világ különböző tájain zajlottak, de az energia ugyanaz és ugyanarról a helyről származik. 

Hogy kezdődött, hogy lett Lee kiválasztott? 

Mérnök vagyok és még mindig így mutatkozom be, hogy mérnök vagyok. Tehát azért mert időközben spirituálissá váltam, 

még ugyanolyan szenvedéllyel folytatom a munkámat. Valójában már a 40-es éveimben jártam, amikor ez az egész 

történet elkezdődött. Nagyon sok mindenre vágytam, csak arra nem, hogy furcsának és egyfajta fura szerzetnek 

tartsanak, akire ferdén néznek az emberek.  

Egyszer úgy alakult, hogy találkoztam egy emberrel, aki maga is közvetítő volt. Ez 3 évvel azelőtt történt, hogy én 

magam is elkezdtem közvetíteni Kryont. Majdhogynem úgy fogalmaznék, hogy erőszakkal hurcoltak engem oda. 

Szívességet tettem valakinek, nem akartam oda menni egyáltalán. Egyetlen szavát sem hittem el, mindössze az 

udvariasság kedvéért nem nevettem egyenesen az arcába. De be kell, hogy valljam, hogy a találkozónk után bizony 

kinevettem őt. Hogyha ezt mondhatom - és nagyon remélem, hogy magyarul ez pontos fordításban fog elhangozni - még 

attól is csalódott voltam egy kicsit, hogy férfi volt az illető. Mert én kifejezetten büszke voltam arra, hogy nekem férfi 

agyam van. Tehát a férfiak nem foglalkoznak ilyen ostoba dolgokkal.  

3 évvel később aztán elmentem egy látóhoz. Pontosan ugyanolyanok voltak a körülmények, megint csak erőszakkal vittek 

oda. A látó pedig rám nézett és azt mondta: "Mindössze egyetlen üzenetem van a számodra." és most ezt fogom szó 

szerint idézni: "Létezik egy Mágneses Szolgálatnál dolgozó mester, Kryon, akinek szüksége van rád. Valójában birtokba 

fog téged venni." Tehát ez azt jelenti, hogy szeretne velem beszélni. Én pedig megdöbbentem, méghozzá okkal. Mert a 3 

évvel ezelőtti férfi is szó szerint is ezt mondta nekem.  

Nem akarom túl hosszúra nyújtani ezt a történetet, de a lényeg annyi, hogy ez volt az a pillanat, amikor megszületett a 

döntés az életemben. Ez volt a fordulópont. 

Ezt hívom én szinkronicitásnak. Akkor olyan pontos összhangban vannak a dolgok, hogy ekkor kell eldönteni, hogy hátat 

fordítunk nekik és nem veszünk róluk tudomást, vagy elfogadjuk őket. Mérnökként én mindig logikusan gondolkodom, 

tehát számomra a 3D-s dolgok az értelmes dolgok. De most egy nagyon zavarba ejtő rejtéllyel, egy kirakós játékkal 

álltam szemben és az zavart össze, hogy vajon hogy létezik az, hogy két ember három év különbséggel szó szerint 

ugyanazokat az üzeneteket adja át nekem. Ezelőtt senki még csak nem is hallotta a Kryon nevet. 

http://radio.tisztahangok.hu/archivum/15_lee_caroll
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Ez pedig engem arra ösztökélt, hogy kiderítsem miről van szó. Mert a mérnökök szeretik ezeket az ilyen kirakós játékokat 

és ez pedig egy kvantum kirakós játék volt, nem egy lineáris fajta. Amikor végül készen álltam arra, hogy megkérdezzem 

ettől a lénytől, hogy ki is ő és mit is akar valójában tőlem. Akkor született meg az a könyv, ami itt fekszik az asztalon. Az 

az eredmény és mindez 20 évvel ezelőtt történt.  

Úgy vélem, hogy ez egy fantasztikus 20 év. Miben változott meg személy szerint? Mi az, ami az életében 

most másként van? 

Ma már meg sem ismerném a 20 évvel ezelőtti Lee Carrollt. Kryon is ezt vallja, hogy akkor amikor szorosabb kapcsolatba 

kerülünk saját magunkkal, a saját felsőbb énünkkel, akkor gyakorlatilag jobban megismerjük, hogy mi a mi Akasha 

énünk. Kryon azt tanítja nekünk, hogy mi mindig a legjobban vagyunk képesek kihozni magunkból. Ez azt eredményezi, 

hogy kevésbé gurulunk dühbe, hogy jóval türelmesebbek vagyunk és elsőként a szeretetet látjuk meg a többi emberben. 

Tehát mint mondtam, jóval nehezebb minket dühbe gurítani, jóval nyugodtabbak vagyunk, tehát azokra a bosszantó 

hétköznapi apróságokra, amik máskor kihoznak minket a sodrunkból, már nem reagálunk úgy mint azelőtt.  

Elsajátítjuk azt a perspektívát, hogy a szinkronicitás lesz a legfontosabb az életünkben. Már nem tervezünk előre, hanem 

megértjük, hogy egyszerűen csak hagynunk kell, hogy megtörténjen velünk, aminek kell.  

Ide engem egy olyan ember hívott meg, akinek szintén megvan a saját spirituális története és ez a világon mindenütt, 

minden városban így működik. Minden alkalommal úgy történik, hogy engem hívnak meg valahova, soha nem arról van 

szó, hogy én kérdezem meg, hogy nem kereshetnék-e föl egy bizonyos helyet. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy 

Kryonnak nincsen reklám részlege.  

Azt hiszem nincs is rá szükség, aki először találkozik a Kryoni energiával. Én három féle emberrel 

találkoztam, ez alatt is idő alatt, ezalatt a közel 10 év alatt, ami óta Kryon számomra megjelent. Úgyhogy 

valaki a kezembe adta az első könyvet ajándékba. 

Az egyik típus, aki soha életében nem hallott Kryonról, a másik aki olvasta és azonnal beleszeret, a 

harmadik aki olvassa és azt mondja, hogy nem értem. Ez a harmadik típus az, aki első sorban érdekes 

lehet. Aki találkozik ezzel és azt mondja, hogy ez nekem nagyon bonyolult. 

Számomra is évek teltek el, amíg úgy igazán érezni tudtam, hogy miről van szó. Családállítóként, 

találkoztam azzal, amit Kryonnál olvastam, hogy akik eltávoznak a családtagok, azok ottmaradnak velünk 

egy részben. 

A Szellemmel való munka, a Mezővel való munka, ami ma már Magyarországon is elérhető, egy egészen 

más dimenziót hoz. Hogy éli ezt meg és mit tud segíteni azoknak, akik ezt már olvasták és nagyon 

bonyolultnak tartják? 

Valójában itt két különböző kérdés áll előttünk, hogyha jól értem. Először is vannak azok, akik tisztában vannak azzal, 

hogy a családtagjaik egy más szinten továbbra is velük maradhatnak. És vannak azok az emberek, akik elolvassák a 

Kryon könyveket és nem tudnak mit kezdeni vele, túlságosan bonyolultnak gondolják. De a válasz mindkét csoportnak 

hasonló. 

Először forduljunk azok felé, akik elolvassák a könyveket, de nem értik őket. Ez nem úgy működik, mint egy evangélium. 

Tehát mi nem erőltetünk rá vallási információkat senkire. Ráadásul van ennek egy nagyon erős érzelmi része, egy érzelmi 

komponense is.  

Azok, akik azzal a szemlélettel veszik kézbe a könyvet, hogy intellektuális információt szeretnének nyerni belőle, azok 

semmit nem fognak kapni. Mert az információ azoké, akik tényleg meg akarják azt kapni és készek arra, hogy ennek 

érdekében megnyissák a szívüket. Tehát más könyvekkel ellentétben, a Kryon könyvek meg is kívánnak valamit az 

olvasótól. Az engedélyt kérik ezek a könyvek, ahhoz hogy eljussanak az üzenetek az olvasók szívéhez és valóban 

megérintsék őket. 

Holnap több mint 500 ember lesz együtt egy helyiségben. Néhányan csak nézelődőként lesznek jelen, néhányan úgy 

fognak távozni, hogy úgy érzik semmit nem kaptak. Azonban mindig lesz jópár olyan ember, aki gyógyultan fog távozni. 

Úgy érzi, hogy mind betegségeiből, mind a depressziójából kigyógyult. De nagyon sokan fognak majd úgy távozni, hogy 
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úgy érzik valóban megérintették a szívüket. Tehát pontosan azt kapták a találkozótól, amiért odamentek. De itt is 

ugyanaz a folyamat zajlik, tehát engedélyt kell adniuk ahhoz, hogy a megértés megtörténhessen.  

Tehát valaki, aki kommunikál egy olyan családdal, akit fizikailag már elveszített, szintén érzelmileg tapasztalja meg ezt a 

kommunikációt. De könnyen lehet, hogy nem állnak készen arra, hogy befogadják ezt az információt, mert 

intellektuálisan állnak a kérdéshez. Nekik ezt a kérdést tenném fel: "Valóban meg kell érteni Istent, hogy az Isteni 

szeretet elérjen hozzánk? Valóban meg kell értenünk a folyamat működését ahhoz, hogy egy szerettünk visszajöjjön 

hozzánk és azt mondja minden rendben van?" A mi lineáris tudatunk, folyamatosan akadályokat gördít a spiritualitásunk 

útjába.  

Jól érzékelem, hogy akkor az intellektus végénél kezdődik a kapcsolat Istennel? 

Azt hiszem a kettő egyensúlyáról van inkább szó. Nem hajíthatjuk egyszerűen el azt az ajándékot, amit Istentől, a 

gondolkodásunk birodalmában kaptunk. De amint megengedjük azt, hogy ezek az érzelmek gyakorlatilag kiegészítsék a 

mi gondolkodásunkat, akkor azonnal fent fog állni egy egyensúly. Tehát sokkal inkább a szinkronicitás lesz uralkodó 

bennünk és nem az linearitás. 

Ezt le kell szögezni, hogy nem könnyű. Kimondani könnyű, de megtenni nem az. Én is úgy jártam ezzel, hogy 4 év is 

eltelt attól kezdve, hogy már valóban kézzel fogható volt számomra a Kryon információ és akkor éreztem először, hogy 

már talán sejtem, hogy minek is vagyok birtokában.  

Rengeteg út áll előttünk. Sokan már sok-sok utat bejártak, sokat próbálkoztak, mind különböző következtetésekre jutott 

különböző felfedezéseket talált, tehát hosszú út áll mindannyiunk előtt. De mindannyiunk előtt ugyanaz a feladat áll, hogy 

magunk mögött hagyjuk a linearitást és valódi kvantumként gondolkodjunk. Tehát ez segít nekünk majd abban, hogy 

átkeljünk azon a hídon, ami oda visz bennünket ahova törekszünk, hogy valódi kvantumként élhessünk. 

Persze ennél még többet is tudnék mondani, de megvárom a kérdést. 

Nagyon szerteágazó az a folyamat, amit Kryon átad az embereknek. Ahogy én készültem erre a 

beszélgetésre, azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen hány napra lenne szükségem, hogy 

megkérdezzek minden amit szeretnék. Nyilván ez a fórum erre nem ad lehetőséget. Mégis van egy konkrét 

kérdés és pontosan a kvantum szó és az interdimenzionális szó az, ami megmozgat. Nagyon sok üzenetet 

kapunk a DNS-el kapcsolatban, illetve annak a nem látható szférájával kapcsolatban. Azt most már a 

tudósok is tudják, hogy az emberi élet és az emberi egészség összefügg a DNS mintával. Kryon nagyon 

sokat beszél erről. Nemrég találkoztam valakivel, aki biológusként ezzel a témával foglalkozott. Azt 

mondta, hogy ő olvasta a Kryoni üzenetet, de nem érti, nem tud vele mit kezdeni, így ezt most félretette. Ő 

pedig kutató. 

Biztos vagyok abban, hogy elérkezik az az idő, amikor azt fogja mondani, hogy: "nem, ez nem túl bonyolult, térjünk csak 

vissza erre a kérdésre". De semmi probléma nincs, hogyha valaki félreteszi ezt a kérdést. Magyarázzam el a kvantum és a 

DNS összefüggéseit? Igyekszem röviden összefoglalni. 

Ez a kutató akiről itt szó volt, bizonyára be fogja látni, hogy a DNS-nek csak 3%-a lineáris. Merthogy a DNS valójában 3 

milliárd részből áll és ennek csak 3%-a kódolt fehérje. Ez a 3% teremt 30.000 gént. Tehát egy kutató számára, úgy tűnik, 

hogy a maradék több mint 90% az nem is csinál semmit. Ráadásuk úgy tűnik számunkra, hogy ez a 90% még csak nem 

is rendelkezik kóddal. Ez egyáltalán nem bonyolult. Kryon azt mondja, hogy ez a fent maradó 90% a kvantum, ez a 

spirituális tervrajz. 

Ebben találhatóak az Akasha feljegyzések, az összes korábbi életünkről. Ez mutatja meg, hogy valójában kik vagyunk. 

Kryon éppen azt kéri tőlünk, hogy fedezzük fel ezt a fennmaradó részt.  

Még egy kérdést szeretnék feltenni, a gyerekekkel kapcsolatban. Nagyon-nagyon sok megkeresés van 

azügyben, hogy a mostani gyerekek kezelhetetlenek, hiperaktívak. A mai felnőtt társadalom, vajmi 

keveset tud ezzel kezdeni. Azoknak a szülőknek, akiknek a gyermekei ebbe a kategóriába esnek a 

megítélés szerint, tudunk-e valamilyen segítséget nyújtani? 

Megpróbálhatok tanácsot adni. Valójában amiről itt most szó van, az az amit mi is tanítunk már több mint 10 éve. Az 

emberi faj folyamatos evolúción megy keresztül a tudat szempontjából. Természetes, hogy ez a gyerekeknél lesz először 
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tapasztalható, mert a tudatos fejlődés természetesen az újszülötteknél jelenik meg először. Ezt úgy fogalmazhatnám 

meg, hogy a most születő gyerekek már sokkal kevésbé lineárisak. Tehát sokkal inkább jellemző már rájuk egy ilyen 

fogalmiság. Tehát valójában a szülők ennek a jeleit tapasztalják és majd elmondom mindjárt, hogy ez mit is jelent.  

A mai gyerek már nem akarják elfogadni, hogy ilyen régi lineáris módon tanítsák őket, mert egyszerűen úgy vélik, hogy 

ezzel már tisztában vannak, ők már túl vannak ezen. Már nem hajlandóak olyan utasításokat követni, amelyek 

értelmetlennek tűnnek számukra. Mert mindenben az értelmet keresik, a válaszokat keresik.  

A régi világra és a régi energiára jellemző az, hogy a szülők utasítgatják a gyerekeiket és elvárják tőlük, hogy azért 

engedelmeskedjenek, mert a szüleik ezt mondták nekik. Szülőként lehet, hogy az ilyen nevelési elvek értelmesnek 

tűnnek, de egy gyerekként nem tekintik őket annak. De most következik a jó hír.  

Megdöbbentő lesz a szülők számára, hogyha az okokról beszélnek a gyerekeiknek, azokat mennyire gyorsan felfogják és 

megértik. Pontosan tudni fogják mikor hazudik a szülő.  

De amit olyan válaszokat fognak nekik adni, amik őszinték és valóban értelmes válaszok - még akkor is hogyha ez a 

válasz csak annyi, hogy: "Nem vagy még elég idős, hogy ezt megértsd, többet kell tapasztalnod." -, akkor meglepően 

éretten fognak ehhez hozzáállni és sokkal könnyebben rá lehet őket venni valamire, minthogyha egyszerűen csak 

utasítgatnák őket, magyarázatok nélkül.  

Világszerte mindenütt lineáris módon tanítanak az iskolákban. A gyerekek pedig unatkoznak. Értelmetlennek, 

nonszensznek látják az egészet. A hiperaktivitás az nem egy vírus, amit el lehet kapni. Ezek valójában viselkedési 

zavarok. De világszerte azt mutatják a statisztikák, hogy mégis úgy terjednek ezek a rendellenességek, minthogyha 

ragályosak volnának.  

Most már elérkezett az ideje, éppen elég bizonyíték van arra, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy mi ennek az oka. Léteznek 

olyan alternatív iskolák, melyek olyan módszereket alkalmaznak mint például Montessori vagy a Rudolf Steiner módszer. 

Amelyek segítenek a gyerekeknek abban, hogy fogalmi alapon tanuljanak és ne lineárisan. Akkor hogyha a szülő ilyen 

alternatív iskolákba viszik a gyermekeiket, akkor látni fogják, hogy fantasztikus eredményeket érhetnek el.  

Nagyon fontos is, hogy a szülők feltegyék ezeket a kérdéseket. Ezek teljesen jogos és időszerű kérdések, mert ezek a 

problémák nem csak Magyarországra jellemzőek. Ugyanez a helyzet Japánban, Szingapúrban, Moszkvában. 

Ennek a folyamatnak a kiteljesedése lehet a fiatal felnőttek körében rendkívül terjedő droghasználat, 

illetve az alkohol problémák? 

Ilyen problémák mindig is létezek, tehát a fiatalok mindig is használtak kábítószert, voltak ilyen gondok, de most valami 

sokkal nagyszabásúbbal állunk már szemben. A válasz egyébként igen. Tehát az, hogy a gyerekek akár fegyvereket 

vihetnek az iskolába és ilyen szélsőségesek a reakcióik, az valóban összefügg ezzel a folyamattal.  

Hadd mondjak el egy nagyon szomorú statisztikát, amit nemrégiben hallottam én is. Japánban, ahol nagy harmóniában 

élnek az emberek, a fiatalkorúak körében a világon a legmagasabb az öngyilkossági ráta. Mindez azért történik, mert a 

konceptuálisan (fogalmian) gondolkodó fiatalok úgy érzik, hogy képtelenek beilleszkedni abba a struktúrába, ami az ő 

kultúrájukban az uralkodó. Azzal szembesülnek, hogy értéktelennek tartják őket, hogyha nem illeszkednek a korlátok 

közé. Ezért inkább eldobják maguktól az életüket.  

Egyfajta evolúciót tapasztalhatunk a gondolkodás terén. Ezért nagyon köszönöm is a kérdést, mert ez egy nagyon fontos 

kérdés. 

Ugyanakkor nagyon nehéz kérdés, mert az amikor a szülő szembesül egy ilyennel, akkor nagyon nehéz az 

evolúciós fejlődésre gondolni közben.  

Igen ez sajnos így van. 

Kryon tanítja azt, hogy beszélünk a sejtekkel, ahhoz hogy gyógyulni tudjunk betegségekből. Milyen 

változásokat hozhat ez a gyógyászatban? 

Ez egy olyan elképzelés, ami annyira furcsának tűnhet sok ember számára, hogy most nagyon egyszerűen kell, hogy 

fogalmazzak. Merthogy hozzáteszem, nekem is ilyen egyszerűen kellett, hogy elmagyarázzák annak idején.  
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A legtöbb ember egyszerűen a fejében él, tehát ott érzékeli a dolgokat. A mi modern társadalmunkban, abban a tudatban 

élünk, hogy a testünk többi része azt teszi amihez csak kedve van és ha valami meghibásodik, akkor egyszerűen 

elmegyünk az orvoshoz és azt kérjük, hogy gyógyítsanak meg bennünket. 

Nagyon kevés tanítás mondja azt, hogy valójában hatással vagyunk az összes folyamatra, ami a testünkben lejátszódik. 

Kryon azt mondja, hogy igenis tudunk a sejtjeinkhez beszélni. Az elő dolog amit a sejtjeink majd megkérdeznek tőlünk, 

amikor majd ez a beszélgetés megkezdődik, hogy: "hol voltál idáig?". És ez meglehetősen furcsán hangzik, de elárulom, 

hogy működik. Itt semmiféle rejtélyről nincs szó, még csak nem is ezotériáról beszélünk. Egyszerűen csak 10 másodperc 

kell naponta. Akkor amikor éppen kikászálódunk az ágyból, csak álljunk meg egy pillanatra és mondjuk azt: 

"Sejtrendszerem, együtt keveredtünk ebbe a helyzetbe. Azt az utasítást adom, hogy maradj egészséges és egy közös 

tudat szellemében fogunk együtt továbblépni.". Ezzel sikerülhet elérnünk, hogy az egész sejtfelépítésünket összhangba 

hozzuk a tudatunkkal. 

A legtöbben akik ezt most hallják, még nem fogják megérteni a dolgot. De hát tapasztalhatjuk, hogy annyi betegség 

veselkedik ránk mostanában, annyi a rákos megbetegedés. Az lehet a benyomásunk, hogy a testünk a maga útját járja és 

mi nem vagyunk hatással a folyamatokra. De a kérdésre válaszolva, az igazság az, hogy igenis lehetne befolyásunk 

ezekre a dolgokra és igenis képesek vagyunk a sejtjeinkhez beszélni. A legtöbb gyógyító, beleértve az ősi jógikat, azt 

vallotta, hogy ez egy teljes folyamat és igenis képesek vagyunk a testünket kontrollálni.  

Az elektromosság szerepéről nagyon sok munka folyik mostanában világszerte. Egyre többször jönnek rá, 

hogy az elektromos berendezések hatással vannak a test állapotára. Tehát nem csak mentálisan, 

pszichésen, hanem a fizikai mágneses zavarok is segítenek a betegségek kialakulásában. Mit tehet az 

ember? 

Nagyon fontos, hogy távol kell maradnunk az elektromágnesen mezőktől és könnyű is megtenni, mert vannak olyan 

berendezések, amelyek mérik, hogy elektromágneses mezőben tartózkodunk-e vagy nem. 

Csak azért mert elektromosságot használunk, még nem jelenti azt, hogy tényleg egy mágneses mező közepén ülünk. De 

vannak olyan berendezések, amelyek igenis mágneses mezőt hoznak létre és nagyon fontos, hogy ezektől viszont hiába 

vannak körülöttünk, akár az otthonainkban is, próbáljuk távol tartani magunkat. Vannak már nagyon egyszerű és olcsó 

berendezések, amelyek mérik, hogy elektromágneses mezőben tartózkodunk-e, akár egy iránytű is megfelel erre a célra. 

De a valódi válasz a kérdésre az, hogy miért is probléma ez egyáltalán? Ez megnyit egy ajtót, méghozzá olyan irányba, 

hogy elkezdjünk beszélni olyasmikről, amiket én tanítok. Ismét a DNS-hez kanyarodunk vissza. 

Az elmúlt években, már a kutatók is rájöttek arra, hogy a DNS felépítése az valójában hurokszerű. Ebben a hurokban 

elektromosság van, mint ahogy az emberi test nagy részében is. A szinapszis is pontosan így megy végbe, ugyanígy 

elektromosság működik a fejünkben, a testünk többi részében, tehát a DNS hurok is ugyanígy működik. Az elmúlt két év 

kutatásai arra is fényt derítettek, hogy van egy mágneses mező a DNS körül. Az is egy nagyon fontos tulajdonsága az 

elektromosságnak, hogyha egy mágneses mező átfedésbe kerül egy másikkal, akkor ott egyfajta indukció jön létre, az 

pedig a kommunikációnak egy formája. A DNS úgy működik, mint egyfajta antenna, amely utasításokra vár. Hogyha a 

DNS-ünk kapcsolatba kerül egy olyan mezővel, amely hatással van rá, akkor ennek megfelelően fog reagálni. Tehát vagy 

kibillen az egyensúlyából, vagy egyensúlyba kerül, hogy ha egy pozitív mezővel találkozik.  

Ez pedig amiről most beszéltem egyáltalán nem ezoterikus téma, ezek a lehető legkonkrétabb tudományos felfedezések a 

DNS-ről, a mágnesességről, a DNS hurokról. 

Nagyon sok vita van az őssejt terápiával kapcsolatban. Van-e erről bármi féle információja? 

Az őssejt viták valójában mind arról szólnak, hogy ez morálisan megengedhető-e. Semmiféle vita arról nem folyik, hogy 

ez hasznos-e. Mindenki elismeri, hogy az. Akörül folyik a vita, hogy hogy hogyan használjuk ki az ebből származó 

előnyöket. Hogyha úgy tudunk őssejtet létrehozni, hogy az nem szükségszerűen az újszülött köldökzsinór véréből van 

levéve, hanem mi hozzuk létre, akkor vajon etikus-e használni? 

Mert van arra bizonyíték, hogy az őssejtet bármiféle szövetből ki lehet nyerni. Tehát befecskendezhetjük a szívbe és 

akkor a szív kinöveszti a saját szöveteit és képes lesz meggyógyítani önmagát.  
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A tudósoknak ezzel nincs is semmiféle problémájuk, a kérdés számukra az, hogy honnan származik ez az egész? Sokszor 

az a válasz, hogy a születéstől. Az embrió sejtjéből. Mint emberi lények, mindig problémával szembesülünk, hogyha 

valahogy meg kell piszkálnunk az élet természetes menetét.  

A legutóbbi kutatások azt mutatják, hogy az őssejtekre rálelhetünk szinte minden sejt típusú szerveződésben. Vajon 

hogyha képesek lennénk egy bizonyos betegtől kinyerni egy őssejtet, aztán visszafecskendezni a szívébe, hogy teszem 

azt a szívbetegségét meggyógyítsuk, akkor folyna-e erről vita? Van arra bizonyíték, hogy ezt meg is tudjuk tenni. Mert 

ahogy halad előre az idő, a mi civilizációnk is képes lesz arra, hogy eléggé felnőjön ezekhez az újdonságokhoz.  

Amikor Christian Bernard elvégezte az első szívátültetést annak idején, rengeteg vitát váltott ki. Sokan úgy vélték, hogy 

egyszerűen játszadozik az emberi élettel. Manapság pedig több ezer szívátültetést végeznek és senki nem tiltakozik, tehát 

látszik a fejlődés. Az őssejt vitára is ez igaz. Eléggé fel kell nőnünk ahhoz, hogy ne legyen többé vita ekörül.  

Magyarországon az orvosi körökben azért még nem adott és nem bizonyított számukra, hogy ezek valóban 

olyan terápiák, amik átható segítséget hoznak a betegek gyógyulásában, de ha jól értem, akkor itt azért 

van jövő.  

Ezzel egyetértek. Lehet, hogy majd más forrásból fog majd elérkezni az orvosokhoz az információ, aminek segítségével 

megbékélnek ezzel az új módszerrel. Biztos vagyok abban, hogy ez így fog történni. 

Térjünk át egy kicsit más témába, a társadalmi fejlődésre. Mindaz, ami most a világon történik, Európa és 

Kelet-Európa sem kivétel, hiszen Magyarország is érintett volt a világgazdasági válság folyamataiban. Már 

a Kryon könyvek, a Kryon üzenetek is tartalmazzák ennek a potenciáját. Ennek a megoldáskészletéről 

valamit átadhat-e most? 

Az a véleményem, hogy valahogy ki kell verekednünk magunkat ebből a válságból. Amilyen jól csak meg tudjuk ezt 

oldani, igyekezzünk a legjobb tudásunk szerint ezt megtenni. Sehol sem jártam a Földön, ahol az embereket ne érintette 

volna a válság. Nagyon fontos, hogy az emberek rájöjjenek arra, hogy hogy is kezdődött ez az egész és mi is történik 

valójában. Úgy tűnhet talán, hogy a válság az Egyesült Államokból indult ki. Kryon már két évvel ezelőtt beszélt erről. A 

10-es számú könyvben, nagyon világosan beszélt egy olyan időről, amikor a bankok csődbe mennek. Határozottan 

kijelentette, hogy elsőként a biztosítókkal lesz probléma és pontosan ez történt az államokban is. Az Egyesült Államok 

azért nem gyakorol kontrollt a világon zajló összes pénzügyi folyamat fölött. Még akkor sem, ha sokan azt állítják, hogy 

ez így van. 

Tehát miért világméretű ez a válság? Mit jelent valójában? Most próbáljuk ezoterikus szempontból megvizsgálni. Miért 

vannak erről közvetítések? Mert paradigmaváltás zajlik a pénzügyi életben. Méghozzá a pénzügyi folyamatok 

legeslegfontosabb eleméhez, a bankokhoz kell visszanyúlnunk. El kell mozdulnunk a harácsolás filozófiája felől, az 

integritásra törekvő hozzáállás felé. Az emberi történelem folyamán, először az integritás kérdéseit kell beépítenünk 

ezekbe a pénzügyi folyamatokba is. Ennek eredménye ez a most tapasztalható felfordulás. 

Biztos, hogy ki fogunk keveredni a válságból, de lenne egy tanácsom, amit mindenkinek szánok. Próbáljuk kiverekedni 

magunkat belőle, de ne féljünk tőle, mert a félelem csak tovább rontja a helyzetet. Aki most hallgatja a hangomat, 

ezoterikus gondolkodónak vallja magát, vajon van-e benne elegendő bátorság ahhoz, hogy fogja magát és nekiálljon 

megünnepelni a problémát. Valójában ez lenne a probléma megoldásának a kezdete. Ezért aztán minden nagyon lassan 

fog végbemenni, de a megoldások sokkal gyorsabban érkeznek majd el, hogyha nem félünk tőlük.  

Itt akkor egy picit azért visszatérnék arra a gondolkodásra, amit a gyermek-szülők párosításánál 

említettem. Az átlagember, aki épp most elveszítette a munkáját és ott van kilátástalanul, elvitték a feje 

fölül a házat és még nem is spirituális gondolkodású - tehát nem jár az útján -, annak ezt azért nagyon 

nehéz megértenie. Jönnek-e olyan típusú üzenetek, amik egy kicsit gyakorlatiasabb tanácsokat adnak a 

mindennapi ember számára? 

A válaszom ugyanaz. Nem először fordul elő a történelem folyamán, hogy emberek munka nélkül maradnak. Én pontosan 

átérzem azoknak az embereknek a feldúltságát, akik most itt maradtak állás nélkül, pénz nélkül és a gyerekeikről kell 

gondoskodniuk. Ez nem újdonság.  

Ha spirituális valaki, akkor könnyebben tudok tanáccsal szolgálni, mert akkor meg tudom mindezt magyarázni a 

szinkronicitás és az integritás fogalmaival, az intuíción keresztül. 
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De ha valaki nem spirituális és nem is kíváncsi az ilyen magyarázatokra, akkor elismételném a feldúltság egy dolog, a 

félelem az egész más. A félelem azt eredményezi, hogy esetleg valaki felkerekedik az egész családjával együtt és 

megpróbál elmenekülni ezelől a helyzet elől. De a félelemtős soha nem lehet megszabadulni, mert a félelem üldöz 

bennünket bárhová megyünk. 

A lényeg az, hogy félni semmiképpen nem szabad, mert úgy kell tekinteni a jövőre, mint a legreménytelibb lehetőségek 

tárházára. Tehát a remény mindent megold, ráadásul a remény nagyon vonzó, mondhatni, hogy szintén terjed egyik 

emberről a másikra.  

A reményre visszatérve, el kell, hogy mondjam, hogy mielőtt elnök lett volna Barack Obama, írt egy könyvet, amelynek 

nem más a címe, mint az, hogy: "Vakmerő remények". Ő maga is ezt hangsúlyozta, hogy a remény mindent 

megváltoztathat.  

Anélkül, hogy belemennénk politikai kérdésekbe, a világ bármely pontján, Obamára visszatérve. Néhány 

évvel ezelőtt a világon valóban senki nem mondta volna azt, hogy Amerikának nem fehér bőrű elnöke lesz. 

Ezek azok a változások, amiket olvashattunk az elmúlt 20 évben? Ezeknek a változásoknak az eredménye 

az, hogy másként gondolkodó vezetők kerülhetnek a döntéshozatalba? Mert tudjuk, hogy az átlagember az 

elszenvedi a döntéseket, még ha ő maga is teremti a valóságát. A döntéshozókhoz vajon elérnek-e ezek az 

üzenetek? Tudom, hogy többször járt Lee a csapatával az ENSZ-ben.  

Valójában a kérdésben már elhangzott a válasz is. Azt hittem, hogy ez már hamarabb is szóba fog már kerülni, hogy 

minden szociológus azt gondolta, hogy lehetetlen volna, hogy egy színes bőrű elnöke lehessen valaha is az Egyesült 

Államoknak. Van egy bizonyos képlet, amelynek alapján kiszámolták, hogy hány nemzedéken kellene még 

keresztülmennünk, mielőtt bármennyire is sikerülne felszámolni az elfogultságot, az előítéleteket, a gyűlöletet. Valóban 

abszolút esélytelennek tűnt, ami megtörtént, hogy megválaszthassunk egy színes bőrű elnököt.  

A mi választásaink úgy zajlanak, hogy az egész világ láthatja őket. Láthatták, hogy az országunkban, még azokon a déli 

területeken is, ahol a legnagyobbak az előítéletek, számtalan fehér ember szavazott Barack Obamára. Pontosan erről 

beszélt Kryon, ezek azok a dolgok, amelyeket a szociológusok és a tudósok egyáltalán nem jeleztek előre, sőt úgy 

gondolták, hogy lehetetlen, hogy bekövetkezzenek. Pontosan ez a tudati változás ért el azokhoz az emberekhez is, akiket 

említettünk, akik úgy érzik, hogy csak megtörténnek velük a dolgok és elszenvedik a vezetőik döntéseit. Pontosan 

ugyanabból az okból kifolyólag változhat ez meg, amilyen okból kifolyólag nálunk is bekövetkeztek a változások.  

Azok az emberek akik így éreznek, jó okkal éreznek így. Hogyha valaki 50 éven keresztül úgy élte az életét, hogy 

semmiféle befolyással nem volt az irányító réteg döntéseire és semmi nem haladt jó úton, nehéz megváltoztatni a 

hozzáállását. Miért is történne ezen túl minden másképp? Most olyan kijelentést fogok tenni, amellyel lehet, hogy sokan 

vitatkoznak.  

Számos olyan magyar ember él, akik igenis ki fogják jelenteni, hogy többet ezt a hozzáállást nem hajlandóak elviselni. Ha 

továbbra is a régi tudatformák korlátai között élnek, akkor nagyon lassú lesz ez a változás. Hadd tegyem fel a kérdést. 

Valójában ki a döntéshozó? Mi történik most a Parlamentben? Ki itt az elnök? Ki a miniszterelnök? Nincsen. Valójában 

nincs. Miért is van ez így? Mert éppen egy átmeneti időszakban vagyunk itt. Nem az lesz a fontos ezentúl, hogy mi 

történik az Országházban, hanem polgárok magatartása befolyásolja majd a dolgokat. 

Hadd mondjam el még egyszer, ami az Egyesült Államokban történt, az korszakos jelentőségű. Mióta csak élek, 20% 

körüli volt a részvétel a választásokon Amerikában. Az emberek nem gondolták, hogy bármiféle változást elérhetnek, így 

aztán el sem mentek szavazni. De amikor megjelent az az ember akit igenis meg akartunk választani, akkor az emberek 

fele, tehát a korábbi résztvevőknek csaknem kétszerese is elment és rá szavazott.  

Ha jól értem, amikor megjelenik a perspektíva, a potenciál, ezt a szót ugye Kryon nagyon sokat használja. 

Abban a pillanatban az emberi lélek egyszerűen felébred és válaszol az impulzusra, mondhatnánk az isteni 

vezettetésre.  

Igen ez pontos megfogalmazás. Megint csak vakmerő reményekről beszélünk. Attól függ, hogy az emberek azt gondolják-

e, hogy tehetnek valamit, vagy azt gondolják, hogy nem, nincs mit tenni, csak elszenvedik, ami történik velük. Kryon 

pontosan erről beszél, a régi és az új energia összeütközéséről. Már 20 éve erről a csatáról beszél. 
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Ez a 20 év nem csak Lee és Kryon kapcsolatában volt rendkívüli, hanem a Magyarországi változásokban is. 

Hiszem éppen 20 éve ’89-ben volt az úgynevezett rendszerváltás, tehát társadalmi változás 

Magyarországon. Az ő megjelenése vajh’ befolyásolta ezt a tényezőt? Nem csak nálunk, hanem nyílván egy 

csomó más országban. Olyan társadalmi változások, mondhatni felszabadulások, önállósodások történtek, 

ami előtte elképzelhetetlen tűnt. 

Nem találja mindenki érdekesnek, hogy Kryon éppen 1989-ben szólalt meg? Nem találják érdekesnek, hogy semmiféle 

jóslat nem jelezte előre 1989 előtt a Szovjet Unió bukását? Valósággal arcul csapott bennünket, hogy micsoda új energia 

van megszületőben. Nagyon sokan, még néhány évvel ezelőtt is azt mondták volna, hogy a budapestiek képtelenek 

végrehajtani azokat a dolgokat, amiket azóta igenis megtettek. Sokat azt mondták volna, hogy senki nem hallgatná meg 

őket, hogyha szólni mernének. Íme, most már lehet tudni, hogy nem volt igazuk. Mert vannak emberek, akik igenis 

hisznek a változásokban, amiket nem feltétlenül forradalommal, hanem igenis vakmerő remények táplálásával lehet 

elérni. A tudaton keresztül történő teremtés igen különleges adottság és Kryon már 20 éve folyamatosan hangsúlyozza 

ezt. Tehát a válaszom igen, 1989 nem véletlen dátum, van kapcsolat. 

Nagyon érdekes amit Lee mondott erről, annál is inkább mert Magyarországon ez egy békés folyamat volt. 

Nagyon szerencsésen tudtuk összehozni ezt a változást, míg a környező országokba, akár Romániára, akár 

a késői Horvátországi eseményekre gondolva sokkal nehezebb, sokkal fájdalmasabb folyamatban tudott 

megtörténni. Mi lehet annak az oka, hogy nálunk ez így sikerült? 

Nem vagyok a magyar tudat szakértője, de sok országban járok. Itt még csak 3 napja tartózkodom. De ebben a 3 

napban alkalmam nyílt találkozni már taxisofőrökkel, szállodák igazgatóival és boltok tulajdonosaival és autósokkal, akik 

közlekednek az utakon. Azt kell, hogy mondjam, hogy itt nagyon gyengéd tudatosság él. A magyar egy nagyon udvarias 

társadalom. Az a helyzet, hogy komoly bajba kerülnék, ha most felsorolnám azokat az országokat, ahol nem ezt 

tapasztaltam. Valószínű, hogy a magyarokra jellemző ez a békés hozzáállás. Talán létezik itt egyfajta bölcsesség, amely 

megkülönbözteti a magyarokat másoktól.  

Elég régóta jönnek olyan információk, üzenetek a világ több - legalább is spirituálisan vezető 

egyéniségétől -, hogy Magyarországon van valami különlegesség, illetve a Kárpát-medencében van egy 

olyan energia, ami mondhatni nem mindennapos. Van erről bármi információ vagy a hétvégén Kryon vajh’ 

beszél-e erről? 

Ha valóban léteznek itt különleges adottságok és különleges energiák, akkor egészen biztos, hogy Kryon majd említést 

tesz róluk. Hiszen akkor hogyan is kerülhetné el ezt a kérdést, ha ez valóban így van. Én mint Lee Carroll, a saját 

nevemben még csak azt mondhatom, hogy nem tudok semmi pontosat. 

Ezek szerint ha jól értem, minden a holnap és a holnap utáni napban fog megtörténni. Tehát nem előre 

való útmutatásokkal érkezett, hanem a helyi sajátosságokhoz fogják igazítani. Mondhatnánk, hogy 

szinkronicitásban fog történni minden. 

Hadd mondjam el, hogy hogyan működnek ezek a Kryon találkozók. Én hozok különböző olyan témákat, amelyek 

metafizikus, ezoterikus jellegűek. Mivel most először járok ebben az országban, itt most az egyik ilyen alapvető témát 

fogom felvetni. Aztán elhangzik egy különleges zenei betét Robert Coxontól. De a találkozó legnagyobb részében - 6 

alkalommal - közvetítés folyik. Addig, amíg én le nem ülök abba a bizonyos székbe, addig hozzám előtte semmiféle 

információ el nem érkezik. Nagyon hosszú időbe telt mire hozzászoktam ehhez, mert a hozzám hasonló emberek - férfiak 

ugyebár - szeretnek előre tervezni. A közvetítés során lehetetlen az előre tervezés.  

Ennek kapcsán kérdeznék egy másik témakörbe bele. Az amerikai választásokban egy nagyon érdekes 

páros állt fel. Ugye egy hölgy és egy színes bőrű volt a potenciál és természetesen volt egy harmadik jelölt, 

aki számunkra ilyen messziről azért nem volt annyira izgalmas. A nőknek a döntéshozatalba való 

bekerüléséről van-e valami információ, amit érdemes megosztani? 

Számunkra sem volt annyira érdekes. Néhány évvel ezelőtt, tényleg azt gondoltuk, hogy Clinton né lesz az elnök. 

Megtörténhetett volna, hogy alelnök lesz belőle. Ma már elég felkészültek az amerikaiak, már elérkeztek oda, hogy 

valóban lehetne női elnökük. Ebben az az érdekes, hogy Európa ebben jócskán előttünk jár, itt már korábban is volt példa 

ilyesmire. Angliában és Németországban a testvérvállalatainknál ez már korábban előfordult, tehát ebben a tekintetben 

hosszú utat kellett megtennünk, míg beértük Európát. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a tudatosság szempontjából is 
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hatalmas változás. Amiről csak el tudjuk képzelni, hogy megtörténhet, az valójában a végén meg is fog történni. Efelől 

biztosak lehetünk. Hogyha a társadalom elhiszi, hogyha egy változás lehetséges, akkor az az is.  

Mik a tapasztalatai, a nőknek a szerepe, hogyha felerősödik a női intuíció, illetve az érzékenység, a 

szociális érzékenység? Valóban akkora fordulatot hozna a világ menetében? 

Igen, úgy gondolom, hogy ez hatalmas változásokat hozhat és ez meglepetésként fog érni mindenkit. Pontosan így 

működik a szinkronicitás. Valahányszor lejátszódott ilyen folyamat akár a mi országunkban, akár máshol, mindig 

meglepetésként érte az embereket. Nem valamilyen forradalmi változásra, hanem a józan észben bekövetkező 

változásokra kell gondolni. Ami igazán meglepő lesz, az az, hogy mekkora elfogadásra fog találni ez a változás. Az első 

hulláma ennek a változásnak az, hogy valójában ellenszegülünk egy olyan erőnek, amit úgy nevezhetnék, hogy az "Öreg 

Fiúk Klubja". Merthogy ők már nem képviselik a társadalmat a továbbiakban, már nem ők jelenítik meg a társadalmat. 

Amint túllépünk ezen a szemléleten, akkor valóban beindulnak a változások és akkor már robbanásszerűek lesznek.  

Elképzelhető, hogy a hölgyekben kevesebb a mohóság?  

Nem, szerintem nem így van. Szerintem egyszerűen egy tudatosságbeli változás zajlik le, az emberi lényekben 

általánosságban. Nálunk is tapasztalhatóak a különböző egyenlőtlenségek még a férfiak és a nők pozícióinak terén. De 

már az elmúlt 10 évben tapasztalhattuk, hogy különböző vállalatok élén, már több nő áll mostanában, mint idáig 

bármikor. Se jobban, se rosszabbul nem végezték a feladatukat, mint a férfiak. Éppen az a lényeg, hogy ott voltak, 

végezhették a munkájukat és ezt mindenki elfogadta. Tehát még mindig az egyenlőtlenséggel küszködünk és nem az a 

kérdés, hogy a nők jobban vagy rosszabbul végzik el a munkájukat.  

Amerikában fedezték fel azt a tendenciát, találtak mindenféle szociológiai kutatások során, egy nagy 

tömegű embercsoportot, amit úgy fogalmaztak meg, úgy neveztek el, hogy kulturális kreatívok. Ezzel már 

Magyarországon is találkozhattunk. Ez a tudatváltozásnak az eredményeként másként gondolkodó 

embercsoport? Nagy örömmel láttam közöttük, hogy elég sok férfi van. Az eddigi tapasztalataim szerint, a 

nők nyitottabbak a spirituális energiára, a férfi ráció ezt nehezebben fogadja el. Találkozott ilyenekkel? 

Néhányukkal együtt dolgozom, akiket most nem nevezek meg. Valóban ebből a szempontból ez egy kiegyensúlyozott 

csoport. Ugyanannyian vesznek részt benne férfiak, mint nők. Itt nem egy forradalmi, hanem evolúciós, a fejlődést 

követő csoportról van szó. Azt hiszem, hogy a jövőre nézve legfontosabb az ő üzenetük. Mert hogy a fejlődés 

folyamatában akarnak egy lépéssel már előttünk járni és erre a fajta gondolkodásra nagy szükség van. Valójában ezek az 

emberek azt kutatják, hogy milyen infrastruktúrára lenne szükségünk, hogyha egy jóval megvilágosodottabb tudattal 

élnénk. Az oktatásüggyel is kiemelten foglalkoznak, hogy hogyan lehetne ott érvényre juttatni egy felvilágosultabb 

tudatot. Ehhez a csoporthoz magasan kvalifikált emberek tartoznak, de ez nem egy zárt csoport, nagyon is nyitott 

kultúra. 

Ugyanúgy, ahogy a kedves riportert, engem is nagy megelégedéssel tölt el a tény, hogy sok közöttük a férfi. Azokon a 

találkozókon, amelyeket én Amerikában tartok, saját szememmel láttam, hogy hogy nőtt a férfiak aránya. Szinte a 

nulláról, folyamatosan egyre nagyobb százalékokig. De még egyszer szeretném leszögezni, hogy általánosságban az 

emberiségről gondolkodunk, nem arról van szó, hogy férfiak vagy nők töltenek-e be bizonyos posztokat. Nagyon bízató 

látni, hogy azért egyre több férfi foglal helyet az előadásokon a sorok között. Európában sokszor azt tapasztalom, hogy 

csaknem fele-fele a résztvevők aránya. Sor országban azt látom, hogy jóval több férfi jön el ezekre az előadásokra, mint 

Amerikában. Magyarországról még nem nyilatkozhatom, mert még nem került sor a találkozásra.  

Elképzelhető az, hogy ez azt jelenti, hogy a férfiak szellemi energiáik elfogadásával tudnak kinyílni 

mindazoknak az erőknek, aminek azelőtt nem? 

Nagyon óvatosan próbálok válaszolni, hogy a férfi hallgatóink ne kezdjenek el tartani attól, hogy valami probléma lesz 

velük ezután. Mert, hogy sokszor rám néznek férfiak és mondjak: "Hát én nem szeretném, hogy velem is ez történjem, 

ami Leevel!". Valójában tényleg az elfogadás a kulcsszó, tehát nem arról van szó, hogy bármilyen fura és mások 

szemében elfogadhatatlan dolognak kell történnie. Ami itt a bolygón most zajlik, az nagyon is logikus.  

Elképzelhető, hogy Isten hatalmasabb, mint ahogyan azt eddig gondoltuk? Lehetséges, hogy él bennünk egy rész, ami a 

Teremtő része? Ártana bárkinek is hogyha megvizsgálná, hogy így van-e? Mert semmi nem fog történni, hogyha nem 

találjuk meg ezt a részt. Csak gondoljuk el, hogy milyen csodák történhetnének, hogyha rátalálnánk. Tehát ez nem egy 
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női hitrendszer, de le kell szögeznünk, hogy a férfi logika sokszor elzárkózik az ezoterikától. Mert nem gondolják úgy, 

hogy ez a túlélési stratégiájuk része lehet. De le kell szögeznem, hogy nagyon is az és egyre több férfi fogadja el ezt a 

tényt. Így aztán jobb állásokhoz juthatnak, jobban tudnak gondoskodni a családjukról és jóval türelmesebbé válnak, 

sokkal nehezebb őket kihozni a sodrukból. Tehát mindez az emberségről szól. 

Kryon nagyon sokat beszél a tisztességről. Az a kép alakult ki bennem, hogy a kulturális kreatívok 

embercsoport  - ha most a férfi és női tagokat egyenlőnek tekintjük - alkalmas arra, hogy az a fajta 

tudatos fejlődés megtörténjen, ami eddig a lélek szintű, vagy az Isteni energiával való kapcsolódáson 

keresztül nem tudott megtörténni, hiszen sokkal racionálisabb, a gazdasággal foglalkozó, potentált 

emberekről van szó. 

Hadd válaszoljak erre a szociológusok szavaival, akik tudósok. Természetesen a vallást nem tekintik a szociológia 

részének, a tényeket tanulmányozzák. Nemrégiben egy szociológiai folyóiratban megjelent egy cikk az Egyesült 

Államokban. Ez arról szólt, hogy az emberek elértek a tudatosság változásának az ötödik hullámába, amely egy hatalmas 

változás. Az emberek már sokkal inkább, a saját magukban zajló változásokra koncentrálnak, azok helyett, amelyek külső 

tényezők eredményezhetnek bennük. Tehát ez a hangsúlyeltolódás tapasztalható lesz majd olyan embereknél, akik a mi 

hitrendszerünket és ezoterikus gondolkodásunkat soha nem fogadnák el. Tehát most már egy sokkal egyetemesebb 

változásról beszélünk, nem korlátozódik ez a mi hitrendszerünkre. 

Éppen készülőben van egy film az Egyesült Államokban, amelynek ez a címe: "A nagy váltás" vagy "A nagy hangsúly 

eltolódás". Éppen pénzt gyűjtenek a forgatásra. Ennek a filmnek a készítésében nagyon sokan részt vesznek, 

kongresszusi képviselők, olyan prominens személyiségek, mint Desmond Tutu, gyógyítók, sokan dolgoznak rajta. Deepak 

Chopra például az egyik ilyen gyógyító, vagy említhetném Marrianne Williamsont. Ők mind olyan emberek, akik látják, 

hogy hogy zajlik ez az egész eltolódás. Ennek semmi köze Kryonhoz vagy az ezoterikus gondolkodáshoz. A film be fog 

mutatni számos olyan területet, ahol ez a szemléletváltás, ez a hangsúlyeltolódás végbe megy szerte a világon. Ennek a 

filmnek nem más a témája, mint az emberi tudat változása. Tehát, hogy válaszoljak a kérdésre, a változás az sok 

különböző fázisban, különböző módozatokban fog zajlani.  

Én személyesen csak arról a területről beszélhetek, ahol az én közvetítéseim zajlanak. Kryon már 20 éve kijelentette, 

hogy megtörténik ez a változás. Elmondta, hogy az időjárás, a klíma is megváltozik. Nagyon sok mindenről fogok beszélni 

a hétvégén, amit Kryon megjósolt, amiről kijelentette, hogy meg fog változni és valóban be is igazolódott mindez.  

Amikor az emberek azt kérdezik, hogy mit is tehetnének? A válasz az, hogy részei lehetnek a változásnak, vagy kívül 

maradhatnak rajta. De nagy kár lenne elszalasztani ezt a nagyszerű lehetőséget.  

Fölmerült egy kérdés, amit nagyon szeretnék még megkérdezni, itt a film kapcsán. A film, a kultúra, a 

média szerepe mind a tömeghisztéria keltésben, mind a jó információk eljuttatásában , azt gondolom, 

hogy rendkívüli szerepet játszik a mai világban. 

Igen, akkor ezzel kapcsolatban mi a kérdés? 

Nagyon kevés az a törekvés, ami a pozitív példákat bemutatja a médiában, főként a nehéz, horrorisztikus 

félelemkeltő energiák bemutatása a jellemző.  

Nagyon vicces, hogy én magam is tartok erről szemináriumokat, főleg amikor 2012-ről esik szó. Azt kell, hogy mondjam, 

hogy 2012-vel kapcsolatban még nem hangzott el igazán az igazság. A szinkronicitás szempontjából elmondhatjuk, hogy 

a Maják nagyszerű feladatot teljesítettek Mexikóban. Én tisztában vagyok az igazsággal és ennek egy részét meg is 

fogom osztani a közönséggel holnap. Az előadásaim nagy részén én is említést teszek arról, ami itt elhangzott, mégpedig 

arról, hogy az emberek hajlamosak inkább a tragédiákra, drámákra, a horrorisztikus eseményekre fókuszálni. Ez egész 

egyszerűen az emberi természetből fakad és nem is számítok arra, hogy ez megváltozna.  

De ironikus módon a változást én abban látom, hogy az olyan beszélgetések mint a mostani létrejöhetnek. Ugyanis ezek 

azok a csatornák, ahol a jó hírt közvetítik. Egyre több ilyen létezik. Az Államokban is megfigyelhető egy bizonyos jelenség, 

olyan gyógyítók, akik az öngyógyítást propagálják, egyre népszerűbbé válnak, méghozzá a médiában való megjelenésük 

által. Sok támogatásban részesülnek, sok műsoridőt kapnak. Ez azt jelenti, hogy a médiában is megjelent már a választás 

lehetősége, de a dráma mindig ott marad és a horrorisztikus képek sosem tűnnek el. De a múltban ráadásul, nem is igen 

volt választási lehetőségünk, hogy mást nézhessünk helyettük. 
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Tehát a tudatváltozás része az is, hogy most itt beszélgethetünk ennél az asztalnál. Ezen a területen az internetnek 

kiemelkedő szerepe van a bolygónkon, hiszen így ráhangolódhatunk ehhez hasonló közvetítésekre. Lehetővé válik, hogy 

szponzorok és drága műsoridő biztosítása nélkül is eljusson ez az üzenet rengeteg emberhez.  

Az amerikai választásokon is ennek volt köszönhető a legnagyobb változás, ugyanis az elnökjelöltek, nagyon is 

kihasználták az internetben rejlő lehetőségeket. Hiszen hosszú-hosszú interjúkat lehet az interneten közölni, anélkül, hogy 

egy fillérbe is kerülne. Tehát azt láthatjuk, hogy a média is változásnak indul. Azt hiszem, hogyha valahol, akkor azt itt 

tudják.  

Rengeteg téma és kérdés maradt még, amit el kell most egy következő alkalomra halasztanunk. Mielőtt 

befejezzük ezt a mai találkozót, azok számára, akiknek nem lesz módjuk személyesen ott lenni a hétvégén, 

kaphatunk-e Kryontól itt és most valamilyen üzenetet? 

Két-három héten belül, az a 6 közvetítés, amely a hétvégén fog lejátszódni, megjelenik Lee Carroll weboldalán és 

hozzáférhető lesz ingyen. Természetesen megadom a címet: www.kryon.com/budapest Erre a weboldalra MP3 

formátumba fognak felkerülni a hétvégi közvetítések és a felhasználóktól semmiféle adatot nem fognak kérni. Tehát se 

nevet, se e-mail címet nem kell megadni ahhoz, hogy regisztrálhasson valaki.  

Akkor találkozunk a hétvégén, köszönöm szépen. 

Köszönöm. 
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