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A bolygó "váratlan fordulatai" 
Wilmington, Észak Karolina - 2016. november 19. 

( Forrás: http://www.kryon.com/CHAN2017/k_channel17_wilmington.html ) 
 

Hogy segítsék az olvasókat, a tisztább megértés érdekében Lee és Kryon újra átvizsgálták ezt a közvetítést. Az írott 
anyagba esetenként plusz információ is belekerülhet. Az élőben elhangzottak sokszor olyan energiát hordoznak, és 

olyasfajta kommunikációt tartalmaznak, amelyet a nyomtatott szöveg nem képes visszatükrözni. Szóval, élvezzétek ezt a 
kibővített üzenetet, ami Wilmington-ban, Észak Karolinában lett átadva. 

 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 
 

Ma a "váratlan fordulatokról" szeretnék beszélni. Segíteni kívánok elmagyarázni, hogy mi, vagy kik is voltak ezek az idők 

folyamán, de annak érdekében, hogy ez a magyarázat érthető, elfogadható és csodálatos legyen a lelketek számára, egy 
kicsit színlelnetek kell majd.  

 
A hozzáállásotok beállítása 

 

Ha egy másik bolygóról érkezett tudósok lennétek, akik azért jöttek, hogy megfigyeljék az emberi történelmet, akkor azt 
érzelmek és elfogultság nélkül kellene tegyétek. Beszélhetek mind a nagyszüleiteknek, mind a nektek szóló váratlan 

fordulatok történetéről, de ebbe gyakran keveredik bele az érzelem és az elfogultság. Emiatt én elmondok egy dolgot, és 
ti lehet, hogy mást hallotok meg. Kedveseim, ilyen módon nem érthetitek meg ezt az üzenetet. 

 

Figyelmeztetés: Ami következik, az elválasztandó attól, amiről azt gondoljátok, hogy ismeritek, vagy azon érzelmektől, 
hogy kinek is gondoljátok magatokat, illetve hogy mit is gondoltok arról, ami történt. Még attól is, amit történelminek 

éreztek! Emlékezzetek rá, hogy a színlelt forgatókönyvünkben, más bolygóról származó idegenek vagytok, hogy 
megtanuljátok mi is történt! Mivel színleltek, elválasztjátok magatokat tőle. Tegyük fel, hogy egy olyan faj történelméről 

fogtok hallani, aminek nem vagytok a részei. Mindezt azért, hogy semmihez se kapcsolódjatok, ahogy ezt hallgatjátok. Ez 
az egyetlen módja annak, hogy megértsétek ezt a mai leckét. Ez az egyetlen módja annak, hogy elkezdjétek megérteni 

annak a spirituális rendszernek a szépségét, ami lök egyet rajtatok, amikor erre van szükségetek. 

 
A váratlan fordulatok vizsgálata 

 
A váratlan fordulat - ahogyan az a spirituális nyelvezetben használatos - egy olyan kifejezés, amit nehéz meghatározni. A 

váratlan fordulatok lehetnek események, találmányok, lehet közük egy vagy több emberhez. Lehetnek egy a sokból, vagy 

sok egy dologból, de egy olyan idővonalat követnek, amire rá tudtok tekinteni. Néhány olyan váratlan fordulatról 
szeretnénk beszélni, amelyek a múltban következtek be, és az előfordulásuk néhány olyan tulajdonságáról, amire talán 

nem is gondoltatok. 
 

Bármely fajta váratlan fordulat alapvető tulajdonsága az, hogy meglepetést okoz. Ez gyakran sokkoló, néha pedig 
leleplező, de mindig meglepetés. Egy kis számmisztikát is fogunk gyakorolni menetközben, és rátekintünk azokra az 

energiákra is, amelyek segítenek meghatározni, hogy milyen energia is jellemző egy adott váratlan fordulat körül. 

 
A számmisztika egy olyan ősi rendszer, amely segít meghatározni egy energiát valami körül. Például egy esemény lehet, 

hogy egyfajta dolognak tűnik, de a számmisztika beszédesebb történetet sző köré, ami talán jobban megmagyarázza azt. 
Amikor meglátjátok azt, amit "szinkronizált számmisztikának" fogunk elnevezni - ugyanazon számok ismétlődését a 

váratlan fordulat körül - akkor az igen sokatmondó, mert véletlenek nincsenek. 

 
"Kedves Kryon!" - kérdezhetnétek: "A Szellem teremti meg a váratlan fordulatokat a bolygó számára?" A válasz: nem, ti 

teszitek. Az idő egy bizonyos pontján, a tudatosságotok ad engedélyt a váratlan fordulat számára. A Szellem készen áll 
rá, hogy felfokozza néhány váratlan fordulat forgatókönyvet, másokét pedig nem. De az emberiség energiája és a 

tudatossága engedélyezi a felbukkanásukat. 

 
A váratlan fordulat lehet egy személy, egy találmány, egy dolog, egy esemény, egy új rendszer, vagy egy olyan új 

paradigma, ami megváltoztatja a bolygót. Ez nem várt, néha megdöbbentő, és gyakran dramatikus hatású. Ha az egy 
találmány, akkor felbukkanása a tudomány elvárt fejlődésének hatókörén vagy normális időzítésén kívül kell álljon. Ez 

gyakran egy paradigmaváltó, és rendszerint egyetlen embertől származó dolog. Amikor ilyet láttok, akkor tudni fogjátok, 
hogy ez egy váratlan fordulat. Nem minden esetben egy önálló találmány, hanem néha közösségi. De kedvesem, észre 

fogod venni, mert minden egyes váratlan fordulat mindenkire a meglepetés erejével hat. 

 

http://www.kryon.com/CHAN2017/k_channel17_wilmington.html
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Váratlan fordulatok a történelemben 

 
Számos ilyenben volt részetek, fel is fogok sorolni néhányat, így lesz róla elképzelésetek. Szintén meg fogjátok látni az 

egyedülállóság azon rendszerét, amely a feltalálókhoz jár. Látni fogjátok ezt, ahogyan haladok. 

 
Tesla egy váratlan fordulat volt. Az elképzelései meglepetésszerűek és ellentmondásosak voltak, és olyan mértékben 

fejlettek, hogy az elektronikai tervezésben jártasak a mai napig rázzák a fejüket. Rápillantanak arra, amit felfedezett, és 
azt fűzik hozzá, hogy: "Hogyan lehetséges, hogy ezt egyetlen ember látta meg? Ha tanulmányozzátok a váltóáramot, 
akkor ez egy rejtély. A váltóáram fázis kapcsolatai a brilliánsnál is brilliánsabbak." Ez volt hát Tesla. 

 
Azonban mindaz, amit tudtok róla csupán az, hogy ő mit nyújtott nektek. Nos, egy ilyen brilliáns elme más dolgokkal is 

előhozakodna, nem igaz? Valóban így is történt, így megkérdezhetnétek: "Nos, hol van tehát a többi dolog?" A válasz az, 
hogy a többi dologgal mind megtorpant - mindegyikkel. Csupán azt az egyetlen dolgot volt képes bemutatni, amire a 

bolygónak szüksége volt. Éles elméjében sok más mélyenszántó ötlet is megszületett, de képtelen volt előrehaladni velük. 
Műhelyében felismerte a tömeg megváltoztatásának módjait, de nem tudta véghezvinni. Frusztrált volt amiatt, hogy nem 

voltak birtokában olyan bonyolult eszközök, amik elég precízek lettek volna ahhoz, hogy rendszeresen működővé tegye 

őket. Ez csak az egyik, a vezetékek nélküli elektromosság továbbítása a talajon keresztül volt a másik. Azonban ezen 
dolgok bemutatása az emberiség számára nem lett volna helyes abban az időben. Nem álltatok készen rá, de a 

váltóáramra igen - a kor egyik legszükségesebb találmányára. Tesla frusztráltan, szegényen, egy kis szobában és egyedül 
halt meg. Azért jött, hogy megtegyen egyetlen dolgot, ám minden másban leállították - majd meghalt. Ha kielemzitek 

azokat az embereket, akik történelmetek váratlan fordulataiként bukkantak fel, akkor ott egy mintázatot fedezhettek fel.  

 
Más "váratlan fordulat" feltalálók csak azért érkeztek a bolygóra, mert a Föld készen állt egy adott találmányra. 

Emlékezzetek rá, hogy a Szellem nem adja át az információt, hanem megengedi annak felfedését - gyakran bolygószerte 
egyszerre! Hadd mutassak nektek néhány példát erre! 

 
Egy másik váratlan fordulat a Wright testvérek. Nem furcsa az a számotokra, hogy nem is olyan régen kaptátok csak meg 

a motoros repülést? Mintha tegnap lett volna! Néhány rokonotok még élt, amikor a repülést felfedezték! Kedveseim, a 

kínaiak évezredek óta eregették a sárkányokat. Nem gondoljátok, hogy ismerték a madár dinamikáját? Gondoljátok, hogy 
ahogy teltek-múltak az évszázadok, senki sem jött rá, hogy hogyan lehet a repülés állapotát fenntartani mindenfajta 

erőforrás nélkül? Két kerékpárkészítő jött rá! 
 

Ez elég furcsa, de a tényt, hogy csupán két héttel előzték meg a franciákat, igazán érdemes megnézni. Milyen különös! 

Majdnem olyan, mintha ez a mélyenszántó találmány készen állt volna arra, hogy egyidejűleg legyen átadva a bolygó 
számára - bolygószerte, egyszerre. Aki először éri el, az kapja érte az elismerést. A valódi furcsaság az időzítés. Nem 

logikus, hogy ennyire el volt rejtve, aztán pedig hirtelen olyan sokan dolgoztak rajta egyszerre. 
 

A Wright testvérek azért voltak itt, hogy megmutassák ezt nektek, aztán leálltak. Mindaz, amit tettek annyi volt, amit Kitty 

Hawk-nál láttatok. Soha nem léptek túl az alapvető "szárny meghajlításon", és nem voltak első intuitív gondolataik a 
csűrőlapokról, vagy a mai repülésirányítás alapjairól. Számukra ott ért véget a dolog. Kedveseim, nagy volt a frusztráció, 

és talán még egészségügyi gondok is származtak belőle amiatt, hogy az ő általuk lerakott alapokat mások ragadták meg 
és fejlesztették ki a repülést olyan gyorsan. Működésképtelenség és szomorúság követte őket. Anélkül haltak meg, hogy 

valaha is képesek lettek volna teljesen részt venni bármiben is a kezdeti találmányon túl. Az egyik sokkal korábban halt 
meg, mint a másik, szomorúságot váltva ki ezzel a hátramaradtban. Azért jöttek, hogy megtegyék, amit véghezvittek, 

majd továbbmentek. Ez sokkal gyakoribb a váratlan fordulatoknál, mint azt tudjátok, különösen amikor olyan 

találmányokról van szó, amelyek megváltoztatják a bolygót. 
 

Ki találta fel a rádiót? Az olasz Guglielmo Marconi, vagy a frusztrált "váratlan fordulat" Teslánk? Marconi érdemének 
tekintik, de a találmány mindenhol ott volt, készen állva arra, hogy igényt tartsanak rá. A Föld megérett és készen állt rá. 

A megfelelő időben kézbesítették a bolygó tudatossága számára. De mindkét férfi távol egymástól, egyazon időben kapta 

meg azt. Átgondolni való dolgokat adok most nektek. 
 

Elmondtuk nektek azt, hogy vannak érkezőben lévő "váratlan fordulat" találmányok a jövőben. Különösen az egyik ilyen 
már készen áll, de nem fogjátok megkapni addig, amíg az idő megfelelő nem lesz rá. Ez majdnem olyan, mintha lenne 

egy "gondolkozó határ" arról, hogy mit is tehettek meg. Az érkezőben lévő találmány néhány tulajdonságát is megadtuk 
nektek, de azt nem, hogy ki fogja elhozni. Még csak nem is foglalkozunk vele, hogy esetleg feltaláljátok-e hamarabb, 

mivel tudjuk, hogy a váratlan fordulat érkezőben van. Egy találmány van érkezőben. Ez egy olyan találmány, ami újra 

fogja írni az általatok ismert fizikát. Láthatnátok a mintázatokat a kvantummezőkben, és ott lenne a nagy "Aha" élmény! 
Ez olyan lenne, mint a kerék újra feltalálása. 
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"Kryon, miért nem lehet a miénk most? Mi állítja meg?" Elmondtuk nektek, túl könnyű fegyverré tenni. Amikor eléritek azt 

a pontot, hogy nem csináltok belőle fegyvert, akkor a tiétek. Mindez érkezőben van. Ez természetes dolog, és el fog 
jönni, amikor itt az ideje. Pont úgy, ahogyan a Wright testvérek, Tesla, és Einstein. 

 

Einstein egy eredeti váratlan fordulat volt. Egyáltalán nem volt egy kvantumgondolkodó, de amit bemutatott az mind a 
mai napig élő és helyes. Azóta is vizsgálják az atom belsejét az általa adott elképzelések miatt. Tehát, a következő 

kijelentést fogom tenni: Einstein még nem fejezte be, mert továbbra is magukat a munkájából származó elképzeléseket 
fogják az évszázad találmányához alkalmazni. Tehát az Einsteini alapelveknek - még ha egyik sem kvantum - nagyon is 

közük lesz ahhoz, ami érkezőben van. Azt mondhatjátok, hogy ő egy váratlan fordulat volt, és továbbra is az lesz. A vicc 

az, hogy az elvei az időn kívül is fennmaradnak és fennállnak, a főbb eszméi viszont mégis az idővel kapcsolatosak. Ha 
megkérdeznétek Einsteint, hogy boldog-e amiatt, amit a bolygónak adott, akkor azt mondaná nektek, hogy nem. 

Frusztrált volt amiatt, hogy nem tudta azt csinálni, amit igazán akart. Akárcsak Tesla, ő is azt érezte, hogy valami 
"elérhetetlen", és nem is sikerült vele foglalkoznia. 

 
Aztán jött a II. Világháború. Kedveseim, színleljétek azt, hogy idegen tudósok vagytok! Válasszátok le magatokról az 

érzelmeiteket! Egy másik bolygóról jöttetek, hogy megnézzétek ezt. 

 
A II. Világháború nem volt váratlan fordulat, de az ember, aki kiváltotta és felfokozta azt, az volt. Ez a bolygó a végső 

sötét energia és a pusztítás peremén ingadozott. Senki sem számított rá. A legmegvetendőbb régi energiás kártya 
játszotta ki önmagát, pontosan úgy, ahogyan kellett. Ezen bolygó tudatosságával oda tartva, ahová el kellett juttatnia 

önmagát. Éppen csak, hogy befejeztétek az I. Világháborút, a II. mégis fellángolt, és folytatódott. Tehát, a II. 

Világháború egyszerűen csak az első meghosszabbítása volt. Újra megtettétek, csak ezúttal a fegyverek nagyobbak lettek 
és még inkább képesek voltak elpusztítani az emberiséget. Emlékeztek a Szentírásaitok jóslataira? Tömegpusztítás elé 

néztetek. A II. Világháború a harmadikká vált volna, és a 2000-ig talán meg is semmisültetek volna. 
 

Ahogyan azt említettem, a II. Világháború nem volt váratlan fordulat, inkább az az ember volt, aki a legalacsonyabb 
tudatosságot irányította a modernkori történelemben. Ő volt a váratlan fordulat, és ti tudjátok is, hogy kiről beszélek. Ez 

a váratlan fordulat emberek millióit ölte meg, olyanokat, akik még csak nem is voltak a háború katonai részének a 

résztvevői. A népirtás megkezdődött, egy faji háború vette kezdetét, és sokan követték a vezérüket. Ez megmutatta az 
emberiség legsötétebb oldalát - jobban, mint azt korábban valaha is láttátok. Ez majdnem a civilizáció halálát célozta 

meg, ha nyertek volna. 
 

Ez egy horrorisztikus váratlan fordulat volt, és a bolygó teremtette meg. Azonban amikor véget ért, akkor egy pillanatra 

az egész világ vett egy mély lélegzetet. Egy pillanatra halványan felvillant a felismerés: "Ez nem folytatódhat, mert újra 
meg fogjuk tenni." Sok dolog történt meg ezen felismerés kapcsán. A váratlan fordulat nélkül nem lenne Európai Uniótok, 

nem lenne Egyesült Nemzetetek, vagy bármilyen kísérletetek az egységre a Földön. Kapcsolódjatok le a logikátokról és az 
érzelmeitekről kedveseim! Ezeket a dolgokat nem a Szellem teremtette meg, hanem inkább az alacsonyabb (tudatosságú 

- a ford.) emberiség mélysége. Ez a sötét oldal legrosszabb formája, szinte teljesen szabad uralommal megmutatkozva, 

de a világ tiltakozott ellene, és elkezdett kimászni belőle. Ez volt a kezdete több, mint fél évszázaddal ezelőtt annak, amit 
most kezdtek el meglátni a váltásban. 

 
A bámulatos váltás, amiben most éppen benne vagytok valami olyasmi, ami lassan zajlik. Nem egyszerre történt meg. A 

Hidegháború természetes velejárója volt a II. Világháború vége tudatosságának. De kedveseim, sohasem lehetett volna 
részetek a váltásban, ha az a Hidegháború tovább folytatódott volna úgy, ahogy addig. Itt lépett be a képbe egy másik 

váratlan fordulat: összeomlott a Szovjetunió. 

 
A Hidegháború nem tudott folytatódni, és addigi formájában fejeződött be. Kedveseim, - a mostani olvasók számára - ez 

a váratlan fordulatok egyik legnagyobbja volt. A Föld tudatossága "nem"-et mondott és vége lett. Ez egy óriási váratlan 
fordulat volt. Mindent megváltoztatott. Senki nem számított rá, és megváltoztatott mindent. Lehet, hogy nem azonnal 

változtatta meg a dolgokat olyan módon, ahogyan azt azonnal akartátok, de megteremtette azt, amire akkoriban 

szükségetek volt. 
 

Aztán ott volt Steve Jobs. Ő szintén egy váratlan fordulat volt. Amit tett, annak csekély köze volt a technológiához, mert 
az amúgy is elég hamar bekövetkezett volna. Ehelyett a Földön lévő zenei üzlet paradigmájához volt köze. Felszabadította 

azt, azóta pedig a zene megszerzésének és hallgatásának paradigmája többé már nem ugyanaz. Ám Steve Jobs 
alapvetően egyetlen dolgot tett meg mindannyiótokért, aztán meghalt. Megértitek-e az összefüggést abban, hogy a 

feltalálók jönnek és átadnak nektek egyetlen dolgot, majd távoznak? Ha tovább élt volna, vajon lett volna több dolog is? 

Igen, de még nem álltok készen rá. A tudatosságnak támogatnia kell azt, ami történik. 
 

Igen, úgy tűnik, hogy kihagytunk pár dolgot - a DNS felfedezését, az atombombát, stb. - azonban ezek nem váratlan 
fordulatként bukkantak fel. Ez a tudomány normális fejlődésén belül, mind a civilizációtok része. A váratlan események 

nagyon meglepetésszerű dolgok, és még több kerül majd az utatokba. 
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2016 váratlan fordulata 

 
Emlékezzetek: most nincsenek érzelmek! Egy másik bolygóról érkeztetek, és 2016 végére tekintetek. Itt vannak (az 

amerikai - a ford.) választások. Értsétek meg elfogultság nélkül! 

 
Tehát nézzük meg 2016 számmisztikáját! Összeadjátok a számokat és 9-et kaptok. A 9 a befejezés az egyszerű 

számmisztikában. Amikor egy 9-est láttok, akkor az gyakran "valaminek a befejezését" jelenti. Ez gyakran egy időciklus, 
egy energia, vagy pedig egy paradigmának a befejezése, mindenesetre nagyon erőteljes dolog. 

 

A 9-esek erősebbek sok más számmisztikai tulajdonságnál, és érzitek is őket. A megválasztott elnök (mialatt ezt írjuk) egy 
erőteljes váratlan fordulat. Ő a menetrendszerinti 45. elnök. Micsoda véletlen! 4 és 5 az 9. A 9 és 9 együtt több mint 

jelentős. Egy történetet mondanak el arról, hogy mi történik. Mondok nektek valami mást. Ez a történet még nincs 
befejezve, és még több is van érkezőben. Nem tudjátok azt, amit nem tudtok, így ne döntsétek el előre, hogy mi lesz a 

kimenetele! Egy másik bolygóról jöttetek, emlékeztek? Nincsenek érzelmek, elfogultság, politika, és semmi megítélni való. 
Úgy tekintsetek rá, ahogyan az van! 

 

Egy nagy furkósbot (vagy fajankó - a ford.) lett éppen behelyezve abba, ami normális, és meg is keverik vele a dolgokat. 
Ahogyan a bot forog, más olyan dolgok is reagálni fognak, melyek máskülönben sohasem tették volna. Szeretném 

elmondani nektek kedveseim, öreg lélek, hogy lazíts az eljövendő váratlan esemény kapcsán! Okkal teszik azt, amit, így 
egy jobb civilizációval fogtok rendelkezni a jövőben. Néha azt mutatják meg nektek, ami nem fog működni, néha pedig 

olyan paradigmákat változtatnak meg, amelyek máskülönben sohasem változtak volna meg. De amivel most 

rendelkeztek, az egy mélyenszántó váratlan fordulat. Ez hát az üzenet. 
 

Olyan mindennapos a számotokra, hogy bizonyos módokon válaszoljatok, amikor belefektettetek a folyamatba. A 
térdreflex reakciót várják el tőletek, vagy nem is lennétek emberek. Azonban ezen lecke miatt, egy másik bolygóról 

számaztok, letekintetek, és ezt látjátok. Színleljetek hát! 
 

Nem érdekes a 9-es és a 9-es együtt? Ez azt jelenti, hogy itt igazán vége van valaminek. Talán ez a befejezése a régi 

módszernek, ahogy a dolgokat végezték? Talán ez a rendszer felrázása, így az kijavíthatja önmagát? Nehogy eldöntsétek, 
hogy ez merre is tart, mert még nincs vége! De várjatok csak egy pillanatig! Azt is felismertétek, hogy 2017 az egy 1-es 

év? Az energia nemcsak a befejezésé a dupla 9-essel, hanem az elmozdulásé is "egy új kezdetbe" (az 1-es 
meghatározása a számmisztikában). 

 

Több mondanivalóm is van nektek a számmisztikáról és egyebekről, ami tisztázhatja ezt az egész helyzetet. Ezt a 
következő közvetítésben fogom átadni a számotokra. 

 
El tudtok lazulni a bizonytalansággal szemben, amikor ez a saját országotokra vonatkozik? El tudtok lazulni szemben 

azzal, hogy nem tudjátok mi is következik? Amikor ennyire bele vagytok keveredve, el tudtok-e határolódni mindkét oldal 

csatározásától? Ez hát a fénymunkás tesztje. 
 

Valami más van érkezőben. Kedveseim, ez csodálatos. Nem számít, hogy mit gondoltok, és nem számít, hogy mi erre a 
közvetítésre a reakciótok, ami történik, az helyes ebben az időben, és szükséges a közvetlen jövőtök miatt. Erről később 

fogok beszélni. A szépség az - amikor elléptek és meglátjátok milyen nagyszerű is ez -, hogy a Szellem eléggé törődik 
ahhoz veletek, hogy megengedje egy nagy furkósbot felbukkanását, aki felkavarja az önelégültségeteket ezekben az 

időben. A valódi oka? Az, hogy a váltás itt van. 

 
Hogyan érzitek magatokat? Azt szeretném, ha lazítanátok, és rámosolyognátok arra, amit a váltás hozott a számotokra! 

Azok számára, akik úgy érezték, hogy minden "váltásról szóló beszéd" képtelenség volt, ez lehet az ébresztőtök. Ez 
valóságos dolog és itt jön. 

 

Ez a mai nap üzenete. Kryon vagyok, az emberiség szerelmese, és jó okom van erre. 
 

És ez így van. 
 

Kryon 

 
 

Fordító - Konrád Bálint 

Lektor - Barczi Bernadett 

 


