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Aktuális események 
Washington D.C. - 2005. április 10. 

( Forrás: http://www.kryon.com/k_chanelDC05.html ) 

 
 

Általában nem közlünk aktuális eseményekről szóló információt, mivel ezek csak a közvetítés idejében meghatározóak és 
nem túl érdekesek vagy hasznosak, mire szerkesztésre és gyakran több mint egy évvel később könyv formájában a 
kiadásra kerül sor. ebben az esetben azonban egy nagyon nagy hatású közvetítést kaptunk Washington D.C.-ben, a 

mostanában történt események kapcsán. De természetesen a közvetítés mélyebb üzentet is tartalmaz, mely mindig is 
"aktuális" lesz. 

 
 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 

 
Hatalmas kísérettel érkeztem, mely beárad most a terembe és találkozik a ti kíséretetekkel - melyről azt gondoljátok, 

hogy nem is létezik. 
 

A közvetítés Isten szeretetéről beszél, mely gondoskodik az emberiségről. Az emberiség egy szelete és része Isten 

tudatosságának. Isten benned él és ismer téged kedvesem. Ismertek az igazi neveitek és én mindegyikőtökét tudom. 
Emlékezz, veled voltam, mivel ez a feladatom volt, amikor beleereszkedtél a "születés fuvallatába"... mielőtt eljöttél és 

beleegyeztél, hogy véghezviszed azt, amit most teszel. 

 
Az első dolog, amit esetleg eldöntesz, hogy meggyógyítasz az életedben, az a dráma. Tudod miről beszélek, igaz? Azt 
gondolod, véletlen, hogy kivan jelen ma és ki olvassa ezeket a sorokat? Lehet, hogy neked kellett ma hallanod, hogy 

tudd: tudjuk, ki vagy. Békésen mész aludni, nem azzal ébredve, hogy ismét harcban állsz, hanem tiszta szívvel és 

megkönnyebbüléssel, mely azt mondja: "Ó, szeretem ezt a bolygót. Boldog vagyok, hogy itt lehetek, boldog vagyok, hogy 
ebben a korban élhetek, ott dolgozhatok ahol dolgozom és tehetem azt amit teszek". 

 
Minél békésebbé válsz, annál több évet fogsz kapni. Ez a békesség ugyanis kiegyensúlyozza az immunrendszeredet. 
Tudtad ezt? Nem kell a T-sejtekre (az immunrendszer azon sejtjei, melyek feladata a szervezet számára idegen 

struktúrák felismerése és immunválasz kezdeményezése ellenük - a fordító) koncentrálnod. Ehelyett összpontosíthatsz 
arra, hogy kiűzd a drámát az életedből, felismerd azt ami a tiéd - a mestertudást a saját szempontjaid fölött! A T-sejtek 

elméd békéjének tükrében gondoskodni fognak magukról. A kettő együtt jár. 
 

Az Emberi Lények szeretnek mindent kategóriákba sorolni. Egy olyan dimenziót alkottál meg, mely korlátoz és mindenre 

hatással van körülötted. Néhány nagyon-nagyon nehéz döntést kell meghoznod, ahogy az új sínt építed (a realitás "új 
sínéről" beszél, melyen az emberiség vonata halad) és a megoldásra váró kérdésekre abból a "régi dobozból" próbálsz 

válaszokat adni, melynek határain belül szeretsz gondolkodni. Le kell döntened a paradigmák falát, melyekkel felnőttél - 
mindez egy régebbi energiát képvisel, mely már nem ad számodra megfelelő válaszokat. 

 
Az emberek etikával kapcsolatos kérdéseket tesznek fel és egy egyszerű jóváhagyó vagy nemleges választ várnak, mintha 

ennyire egyszerű és az egész emberiségre kiterjedő lenne a válasz. Nagy horderejű kérdéseket tesznek fel a jelenlegi 

eseményekkel kapcsolatban és fekete vagy fehér választ várnak, mintha ennyire egyszerű lenne. Nem látják a teljes 
képet. Csak egy kis pontot látnak, de döntéseket akarnak hozni ezzel kapcsolatban - tudomást sem véve minden másról, 

ami körülöttük történik és jelentős! 
 

Néhányan már kérdezik is: "Miről beszélsz, Kryon?" Jelenlegi események hátteréről fogok beszámolni ma. Nos, ezt 

korábban még nem tettük - hogy időpecsétet teszünk az eseményekre, melyek a ti idősíkotokon történtek -, de ma ez fog 
következni. Ennek valami olyasmi az oka, ami mostanában több helyen történt ezen a bolygón - és ami ebben az új 

energiában folyamatosan történik. 

 

A közelmúltban az emberiség néhány olyan kérdéssel találkozott, melyeket meg kell vitatnunk. Néhány ezek közül nehéz, 
néhány pedig inkább érdekes. Néhányat nem fogsz megérteni és néhány beszélgetés nem lesz ínyedre. Elmondhatom 

nektek: a partneremére sem. O is éppen olyan, mint ti. 

 

Az élet etikája 

 
Te, mint Emberi Lény, arra születtél, hogy örülj az életnek és szeresd. Viszont az életet egy dobozba zártad. Azt hiszed, 

csak egyszer élsz. Azt mondod: "Az élet drága, tedd fontossá, mindenáron folytasd, tedd működőképessé." E gondolat 
mögött az a hit rejtőzik, hogy csak egyszer mész át az életen, minden célod egy életbe van "belecsomagolva". Nos, 
átadok neked valamit, amin elgondolkodhatsz, valamit ami mostanában történt és a világon emberek tízmilliói tudnak 
róla, akiknek rendelkezésükre áll a nyugati híradás. 
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Ez a történet egy asszony életéről szólt és ti tudjátok, kiről beszélek. Terriről (Terri Schiavo) beszélek. (Terri Schiavo 

súlyos agykárosodást szenvedett floridai asszony, akinek a kegyes halálhoz való joga heves viták középpontjában állt az 
Egyesült Államokban és világszerte - a fordító) Terriről azért fogok beszélni, mert tudjátok, hogy ő itt van (az igazi 
Terriről beszél)! Elmondok nektek egy álláspontot Terrivel kapcsolatban, amire talán még nem gondoltatok ezelőtt és 

ahogy ezt teszem, ő is figyel. Metafizikai értelemben. 
 

Ez az álláspont a fátyol felém eső oldaláról származik. Terri sok évvel ezelőtt ereszkedett bele a "születés fuvallatába", 
mint ahogy te is. Én is jelen voltam akkor. Csupán lehetőségek álltak előtte - volt egy sín, melyre rátérhetett volna ha 

akar. Nem volt eleve elrendeltség, vagy hajlam bizonyos energiák iránti fogékonyságra melyek előtte álltak. Leendő szülei 

(akiket ő választott), a férfi akivel talán találkozik, vagy összeházasodik vele és a baleset mely megtörténhetett. Mindezek 
az 6 "potenciális sínpárján" voltak és dönthetett volna úgy, hogy más úton halad. 

 

Mint oly sokan közületek, megnézte, megvizsgálta ezeket. Ezek voltak azok a pillanatok, amikor így szóltunk hozzá: 
"Kedvesem, egy új emberi életbe készülsz, mely csodás lehetőséget hordoz, sokkal nagyobbat, mint amekkorát a legtöbb 
ember a bolygón valaha is megtapasztalhat. Emberek tízmillióinak fogsz megmutatni valamit. Elgondolkodtatod őket az 
életről. Megváltoztatod országod jogrendszerét. Olyan helyzetekre ébreszted rá emberek tudatosságát, melyeket látniuk 
kell a moralitással, egységgel és intuícióval kapcsolatban. Megteszed?" 

 
Emlékszem, mit mondott. A nagy angyal aki mellettem állt, akit ti most Terrinek hívtok, szélesen mosolygott és azt 

mondta: "Készen állok erre." Néhányan sírtok fájdalmatokban és azt mondjátok: "Miért volt szükség erre az emberi 
halálra? Hogyan lehet ezt elfogadni? Miért kellett megtörténnie? Az élet olyan drága." Ezt kérdezitek, miközben Terri 
örömben úszik. Elvennétek tőle ezt az örömöt? Elvennétek az emberiségtől azt, amit ő megmutatott és tett és amit a 
halála eredményezett? 

 
Próbálj meg máshogy gondolkodni ezekről a dolgokról. Már korábban is elmondtuk nektek, hogy vannak olyan Emberi 

Lények, akik öngyilkossági hajlammal érkeztek! Micsoda szörnyű gondolat, mondhatnád. "Kryon, lehet ez helyénvaló?" 
Azt mondjuk: több mint helyénvaló. Tervezett! "Miért kell ennek így lennie?" kérdezhetnéd: "Micsoda szörnyű, tiszteletlen 
halál." Ha ez a reakciód, akkor a teljes valóságot a te kis emberi dobozodba zárod. 

 

Amikor spirituálisán kezded el vizsgálni emberi elfogultság nélkül, akkor láthatod, hogy az öngyilkosság körül van egy 

kialakuló energia. Ez mind a családról szól. Szégyen? Dráma? Ez annyira felrázza a családot, hogy elkezdenek olyan 
dolgokat tanulmányozni, amivel sosem foglalkoztak előtte - vagy talán spirituális értelemben véve önmagukba néznek. 

Áldott az, aki ezekkel a feladatokkal érkezik (mint az öngyilkosság). Annyian vannak, akik így jönnek. Ők azok, akik a 
családon belüli személyes változásokat elindítják és hatalmas ajándékkal szolgálnak! 

 
Látod, a Szellem máshogy látja ezeket a dolgokat. A függöny felmegy és leereszkedik. Jössz és mész és hatalmas leckék 

várnak és néhányat ezek közül "élesen" kapunk meg azoktól, akik a saját halálukkal tanítják meg ezeket a leckéket. 
 

"Nos, mi ez, Kryon? Ne kerüld ki a kérdést azzal, hogy az öngyilkosságra tereled a szór, mert Terri nem tett ilyet. 
Helyénvaló vagy sem valakit, aki vegetatív állapotban van, a környezete döntése alapján halálba küldeni?" A válaszunk: 

pontosan melyik emberről beszélsz? Mindenre kiterjedő választ szeretnél, igaz? Hat és félmilliárd lélekre és útra egyetlen, 
mindenkire érvényes választ vársz. Nos, ilyet nem fogsz kapni. Terri tekintetében a válasz egyértelműen igen. Ez így volt 

és így kellett történnie. Azzal a hatalmas lehetőséggel érkezett, hogy megváltoztassa a világot és ezt mindenki szeme 
láttára tette meg. 

 

Mindenben van helyénvalóság és néha te teremted meg saját magad számára azt, ami azután nem tűnik megfelelőnek. 
Mégis, később megértitek, hogy a helyzet ajándéka a kihívásában rejlett. Ünnepeljétek Territ és ne gondoljátok, hogy 

szégyenletes amit az emberek tettek vele. Inkább gondoljátok azt, hogy olyan ez, mint egy könyv, melyet számotokra 

írtak, hogy elolvassátok, mely arra buzdít, hogy feltegyétek a kérdést: "Mit tegyünk most ezzel mi, személy szerint? Mit 
tegyen a törvényhozásunk ezzel, ha kell egyáltalán tennie valamit? Hogyan közelítsük meg ezeket a dolgokat 
humánusabban, több tisztelettel? Foglalkozik ezzel a témával a kultúránk? Foglalkozunk személyesen ezzel a témával?" 
Tegyük ezeket a kérdéseket a helyükre. Ez nem az "élethez való jogról" szól, hanem "az élet" helyénvalóságáról. Minden 
helyzet egyedi, néhány nagyon erősen érkezik a bolygóra és az egyén környezetében élőkhöz. 

 

Ó, ahogy mindannyian megjelentetek ezen a bolygón és egymástól függetlenül belemerültetek a "születés fuvallatába", 

mindegyik eset különleges volt. Mindannyiótoknak különböző története van, különböző célja, de mindegyik történetnek 
ugyanaz a célja: a bolygó rezgésszintjének emelése. Néha ez sokakkal történik egyszerre. Erről is fogunk beszélni, még 

mielőtt befejezzük a mai közvetítést. 

 
Állatok és a reinkarnáció 

 
Lazításképpen, megszakítjuk az emberi élet-halál kérdéséről történő beszélgetést azzal, hogy az állatokról beszélünk. Itt 
van egy kérdés, melyet most nem tettek fel, de mégis sokan nagyon kíváncsiak vagytok rá. Kérdezték már: "Kedves 
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Kryon, az állatok is újjászületnek?" 
 

Az Emberi Lény úgy tekint az állatokra mint egy olyan fogalomra, mely lényeknek a trilliárdjait magába foglalja a bolygón. 
Úgy hiszitek, hogy mindannyian vagy újjászületnek vagy egyikük sem és egy olyan választ kerestek, mely mindegyikükre 

egytől-egyig igaz. Mi lenne ha én egy másik bolygóról érkeztem volna és ezt a kérdést tenném fel neked: "Milyen színűek 
az állatok? Egy választ kérek." Nevetnél és arra gondolnál, micsoda egysíkú tudattal rendelkezhetem a realitásomban, 

hogy ilyen kérdést teszek fel. 
 

Így a reinkarnációval kapcsolatos kérdésedre visszakérdezek: Mely állatok? "Úgy érted, van különbség, Kryon?" Ó, igen! 

Már tárgyaltuk az állatok célját a bolygón. Már sokat elárultunk nektek az állatokról. Elmondtuk azt is, hogy néhányat arra 
teremtettek, hogy megegyük és ezzel a céllal érkeznek. Utaltunk arra is, hogy mi a baj azzal ahogyan bántok velük és 

nem tisztelitek őket a halálukban, vagy ahogyan feldolgozzátok őket. Ez az oka annak kedves barátaim, hogy a hús 

betegségeket terjeszt. Amikor elkezditek ezeket az állatokat tisztelni a halálukban, akkor elkezdik azt az ételt adni amire 
szükségetek van. Ekkor észre fogjátok venni, hogy a járványok melyeket terjesztenek, eltűnnek. 

 

Ez egy olyan tényező, mely még megnevezésre vár a te nyelveden vagy kultúrádban - az elv az, hogy létezik egy energia 
amit az ember teremt, akkor is amikor megfelelő módon vágja le az ételnek szánt állatot, ennek eredményeképpen 

megváltoznak ezek az állatok és az ember egészsége is, aki az állat húsát megeszi. Miért van az, hogy a bennszülöttek 
tudnak erről, de ti nem? Ez az energia Gaia tudatosságához és az állatok birodalmához szól. Ez az állatok haláluk utáni 

tiszteletéről szól. 

 

Nem minden állat születik újjá, de néhány igen - ha ez helyénvaló a környezetükben levő emberek számára. A legtöbb 
állat a bolygón nem reinkarnálódik, de van egy kiválasztott csoportjuk melyek igen. Van egy egyszerű szabály, melyet 

használni tudsz azokra "akik" igen és azokra "akik" nem. Nos, mesélek azokról amelyek újjászületnek, közben egy kicsivel 

többet fogsz megérteni arról, hogy ki vagy te valójában. Áldott az az Emberi Lény, aki ezen a bolygón él és tanulja a 
leckéket. Minden körülöttetek forog! Lehet, hogy nem tetszik ez, mégis így van. Gaia tudja ki vagy, amikor a föld porában 

jársz! Van egy fényed, melyet sugározni tudsz (teremteni), ezt magaddal viszed és megváltoztatja a körülötted levő 
elemeket. Az anyag reagálni fog arra amit teszel, mert tí Emberi Lénynek álcázott angyalok vagytok. 

 

Néhányan kiválasztottatok a Földön állatokat, hogy a társaitokká vagy barátaitokká szegődjenek és ezeket kedvenceknek 
nevezitek. Olyan állat is közéjük tartozhat, amely vágásra teremtetett. Ha van egy ember aki nagyon szereti, akkor az is 

házikedvenc... ha csak egy rövid időre is. Ezek az állatok azok, amelyek reinkarnálódnak. 
 

"Miért van ez így, Kryon? Hogyan működik ez? Van lelkük? Milyen szabályról beszélsz?" Bizonyos értelemben van lelkük, 

de nem olyan a felépítésük mint a tiédnek - nincsenek meg bennük azok a leckék, melyeket a te lelked hordoz, vagy több 

tulajdonság ami nálatok megtalálható. Ők nem angyalok, de olyan entitásokat támogatnak akik azok. (Emberek.) Amikor 
újjászületnek, az Emberi Lény iránti tiszteletből teszik, látod? Az állatok általában nem élnek olyan sokáig ezen a bolygón. 

Lehet, hogy van egy nagyon kedves társad, egy szeretet-esszencia melyet egy állat-társban találsz meg. Aztán ez az 

állat-társad eltűnik a halállal, mivel nem élhet olyan hosszú életet mint te. Ezért a megtestesülés szabálya ez: "ha az 
embernek szüksége van rá, megtörténik". Így létezik egy "forgatókönyv" a rendszeren belül, mely segíti az embert 

veszteségében, amikor elveszti ezt a szeretetet és ezt átadjuk nektek. 
 

Ha a szeretett állat-barátod meghal, menj és keress egy másikat azonnal. Ne várj. Ne tétlenkedj. Elmondom miért. 

Azonnal menj és keress fel olyan helyeket ahol állatok születtek. Ne legyen előzetes feltételed az állat fajtájáról, vagy 
neméről. Ne próbáld mindenképpen összehasonlítani azzal, amelyet elvesztettél. Ehelyett menj olyan helyekre ahol 

intuitíven tudod, hogy fiatal állatok vannak és nézz a szemükbe. Az egyik az lesz... mivel "ő" - és az Univerzum - tudja, 
hogy intuitíven merre fogsz keresgélni! 

 

Ez az elrendezés tisztel téged. Sokan tudják ezt és azt mondják: "Ezt tudom, mert amikor ezt a másik állatot megtaláltam 
és társammá és háziállatommá vált, ugyanazokat a dolgokat kezdte el csinálni, amiket az előtte levő állatom is - még rám 
is ugyanúgy reagált." Ez egy csodálatos rendszer, melyet a te tiszteletedre alkottak. Ez a megtört szív elismerése, látod? 
Ott tudjátok folytatni, ahol abbahagytátok. 

 

Néhányan feltehetik a kérdést: "Mekkora méretű állatról beszélünk, Kryon? Van egy bizonyos határ?" Ismét elmondjuk... 

(Kryon mosolyog) Mekkora méretet akarsz? Egy elefánt- vagy egy egérméretet? Nincs különbség. Ha szereted őket és ők 

részét képezik a karmikus energiádnak, újjászületnek. Habár lehet, hogy okos dolog, ha intuitíven azt a méretű állatot 
keresed, mely megfelelő az életteredben. Isten nem ad neked elefántot, ha az egered meghal, (nevetés) 

 

Az utolsó és a következő Pápa 

 

(Megjegyzés: II. János Pál pápa halála után közvetlenül történt a közvetítés, mielőtt a katolikus kardinálisok konklávéja 
megválasztotta a következő pápát.) 
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"Kryon, éppen most vesztettük el nagy vallási vezetőnket, II. János Pál pápát. Mik ennek a következményei?" A 

partnerem korábban beszélt a Karol nevű férfiról, aki pápa lett (korábban a szemináriumon esett szó erről). Megvitatta a 

céljait és hogy mit tett ezen a bolygón, melynek nem sok köze volt a vallásához. Ó talán a süvegnek amit hordott, a 
helyeknek ahol megfordult és a körülötte lévő szertartásosságnak volt. De mindezt csak azért kapta, hogy 

előremozdíthassa azt amit tudott. 

 
Látod, úgy mint te, mi is ismertük. Karolta is beleereszkedett a "születés fuvallatába" - úgy, mint te. Ő sem különbözött. 

Azt monda neki Isten: "Alkalmad lesz rá, hogy megváltoztasd ezt a Földet, mert a bolygó energiájának megvan arra a 
lehetősége, hogy nagyon különbözővé váljon a mostanitól. Fennáll a lehetőség, hogy amikor bizonyos korba lépsz, 
történik egy esemény a bolygón melyet Harmonikus Konvergenciának nevezünk és ez beindít egy változást. Ebben a világ 
vezetőjeként részt tudsz majd venni. Készen állsz erre?" Igent mondott rá. 

 

Semmilyen angyal nem kérdezte meg Karolt, hogy katolikus akar-e lenni amikor beleereszkedett a "születés fuvallatába". 

Felekezete csak egy eszköz volt, mely abba a pozícióba helyezte, hogy úgy tudja megváltozatni a bolygót, ahogyan azt 
tette. Karol nélkül nem kerülhettétek volna el az Armageddont. Tudtad ezt? (Közvetlen szerepéről beszél a kommunizmus 

megdöntésében.) Így hitrendszere nemcsak hogy jó szolgálatot tett neki, de különleges helyzetbe is helyezte, melyben ő 
volt egyedül és lehetővé tette számára, hogy emberek milliárdjait érintse meg egyszerre. Ez a nagy vallási vezető, aki 

intuitíven tudta mit tesz, nagyon szerette az emberiséget. 

 

Nagyon szerette, ha átlagemberek között lehetett - és köztük is volt, amikor csak tehette. Amikor abba a helyzetbe került, 
hogy változást eszközölhessen ki, megtette. 

 
Nos, van valami amit még nem tudsz Karóiról. Élete utolsó évtizedében nagyon frusztrált volt. Nézd meg a képeket. Nézd 

meg a képeket pápaságának első 16 évéről. Aztán nézd meg az utolsó tíz évben készülteket. Az utolsó tíz évben 
szenvedett - nemcsak az egészsége miatt -, aggódott a helyzet miatt, amiről igazából egyikőtök sem tudott. Ez az ember 

az utolsó tíz évében még több változást akart elérni, mivel az idő megérett erre, de tudta, hogy túl idős már ehhez. 

 
Karolnak már nem volt energiája ahhoz, hogy véghezvigye azokat a változtatásokat, melyeket nagyon is akart, de a 

körülötte levők azért harcoltak, hogy ezek a változások ne történhessenek meg. Ez politikai ügy volt és lehet, hogy egy 
napon erre az információra fény derülhet és hallani fogsz azokról, akik az utolsó tíz évben befolyásolták őt és segítettek, 
hogy a helyzet stabilitását megtartsák. 

 

Karol nem volt olyan tudatszinten, hogy megtegye a változtatásokat, melyekért sokan könyörögtek - a szegénységgel 

kapcsolatban, az asszonyok szerepét illetően az intézményen belül (ami később be fog következni). Karol a szívében sírt 
azokért a gyermekekért, akikkel erőszakoskodtak a papok, tenni akart ez ellen és változást elérni. Hitte, hogy Megváltója 

akarja, hogy változást hozzon, de nem tudta megtenni. Így ami számotokra tétlenségnek tűnhet, a pápa szenvedése volt 
azért, mert nem engedték, hogy azt tegye amit akart - az energia hiánya miatt és azok miatt, akik körülötte biztosították, 

hogy nem teheti meg. 
 

"Kryon, itt ülünk a bíborosok konklávéjának ülése előtt, akik ha-marosan megválasztják az új pápát. Mik a jelenlegi 
energiákra alapozott kilátások a választásokkal kapcsolatban? Mi fog történni?" Megmutatok neked két lehetőséget, hogy 
mi történhet az elkövetkezendő napokban, mivel a jövőtök mindig a szabad akaraton múlik. Nincs olyan entitás, aki meg 
tudja mondani a jövőt, mivel ez teljes mértékben az emberiség szabad akaratán múlik. Mindenesetre a jelenlegi pillanat 
energiájára alapozva, ezt látom: (1) vagy egy köztes, átmeneti pápátok lesz egy rövid időre (az előzőhöz képest), akit egy 
radikális pápa fog felváltani, vagy (2) már most egy radikális pápa következik. Mindkét esetben egy olyan férfi lesz a 
következmény, aki tetteivel felrázza az egyházat. 

 
Hadd adjak neked képet annak lehetőségeiről, hogy miben lesz radikális a pápa: a vallás amit vezet a Földön, 

doktrínákból áll, melyek már nem egyeznek azzal, amit az emberiség maga körül lát. Neki mindenképpen érintenie kell 

ezt az ügyet, máskülönben a képzett emberek elhagyják az egyházat. Lesznek olyanok, akik talán "gonosz pápának" is 

fogják titulálni, mert a hagyományok ellen fog fellépni, amikor lassan elkezd egy változtatást, mely Szűz Mária tiszteletére 
alapul, sokkal nagyobb mértékben, mint ahogy bármely pápa tette valaha is - ezzel elkezdi tisztelni a nőket az egyházon 

belül, magasabb helybe emeli őket egyházon belül... még a papoknál is. 
 

Beszélni fog a családtervezésről és elkezd egy folyamatot, mely lassan Istennek tetszővé igazítja ki az álláspontokat (ez 

eltart majd egy darabig), de attól az embertől kell kiindulnia, aki "abban a bizonyos székben ül" (ex cathedra), hogy 
megváltoztassa a teljes szervezet doktrínáját. Emiatt veszélybe kerül és állandó védelemre lesz szüksége. 

 

Aztán beszélni fog arról is, hogy mit tegyünk a papokkal, akik gyermekekkel erőszakoskodnak. Figyeljétek ezt a 

folyamatot. Ha az átmeneti pápát is kapjátok, ő fogja előkészíteni a terepet a radikális pápának ezen a téren. Mindez 
tehát az energiaköre annak, amit mi potenciális jövőnek hívnánk itt a nagy esemény idején. A Föld tele van szabad 

választással és az emberiség bármilyen irányba mehet, én csak a jelen helyzetben rejlő lehetőségeket vázoltam fel 

nektek. 
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A halál nem titokzatos esemény Isten szemében 

 

"Ide kapcsolódóan, Kryon beszélj nekünk megint a halálról. Néhányan azt állítják, hogy a halál nem az, amit te mondtál 
róla. Ők úgy tudják, hogy eljutsz egy bizonyos helyre és akár ott is ragadsz, néhányan ezt a helyet purgatóriumnak 
nevezik. Eljutsz egy helyre és vagy ki kell valahogy verekedned magad, vagy ott ragadsz addig, amíg mások 'ki nem 
imádkoznak' téged onnan. Mi az igazság?" 

 
Elmondjuk, amit már régen is mondtunk; ez az információ sosem változott. Ez mindig is ugyanaz volt, mivel tiszteljük az 

embert és a benne rejlő isteni részt. 

 
Kedves Emberi Lény, amikor átkelsz a fátyol másik oldalára, a nagyságod látható, tudott és elfogadott. Nincsen semmi 

felügyelet nélkül. Az, hogy elfogadunk, tény! Meséltünk neked a Teremtés Barlangjáról és a háromnapos útról. Meséltünk 

neked a Tiszteletadás Csarnokáról és annak nagyszerűségéről, amikor a Családdal találkozol. Itt visszakapod lényed és az 
Univerzum teljes tudását és döntesz arról, mi legyen a következő lépésed. Nincs semmilyen veszély mely rád leselkedik a 

változás folyamatában, nincs olyan hely ahol spirituálisán bajban ragadhatsz. 

 
Nos, hadd bonyolítsam meg mindezt egy újabb információval: vannak és mindig is voltak más utak, amelyeket 

választhatsz a reinkarnáción kívül és sok ember választja ezeket. Ők a bolygó energiájának részévé váltak néhány évre, 
hogy segítsenek bizonyos helyzeteket. Néhányan egy ideig nem születnek újjá emberként és vezetőkké válnak, de nem 

embereket vezetnek. Helyette ők Gaia energiájának részét képezik. 

 
Néhányan "felmennek a hegyekbe" - ez igazából az emberi reinkarnációs energia a bolygón, de nem emberi formában. 

Amikor ez megtörténik, utána ismét visszatérnek, hasonlóan ahhoz ahogy korábban, Emberi Lényként születnek le ismét. 

 
Ettől még nem beszéltünk ezelőtt, mert az emberek megint fekete-fehér forgatókönyvet várnak arról, ami történik. Nem 

akarnak tudni az energetikai részről, mert aggódni kezdenek és azt mondják: "Én melyiket fogom tenni?"- mintha már 
most isteni elmével rendelkeznél és most kellene döntened -, pedig ezt most nem teheted. Ez mind része egy nagy 
tervnek. Ez gyönyörű és része a rendszernek, mely tiszteli annak a jelenét, mely ebben a pillanatban még csak a jövő 
lesz. 

 

Hadd utaljak valamire: te is azok közül való vagy, akik annyira szeretik a Földet, hogy szívesen lefeküdnél és 

hemperegnél rajta? Meg szoktad ölelni a fákat? Te is egyike vagy azoknak, akikhez a Föld beszél? Ó, sokan vagytok így! 

Elmondom nektek, lehetséges, hogy a legutóbbi ittlétetekkor részét képeztétek a Földnek! Lehet, hogy nem is tartott 
sokáig, de ahhoz elég sokáig tartott, hogy beletedd az energiáidat, amikor az emberek a földön sétálnak, érezni fogják a 

tudatodat, a szeretetedet és érezni fogják Gaia energiáját. 

 

Ó, ez bonyolult, de igaz. Soha senki nem "ragad" ott valahol. Ha ezt hallod, tudd, ez az elmélet nem tiszteli az angyal 
nagyságát, akit Emberi Lénynek hívnak, vagy a rendszert, melyet te állítottál fel, hogy segítse a bolygót. Teljes szabad 
akaratod van, amikor nem vagy itt. Az emberi Föld az egyetlen helyszín, ahol rejtett személyiséget kapsz, ahol nem 

tudod, hogy ki is vagy valójában és látszólag sötétben tapogatózol. Amikor nem vagy itt, Isten teljességének része vagy. 

A halál egy ismert átmenet és nincs tele bizonytalansággal, hibákkal és titokzatossággal. Egyszerűen csak egy ajtó 
bezáródása és egy másik megnyílása. 

 

Az iraki háború 

 

Ebben a témában benne rejlik a félreértés lehetősége. Itt ülünk egy helyen, melyet Washington D. C-nek neveztek és 
Irakról beszélünk. 

 

"Kryon, valóban úgy kellett történnie ennek a háborúnak, ahogy megtörtént?" 
 

Nos, melyik realitásról beszélsz? Hadd adjam neked át azt az ismeretet, amit az ENSZ-ben is közöltem nem túl hosszú 

idővel ezelőtt: az esemény, melyet szeptember 11-i eseményeknek hívnak, nem volt véletlen. Megkezdett valamit, amit 
csak a bolygó legnagyobb hatalommal bíró független nemzete indíthatott el - egy olyan nemzet, melynek nem kell 

beszámolnia egyetlen más nemzetnek sem, vagy nem kell magát nemzetek egyesülésének éreznie. Ezek voltak a 
körülmények... nincs ebben hiba. Ezért történt itt (az U.S. A.-ról és a Pentagonról beszél). 

 

A körülményeknek el kellett indítania egy helyzetet, ahol az USA megváltoztatja a Közel-Keletet, mivel ez a bolygó 

átalakításának részét képezi, beleértve azt az energiát, mely a Harmonikus Konkordancia idején és a Vénusz-tranzitkor 
érkezett, mely azt követelte, hogy az új energia mozgásba lendüljön a megrekedt helyeken is. A közép-keleti 

területeknek, melyek az utóbbi ezer évben nem változtak, szükségük volt arra, hogy egy "energiapálcával" megkeverjék 
őket. Nem volt ennek más módja és ti voltatok, akik ezt megtették. 

 

Így a kérdés ehelyett inkább így szól: "Kryon, úgy kellett történnie ahogy történt... ahogyan ezt mi tettük?" A válasz erre: 
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nem, nem így. 

 

Ti egy nagyon fiatal országban éltek, szabad választással és ti mindannyian az emberiség szabad akaratával rendelkező 
nemzete vagytok. Ha visszatekintetsz és megnézed, hogy a tudatszint-változás mit tett a Szovjetunió összeomlásakor, 

mely anélkül történt, hogy egyetlen golyót is kilőttek volna, látod, hogy van ennek megfelelőbb módja is. Viszont (szabad 
akaratotokból) ezt nem így tettétek és ezért egy időre a tetteitek következményeibe lesztek zárva. Ez nem bírálat, inkább 

egyszerű energia-gazdaságtan, mert így működik. A módszeretek eltolta a végkifejletet és az okot és olyan dolgokat 

erőszakolt ki, melyek még nem álltak teljesen készen és olyan drámákat teremtett, melyek évtizedeken keresztül kísérni 
fognak titeket. 

 

Lehet, hogy nem tetszik ami most folyik és ahogyan történik, de elmondhatom, hogy a történészek úgy fognak 

visszatekinteni erre az eseménysorozatra, mint egy olyan helyzet felkavarására, melyet fel kellett kavarni. A jövőre nézve, 
azt fogják mondani, hogy egy hólabdát indított útnak, melyből megszületett, amit a későbbiek folyamán az Új 
Jeruzsálemnek fogtok nevezni. Ennek a része vagy, Egyesült Államok. 

 

"Nos, mit tehetünk, Kryon? Most, hogy így történt, hogy ezzel a kihívással szembe kell néznünk... mit tehetünk?" 
Elmondom, mit tehettek: fényt tudtok küldeni azoknak, akik döntéseket hoznak a kormányotokban és tegyétek lehetővé, 

hogy lássák azokat, amik láthatatlanok és megbújnak - gyönyörű dolgokat - azáltal, hogy meggyújtjátok a fényt a sötét 
helyeken. Nem haragban vagy bírálatban, hanem szeretetben, mivel ők a ti vezetőitek és jelenleg a többséget képviselik. 

A harag és a frusztráció csak a sötétség magjait fogja elültetni számukra és megakasztja az eseményeket. 
 

Ha tudsz nekik fényt és kiegyensúlyozottságot küldeni, akkor a szükséges tudást és bölcsességet megragadhatják, mely 

ott rejtőzik saját irodájukban. Ahogy ez mindig is volt! Ha eleget vártál volna, még az Egyesült Nemzetek is megváltozott 
volna, tudod? Gyorsan mindennek elmondtad és haszontalannak tituláltad. Ez is átalakulóban volt, de eldobtad, ahelyett, 

hogy része lettél volna annak az átalakulásnak, amelyre szükség van. Figyeld, ugyanis ez a szervezet is módosuláson fog 
átmenni. Amikor a változások folyamata beindul, az ENSZ megerősödik és nem lesz annyi baj a koordinációjával. Ha 

kivártátok volna, láttátok volna ezt és egy egység energiát teremtettetek volna, mely ugyanazt a célt szolgálta volna, mint 

a háború - szenvedések nélkül. 

 

Így van ez, hogy őszintén beszélünk ezekről a dolgokról. így van ez, hogy elmondjuk, hogy ez az út és a sínpár, amit 

választottál, a saját módjukon megteremtik az Új Jeruzsálemet. Mivel te fektetted le ezeket a síneket, a Szellemtől az 
üzenet az, hogy legyél még egy kis türelemmel. Túláradó érzelmeid részét képezik szabadságodnak és az "amerikai 

szellemednek" és ez érthető. Viszont most látod, a többiekkel való foglalkozásban azt tanácsoljuk, hogy figyeld meg, 

hogyan működik Gaia maga... türelemmel, bölcsességgel és idővel... pontosan úgy, mint ahogyan a berlini fallal történt. 
 

A jó ételek sokáig főnek, aztán mind egyszerre fogyasztják el őket. Amikor a berlini fal 1989-ben ledőlt, úgy tűnt, egy 

éjszaka alatt történt. Viszont ennek a hatalmas változásnak az energiája a Földön sokkal hosszabb időn keresztül, az 
emberi tudatosság által, lassan és tudatosan teremtődött meg. Használd ezt a nagyszerű eseményt példaként azokra a 

csodákra, melyekre szükség van most Iránban, Koreában és a nagyobb problémákra, melyek Izraelben és környékén 

jelentkeznek. Emberek tízezrei élnek ezeken a helyeken, akik pont azt szeretnék, amit te - békét önmaguknak és a 

családjuknak a saját kultúrájukon belül, a saját vallásszabadságukat és hogy a maguk módján tisztelhessék ön-magukat 
és istenségüket... a Nyugat iránti gyűlölet nélkül. 

 

Hidd el! Létezik a tömegek támogatása, mely nem tükröződik abban a vezetésben, melyet látsz. Hadd fejlődjenek ki ezek 

a dolgok belülről és ne érezd, hogy olyan dolgokat kell erőltetned, melyek a bolygó új energiáinak segédletével 

önmaguktól is a megvalósulás határán állnak, a nagyszerű, szabad akarattal rendelkező amerikai szellem enyhe nyomása 
és ráhatása révén. 

 

Tömeges emberhalál 

 
Végül kedves Ember, ez a rész lesz a legnehezebb a partnerem számára és egyben az utolsó téma, mellyel be szeretnénk 

fejezni a beszélgetést ezen a kihívásokkal teli estén. Ez a téma az, amiről a partnerem nem is akarja, hogy beszéljek. Ez a 

tömeges halál helyénvalósága. A legbensőbb lényegedbe be van építve az élet tisztelete és a fájdalom, amikor az élet 
elmúlik. 

 

"Kedves Kryon, a cunami valóban szükségszerű volt?" Igen, az volt. Több mint 200.000 Emberi Lény távozott el. Ez egy 

olyan esemény, mely számodra szörnyűségekkel, fájdalmas érzelmekkel és kihívásokkal telített. Még 1989-ben 

beszámoltunk nektek azokról, akiknek lehet, hogy nagy tömegekben kell majd elhagyniuk a Földet és ez most meg is 
történt. Mégis, még a partnerem is (Lee) felteszi a kérdést: "Miért a gyermekek? Miért a Föld legszegényebb vidékén 
történt mindez? Miért van a látszólagos hiábavalósága ezeknek a haláleseteknek?" 

 
Ugyanazt mondom el nektek, mint amit elmondtam Terrivel kapcsolatban: megértitek, hogy sok energia és lecke számára 
a halál gyakran ugyanannyira értékes, mint az élet ezen a bolygón? Nem mentek el! Mind itt vannak. (Kryon 
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nézőpontjából ítélve) Nagyszerűen érzik magukat! Boldogok! Ügy tűnik, mintha csak egy perce lett volna, hogy a 

jelenlétünkben beleereszkedtek a "születés fuvallatába". Azt mondtuk: "Szeretnél-e részese lenni egy eseménynek, mely 
megváltoztatja a bolygó együttérzés-faktorát, hogy az energiák továbbléphessenek és ez hozzájáruljon a rezgésszint- 
váltás felgyorsulásához? Szeretnél segíteni a földi béke megteremtésében és egy tudatszint-váltással magán Gaián?" Ezt 
válaszolták: "Mutasd meg, mit tehetünk!" 

 
Érted már, miért szeretjük annyira az emberiséget... mert annyira szereted a Földet és az Univerzumot, hogy ilyen 

eseményeken is hajlandó vagy keresztülmenni értük. Olyan sok minden, amit végignéztek, szörnyű tragédia, mégis az 
emberiség hőseit látjátok ilyenkor, miközben egy ajándékot nyújtanak át, mely megváltoztatja Gaia szerkezetét az 

együttérzés által, mely az emberiség válaszaként hullámként érkezik, a jelenlegi helyzeten keresztül. 

 

A lehetőségek ismeretében mentek át rajta. Még a gyermekek is tudták, mivel ők isteni lényükön belül idős lelkek. Olyan 
sok együttérzés született akkoriban egy hét alatt, hogy a Föld sosem látott annyit az életed során. Emberek milliárdjai 
vettek részt benne együttérzéssel, mely egyenesen a Föld magjába jutott. Behatolt a Föld belsejébe és még mindig ott 

van. Ez annak a helynek is megváltoztatta az energiáját, ahol te élsz és magokat ültetett el, melyek nőnek és idővel 

megjelennek, a későbbiek folyamán majd Izraelben és az Izraelt körülvevő helyeken. 
 

Erről szól ez az egész. Mégis, néhányan ezt nem akartátok hallani, igaz? Ők most itt vannak velem... és veletek is. 
Hogyan férnek be mind ebbe a terembe, kérdezhetnéd. Ők ráférnek egy tű fokára! Ez interdimenzionális beszéd. Ők 
hazamehetnek veled a retikülödben, vagy akár a zsebedben is! Ez is interdimenzionális beszéd. Van egy üzenetük 

számotokra, melyet korábban már átadtunk nektek, de nem lehet elégszer hangsúlyozni: "Mi megtettük a mi 
feladatunkat, most tedd meg te is a tiédet, Világítótorony! Azok, akik itt maradnak, csak ők azok, akik használni tudják az 
eszközöket, melyeket segítettünk megteremteni." 

 
Amikor ma este hazamész, nem nomád körülmények közé távozol - sátorba, törzsi környezetben, áram vagy tiszta víz 
nélkül, étel nélkül. Nem fájdalomban vagy elkeseredettséggel mész el innen. Ehelyett egy meleg helyre mész haza, 

bőséges ennivalóval, barátokkal és a családod szeretetével körülvéve. Ezért vagytok ti a Világítótornyok, mert van időtök 
rá. Megvan hozzá az intellektusotok. Nem olyan körülményekbe vagytok zárva, melyek épp csak a túlélést biztosítják. 

Ahogyan az emberiség oly nagy része a Földön. Megvan hozzá a képzettségetek és az intuíciótok. Most már értitek, hogy 
miért van annyi Világítótorony a nyugati világban? Azért, mert a kultúrád olyan helyzetet teremtett, ahol ezekből a 
dolgokból bőség uralkodik és ez lehetővé teszi, hogy mutasd az utat a változó földi energiákban, ahelyett, hogy minden 

idődet a túlélésre kellene fordítanod. Segít ez megérteni a rajtad lévő felelősséget? 

 
Gyújtsd fel a fényt és küldd el a szudániaknak. Gyújtsd fel a fényt és küldd el azoknak, akik sötét helyeken élnek, olyan 

kormányok alatt, ahol korrupció uralkodik. Gyújtsd fel a fényt és küldd el a tudósoknak és kutatóknak, akiknek már 
megvan a gyógymódjuk a legfertőzőbb betegségekre a bolygón, de a vezetés bizonyos korlátai és a régi módszerek miatt 

nem kezdhetik meg a munkát. Gyújtsd meg a fényt, küldd el Izraelbe és Palesztinába és barátkozz meg ezzel a 
módszerrel! Ezért vagy itt és ez egy egyezmény, melyet akkor kötöttél, amikor megérkeztél és kiválasztottad a kultúrát, 

amelyben most élsz. 

 
Ez elérhető még a te életedben. Béke és együttérzés lesz. Látni fogod. Látni fogod. 

És ez így van. 

Kryon 
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