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Minden valószínűség ellenére 
Montreal, Quebec, Kanada - 2009. október 17. 

( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel09_montreal.html ) 
 

 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 
 

Mondtam már ezt korábban is, ugyanitt, ennek az épületnek az energiájában. Mindig van az embereknek egy csoportja, 

akik nem akarják ezt elhinni (a közvetítésre gondol). Még ma is lesznek olyanok, akik itt ülnek előttem mint öreg lelkek, 
olyanok akiket ismerek, akik majd karba tett kézzel azt mondják: "Ez az Ember csak úgy tesz mintha közvetítene." Nem 

akarják elfogadni, hogy ez valóságos. Míg mellettük ott ülnek azok, akik már évek óta látják a színeket és akik meg tudják 
tapasztalni az interdimenzionalítás sajátosságait. Érdekes ez a dolog, két ember ül egymás mellett, az egyik vitatja 

mindazt ami történik, a másik viszont meggyógyul. 

 
Tehát mit jelent ez neked? Azt jelzi, hogy szabad vagy, teljes mértékben szabad, hogy befogadd vagy elutasítsd az eléd 

helyezett energiát. Ennek ez a módja és nem fogok ma este sem igyekezni, hogy meggyőzzem azt, aki nem akarja, hogy 
meggyőzzék. Információkat hoztam. Szeretettel jöttem és azokért vagyok itt, akik élvezni szeretnék ezt az energiát. 

 

A felébredés egy nagyon személyes tapasztalat. Megbecsülés jár minden ittlévő öreg léleknek, függetlenül attól, hogy 
hiszed-e vagy sem, hogy ez a közvetítés valóságos. Isten egyformán szeret és becsül mindannyitokat. Érezd ezt ha úgy 

akarod. Lesz aki majd úgy távozik ma innen, hogy semmit nem hisz el az egészből. Nem számít, a szeretet annak ellenére 
jelen van. 

 
Hadd mondjak neked valamit kételkedő, amiről szeretném ha elgondolkoznál. Lehet, hogy nem hiszed el, hogy mindaz 

ami pillanatnyilag ott az emelvényen történik valóságos. A társam itt ül előttem... nincs önkívületben. Hallgatja amit 

mondok amikor átadja a mikrofont, én pedig az ő személyiségét használom, a tudását, az anyanyelvét, az intellektusát és 
az Akasha tapasztalatait. Az emberi szállítóeszközt használom és az évek folyamán ez az általa, hozzám kialakított 

csatorna tisztasága és teljessége sokat fejlődött, ő pedig egyre nyitottabb lett. Most már tudok hozzátok olyan módon 
beszélni, ahogy 20 évvel ezelőtt még nem tudtam. Te pedig még továbbra is kételkedsz ebben. 

 

Egy kíséret van itt körülötted, akiket angyaloknak vagy vezetőnek hívtok, vagy bármilyen néven nevezheted őket. Azért 
vannak itt, hogy támogassanak és itt lesznek egész életeden keresztül, miközben még csak nem is tudsz róluk. Vannak 

akik úgy élik le életüket, hogy a kísérőik csak ott állnak és nincs nekik jóváhagyva, hogy bármit is mondjanak. A te 
szabad akaratod teszi ezt lehetővé. Mérhetetlenül szeretnek benneteket, mégsem szólhatnak egy szót sem, vagy adhatják 

tudtodra, hogy ott vannak. 
 

Születésedkor jönnek veled a földre, ott állnak az ágy mellett amikor megszületsz és veled vannak egy életen át! Egész 

életedben! Majd amikor az utolsó lélegzetet veszed, akkor is ott lesznek. Mégis ha nem beszélsz hozzájuk, ők nem 
szólnak egy szót sem. És ha az egész életed 90 vagy 100 év és akkor hagyod el a földet, nem fognak egy szót sem 

szólni... így tisztelik a szabad választásod. Nem fognak piszkálni, nem fognak zaklatni. Nem fogják azt mondani, hogy ezt 
így kellett volna tenned, vagy úgy kellett volna tenned. Egyetlen módja amikor lehetővé teszik, hogy egyáltalán valamit is 

érezz, ha hajlandó vagy tiszta szándékkal szólni hozzájuk... és nem kell tudnod a nevüket, mert nekik nincs ilyen. 

 
Vannak ezen az összejövetelen olyanok, akik pontosan tudják miről beszélek, mert ők már felfedezték ezeket a segítőket. 

Hallottak róluk amikor egyik alkalommal letérdeltek meditációjukhoz és így szóltak: "Tudassátok velem ha itt vagytok, 
mert változtatni akarok bizonyos dolgokat az életemben. Változtatni akarok magamon, még akkor is ha ez minden 

valószínűség ellenére történik. Meg akarom változtatni azt aki vagyok. Szeretném megtalálni a bennem lévő Isten 
darabkáját"... és ez aktiválta őket. 

 

Ezek a segítők egyediek és különbözőek minden egyes Ember számára. Érezheted őket ahogy dolgoznak. Elkezdődnek a 
szinkron események. Egyre jobban érzed magad a bőrödben, a félelmeid kezdenek eltűnni, egyre kevesebb a dráma és 

az életed problémái már többé nem tűnnek olyan nehéznek. Szeretnéd ha így történne? Van aki azt mondja lehetetlen, 
de minden valószínűség ellenére, ez mégis valóságos. 

 

Sokan úgy érzik, hogy a közvetítés nem helyénvaló. Azt mondják: "Tudod ez túlságosan is különös és furcsa. Itt vagyunk 
mi egy Emberi Lénnyel, aki üzeneteket kap a fátyol túlsó oldaláról. Hogy tudja ezt bárki is bizonyítani? Hol 
találkozunk ilyennel a spirituális történelemben?" Elárulom nektek hol találjátok meg ezt a történelemben, csakhogy ezt 
gyakran fel sem fogjátok. Minden szent irat, az összes ami itt van ezen a bolygón, a legmélyenszántóbb iratok amit 

valaha is olvastatok, nem Istentől származnak. Emberektől származnak akik nektek írták azokat! Azok nem Isten szavai 

hanem Emberi Lények szavai, egy isteni Felsőbb Én befolyása alatt.  
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Igen mélyreható írások. Némelyiket a börtöncellában írta az író, hónapokkal a halála előtt, mégsem a félelem állapotában. 

Az öröm állapotában írta a barátainak, nagyon sok barátjának és szavaiból kicsengett, hogy "Dicsérjék Istent, akitől 
minden jó dolog származik". És úgy folytatta, hogy beszámolt az örömről, hogy rátalált Felsőbb Énjére. Ezek az írások 

Emberektől származnak akik szerették Istent. 

 
Ide hallgassatok: A leginkább ősi és a legmélyrehatóbb módja annak, hogy a Teremtő beszéljen az emberiséghez az, ami 

ebben a pillanatban is történik ebben a teremben. Talán még nem fogtátok ezt fel? De mindig is lesznek olyanok akik azt 
mondják: "Nos az érvelés nem helyénvaló, mert ez rendben volt az akkori időkre, de nem a mostanira". Azt mondják: 

"Minden könyvünk megvan, minden tudás bennük van, nincs szükségünk semmi újra. Ez most egy másik időből és helyről 
származik." 
 

Ó Emberek, elárulom nektek ti vagytok akik a változást létrehozzátok ezen a bolygón és ez az ami igazán új. Szeretnétek 
egy kicsit többet megtudni erről? Valóban kizárólag a múltbeli dolgok érdekelnek? Szeretnél megtudni mi hozott ma ide 

ebbe a terembe? Talán szeretnél többet megtudni az itt kavargó energiákról? Az üzenet ma este egyfajta összefoglaló, 
hogy vizsgálgassátok. Szeretném ha hallanátok a következőket. 

 

Ez egy nagyon kedves hely itt ma este. Arra biztatunk, hogy érezd az entitásokat amint körülötted dolgoznak. Ketten 
vannak a hallgatóságban akik nemrég elveszítették szeretteiket és én tudom kik vannak itt... tudom kik vagytok ezért a 

szívetekhez beszélek: Nincs olyan dolog, hogy halál. Az csak egy energia átmenet. A bolygón a legállhatatosabb és a 
legmélyrehatóbb dolgot nem lehet megsemmisíteni. Ez a szeretet. Még ha most úgy is érzed, hogy eltávozott. De nem 

ment el, mert az a szeretett személy aki eltávozott, még mindig itt van. Mindössze annyit tett, hogy a fátyol mögé 

távozott... 
 

Az álmaid amelyek róla szólnak, igazak. Az üzenetek amiket tőlük kaptok, valósak és ezek a szeretett személyek lélekben 
itt vannak ma este. Ott ülnek melletted és így kiáltanak feléd: "Ne borulj gyászba amiatt, hogy én itt vagyok az életed 
hátra levő részében." Lehet, hogy azért jöttél el ma ide, mert szükséged volt rá, hogy ezt megtudd. Számomra ez annyira 
valós! Látni tudom a dimenziókat a fátyol  mindkét oldalát, ahogy most elétek jövök. 

 

El szeretnék magyarázni valamit nektek: Megtörténtek dolgok ezen a bolygón, egyszerűen minden valószínűség ellenére. 
Csak az Emberek nem foglalkoznak ezzel eleget, hogy meglássák, miről is van szó. Szeretnélek végigvezetni az elmúlt 20 

év csodáin. 
 

A Váltás Kezdete 

 
A Harmonikus Konvergencia 1987-ben beállította az új energiát és felkészítette a földet a váltásra, ti pedig azonnal be is 

léptetek. A dolgok kezdtek gyorsabban történni. 1989-ben a partnerem lehetővé tette számomra, hogy megjelenjek és 
elkezdjem a közvetítést. Az első információ amit elküldtem neki, 1993-ban jelent meg. Elmondtam, hogy a föld mágneses 

rácsa meg fog változni... nagymértékben. És valóban, ez még a te életedben meg is történt, soha sem történt ilyen a 

szüleitek vagy a nagyszüleitek életében. Elmondtam, hogy minden valószínűség ellenére, a rács komoly elmozdulását 
fogjátok tapasztalni... 10 év alatt többet mozdult, mint az elmúlt 100-ban. Minden valószínűség ellenére, a te életedben 

be kellett következnie. Megtörtént. Mérhető, akár a mai napon is. Könnyű megtenni egy iránytű segítségével. Minden 
valószínűség ellenére elmozdult és a tudomány észrevette.  

  
A tudományos feljegyzésekben megtalálod, hogy a Nap helioszférája is nagymértékben megváltozott. Lecsökkent. Aztán 

érkezik egy mágneses készlet a Naprendszeretekbe, ami része a Galaktikus Együttállásnak, amit éppen most éltek meg. 

Mindez a megfelelő időben, terv szerint történik. Helyénvaló, kedves Emberek. 
 

Mindez összhangban van azzal, amit a Maják mondtak erről: a legmagasabb rezgésszint amit a Föld valaha is látott, 
ebben a váltásban fog kifejlődni. És ez nem 2012-ben fog megtörténni. Már 1998-ban megtörtént. Benne vagytok a 

váltásban. Az egyetlen robbanás ami 2012-ben történni fog, az a nyugati világ mítoszának robbanása, ami megpróbálja 

elérni, hogy féljetek egy dátumtól! Most ti éppen benne vagytok a váltásban és ez a mágneses rácsot is magába foglalja, 
mindent magába foglal. Én megmondtam 20 évvel ezelőtt, most pedig itt van. Minden valószínűség ellenére most 

tapasztaljátok. 
 

Vannak olyanok, akik majd azt mondják: "Nos ez mindenképpen megtörtént volna. Ez nem olyan lenyűgöző számomra, 
mivel ez egy csillagászati esemény." Az emberek hajlamosak erre. Még ha valami nagyon különleges esemény történik is, 

azt mondják ez mindenképpen megtörtént volna. 

 
Ez igaz. A Galaktikus Együttállás mindenképpen megtörtént volna, még akkor is ha az Emberek nem lettek volna a földön, 

hogy élvezzék. De az ezoterikus rezgés-váltást ami vele jár, azt már el tudod fogadni és mindenfelé láthatod. Talán 
szükséged van még néhány "minden valószínűség ellenére" epizódra, mielőtt kezded megérteni, hogy ez mindannyitok 

számára a változásnak egy különleges időszaka. Egyszerűen más. Olyan dolgokat tapasztalhattál, amilyeneket az ős-

elődeid nem láttak soha. Ez a változás időszaka. 
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Ugyanabban az átiratban, ugyanabban az 1993-as évben mondtam, hogy az időjárás-minták nagymértékben meg fognak 

változni. Azt is mondtam, hogy 20 éven belül dramatikus változásokat láttok majd. Így volt? Itt vannak. Nem tudom észre 
vettétek-e, hogy bizonyos kulcsszavak nem hangzottak el. Soha semmit nem említettem a felmelegedésről, ugye? Ez a ti 

felmelegedésetek egy természetes, ciklusos esemény a közeledő lehűlés előtt! Ami ennek a bolygónak a víz-ciklusával 

függ össze és ez geológiailag felgyorsult. Az idő relatív és a legjobb tudósaitok is így hívták ezt. A bolygó rezgés-
váltásában felgyorsítottátok az időt, nem azt az időt amit a mechanikus óráitok mutatnak, nem is a rádió-aktív izotópok 

által mért időt... nem ezt a fajta időt... Inkább az idő interdimenzionalitásáról van szó... valamiről, amit egy 
interdimenzionális váltás okozott. Ti gyorsítottátok fel. Sokkal gyorsabban halad és a tested tudja ezt. Érzed. Tudod, hogy 

gyorsabban halad, ugye? A föld is tudja. 

 
A geológia is gyorsul. Olyan dolgokról hallotok, amit a  geológusok még nem vártak legalább 100 évig. Ilyen például a 

víz-ciklus megváltozása, ami befolyásolja az időjárást. Elmondtuk ezt nektek és most benne vagytok. Minden valószínűség 
ellenére az időjárás váltott! Nem tette ezt a szüleitek életében, vagy a nagyszüleitek életében, vagy azok szülei életében. 

Minden valószínűség ellenére ti vagytok itt, hogy ezt lássátok. 
 

Aztán vannak itt olyanok, akik azt mondják: "Nos ez mindenképpen megtörtént volna. Ez semmit sem bizonyít Kryon. 
Ettől többet kell mutatnod." Hát majd fogok is. Azt akarom, hogy mire ezt befejezem tisztán lássátok. Túl sok véletlen 
egybeesést tartalmaz ez a váltás és tény az, hogy a többségükről  szóltunk nektek évekkel az előtt, hogy bekövetkeztek, 

ez még különlegesebbé teszi őket ugye? Tehát ha értelmiségi akarsz lenni, legyél, de egy bizonyos ponton az értelem fel 
kell hogy adja a tényekkel szemben. 

 

A régi próféciák mind az armageddoni forgatókönyvre, megközelítőleg a nemrég bekövetkezett ezredváltás idejére voltak 
behangolva. Az energiák összetorkollása azt eredményezte volna, hogy a föld két szuper nagyhatalma atombombát dob 

egymásra. Aztán kellett volna bekövetkezni annak amit világvégének hívtok, vagy legalábbis a végnek ahogy azt 
emlegették. Sok próféta hagyott ilyet rátok. Ez nem olyan valami amit Kryon talált ki erre az üzenetre, ti ezt nagyon jól 

tudjátok. Ott találjátok leírva a saját vallásaitokban. Ott van Nostradamus négysorosaiban. Még a bennszülöttek írásaiban 
is, mint a jövő lehetősége. 

 

És akkor minden valószínűség ellenére történt valami. Valami olyan ami a logikád és értelmed szintjén nem történhetett 
meg, mégis megtörtént. Máról holnapra a Föld politikai rendszerének egyik óriása összeomlott. A Szovjetunió megszűnt 

létezni. Ha megkérdeztétek volna a szüleiteket, azt mondták volna, "lehetetlen". Ha 20 éve megkérdezted volna a 
Pentagont ennek a lehetőségéről, azt mondták volna: "lehetetlen". És ha a Kreml-ben kérdezted volna, azt mondták 

volna: "nevetséges." És mégis, minden valószínűég ellenére megtörtént. Ez a váltás része. Része az új energiának amiben 

most vagytok. Az egyik szuperhatalom eltörlése megvalósult. Egyetlen bomba sem lett ledobva. Nem volt egyetlen 
ütközet. A tudatosság tette, ha nem vettétek volna észre? 

 
Mi erről a véleményed Emberi Lény? Csupán tudatossággal legyőzni egy szuperhatalmat? Ez a harmadik dolog a listámon. 

Vajon hány eseményre van még szükségetek ahhoz, hogy kezdjétek látni, minden valószínűég ellenére valami történik? 

 
Három éve, kaptatok tőlem egy próféciát, ami tulajdonképpen nem prófécia volt, nem is olyan volt mint egy jövendő-

mondás, inkább egy beszámoló az egyik legerősebb potenciálról, ami a ti valóságotokban létezett. Ezek olyan események, 
melyeket mi látunk közeledni, miközben ti lassan létrehozzátok azokat. Ez tesz bennünket képessé arra, hogy lássuk a 

potenciálokat amelyeket létrehoztok, amelyeket ti nem láthattok, de én láttam őket. Átadtam nektek és elmondtam, hogy 
ez a gigantikus ország, ami az USA határain belül működik, kezdte elveszíteni legnagyobb részvénytársaságainak 

stabilitását, a pénzügyi rendszer bástyái összeomlottak. Mondtam, hogy ez a biztosítókkal fog kezdődni és így is történt. 

Ha megnézed azokat a cégeket, amelyek szó szerint az "amerikai álom" része voltak, amelyek az Egyesül Államokban 
működtek, azok akik kitalálták és létrehozták az autót magát az egész világ számára... ezek ma már nem képesek a 

"normális üzletelésre". Minden valószínűég ellenére. 
 

Ha 20 éve megkérdeztél volna egy autókereskedőt, hogy ez megtörténhet-e, azt mondta volna: "Nem. Erősek vagyunk. 
Minket semmi nem tud legyűrni." Minden valószínűség ellenére mégis megtörtént. És fontos, hogy megértsétek miért 
történt mindez. Kedveseim, nem büntetésről van szó, ez az üzlet nem azért omlott össze, mert korrupció történt. Nem 

azért ment tönkre mert valamit rosszul csináltak, ez nem így működik. Ha így működnének a dolgok a Földön, már 
nagyon sok minden összeomlott volna régen, vagy nem? Nem így működik ez az egész. Inkább arról van szó, hogy 

kezdenek kihajtani a változás magjai a pénzügyi és bankrendszerben és ez a tisztességről szól. A tömegek tudatossága 
elhatározta, hogy újít azon a módszeren, ahogy a bankárok a bankjaikat működtetik és ahogy a biztosító társaságok a 

pénzüket működtetik. A szabályokat meg kellett változtatni és megváltoztatják! Sokan még mindig csodálkoznak, hogy mi 

történt. Egy pénzügyi metszés zajlik ezen a bolygón észak Amerikából kiindulva. Mi mondtuk ezt néhány éve. Minden 
valószínűség ellenére úgy történt, ahogy mondtuk. 

 
Nos mit kezdtek most ezzel az információval? Ez sorban a negyedik esemény, abból a hatból amit készítettem. Minden 

valószínűség ellenére megtörténtek. Kezded már látni a képet? Ki lesz olyan bátor és érett közületek, hogy ösztönös 

megérzéssel megünnepelje a gazdasági visszaesést? El tudod-e mondani: "Köszönöm Istenem, hogy előrébb mozdulunk, 
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egy kicsit több tisztességgel ezekben a dolgokban, amiről azt gondoltuk, hogy akár bele is fulladhatunk." Az 

összeesküvés-elméletek gyártói majd azt mondják, hogy ez fog veletek történni, meg az és mindannyian elpusztultok. És 
bizonyítékként erre, micsoda irónia, a gazdasági visszaesést hozzák! Még mindig nem értitek, hogy ami most történik, az 

a rendszer megmetszése a tisztesség számára. 

 
Hadd mondjak még valamit erről az országról, itt alattunk (USA). Minden valószínűég ellenére... egészen valószínű, hogy 

színes-bőrű elnökük van. Ezt még két generáción belül senki sem feltételezte volna, hogy megtörténik. Kérdezz meg erről 
egy szociológust, mert ők végeznek tanulmányokat az esélyekről. Egyszerűn túl sok gyűlölet volt, túl sok elfogultság, túl 

sok kérdés és túl sok probléma a fajok között, hogy lehetővé tegye. Mégis megtörtént. Mind azokkal a faji viszályokkal, 

talán kíváncsi voltál rá, hogy fogják valaha is megoldani azokat a faji problémákat? Mégis minden valószínűség ellenére, 
egy színes-bőrű férfit választottak meg. Szeretném ha tudnátok, hogy ez csak egy tudatváltással történhetett meg. Jóval 

idő előtt történt, azok szerint akik ezeket a dolgokat tanulmányozzák. 
 

Ezek nem ezoterikus események. Ezek körülötted, a valós életben zajló események és azért ismertetem veletek, hogy 
megvizsgáljátok. Nem árt ha alaposan elgondolkodsz ezen, mert amikor majd a hetedik ponthoz érünk, szükséged lesz a 

hitedre, mert lehetetlennek fog hangzani. Ez volt az ötödik. 

 
A hatodik, éppen hogy elkezdődött és már a bizonyítékait is láthattátok ebben az évben. Ismétlem, én egy potenciált 

ismertetek, nem egy próféciát mint egy jövendőmondó, csak annak a potenciálját ami már működött, de amit te nem 
láthattál. A Nagy Váltás c. könyvben, amit éppen az az Ember állított össze aki ezt a találkozót is szervezte, (Martine 

Valeé) én azt mondtam, hogy Iránban forradalom lesz. Volt is és most szeretném nektek elmondani a történet többi 

részét. 
 

Vajon észrevettétek? Elkezdődött ebben az évben. A magok már ott vannak, egy nagy iráni forradalom számára. De... 
leverték... vagy mégse? A feszültség növekszik még most is ahogy hozzátok beszélek. Ebben az országban, amit már 

régóta szó szerint Gonosz Birodalomnak neveznek, a tömegek irányítása kevesek kezében van. Nem furcsa? Így volt ez a 
Szovjeteknél is és nézd mi történt. 

 

Hadd mutassa meg a történelem, hogy mi fog történni, mert amit most hallotok tőlem, azok a potenciálok. Ez a hatodik 
pont. Az iráni forradalmat, a Nagy Forradalomnak fogják majd hívni. Bekövetkezik a mullah eltávolítása. Látni fogjátok. 

Ha a potenciálok így tartják magukat mint ahogy az most áll, meg fogjátok látni. És a mullah eltávolításával egy fiatal 
iráni civilizációt találtok majd, melynek érett a hite, tudja mit akar és stabil helyzetet akar létrehozni. Tulajdonképpen 

olyan stabillá tudnak válni, - kész vagy az információra? - hogy Irán stabilitása vezethet esetleg egy stabil Közel-Kelethez. 

Az iráni befolyás esetleg elvezethet oda, amiről a hetedik pontban fogok beszámolni (hogy kövesd), mert nagyon 
könnyen az irániak kezdhetik el a békéhez vezető utat Izraelben. 

 
Íme a kör bezárult: azt mondtam húsz éve: "Ahogy a Zsidóknak, úgy a Földnek". És elmondom, hogy bár régóta vártatok 

egy megoldásra, az nem Észak-Amerikából fog érkezni ahogy azt sokan gondolták. Ez volt a véleményük: "Egyedül Észak-
Amerika az, aki képes ezt megoldani. Csak az Egyesült Nemzetek tudja ezt összehozni." Figyeljétek, hogy áll majd össze a 
kép. Közel-keletiek a Közel-keletiekkel. Ahogy az előbb említettem egy érett, stabil Irán megköti a békét a körülötte 

levőkkel, talán még egy uniót is létrehoz, a muzulmán államok unióját, aztán erőforrásaikkal és érett pénzügyi 
rendszerükkel látni fogják, hogy az "egy állam megoldás", Izraelben is működhet. Áhítozni fognak arra, hogy béke legyen 

a régióban, mert az kihat a saját stabilitásukra. 
 

Vajon kezd már értelme lenni számodra? De hát még nem mondtam el a hetediket. Még tétovázok... túl hihetetlen lesz, 

ha meghallod. Jól figyelj, kedves társam, lehet, hogy ez nem fog megtörténni a te életedben, de itt leszel. 
 

Lesz aki számára majd nagy jelentőséggel bír amit most fogok mondani és lesznek olyanok, akik fejüket vakarva azt 
mondják majd: "Én ezt nem értem." Idehallgassatok: Salamon templomának végső újjáépítése Jeruzsálemben muzulmán 

tőke segítségével fog elkezdődni, de Izrael támogatóinak pénzeszközeivel kombinálva. 

 
(Szünet...) 

 
"Nos most tényleg túl messzire mentél Kryon. Ez egy nagyon naiv megállapítás és ellentmond minden valószínűségnek. 
Tudatlanságról árulkodik és kicsit sértő a zsidók számára." Valóban? 
 

Ez tényleg nem olyan nagy túlzás. Hadd magyarázzam el, hogy mi a helyzet pillanatnyilag. Jeruzsálemben pillanatnyilag 

egyfajta statikus béke uralkodik, mert a valóság az, hogy három fő vallás gyakorlói állnak a gyűlölet skálájának az 
ellenkező oldalain és osztozniuk kell a legszentebb szent földön ami csak létezik, mind az egyik mind a másik számára. És 

úgy történt, hogy ez a hely mindannyiuk számára pontosan ugyanaz, ahol a Templomnak újjá kell épülnie, ez a hely 
Mohamed, muzulmán próféta mennybemenetelének a helye. 
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A Templom-hegy ez a hely és ez mind a zsidóknak mind a keresztényeknek egyaránt értékes. 

 
A zsidók azzal érvelnek, hogy Ábrahám ezen a helyen akarta feláldozni fiát, Izsákot. Ami azt illeti, a történelmük ezt 

világosan elmondja. Ezt még a keresztények is így hiszik. Azonban a muzulmán világban ez Izmael volt, Ábrahám másik 

fia, akivel ez történt a Hegyen. Mindketten ugyanazon a Szent helyen osztoznak és egy szükségszerű békében élnek 
egymás mellett. Megfigyeltétek? Nem is ez a kényes hely Izraelben. Inkább minden felé körülötte, de a Templom-hegy 

szent marad. Tulajdonképpen, ezen a területen osztoznak már két generáción keresztül, értitek? 
 

Nos, hadd illesszem be az új energiát. Amiről most beszélek, annak megvalósulása már útban van, mégis túlságosan is 

messze menő az elképzelés, hogy a zsidók és az arabok összejönnek és pénzelik Salamon templomának újjáépítését. 
Habár ennek a csírái már jelentkeztek. Képzeljétek csak el mindkét népcsoport hihetetlen erőforrásait! 

 
A zsidó templomnak ez lenne a harmadik virágzása és a közepében lehetőség nyílna a muzulmán Templom-hegy 

ragyogásának. Együtt felépíthetnének valamit, amin osztozni tudnának hosszú időn keresztül, de maga a folyamat sokkal 
grandiózusabbá tenné, mint bármikor is volt... talán még nagyobbá, mint amit valaha is építettek! Együtt majd olyan 

megoldásokat találnak, hogy mindkét fél a maga módján látogathatja saját területét és a palesztinok először a 

történelemben szabadon és nyíltan látogathatnák a saját részüket. Még azok számára is lehetőség nyílna a látogatásra, 
akik nem muzulmán hívők és élvezhetnék ennek a szent helynek a szépségét anélkül, hogy ott kellene állniuk a fegyveres 

őröknek, arra az esetre, ha bajba kerülnének. 
 

Minden valószínűség ellenére és először a történelemben megvalósulhat, hogy a zsidó nemzet és a muzulmánok 

összejönnek egy semleges területen saját beleegyezésükkel és Irán segítségével. Végül bekövetkezik a stabilitás. Ki lenne 
itt az igazi jótevő? Irán lenne a legnagyobb és legstabilabb nemzet a Közel-keleten. 

 
Eljön majd a nap kedves társam, amikor a Közel-Kelet és az ottani problémák már csak távoli emlék lesz. Mik az emlékeid 

Írországról és az ottani problémákról? Mit mondanál a németekről, a japánokról vagy az oroszokról? Ötven évvel ezelőtt 
ellenségek voltak, most szabadon kereskednek egymással és gazdaságuk összefonódik. Itt az ideje, hogy a Közel-Keleten 

is ugyanezt tapasztaljuk... Lehetetlen? Ellene szól minden valószínűségnek? 

 
Megmondtam: "Ahogy megy a zsidóknak, úgy megy a földnek". Amikor ennek a potenciálnak a csíráját látjátok majd 

Izraelben, tudni fogjátok, hogy megért a helyzet a békére a Földön. Ezen a sajátos lehetőségen keresztül láthatjátok 
annak a kezdetét, ami a bolygón történhet. Több ezer éves ellenségek képesek lesznek egymás szemébe nézni és azt 

mondani: "Igaz, hogy nem kedveljük egymást, de működjünk együtt és építsünk valami különlegeset. Alkossunk valami 
egyedit, hogy mindketten örömünket leljük benne. Teremtsünk egy módszert. Nem vagyunk egy véleményen és ezért 
háborúztunk. De ez a Szent hely sokkal gyönyörűbb annál, hogy hagyjuk továbbra is gyűlöletben létezni." Számíts 

tisztánlátó értelemre, mert az energiák változnak, minden valószínűség ellenére. Ez volt a hetedik. 
 

Fennáll annak lehetősége, hogy mielőtt mindez bekövetkezik, lesznek fellángolások ezeken a területeken... ilyen a régi 

energia és azok, akik szeretnék visszahúzni  a bolygót a régi energiákba. Vannak olyanok és még lesznek is egy ideig, 
akik képesek lesznek meghalni azért, hogy visszaállítsák a földön a sötétséget és az elemi, alapszintű, felvilágosulatlan 

tudatosságot. Persze én csak a jövőnek egy villanását ismertettem... valamivel távolabb, de elég közel ahhoz, hogy 
valóságos legyen számodra. 

 
Mit kezdesz majd mindezzel az információval? Sokan nevetni fognak, rámutatva a problémákra, a pillanatnyi gyűlöletre és 

azt fogják mondani, hogy ez egyszerűen "ellentmond minden valószínűségnek". Ha így lesz, te mosolyoghatsz, mivel 

éppen erről szól a dolog... A nap energiája éppen a Minden valószínűség ellenére és a változást jelenti. 
 

Mi az ami a magánéletedben jelentkezik, minden valószínűség ellenére? Tudom kik vannak itt. Vajon a családdal 
kapcsolatos? Az egészségeddel? Mi az, amire azt mondtad: "Nem tudom megtenni"? Mi az amit lehetetlennek neveztél? 

Annak a háromdimenziós listának a része amit az emberek készítenek. Amit meg tudnak tenni és amit nem tudnak 

megtenni. Az emberek úgy kezelik ezeket a dolgokat, mintha a fizika törvényei lennének. 
 

Azt kérem most tőletek, hogy váljatok interdimenzionálissá velem, mert én látom kik vagytok és látom a ragyogását 
azoknak akik itt ülnek ezeken a székeken. Látom a teremtő képességet amivel rendelkeztek. Dobd el azokat a listákat 

amelyek arról szólnak, hogy mit nem tudsz megtenni. Ha lenne egy nyolcas számú dolog a mai előadásban, az te lennél. 
Mi az amit elhatároztál, hogy minden valószínűség ellenére nem tudsz megtenni? Hozzájuthatsz a gyógyuláshoz. Talán a 

szeretet meggyógyításáról van szó és akihez beszélek az érti. 

 
Családod melyik részével nem beszélsz egyáltalán? Talán már megváltoztak. Talán te változtál meg. Vajon tudtad mit tesz 

ezen a bolygón a szeretet? A szeretet a béke megteremtője. Helyreállítja azokat a kapcsolatokat, amelyekről te már azt 
gondoltad nem léteznek. Lehetetlen? Nem valószínű? Kivel találkoztál ma ennek a találkozónak a szinkronicitásában, akit 

eddig nem is ismertél? Megfordult a fejedben, hogy: "Elmegyek, hogy találkozzak valakivel, akit nem is ismerek. Lehet, 
hogy kapok tőle valamit, amire szükségem van? Talán én tudok adni valamit neki?" Ez a szinkronicitás! Vajon tudod, hogy 
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az öreg lelkek ezért jönnek össze? 

 
Eljön majd az idő, amikor emiatt fogsz eljönni egy ilyen találkozóra. Ó, nem azért, hogy a szónokot hallgasd, hanem 

azért, hogy találkozzatok egymással! De ti ezt még valójában nem méltányoljátok ugye? Vagy igen? Olyan sok minden 

van még ami rejtőzködik. Olyan sok potenciál van még, minden valószínűség ellenére. 
 

Ez itt Kryon energiája. Egy női energiát hallasz férfihangon megszólalni, de ti már tudtátok ezt ugye? Ez egy Atyai-Anyai 
energia. És azért vagyunk itt, hogy segítsünk nektek meglátni ami ott van bennetek. Azt tesszük, hogy emlékeztetünk 

arra kik vagytok és arra kérünk benneteket, hogy kezdjetek el emlékezni mindenre. 

 
És ez így van. 

 

Kryon 
 
* EGY ÁLLÁSPONT MEGOLDÁS: Ez egy "Kryon piszkálódás," egy fajta energia-kacsintás, amit már jó ideje használ a Kryon szövegekben, hogy ezzel egy 
fajta, reagálást váltson ki. Kryon úgy értelmezi az "Egy álláspont megoldást", mint egy "Egyesült béke-tudatosság elkülönült álláspontjait." Ez nem 
politikai neve egy megoldásnak, de inkább egy elkülönült elme-állapot. Azért teszi ezt, hogy megmutassa, mennyire elkülönült gondolatokkal 
rendelkezik mindkét oldal, mert ez mindig kivált bizonyos reakciókat, mint ahogy ez is ki fog váltani. Kryon azt mondja, hogy sohasem valósíthatjuk meg 
a békét, ha előre elhatározzuk, hogy olyan elfogultak leszünk, hogy csak "a mi oldalunk megoldását" fogadjuk el. Mindkét csoport ezt teszi és mindkét 
csoport dühbe gurul majd, amikor meglátja ezt leírva. Ez azért van, mert a végső béke egy másik forrásból fog megérkezni. 

 

 
Fordító - Szabó Lilla 


