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Nem tudod, hogy ugrik a béka 
Tucson, Arizona - 2011. január 22. 

( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_tucson.html ) 
 

 

Hogy segítsük az olvasót, a még tisztább érthetőség kedvéért újraszerkesztettük a közvetítést (Lee és Kryon). Az élő 
közvetítés sokszor olyan kommunikációs energiát is hordoz, amelyet a nyomtatott oldalak nem. Álljon itt ez a kibővített 

üzenet, amely Tucsonban hangzott el 2011 januárjában. 

 

 
Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 

 
Azon a helyen vagyok, amelyet Tucsonnak hívtok és ezt a felvételt hallgatók és az olvasók kedvéért mondom. Az ő 

füleiket és a szemeiket is érzékelem most kvantum állapotban és erről akarok most nektek beszélni - Isten 

kvantumságáról, a spirituális logika egy kirakós játékáról. Azért teszem ezt, mert ami nemrég ebben a városban történt, 
sokak számára magyarázatra szorul (a két héttel korábbi tucsoni lövöldözés egy politikai nagygyűlésen). 

 
Az Emberek válaszokat akarnak és olyan sok helyről annyi válasz érkezik és nem hoznak megnyugvást és lehet, hogy ez 

is egy ilyen lesz. Isten magyarázata elillan tőletek, mert nem lineáris okok vezetnek a veletek történő eseményekhez. 
Nem előzetes tervek alapján történnek, mivel nincs eleve elrendeltség. Nem volt bizonyos, hogy azon a január 8-i napon 

ezek az események történnek majd. Ehelyett csupán lehetőségek léteznek. 

 
Tehát ha Isten elméjével gondolkoznál, annak lenne egy rétege, amit kvantum logikának hívnánk és ez messze 

hatalmasabb bárminél, amit csak el tudsz képzelni. Emberi lény ezt soha sem lesz képes megérteni, mert ez Isten elméje. 
Bár az Emberek magukban hordozzák Isten magjait és azt is, ami a teremtő energia. Így aztán néha, de csak néha, 

adhatunk olyan magyarázatot, ami bár nem illeszkedik a ti valóságotok kirakós játékába, valamilyen szinten mégis 

megértitek mindezek helyénvalóságát, bár a tiétek nem Isten elméje. Hiányzik egy darabka abból, amit értetek és amit 
ismertek. Ez még az általatok esetleg intuitívan elgondolható dolgokon is túl van. Számunkra, ahogy azt 

kvantumállapotból látjuk, a ti valóságotok lehetőségek sorozata, amelyek mind együtt, egyszerre történnek. Ezeket a 
szabad választás vonalai kötik össze és ezek nem ismertek, csupán a lehetőségek rétegeiként vannak jelen. 

 
Így aztán, most is miközben beszélünk, tudunk azokról a lehetőségekről, amelyek akár pozitív, akár negatív eseményként 

történhetnek meg az általatok jövőnek nevezett időben. Számunkra ez nem a jövő, hanem egyszerűen lehetőségek 

levese egy körben. Így ha látunk néha egy Emberi Lényt, aki a szabad akaratával és szavad választásával élve olyat 
teremt, amit ti tragédiának hívtok, számunkra az egy eshetőség a lehetőségek palettájáról. Nincs garancia, hogy meg is 

fog történni. Kezditek látni itt a katalizátort? Ez az Ember szabad választása.  
 

Ugyanakkor a Szellem logikájának rétegei sokszor valami pozitívat hoznak ki abból, ami számotokra negatívnak tűnhet. 

Gyakran vannak jelen kompenzáló energiák, amelyek pozitívak és jót tesznek a bolygónak. Ez az előttetek lévő kirakós 
játék, merthogy úgy tűnik, e dolgok mögött Isten húzódik meg, habár nem ő volt, aki létre hozta őket. Ezért sokan 

mondják: "Isten húzódik meg a tragédia mögött. Hogy történhetett meg? Miért engedte Isten, hogy ez megtörténjen?" 
Könnyes szemmel, térden állva, szomorú Emberek kérdezik ezt tőlünk folyamatosan. "Ha tényleg te vagy Isten, akkor 
nem hagytad volna, hogy ez megtörténjen." Ezzel szemben az előtted lévő kirakós játék, amely nem a ti logikátok szerint 
működik, a következő: A lehetőségek ismertek Isten előtt, de nincs eleve elrendelés. Az Emberek pontosan abba sétálnak 

bele, amit teremtenek. Ugyanakkor, mivel látjuk ezt a lehetőséget, a Szellem is köré tud teremteni valamit. 

 
A Szellem kvantumállapotban van, ahol az idő egyáltalán nem úgy működik, mint számotokra. Még az az időpont sem 

volt ismert Isten számára, amikor az Ember úgy határozott, hogy fogja azt a fegyvert, akármilyen okból elmegy arra a 
helyre és beteljesíti ezt a lehetőséget. A szabad választás jelenti a Szellem és az Ember szabályainak alapját. Ez az, amit 

ti kreatív energiának hívtok, vagy ahogy Isten az emberiséggel és a szabad választással együtt dolgozik. Ez a bolygó 

leckéje. Mindig is ez volt. Az energia kereszteződése pont itt bontakozott ki, Tucsonban. Még mindig nem ismeritek a 
működését, így aztán úgy alkottok róla véleményt, hogy kívül álltok azon az ismeretkörön, ami egy ilyen döntés 

meghozatalához szükséges. Csak a 3D-t nézitek, a tragédiához kapcsolódó energiát. Tudom, ez elég bonyolult 
számotokra és annak nagy része, amit most elmondtam, nem is érthető. Inkább mondjunk csak annyit, hogy Isten 

logikája túl van a megértésetek határán, mert nem illeszkedik bele abba az elképzelésbe, ahogy szerintetek működnek a 

dolgok.  
 

Az ugró béka logikája 
 

Mondok egy példát. Ez egy régi történet, ami még logika órán is előkerül az iskolákban. Azt fogja megmutatni, hogyan 
jutnak következtetésre az emberek, amikor nincsenek birtokában a véleményalkotáshoz szükséges információnak és még 

elképzelésük sincs. 

http://www.kryon.com/k_channel11_tucson.html


www.kryon.hu   2/5 oldal 

Íme a példázat. Volt egyszer egy versenybéka. Ezt a versenybékát megtanították arra, hogy ugorjon egyet, amikor a 

gazdája azt kiáltja, hogy "Ugorj!" Beállították az okot és az okozatot. A béka minden egyes alkalommal ugrott egyet, 
amikor a gazdája azt kiáltotta: "Ugorj!" 
 

Aztán egy kísérletet végeztek és azt a kérdést tették fel, hogy "Mi történne, ha levágnánk a béka lábát?" És így is tettek. 
A főnök kiáltott, hogy "Ugorj!" de a béka nem csinált semmit. Csak ült. Lábak nélkül.  

 
Ezek után minden tudományos folyóirat dicsérte a kísérletet és azt írták, meggyőzően bizonyították, hogy "ha béka lábát 
eltávolítják, azzal a béka megsüketül." Példázat vége. 

 
Na most, valószínűleg ez butaságnak tűnik, de lehet, hogy az Emberek tényleg így tennének, ha nem tudnák, valójában 

hogy is ugrik a béka. És ezt te is elfogadnád, majd idővel ezzel az elképzeléssel élnéd az életed. Még ha ez mégoly 
ostobán is hangzik, azt példázza, hogy nem tudjátok, hogy mi az, amit nem tudtok. És emiatt a ti logikátok nem Isten 

logikája. Nem a tiétek Isten elméje, de veletek van Isten szeretete. Folyamatosan tanultok, mivel Isten szeretete 
nagyszerű tanítómester. 

 

Most fejlett lelkek előtt ülök és lehet, hogy amit most elmondok nektek, már tudjátok. Foglalkoztatok már ezzel a tragikus 
eseménnyel, megpróbáltátok a spirituális logika szerint megfejteni. A kirakós játék egy részét már megértettétek és már 

jóval előttem jártok. De vannak olyan hallgatók és olvasók, akinek szüksége van arra, hogy hallják mindezt, így 
eljuthatnak oda, ahol ti vagytok. Majd ezt az egyébként szomorúnak és rémisztőnek tűnő eseményt együttérzéssel teli 

energiává alakítják át, ami pozitívan hat a bolygóra.  

 
Egy olyan energia van most jelen a bolygón, ami minden eddigitől különbözik. Dolgok kezdenek történni. Ha éber vagy és 

ügyes és feljegyezted őket, akkor észrevehetted. Egy olyan esemény mint ez is, legyen akár pozitív, akár negatív, egyszer 
csak nemzetközi színtéren köt ki, ahol a figyelem középpontjába kerül. S ennek oka van. Ezeknek a történéseknek oka 

van és ez az egyik - így láthatod, milyen hatása van az együttérzésnek.  
 

Már elmondtuk nektek, hogy a jelenleg a bolygón élők, a Harmonikus Konvergencia döntései és a 2012-es behangolás 

hatására új energia tölti el a bolygót a Kristályrácson keresztül, mind ugyanazt az üzenetet eljuttatva. Nézzetek 
magatokra és ne úgy fogadjátok ezeket az eseményeket, hogy jók vagy rosszak, negatívak vagy pozitívak, hanem csak 

úgy egyszerűen, ahogy vannak. Figyeld meg azokat a dolgokat, amik ebben a kedvedre valók és azokat, amik nem és 
döntsd el mihez kezdesz velük. Reagálhatsz úgy, hogy leülsz meditálni vagy energiát is küldhetsz a bolygónak, vagy akár 

együtt érezhetsz azzal, aki most börtönben ül és akit Isten ugyanúgy szeret. A reakcióid energiát küldenek a Rácsra és 

így tájékoztatod arról, hogy mi az amit akarsz és mi az amit nem. Ez egy kvantumfolyamat, ahol a tudatosságod 
közreműködésével lényegében ráírod a rácsra, hogy mi az amit helyesnek gondolsz és mit nem, és ezáltal adsz energiát 

annak, amit a választásod szerint a jövőben teremtesz.  
 

Történt valami októberben, amire még nagyon sokáig fogtok emlékezni. Harminchárom bányásznak sikerült feljönni a föld 

alól és néhány óráig az egész Föld ezt a 33 életet ünnepelte. Itt van egy példa, kedves Emberi Lény, aminek korábban 
csupán néhányszor lehettetek szemtanúi. A Föld együttérzést válthat ki az Ember halála nélkül. Ez jó hír. Együtt érző hír. 

Igazán szépen mutatta meg, ahogy a családok újra egyesültek. És a 33-as szám jelent meg újra és újra: 33 betű az 
üzenetben, 33 óráig tartott, amíg a felszínre hozták őket, 33 férfi. És megkérdezték, mit jelent a 33? Vajon mit jelenhet? 

Már sokszor elmondtuk, hogy a 33 numerológiai jelentése a krisztusi együttérzés. 
 

Ezt annyira szemléletesen tárták elétek, megnézhetted. Ez nem tévedés. Ez egy lecke és a lecke pedig ez: pont annyi 

figyelmet kaphatsz és pont annyi együttérzést teremthetsz valami szép dologgal, mint egy tragikus eseménnyel. Ez pedig 
új a bolygó számára.  

 
Jó néhány új alapigazság létezik még, amelyre emlékeztetni szeretnélek. Az első, hogy ezek a dolgok mostantól a 

figyelem középpontjába kerülnek. Régen ez nem így volt. Korábban ez az esemény helyi hír maradt volna, de most nem 

ez történt. Ennek meg volt a maga oka és erre mindjárt rá is térek. 
 

Van itt néhány dolog, hogy elgondolkozzatok rajta: a szinkronicitásról szól az egész. Itt egy másik alapigazság. Egy 
Fénymunkás együttérzése legalább 10-szer annyi energiával segíti a Földet, mint a nem öreg lelkek együttérzése. Így 

aztán, ha együttérzésre indító cselekmény készül a Földön, akkor olyan helyen történjen, ahol sok Fénymunkás él. Érted 
már? Tehát nem a Szellem idézte elő a tucsoni tragédiát, de mivel a Szellem tudott ennek a lehetőségéről, történt néhány 

olyan esemény, amelyek szinkronisztikusan a bolygót segítették. Nem tudod, hogy ugrik a béka. Úgy hangzik, mintha a 

Szellem tervezte volna így az egészet, de nem mi voltunk. 
 

Hadd szóljak most a szabályokról. Mielőtt az eseményről beszélnénk, engedjétek meg, hogy Isten szabályairól beszéljek. 
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Isten mindenkit feltétel nélkül szeret - egyes számú szabály.  

 
Kettes számú szabály: Isten nem bünteti az emberiséget. Ez a város semmi rosszat nem tett. Az ebben érintett 

emberek nem tettek semmi rosszat. Mégis, az Emberi Lények a bűnösség tudatában akarják térdre ereszkedve kérdezni, 

hogy "Mi lehet az az idevalósiakban, a gyermekben, a vallási vezetőben, ami a színfalak mögött ilyesmihez vezethetett?" 
És annak a hatnak, akik már nincsenek itt, mit mondanál nekik? "Mi rosszat tettünk és miért pont mi?" Mindig ez a 

kérdés, ugye? És összekulcsolod a kezed és válaszokat szeretnél. Mivel tudtunk egy szabad választással rendelkező 
Emberi Lény lehetőségeiről, hogy azt teheti, amit tett, nem volt nehéz ezzel együtt dolgoznunk. Nem állíthattuk meg az 

Emberi Lényt és soha nem is fogjuk. Nem fogjuk megállítani az Embert, mint ahogyan nem tettük meg, hogy 

visszatartjuk a repülőre való felszállástól azokat, akik aztán belerepültek az épületekbe, ahol 3.000 ember halt szörnyű 
halált. A nemzetet a szíve mélyéig megsebezte! És sokan kiáltottak: "Megállíthattad volna őket. Óh, az emberiség." - 
mondják. Szellem, megállíthattad volna őket." 
 

Nem tudod, hogy ugrik a béka.  
 

Ez az, amit tudnod kell. Emberi Lény, a szabad választás mindent visz Isten tetteivel szemben. De mivel tudtuk, hogy erre 

sor kerülhet azon a 9/11-es napon, szinkronisztikusan ott voltak a fényképezőképek. Szinkronisztikusan mindenki 
lefényképezte. Szinkronisztikusan az egész nemzet részt vehetett az együttérzésben, ami rögtön a Kristályrácsra került, 

ami soha nem lesz ugyanaz. És az a 3.000 tudta ezt New Yorkban és ugyanígy tudta ez a 6 Tucsonban.  
 

A fátyol másik oldalán állva a ti időtök szerint évekkel ezelőtt láttuk a lehetőséget. Még azokat a lehetőségeket is látjuk, 

amiket majd a mostani magzatok tehetnek! Bár csak lehetőségek, de benne vannak a realitásunk levesében, a 
kvantumságunkban. Nem tudod, hogy ugrik a béka, így nem láthatsz a dolgok mélyére, hogy is néz ez ki. Ez nem eleve 

elrendelés. Hanem egyfajta hajlam. Hajlamos vagy arra, hogy egy karmikus ösvényt kövess - azt az energiát, amivel a 
Földre érkeztél, azokkal a szülőkkel, akiket a magadénak mondasz, esetlegesen megbillenő egyensúllyal, ezek lehetséges 

következményeivel, ezek hajtják előre az Ember választását. És mi tudtunk róla. Tudtunk, mielőtt a lövöldöző 
megszületett volna.  

 

Vagyis ez azt jelenti, hogy egy olyan szinten, ami számodra nem elérhető, ismertük azokat, akik azon a napon golyókat 
kaptak. Ők is tudták! Nem tudatosan, hanem kvantumszinten. Beszéltem velük, mielőtt megérkeztek a Földre. Tudtál 

erről? 
 

Ezt mondtam nekik: Itt van a lehetőség. Látod? Most itt vagy, Isten részeként, arra vársz, hogy Emberként megszüless és 
ezzel lemondj a hatalmadról és mindarról a tudásról, ami most a tiéd. Mégis megint lekívánkozol újra, hogy szolgáld ezt a 
bolygót. Szinte teljesen vakon azokra a dimenziókra, amiket itt olyan jól ismersz, hogy csak 3D-ben működj, hogy a 
dráma, félreértés és halál falaiba ütközz. Nézd a lehetőséget! Lehet, hogy nem is maradsz lent sokáig." A Szellem 
megkérdezte a kilenc évest is: "Drágaságom, lehet, hogy csak kilenc éved lesz, talán valamivel több. Tényleg vállalni 
akarod ezt a kockázatot?" És tudjátok mit válaszolt? "Ha ez segít a bolygónak, ezt fogom tenni."  (Szünet) 

 
És ti még azon csodálkoztok, hogy miért mossuk a lábatokat? Nem Istenen múlik, hogy ezeket a történéseket megállítsa, 

de mindent megtehettünk, ami az emberi szabad választáson túl tehető, hogy a lehető legjobbat kihozzuk a történetből - 
és meg is tettük. 

 
Miért Tucson? 

 

Az egyik kérdésre el akarok mondani valamit, hogy megértsétek: "Mikor tudjuk tényleg, igazán elkezdeni Tucson 
gyógyítását? Mikor mondhatjuk már el, hogy lapozhatunk és most jöhet a gyógyítás? Túl vagyunk a gyászon és készen 
állunk, hogy meggyógyítsuk ezt a földet, a szíveket és mindent - mikor kezdhetjük?" Megmondom és nem fogjátok érteni. 
Már január 8-án elkezdődött! Úgy volt, hogy az egész föld nemzetközi szinten együtt érez azzal, ami itt történik és ez 

segít, hogy a Földön hamarabb jöjjön el a béke. És még azon gondolkoztok, vajon az a hat, aki eltávozott, mit akar 

mondani nektek? Én tudom, mert mát itt vannak velem. A másik oldalon vannak és visszanéznek rátok és azt mondják 
nektek: "Mi megtettük a részünket. Tegyétek hozzá a ti részeteket, hogy legyen értelme a miénknek. Tegyétek hozzá a ti 
részeteket, hogy legyen értelme a miénknek. Mi pont azt tettük."  
 

Miért Tucson? Miért pont itt? Ó, kedveseim, figyeljétek a szinkronicitást és megértitek. Ennek a helynek gyógyító ereje 
van. Ez egy tiszta hely. Az őslakosok tették ilyenné. Becses hely. Az ősök hajdanán tudtak az itteni lehetőségekről és 

terület tisztaságáról. A föld el tudta fogadni a tragédiát és akadálytalanul haladt át rajta, anélkül hogy beszennyezné a 

földet, hiszen az már egy szent hely.  
 

Nincs már egy hét és egy nemzetközi találkozó keretében ünneplitek a drágakövek szépségét (a tucsoni Drágakő 
Fesztivál). Egy művész kolónia él itt! Ez itt csodálatos események helye. A szeretetről író szerzők otthona. Hát ezért 

történt épp itt. Mert ez a bölcsesség völgyében történik és az ősök itt vannak, hogy megerősítsék és igazolják, amit most 

mondok. 
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Ahogy itt ülsz ebben a teremben, drága emberi lény, részese vagy az ősi energiának. Néhányan közületek saját magatok 

ősei vagytok itt ülve és tudjátok, miről beszélek. Bölcsesség van e szavakban. Ha ennek a tragédiának be kellett 
következnie, legyen hát itt, mert itt a bölcsesség energiája és ez a város olyan együttérzést tud kiváltani, amit semelyik 

másik sem fogna fel, csak ez. Mert azok, akik művészettel és zenével és szépséggel és hanggal és fénnyel foglalkoznak, 

mind öreg lelkek és sok itt van közülük! 
 

Na most, hadd adjak át valami elgondolkodtatót és most kerül a csizma az asztalra. Politikai esemény volt? Nem számít. 
Ti nem mondhattok ítéletet vagy hibáztathattok, a Szellem sem fog, de van itt egy érdekes tény. A lövöldöző által 

kiválasztott célpontok és ami ezt a tragédiát politikaivá teszi, ezek hozták ide az elnököt. Aztán pedig nemzetközi 

eseménnyé vált, nem igaz? És akkor egy pillanatra az egész bolygó együttérzése lett, nemcsak Tucsoné vagy az Egyesült 
Államoké. Látjátok, mi történt? Nem tarthattuk vissza a lövöldözőt, soha nem tennénk. Szabad választás. De a körülötte 

lévő szinkron eseményekkel jött a segítségünk. Nem tudod, hogy ugrik a béka és néhányan még mindig össze vagytok 
zavarodva. 

 
Vissza akarlak vinni benneteket 1999-be, hogy megmutassam, mennyire szokatlan ez. 1999-ben két fiatalember ment az 

iskolába Coloradóban, felfegyverkezve. Lövöldözni kezdték az osztálytársaikat és hatnál jóval többet megöltek. Bele tudod 

képzelni magad a szülők helyébe? A gyermeked iskolába megy, várod, hogy hazajöjjön. De nem jöttek. Hatalmas 
fájdalom, hatalmas együttérzés, ott volt a tragédia, de nem ment oda az elnök. Kezditek már látni? 

 
2006-ban egy zavart elméjű férfi bement egy becsben álló helyre, egy ámis iskolába és megölte a gyerekeket. Nem 

lehetett nagyobb a kettősség, mint a mostani esemény kapcsán. Az ámisok már megszenteltek, együtt érzők, finom és 

harmóniában élő emberek. A színtiszta gonoszság tért be hozzájuk, az egész közösséget lesújtotta a bánat, de az elnök 
nem járt ott.  

 
Itt van, amit mondok nektek: a politikaiságnak központi jelentősége volt. És egy dolog miatt történt így, hogy az, amit az 

az emberi lény szabad választása alapján tett, a bolygó számára együttérzést váltson ki. Ez olyan lesz, ami energiát kelt 
és amelynek sokkal nagyobb az energiája, mint amit a tragédiának tulajdonítasz. És ez Isten logikája. 

 

"De Kryon, ha ezt a Szellem tudta, akkor mindennek a részese volt." Nem tudod, hogy ugrik a béka. És ez a kifejezés azt 
jelenti, hogy annyira sok minden van elrejtve, amit nem fejthetsz meg emberi logikával, de még szeretettel sem. A 

kvantumenergia így működik. Összevisszaságnak tűnik, pedig nem az. Sőt, valójában egy rendszer működik itt.  
 

Azt a hatot, aki eltávozott tőletek, gyászolni fogjátok. Patrícia fiát, aki elment, gyászolni fogjátok. De mind visszatérnek 

majd, gyorsabban, mint hinnétek. (Kryon tiszteletét fejezi ki Patricia Cota Robles, tucsoni író fia iránt, aki közvetlenül a 
tragédia előtt vesztette életét.) 

 
Amint ezek a lelkek visszatérnek és felnőnek, olyan energiában növekednek majd fel, amelyet ők maguk segítettek 

megteremteni az eltávozásuk miatt tapasztalt együttérzés okán. Ez Isten logikája és ez arról szól, hogy lassan eljön a 

béke a Földön. Arról szól, amit létre hoztok: megváltoztatjátok a valóságotok paradigmáját. Az együttérzés a kulcs. Tehát, 
Emberi Lény, mihez kezdesz vele? 

 
Múlt héten 2011 lehetőségeiről adtam át egy üzenetet a számotokra. Vannak ebben a teremben, akik ott voltak. 

Megismétlek valamit, ami ott elmondtam, mert fontos, hogy halljátok, ez pedig a politikával kapcsolatos. Az itt jelen lévő 
minden egyes Emberi Lény számára intuitívan adódik, hogy ha el akartok érni valamit az amerikai Kongresszusban, ahhoz 

legalább két pártra van szükség. Azért, mert ez mindig így volt - a piros és a kék.  

 
Mi lenne, ha azt mondanám, eljöhet az idő, amikor nem lesznek pártok? Lehet, hogy azt mondod: "Hát ez lehetetlen, 
Kryon, te nem Ember vagy és nem tudod, hogy működik a finanszírozás." Lehet, hogy azt mondod: "Kell, hogy legyen 
egy párt, amelyik az erejénél fogva előteremti a pénzt azoknak, akik ezt nem tudják megtenni, aztán a pénzt szétosztják, 
így működik a rendszerünk. Ha nincsenek pártok, nem lenne finanszírozás. Különben nem lehetne kampányolni és senkit 
sem lehetne megválasztani." 
 

Ó, tényleg? 
 

Tudomásotok van arról, hogy a jelenlegi elnököt az interneten választották meg? Ő találta ki. Amikor mindenki 
mindenkivel beszélhet, ott pénz is sok van. Néhány dollár itt, néhány dollár ott. Milliókkal beszélhetsz egyszerre és ők is 

milliókkal beszélhetnek egyszerre. Ez a kommunikáció új paradigmája. A fiatalok tökéletesen ismerik és nem lehet 

megállítani. Van még több is erről az új paradigmáról. 
 

Ez egy világszintű kommunikáció, egyszerre egy személy. Nem érdekes, hány ország jogrendszerét érinti, az sem 
érdekes, mit gondolsz, ki a felelős érte, nem tudod megállítani. Már kint van a palackból és a fiatalok így fognak 

egymással kommunikálni. És a politikusok is így fognak veletek kommunikálni, szó szerint az otthonotokba jönnek 

holografikus módon, talán elmagyarázzák, mit gondolnak egy-egy kérdésről, párthoz tartozás nélkül. Aztán 
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megválasztjátok őket a Kongresszusba párthoz tartozás nélkül és így ülnek be a parlamenti székekbe és nem lesz olyan, 

hogy a "patkó másik oldala".  
 

És ezt, Emberi Lény, egységnek hívják és van egy paradigma, amit el sem tudsz képzelni. Már útban van. Akkor aztán 

lesz egy Kongresszus, amelyben mindenki együtt dolgozik és a jelenlegi dualitás nélkül teszi a dolgát.  
 

Az együttérzés és az egység az új kulcsszavak a bolygó számára. Tucson is része ennek. Gratulálni szeretnék azoknak itt 
a teremben, akik ezt már mind tudták és akik január 8-a óta dolgoznak ezen a kirakós játékon, akik gyógyítják ezt a 

földet és együttérzéssel viseltetnek azok iránt, akik itt maradtak. Szeretet van itt. Itt van a megfelelőség. Mindannyian 

ugyanazon a kirakós játékon dolgoztok és eljön a nap, amikor ezt mind meg fogjátok érteni.  
 

Amikor a fátyol túloldalán találkozunk, röviden, mielőtt visszatérsz a bolygóra, tudod, hogy ugrik a béka. Abban a szent 
pillanatban mosolyogva egymásra nézünk és így szólsz: "Küldjél vissza. Feladatom van ott." Tudtad, hogy ezért vagyok 

itt? Kryon azért létezik, hogy ezeket elmagyarázza az öreg lelkeknek. Ezt mind tiszta szeretetben adom át nektek. Itt 
nincsenek feltételek, hogy hiszel nekem vagy nem. Akár elhiszed, hogy ez egy igazi közvetítés, akár nem, akár 

egyetértesz velem, akár nem, Istent látom benned. És ez nekem éppen elég.  

 
Ez nekem éppen elég.  

 
És ez így van. 

 

Kryon 

 
 

Fordító - Rúzs Molnár Krisztina 


