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Üzenet a zsidóságnak - 1. rész 
Tel Aviv, Izrael - 2005. október 27. 

( Forrás: http://www.kryon.com/k_chanelIsraelPI05.html ) 

 
 

 Leetől: Kryon teljes üzenetét a zsidóságnak három nap alatt, három részletben adta át, Tel Avivban és Jeruzsálemben. Az 
érthetőség kedvéért, nyomtatás előtt, a közvetítés feldolgozásakor néhány alapelv, amelyet a következő napokban adott 
át, belekerült az első rész anyagába. Mindezek a közvetítések élő közvetítésként hangzottak el egy "oda-vissza" fordítás 

(angol-héber) segítségével. Ez a fajta fordítás, sok rövid mondatot eredményez angolul és a jobb olvashatóság kedvéért 
ezeket a mondatokat összekapcsoltuk, hogy a szöveg folyamatosabbá váljon. Ha szeretnéd az eredeti üzeneteket hallani 

a héber fordítással, az Interneten ingyen letölthető MP3 fájlokként megtalálhatók. 

 
 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 

 
Nem hagytam el ezt a termet azóta, mióta utoljára hallottátok a hangom. (Az aznap reggel történt rövid közvetítésről 
beszél.) Az emberek gyakran érdekes nézetekkel rendelkeznek arról, mi történik a fátyol másik oldalán. Azt mondjátok, 

spirituális dolgokban reszt venni olyan, mint valami kapcsolót felkapcsolni. Amikor "elég spirituálissá válsz" és 
felkapcsolod a kapcsolót, hatalmas dolgok kerülnek felszínre. Aztán később, amikor érzed, hogy a kapcsoló le van 

kapcsolva, ismét egyszerű emberré válsz. Az igazi folyamatot viszont nem érted. Nem létezik olyan dolog, hogy egyszerű 
ember! Az emberiséget az Univerzumban mindenek felett álló nagyszerűségnek látjuk. Mégis, még most sem értitek, 
hogy Isten lényegét hordozzátok önmagatokban. Ehelyett még mindig úgy érzitek, "meg kell nyomni a gombot" hozzá. 

 
Amikor nem vagy itt, akkor nővéremként és bátyámként velem vagy. Erre vagytok ti vakok, ahogy itt ültök. Mindaz, amit 

beláttok, egyetlen élet és ez néha nehéz. Nem emlékeztek, hogy kik is voltatok és nem emlékeztek az eddig megtett 
utatokra. A DNS-etek viszont tudja, mivel felelős néhány olyan dologért, ami hozzájárul ahhoz, "akik igazából vagytok." 

 
Sok évvel ezelőtt elmondtuk nektek, hogy vannak különlegességek a zsidó néppel kapcsolatban. Elmondtuk nektek, hogy 

ők rendelkeznek valamivel, amit akkor úgy hívtunk: "az emberiség tiszta karmikus jellegzetességei". Nehéz elmagyarázni, 
de az emberiség magjának legbelső részét hordozzák. Ha te egy vagy azok közül, akik hisznek abban, hogy valóban több 

életre visszatértek (reinkarnáció) és sok olyan élettel rendelkeztek, amelyekre nem tudtok visszaemlékezni, akkor a 

különbség a zsidóság és más Emberi Lények között az, hogy ti beleegyeztek abba, hogy többször egymás után ebbe a 
népcsoportba jöttök el. Ezért a DNS-etekben több életet hordoztok a népcsoport jellegzetességeivel, talán több ezer évet 

is ebből! Amikor úgy döntesz, nem térsz vissza ebbe a családba, akkor a "szabály" szerint sosem jöhetsz többé vissza. 
Időnként ez a jellemeteket is formálja és néha még ennél is többet. Ez a szabály különbözik azokétól, akik mennek és 

jönnek és sokkal többrétűbb karmikus csoport jellegzetességével bírnak. Nektek, legtöbbeteknek csak egy ilyen 
csoportotok volt. 

 
Néhányan reményvesztettek vagytok emiatt és ez erősen visszhangzik a DNS-etekben. Minden alkalommal ugyanazokkal 
a kihívásokkal szembesültök és ezek a kihívások gyakran harcról, életről és halálról szólnak és azoknak a szörnyűségeiről, 

akik aktívan keresik a módját, hogy elpusztíthassanak benneteket. Azt mondjátok: "Sosem tudtuk megtenni, amiért 
eljöttünk." Azt akarom elmondani, hogy igazatok lenne, kivéve, hogy a dolgok azóta megváltoztak. Ezért van itt Kryon. 

 
A bolygóra érkezésem teljes mértékben veletek kapcsolatos. Hadd mondjam el nektek "Kryon" hátterét. Amint ezt 
teszem, szeretném, ha megértenétek, hogy ez a történelmi háttere egy új tudatosságnak a bolygón. Én üzenethozó 

vagyok és semmi más - egy üzenethozó, aki csak egy céllal érkezett, azzal, hogy tanácsot és segítséget nyújtson nektek 
közreműködésetekben a Föld megváltoztatásában. Ezen a változáson belül egy még nagyobb változás áll a zsidóság előtt. 

 
Az esemény 1987-ben történt. A partnerem 1989-ben történt első közvetítéséig hatása nem mutatkozott. Az üzenetem 
arra adott választ, amit Harmonikus Konvergenciának nevezünk. Néhányan más névvel is elnevezték - a 11:11-et. Azok, 

akik érzik az emberiség energiáját, tudják, hogy mi történt akkor. Nehéz elmagyarázni, de akkor valamilyen szinten az 
emberiség egésze kapott egy választási lehetőséget. Ezt így lehet elképzelni: minden Emberi Lény magasabb lénye 

összegyűlt és közvélemény kutatáson vett részt - ha szeretnéd, szavazott - arról, mi legyen a következő lépés. Egyikőtök 
sem emlékszik arra a napra, mert ez egy magasabb szinten történt, mint az a szint, amelynek tudatában vagytok. Ez a ti 

döntésetek volt és a legtöbben, akik ezt hallgatják, ott voltak. 

 
A feltett kérdés ez volt: "Maradjon az emberiség az eredeti tervnél, hogy befejeződjön a munkája, vagy folytassa és 
tegyen valami mást?" Mindjárt elmagyarázom. A spirituális részektől érkező szavazatok lenyűgözőek voltak. A bolygón 
elegendő magas rezgésű energia volt jelen ahhoz, hogy elmozdulást, egy hatalmas változást vigyünk véghez. így történt 
az is, hogy megérkeztem, a rácsszerkezet megváltozott és Gaia új tulajdonságokat vett fel, hogy lehetővé tegye azt, amit 

eldöntöttetek. 
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Most szeretnélek néhány olyan dologra emlékeztetni, amelyek akkor történtek. A világpolitikailag majdnem azonnal 

megváltozott. Egy évvel később a bolygó legnagyobb politikai erői összeomlottak. 

 
A tudatosság sorsa, melyet Szovjetuniónak hívtatok, megpecsételődött. Fontos, hogy megértsétek, miért és mindjárt 

eljutok oda is. Figyeld meg ezeket az eseményeket, mert még a kételkedő számára is, ennek az elmozdulásnak nagyon 
sok olyan bizonyítéka létezik, amelyet láttok magatok körül. Egy új tudatosság a ti választásotok volt és már a 
"nyakatokon van'. 

 
1989-ben, amikor a közvetítés elindult, a kryoni energiáról tájékoztattunk benneteket. Elmondtuk, hogy Kryon energiája 

megérkezett, hogy üzeneteket adjon át számotokra, a bolygó új energiáiról. Ezért az érkezésem teljességében annak 
köszönhető, amit re eldöntöttél, hogy a bolygóval teszel. Ha megnézed az első közvetítéseket, látni fogod üzeneteimet a 
zsidó néppel kapcsolatban. Még egy kijelentést is tettem: "Amilyen irányba a zsidóság sorsa alakul, afelé tart a világé is". 
Ez sosem volt igazabb, mint most! Ennek így kell lennie, mivel ti vagytok a mag és a középpontja a nagyszerű 

folyamatnak. Ti vagytok az egész emberi folyamat támogatói. A ti hátteretek elhozta a bolygónak a mesterfok 
energiamagját és most elmondom nektek, hogy az energia a beteljesítés feladatát a kezetekbe adja. A földi béke itt 

elkezdődik! 

 
Elmondtuk nektek, hogy Kryon energiája 11-es. A partnerem nyelvén (angol), numerológiai értelemben, a ti ábécétekkel 
betűzve a Kryon név 11-et ad. Kryon egy másik energiájáról is beszéltünk nektek, a kilencesről. Ha megnézitek, mit 
jelentenek ezek a számok, látjátok, a kilences befejezést, beteljesedést ad. Szeretjük azt mondani, hogy a 11-es 

megfelelő megvilágosodást és tettet jelent. Nos, ez nem az én energiám. Ez az üzenetem energiája. Mit jelent a 

beteljesedés és minek a befejezéséről van szó? Egy régi energiának a befejezése, mellyel végeztetek. Nehéz elhinned, de 
ez a lehetőség rejlik a Földetekben. Ez mind a zsidókról szól és mindig is róluk szólt. Megértetted, hogy a "napok vége" itt 

kezdődik? Nos, a napok kezdete is itt kezdődik. 

 
Még 1989-ben beszéltünk nektek érdeklődésre számot tartó dolgokról. Azt mondtuk, hogy a Föld mágneses mezeje 

eltolódik, azért, hogy ez az energia működésbe léphessen. Sokan megkérdezték: 

 
"Mi köze a mágnesességnek a spiritualitáshoz?" Még mindig nem értitek. A DNS-etek az emberi mesterfok erejének 

forrása. A DNS a forrása a megvilágosodásotoknak és a spirituális felébredéseteknek. Ezért van az, hogy a rétegek 
héberül Isten nevét kapták! Nem találjátok érdekesnek, hogy egy amerikai közvetítőt használtam arra, hogy információt 

adjon arról, milyen nagyszerű a héber? Máskülönben nem hittétek volna el és ezt tudtuk. Ennek egy másik forrásból 

kellett érkeznie, egy másik kultúrából érkező forrástól, mely rátok tekint és ezért tisztelet övezi. 

 
A mágnesesség megváltoztatja a DNS-eteket. Még a tudományotok is elismeri ezt. A Föld mágneses hálójának 

nagymértékben el kellett mozdulnia ahhoz, hogy megteremtse a technológiai és interdimenzionális DNS-változás 
lehetőségét. A mágneses szerkezeteteknek el kellett mozdulni, hogy lehetővé váljon a spirituális változások érzékelése a 

DNS-etekben. A mágneses szerkezet ezért mozdult el és előre jeleztük, hogy ez meg fog történni; mivel ti voltatok, akik 
ezt előremozdítottátok. Ha gondoljátok, megnézhetitek a tudományos feljegyzéseket és magatok is megállapíthatjátok, 

hogy az utóbbi 12 évben a szerkezet elmozdult. 

 
Tudom, mit gondoltok. "Miért ilyen lassan, Kryon?" Türelmetlenek vagytok, igaz? Ó, olvasd csak el a történelmeteket. 

Isten nagyon "lassan" mozog, de ennek oka van. Az emberi tudatosság nem változik meg egy pillanat alatt. Néha 

generációkba telik elfelejteni, mi történt. Nem is az első alkalom, hogy ezt tapasztaljátok. Kryon mindig is itt volt, de csak 
most kapjátok ezeket az üzeneteket, az elmozdulás miatt, amit teremtettetek. Néha generációk telnek el, mielőtt el 

tudjátok felejteni, kit kellene gyűlölnötök. Néha generációk tűnnek le, mielőtt elfelejtitek, hogy rabszolgák voltatok. Egy új 

ígéret Földjéről beszélünk, melyet Világbékének nevezünk, de micsoda rögös út vezet oda. A múlt miatt azt mondjátok: 
"Lehetetlen, Nem lehet megteremteni." 

 
Sokan lesznek közületek azok, akik látni fogják a kezdetet és talán vissza is térhetnek majd, hogy lássák a gyümölcsöket 
is. Néha egy, vagy két generáció hosszáig is eltart ez a folyamat. Azok, akik negyven éven keresztül vándoroltak a 
pusztában, a lehetetlent érték el: a megszabadulást a rabszolgasorsból. Minden nagyszerűségük ellenére, át kellett 

adniuk a díjat azoknak, akik később érkeztek és csak a fiatal leszármazottak láthatták meg az ígéret Földjét. Érted? Ha 

szeretnéd átadni leszármazottaidnak és a Földnek a legnagyobb ajándékodat, akkor először is el kell ismerned, hogy azért 

vagy itt, hogy ez az ajándék átadásra kerülhessen. Elképzelhető, hogy te most épp ugyanebben a helyzetben vagy? 
Mindenképp! Akkor kezdd el a szabadságteremtés folyamatát önmagad és a környezetedben élők számára. Ez a te 

kezedben van. 

 
Elmondtuk, hogy az időjárás meg fog változni a bolygón. Megfigyelted? Valóban bekövetkezett. "Miért is kell ennek így 
lennie?", kérdezhetnéd. Egy pillanat múlva mindjárt többet is elárulok erről, de ez Gaiára, a bolygó energiájára való 
hatásoddal áll összefüggésben. Valójában a bolygó rezgése gyorsult fel, mivel a te rezgésszinted is felgyorsult. Nagy 
mennyiségű információval láttunk el tizenhat évvel ezelőtt ezzel kapcsolatban és ennek egy része nem volt kellemes. Ez 
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volt viszont az igazság. Mondtuk, hogy szélsőséges időjárás és még földrengések is várhatók. Sokan nem emlékeztek 

kijelentésünkre, amikor azt mondtuk, a bolygó egy százaléka eltűnhet, mielőtt az egésznek vége szakad. Természetesen 
sokan azt mondtátok: "Nos, ez biztosan valamilyen háború lesz." Nem, egyáltalán nem. Nem értettétek meg a Föld 

változásait. 

 
Azt is elmondtuk nektek, hogy a bolygó a vártnál is nagyobb mértékben megnövelte a rezgésszintjét, az emberiség útja 

miatt és ez mindannyiunkat meglepett. Ez a növekedés ösztönözte az üzenetet, amelyet tizenhat éve adtunk át; és sok 
mindennek, amit akkor előre jeleztünk, hogy meg kell majd történnie, már nem kell úgy lennie. Egyre több és több ember 

szeretne békét teremteni. Ez a tudatszinti elmozdulás csökkentette azoknak a számát, akiknek el kell tűnniük. Ennek 
jeleznie kellene számodra, hogy ki a felelős mindezért, nem igaz? Te vagy! Ahogy a bolygó rezgésszintjét elmozdítod, a 

múlt összes próféciája a porba hullik. Minden nap új jövőt teremtesz. 

 
Mégis néhányan azt mondják: "Akkor miére volt időszerű a Katrina nevű hurrikán? Kegyetlen csapást mért ránk, olyan 
sok kár és haláleset történt. Hogy származhat ilyesvalami Istentől?" Ismét elmondom, hogy a spirituális válaszokért ki kell 
szállnod a négy dimenziódból, hogy megértsd. Vedd fel a próféta süvegét. Helyezd magad Illés (Eliahu) próféta helyébe, 
gondolkodj az ő bölcsességével és felfogásával és tekints erre az eseményre egy másik nézőpontból. Ha megvizsgálod a 
Katrina numerológiáját angolul, 11-et ad. Mit mond ez számodra? Megfelelő megvilágosult tett. 

 
"Kryon, ez nem értelmes számomra, hogy rombolás és halál egy spirituális téma részét képezheti." Valóban. Vedd fel a 

próféta süvegét és tekintsd meg saját történelmedet. Néha egy emberi megegyezés alapján esünk át ezeken a dolgokon, 
hogy megváltoztassuk a bolygót a teljes csoport javulása érdekében. Valóban látja ezt a saját csoportosulásod? 

Gondoltál-e valaha arra, hogy talán amin a te karmikus csoportosulásod átesett, esetleg a bolygó legbelsőbb magjának 
energiáját érintette? Talán a te áldozathozatalaid valóban megváltoztatták azt, hogy hogyan gondolkodik és tesz az 
emberiség? Gondolkodj el ezen! 

 
Az utóbbi időben történt a földi életed során lezajlott legnagyobb földrengés. Az óceán mélyén történt. Olyan hatalmas 
volt, hogy még a Föld keringésére is hatással volt. Ez egy spirituális esemény volt? Igen, az volt. Szökőárat idézett elő, 

amely majdnem negyedmillió életet követelt és mindazt a fájdalmat, mely ezzel járt. Ezzel kapcsolatban a lehetetlent 

kérem tőled, csak egy percre. Csak egy pillanatra. 

 
(Szünet) 

 
Szeretném üdvözölni ezeket az Emberi Lényeket, az összes gyermeket is, mivel látjátok, interdimenzionális értelemben ők 
még mindig itt vannak. Ha megérted az élet körforgását, megérted, hogy még mindig jelen vannak. Gyorsan átalakultak 
és tudták a DNS-ükben, hogy szerződésük tartalmazta ennek a halálnak a lehetőségét, amikor megjelentek ezen a 

bolygón. Velük voltam az eseményben, amit a "születés fuvallatának" hívok, azon a helyen és időben, amikor visszatértek 
a Földre. A fátyol másik oldalán az összes lehetséges tapasztalásod előre látható. Isten nem tudja a bolygód jövőjét. A 
jövőt a te tetteid határozzák meg, de a lehetőségeid mindannyiunk számára láthatóak. Ezért tudod, mielőtt megérkezel, 

hogy mi lehet elérhető számodra. Ez az egyik legfőbb oka annak, hogy annyira szeretünk benneteket, mert ti 

mindannyian ezeket a lehetőségeket nagyszerűnek "látjátok" és várjátok, hogy segíthessétek a bolygót. A fátyol felém 
eső oldalán nem úgy tekintünk a halálra, mint a feléd eső oldalán. Ez egy körforgás, egy átalakulás és megfelelő módja 

az energia teremtésének. Pontosan ez történt. 

 
A "születés szelében" beszéltünk azokhoz, akik később elvesztették az életüket a cunamiban. Még mielőtt megszülettek 

volna, szóltunk hozzájuk és ezt mondtuk: "Valóban készen állsz rá, hogy átess ezen" Lelkesedés volt a hangjukban, 

amikor azt mondták: "Küldjetek le oda! Mivel amit valószínűsíthetően meg fogunk tenni, megváltoztatja a Föld nevű 
bolygót." Kedveseim a hallgatóságból, vegyétek fel a próféta süvegét és figyeljetek, mivel amikor ezek az értékes lelkek 

visszatértek hozzánk az átváltozásuk után, sok mosolygós arcot és örömöt láttunk! Az első kérdés, amit feltettek, ez volt: 
"Elértük, amiért mentünk?" A válasz igen volt. 

 
Azt mondhatod erre: "Nos, hogyan hathatott mindez a Földre?" Valószínűleg, a tanítás, amit a partnerem adott nektek 

ma, segíteni fog, hogy jobban megértsétek. (Lee a felfogásról tanított.) A szökőár napján és a következő héten több 
együttérzés született ezen a bolygón, mint bármely eseménnyel kapcsolatban, mióta itt élsz. Remélhetőleg tanultál az 

emberi DNS-ről és arról, hogy mekkora hatalma van az elemek fölött. Ami azon a napon történt, megváltoztatta a Föld 

szerkezetét. Mivel az emberi érzelem, melyet együttérzésnek hívunk, egyenesen Gaia belsejébe jutott! Ez, kedves Emberi 
Lények, hatással lesz azoknak a gyermekeknek a tudatállapotára, akik mostantól kezdve fognak leszületni. Ez mind része 

egy nagy tervnek, melyet Új Jeruzsálemnek nevezünk. Tudtad ezt, gondoltad valaha, hogy talán néhány ezek közül a 
dolgok közül kapcsolódik hozzád és a te feladatodhoz itt a Földön? 

 
Hadd beszéljünk most a próféciákról. Szeretném, ha körülnéznétek magatok körül. A régi jóslatok közül egy sem valósult 

meg. A régi próféciák szerint mindannyiótoknak el kellett volna már távoznia. Sok vallás beszélt arról a próféciáról, mely 

így hangzott: 2000-ben világháború lesz. Ez a jóslat az egész bolygón megtalálható a próféták írásaiban. Ennek a 

http://www.kryon.hu/


www.kryon.hu 4 /5 oldal  

következményei világosak voltak. Gondok lesznek Izraelben és valóban voltak, emlékszel? Viszont, a régi energiaterv, a 

régi prófécia szerint, a megállapodások közvetlen tiszteletben tartása jönne létre a Varsói Szerződés és a NATO között. 
Ehhez arra lett volna szükség, hogy a Szovjetunió főszerepet játsszon. 1987-ben viszont, a Harmonikus Konvergenciával 

ez megváltozott és egy évvel később, 1988-ban, a Szovjetunió felbomlott! Ezeket a tényeket összefüggésbe hoztad 

egymással? 

 
Ezért, a háború és az összecsapás, mely az ellentétekből eredt volna, sosem történt meg. Megértetted és rájöttél, hogy a 

jóslatok szerint 2000. a véget jelentette volna? Ez a jóslat az emberektől származott és évszázadokra előrejelzést adott. 
1987-ben viszont az emberiség mindezt megváltoztatta. Ezért egy teljesen új forgatókönyv alakult ki. 

 
2000-ben eljöttem ide (Tel Aviv) a partneremmel, hogy üzeneteket közvetítsünk és lehet, hogy páran közületek akkor is 

jelen voltak. Lehet, hogy hallottátok a szavait, amikor egy kifejezést ismételgetett, melyet én adtam a szájába. 
Elmondtam neki, hogy semmi nagy horderejű nem fog történni a bolygón a nullával történő egyenlővé tételig. Ezt nem 
közvetítésben mondtam, hanem egy előadás során. Ez tudatosan történt így, mivel ez nagy valószínűséggel félelmet keltő 
információ és ez csak arra szolgált, hogy ti meghalljátok és nem arra, hogy az egész bolygó megtudja. Akkoriban fogalma 

sem volt Leenek arról, hogy ez mit jelentett. Sokszor megkérdezték: "Mit jelent a nullával történő egyenlővé tétel" Ügy 
hangzik, mintha háborúról lenne szó. "2001 szeptemberéig ő sem tudta, addig, amíg Manhattenben a földdel vált 
egyenlővé a "Ground Zero". 

 
Akkor ébredt rá az egész világ arra, amit a zsidóság mindig is tudott. Látniuk kellett a spirituális hullám hatását, valami 
olyannak a hatását, melyet mondtunk, hogy figyeljetek az új energiasémában. (Kryon, nyolcadik kötet). 

 
A partnerem elvitt oda, amit ti az Egyesült Nemzeteknek neveztek és ott beszédet mondtam. Megkértem őket, figyeljék 
meg, tudnak-e találni egyetlen próféciát is, az általatok szeptember 11-i eseményeknek nevezett történéseket illetően. 
Kellene, hogy létezzen ilyen, nem gondolod? Ez az esemény az emberiség két teljes generációjára fog hatást gyakorolni. 
Amit ez a legnagyobb hatalommal rendelkező ország ezzel az eseménnyel kezdeni fog a bolygón, két generációt fog 
érinteni. Azt gondolod, véletlen volt a kilences és a tizenegyes szám? A befejezés megfelelő felvilágosult tette. Ez 

mindenkire vonatkozik, nemde? "Miért kell, hogy mindenki részese legyen?", tehetned fel a kérdést. Ez nem háborúról 
szól. Arról szól, hogy a teljes emberiséget bevonjuk, hogy megértsék és felfogják, min kell változtatni. 

 
"Ó, Kryon, ez annyira szörnyen hangzik. Úgy tűnik, hogy akit csak látunk, mindenkinek egyre rosszabbul megy a Földön." 
Kedves bátyáim és nővéreim, már mindennel szembesültetek. Ha egy sötét helyen felgyújtod a fényt, megmutatja 

mindazokat a sötét dolgokat, melyek ott megtalálhatók. Az emberiség megújítását látod jelenleg. Most mindenki kaphat 
egy pillantást mindarra, ami valójában ott van, amikor a fény fel van kapcsolva. Ezt úgy fogjuk hívni, hogy a 

"megnyilatkoztatások évei". Azok a dolgok, melyek nem mindenki számára voltak ismertek, most megmutatkoztak. Már 

mondtuk nektek, hogy az agyonhallgatásoknak véget fognak vetni. Nem lehet már titokban tartani bizonyos dolgokat és 
sok magas pozícióban lévő embert fogtok látni megbukni. Az ipari nagyvállalatok és kormányok működtetése meg fog 

változni. Ezt már az utóbbi években is megfigyelhetted. Mikor gondoltad volna, hogy látni fogod a becsületesség 
energiáját felvirágozni az ipari nagyvállalatok körül? Ez mindenhol jelen van. Ez, drága Ember, az új tudatosság. Lassú, 

de folyamatban van. 

 
Hadd meséljek neked Gaiáról. Gaia olyan entitás, melyet a Föld nevű bolygónak hívsz. Gondolj a Föld teljes energiájára, 
mint valamire, mely személyiséggel rendelkezik és talán angyali formája van. Hányan érzitek Gaia energiáját, amikor a 
Föld porában sétáltok? Tiszteled azt, amit Földanyának nevezel? Tudtad, hogy Gaia ismeri a zsidó népet? Tudtad, hogy 

Gaia várja, mikor lépsz? Mondok neked valami mást. Nem fogjátok tudni egyedül véghezvinni a változást. Ez az a pont, 

amit a partnerem úgy hív: ahol a történet izgalmassá válik. 

 
A bolygón emberek milliói szemlélik ezt az országot és ezek az emberek nem feltétlenül Izrael-pártiak. Inkább 
békepártiak. Ez jelentőségteljes mindnyájatok számára. Nem kell mindezt egyedül tennetek, mivel támogatóitok 

hajlandók és készen állnak arra, hogy fényt küldjenek azokra a helyekre, ahol a fényben kell dolgoznotok. A folyamatnak 

viszont itt kell elkezdődnie! 

 
Az idők legnagyobb iróniája, hogy a nehézségek szikrája 2000-ben meg kellett volna, hogy teremtse azt, amit a civilizáció 
végének tekintünk. Ehelyett, azt mondhatjuk, hogy a szikra, mely erről a területről érkezik, békét fog hozni a Földön. Ó, 

sokan vannak, akik azt mondják, hogy kevés a remény és sok a frusztráció! "Ki vagyok én, hogy meg tudom változtatni a 
Föld előtt álló lehetőségeket?" Úgy kérdezed ezt, mintha ti egyszerűen egy furcsa játék szenvedő alanyai lennétek. Ez a 
te hozzáállásod, ez a tudatosságod? Ezért jöttél ide? Annyira bele voltál csontosodva abba, amit előzőleg megtapasztaltál, 

hogy napról napra ezt mondod: "Remélem, nem történik meg velem. Csukott szemmel lépek előre." Ó, Izrael, 
szükségünk van rá, hogy ezt megváltoztasd! Tudni fogod, hogy változik, mert látunk néhány lehetőséget a jövődben itt, 
hatalmas lehetőségeket, melyek a Föld hőseiről szólnak. 
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Hadd mutassak neked egy valódi lehetőséget, egy lehetséges képet, melyet el sem tudsz képzelni. Látunk itt egy új 

vezetőt. Ez egy olyan lehetőség, mely itt várja, hogy létrejöjjön. Egy új vezető, aki először fog nektek többségi pártot 
adni. Valami, amiről semmit nem tudtok, mivel sosem volt ilyenetek! Ennek a vezetőnek megvan a lehetősége, hogy 

idővel "Izrael Hősének" nevezzék. Az új többséget sok névvel fogják illetni és sok ellenállást fog kiváltani. Sok 

fundamentalista hagyomány ellen fog fellépni, de sokan a Béke Pártjának fogják hívni. 

 
Hadd mondjam el, mit fog mindez eredményezni. Ez a bölcsesség, megértés és együttműködés révén több határnál 

demarkációs vonalat alakít ki. Ezek a határok megmaradnak határként és nem mint egy átmeneti fegyverszünet, vagy 
időleges instabil pont. Ez végleges határa lesz egy országnak, melyet Izraelnek neveznek. A történelem meg fogja 
mutatni, hogy a másik oldalon élők ezt üdvözölni fogják. Mivel ez az ő határuk is és erre szükségük van! 

 
Menj és kérdezd meg a saját és a másik oldalon élők édesanyáit, mi az, amit valójában akarnak. Kérdezd meg az 

édesanyákat, ezt az egyre növekvő erőt ezen a bolygón és meg fogják mondani neked, hogy békét akarnak! Nem 

akarják, hogy tönkremenj. Azt akarják, hogy gyermekeik biztonságban játszhassanak, azoknak a fenyegetése nélkül, akik 

vitáznak velük a saját földjükön. Lehet, hogy generációkba telik, míg gyűlölet nélkül tudnak rád tekinteni, de bele fognak 
egyezni a békébe. Ez az, ami közös bennetek. 

 
Amikor a határokat meghúzzák és megszületik a megegyezés, olyan sok gyűlölettől fogja megszabadítani az egész 

világot! Minden Izraelről szól! Itt vannak elvetve a magjai annak a spirituális hullámnak, mely az egész bolygón uralkodik 
és amikor véget vetsz ennek a helyzetnek, ki fogja fogni a gyűlölködés vitorláiból a szelet. Lassanként ugyan, de így fog 

történni. 

 
Igaz, hogy a világ a béke kérdésében, akörül fog forogni, ami itt történik? Lehetséges, hogy mindennek ti vagytok a 

katalizátorai? Mit gondoltok, miről szól a "harmadik templom"? Ez az Új Jeruzsálem és ez egy koncepció, nem egy hely. 
Ez a témája partnerem minden napjának itt, ezen a helyen. 

 
Először is, ami itt történik, mindannyiótokra kihat. Másodszor: nem vagytok egyedül az erőfeszítéseitekkel. Harmadszor, 

ahol ennek kezdődnie kell, az a bolygó tiszta leszármazási ága, mely a zsidó nép. Ezt megismételjük: metaforikusán a 
harmadik templom most épül és ennek a folyamatnak a neve az Új Jeruzsálem. Ismét elmondjuk, hogy ez a név azt 

jelenti: Földi béke. 

 
"Amilyen irányba a zsidóság sorsa alakul, afelé tar: a világé is." Ez egy nagy horderejű üzenet, amikor zsidókkal ülök 
szemben. Áldott vagy te, aki eljöttél erre a helyre. Áldott vagy te, aki átestél a "születés fuvallatán", eldöntve, hogy ismét 
visszatérsz, hogy változást idézz elő. Áldott ez a hely, melyet Izraelnek hívnak. Minden ellenérvvel szemben, ez az a hely, 

ahol a béke magjai el vannak vetve. Mégis azt mondod: "Mikor Lehetne ez esetleg holnap?" 

 
Isten "lassú" és ti, teljes emberiség észre fogjátok ezt venni. Ti tartjátok a bolygó számára a fényt. Hadd tegyem fel a 

kérdést: ha ez nem a ti életetek során fog bekövetkezni, akkor is tudjátok tartani a remény és az ígéret fényét? Nos, ezt 
mondjuk: ha ki tudjátok ezt mondani, akkor ezen életetek alatt fog bekövetkezni. 

 
És ez így van! 
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