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Üzenet a zsidóságnak - 3. rész 
Tel Aviv, Izrael - 2005. október 29. 

( Forrás: http://www.kryon.com/k_chanelIsraelP305.html ) 

 
 

 Leetől: Kryon tejes üzenetét a zsidóságnak három nap alatt, három részletben adta át, Tel Avivban és Jeruzsálemben. Az 
érthetőség kedvérét, 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. 

 
 

Jeruzsálemben eltöltött időnk nagyon különleges volt. Világbéke-meditációnak és közvetítésnek harangoztuk be és egy 
rövidebb találkozó volt a teljes Kryon-csapat jelenléte nélkül. Hónapokon keresztül többeket megkértünk, hogy 

csatlakozzanak hozzánk a világ minden részéről az Izraelben eltöltött időszak alatt és meditáljanak velünk a világ bármely 
táján, ahol éppen vannak. Egyértelműen éreztük a jelenlétüket. Mr. Robert Coxon, egy világhírű zenész és zeneszerző a 

Kryon-utunkra ellátott minket zenével és egy vezetett meditációval is. Az itt következő részét ennek a meditációnak 
lefordíttattuk héberre, arabra és angolra is. 

 
Robert Coxon: 

 
Kérlek fókuszáld az energiádat oda, ahonnan származhatsz... mivel itt több ezer, millió, végtelen számú lélek van együtt, 
megteremtve ezt az új jövőt. Erezd az új energiát, mely eljut hozzád ezen a kicsi, gondokkal terhelt részén a világnak. 
Fejezd ki szándékodat, hogy egyensúlyt, megértést és együttérzést teremts. 

 
Vizualizáld, hogy a régi konfliktusok megoldódnak, új megoldási lehetőségek tűnnek fel és a hosszú ideje várt béke 
megjelenik ezen a földön. Vizualizáld, hogy egy új szabadság születik... Isten, a Föld és az emberi angyal megegyező 

tisztelete. 

 
Ebben a pillanatban tartsd a gyermekeket a szívedben és tedd lehetővé nekik, hogy egy új, bolygónk számára fényes, 

békés jövőbe vezessenek - az Új Jeruzsálembe. Ne próbáld kiokoskodni vagy elemezni, hogy több évszázados gondokat 

hogyan lehet megoldani, hanem helyette lásd, hogy már megoldódtak és látogasd meg azt a helyet, amely a jövő 
lehetőségét tartalmazza, ahol ezek a dolgok már a történelem részét képezik és nem a jelent. 

Vizualizáld, hogy lesz béke... béke... béke. 

(Szünet, miközben a zene folytatódik) 

 
Kryon: 

 
Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 

Hadd mondjam el nektek, tudom, mi történik itt. 

Még egyszer elismételjük: sokan azt fogják mondani neked, hogy amit hallasz, az csak a partnerem (Lee) hangja, melyet 

már órák óta hallgatsz. Köztetek vannak azok is, akik érzik az energiát és látják a színeket. Még azok is köztetek vannak, 
akik látják az arcok változását (Lee grimaszolt a színpadon). Vannak közöttetek, akik interdimenzionális látással 

rendelkeznek, így felhívunk arra, hogy használd most ezt. 

 
Így beszél Isten az emberekhez és ez mindig is így volt. Ez a módja annak, ahogyan az őseitek üzeneteket kaptak az 

angyaloktól és ez a mód képviseli az üzeneteket, melyeket az emberek kaptak, hogy tovább tudják adni őket másoknak. 

Nem különbözik ez a mód a jelenlegi időkben sem, kivéve azt, hogy az üzenetek időközben megváltoztak. Ti vagytok 
azok, akik létrehozták ezt a változást. 

 
Tudom, mit történik itt. Én vagyok az egyetlen köztetek, aki tudja, hogy hányan csatlakoztak ehhez az összejövetelhez. 

(Utal a meghívásra a világméretű meditációra, mely az Interneten jelent meg.) Boldog lennél, ha tudnád, hogy a számuk 

tízezreket számlál. Te most szövetségben vagy más elmékkel ezen a bolygón. Ok felétek fordítják a fényüket, a tudatukat 
és a gondolataikat, most éppen, amikor itt ülsz és mindaz, ami ebben az energiában megjelenik, "látható" Gaia számára. 

Ez az energia valójában behatol a bolygóba és megváltoztatja ott az energiát. Megváltoztatja magát a természetet. 
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Tisztában vagy vele, hogy sosem vagy egyedül? Ott vannak körülötted azok, akiket néhányan "vezetőknek" és 
"angyaloknak" neveznek. Néhányan azt mondjátok, ez egyszerűen energia, de sosem tetted fel magadnak a kérdést: 

"Minden egyes ember rendelkezik ezzel maga körül?" A válasz: "Igen." Mit mond ez számodra arról, hogy mi történhet 

nem messze innen, a nehézségekkel teli területeken? Meg akarod változtatni a dolgokat, kedves Emberi Lény? Akkor 
változtasd meg Gaiát! Ahogy megváltoztatod Gaia energiáját, a vezetők energiája is megváltozik az összes Emberi Lény 

körül, akik részesei ennek. Sokan valójában visszafojtják az ötleteiket és gondolataikat. Elkezdenek máshogy 

gondolkodni. Ó, ez nem a gyűlölet megszűnése. Az generációkat vehet igénybe. Nem, ez az energia áthelyezése egy új 
középpontba - annak a szándéka, hogy ezen a bolygón együtt éljünk és működőképessé tegyük. Gondoltál valaha is erre 

- talán a fény, melyet te bocsátasz ki magadból, fényt visz a sötétségbe, lehetővé téve mások számára, hogy tisztábban 
lássanak? 

 
így ismét elmondjuk, hogy ugye nem tudod, ezek az emberek (a kerítés másik oldalán) mit gondolnak? Kérdezd meg az 
anyákat, mit kívánnak gyermekeik számára és semmilyen gyűlölködő szó nem fogja elhagyni a szájukat. Azt fogják 

mondani: "Azt akarjuk, hogy gyermekeink boldogok, iskolázottak, örömteliek legyenek és bőségben élhessenek." Micsoda 
nagyszerű elgondolás! Azt kérjük, hogy ezt keressétek. Nem minden olyan, amilyennek látszik, tudjuk kik vannak itt. 

 
Hadd adjak neked néhány irányvonalat személyes békéd eléréséhez. Hadd adjak neked néhány irányvonalat a saját 

ösvényedhez. Illetve hadd adjak neked néhány útmutatást, melyek segíteni fognak, hogy magasabb rezgésszintet érj el. 
Ne lepődj meg, ha ezeknek az útmutatásoknak kettős a célzatuk, mivel ezek személyes útmutatásoknak fognak hangzani 

a saját ösvényedhez, viszont ezek útmutatások a földi békéhez is. Kezded megérteni, hogy senki sincs, aki elvégezhetné 

ezt a munkát helyetted? Áthaladsz az országodon, azon gondolkodva, hogy mikor válik jobbá a helyzet, szemlélsz 
másokat, azt remélve, hogy "viselkedni" fognak. Ezalatt nincs fogalmad a saját hatalmadról, hogy mindezt megváltoztasd. 

Eljött az ideje Izrael számára, hogy elkezdjen egy folyamatot, mely tartalmazza a bölcsességet. Adok neked néhány 
irányvonalat. 

 
"Nos Kryon, először is, miért kell ezt megtennünk?", kérdezhetnéd. "Mi az oka, hogy szükséges a személyes 
megvilágosodást út." Néhányan azt mondják: "Jól vagyok úgy, ahogy vagyok." Pont ezért mondjuk, hogy a Földnek 

szabad választása van, nem? Azt is elmondom, hogy fogalmad sincs arról, hogy vagy, addig, amíg rá nem jössz, hogyan 

lehetnél. 

 
Néhány útmutatás 

 
Az első javaslat ez: Ha a megvilágosodás útjára lépsz, akkor először össze kell csomagolnod a táskáidat. Nos, 

természetesen ez egy metafora. Nem kérünk, hogy szó szerint pakold össze a táskáidat. Metaforikusán ez azt jelenti, 
hogy gyűjtsd össze a dolgokat, melyekre szükséged lesz, amikor elkezded utadat. Tehát előkészülsz és felkészíted 

magad. Mit jelent ez a személyes ösvény esetében? Azt jelenti, hogy elkezded összegyűjteni a dolgokat, melyekről azt 
gondolod, hogy jelentőségteljesek lesznek a megvilágosodás útján. Tanulj azokról a dolgokról, melyek megjelentek 
előtted. Talán ezek könyvek lesznek, vagy talán különböző találkozók. Talán tiszta szándékkal szeretnél megtanulni 

jobban meditálni. Talán vannak technikák, melyek érdekelnének, vagy találkozók, melyeken szívesen részt vennél, hogy 
többet megtudj Isten energiájáról. Nézz körül, mivel, találkozol, mi az, ami támogatást adhat számodra és felkészíthet az 

utadra. Ha békét kívánsz teremteni a Földön, akkor fel kell kelned és be kell pakolnod a táskáidat. Emlékezz, ez egy 

metafora. Azt jelenti, hogy nagy horderejű útra készülsz - személyesen, nem a körülötted lévőkkel, nem a kormánnyal, 
vagy a családdal, vagy bárki mással. Ahogy megtisztítod a DNS-ed rétegeit önmagádban, energiát aktiválsz a földi 

békéért, egyszerre egy Emberi Lényként. Ha valóban egy részét képezed Istennek, ez azt jelenti, hogy tudsz változást 
hozni. Tehát most erre az utazásra pakolsz össze. 

 
Nos, a következő három dolgot, amit elmondok neked, nem fogod rögtön megérteni. Zavarosak lesznek és nem 

feltétlenül azok, amiket elképzeltél. Itt van három lépés a pakoláshoz, készülődésedhez. 

 
Az első számú: ne tűzz ki átmeneti célokat. Tudod, hogy egy szent utat akarsz bejárni és az Emberi Lény nagyon szeret 

terveket szőni. "Elkezdek egy szent utat", mondod. "Irt vannak a célok: ezt és ezt fogom tenni. Talán ide és oda is 
elmegyek." Ez egy egyszerű dolog és így tanították neked. 

 
Ez nem fog működni! Egyáltalán ne készíts köztes terveket. Vannak olyanok, akik azt mondanák: "Ez használhatatlan 
információ." Habár lehet, hogy ez a legjobb információ, amit valaha is adtam neked. Az embereknek feltűnően jó 
adottságuk van ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyják azokat a jó dolgokat, melyeket Isten tervezett számukra. Azáltal, 

hogy előre eldöntőd, mi a legjobb neked, vagy eldöntöd, hogy te sokkal jobban tudod, mint Isten, elkerülöd Isten terveit! 
Légy egy eszköz, melyet még nem formáztak meg. Te vagy a földi béke eszköze. Elkezdesz egy szent utat, de fogalmad 

sincs meg, hogy mi az eszköz. Ez olyan, mint megvenni a jegyet egy vonatra. A vonatjegyen az áll, hogy az úti cél egy 
ismeretlen hely, indulás ismeretlen időpontban. A jegy mégis érvényes az útra. 
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Nehéz elképzelni? Igen. Akkor elmondom, ünnepeld ezt a folyamatot. Ünnepied az ismeretlent! Néhányan lehet, hogy 

odajönnek hozzád és azt kérdezik: "Mik a terveid?" Rájuk mosolyogsz és azt mondod: "Fogalmam sincs és ez annyira 
felvillanyoz!" Meg tudod tenni? Ez őrültség, vagy Isten útja? Miért nem beszélsz az őseiddel erről? Néhányan azt 
mondják, sors és azt mondják, létezik egy nagyobb terv. 

 
Nos, hadd mutassam be a kettes számú lépést; ez nagyon úgy fog hangzani, mint az első. Egyáltalán ne feltételezz 
semmit semmiről. Kitaláltad, igaz? Azt mondod: "A felvilágosodás ösvényén haladok. Nagyon hasonlón, mint az az ember 
ott. Azt fogom tenni, amit ő tett." Ekkor azt feltételezed, hogy azt kell csinálni, amit ő tett, mivel úgy érzed, ő jól csinálta. 

 
Ó, te Isten különleges része vagy! Amint ezeket a dolgokat aktiválod magad körül, az energia felfoghatatlanul 

megváltozik az életedben. Abban a pillanatban, hogy elkezdted a folyamatodat, a számodra elérhető dolgok vagy 
lehetőségek elkezdenek megváltozni. 

 
A hármas számú tanácsot még nem fedjük fel, de ez kapcsolódik hozzá: ne vonj le következtetéseket. 

 
Mondok neked egy példát. Néhányan lehet, hogy nagyon megdöbbennek, vagy elkeserednek a példán, addig, amíg 

megmutatom, hogyan értem. Emlékezz, ne vonj le következtetést. "Béke lesz ezen a nagyszerű Földön", mondhatod. 
"Csak idő kérdése." Felteszek neked egy kérdést: mi lenne, ha jönne valaki és a következőt tanácsolná neked ezzel a 

dologgal kapcsolatban? Azt mondaná: "Van egy ötletem. Válasszunk egy palesztint a menekülttáborból és tegyük meg őt 
mindenért felelősnek. Kérjük meg őt, hogy oldja meg a helyzetet és készítsen egy tervet, ami működik." A legtöbben 
gyorsan eltávolodnátok ettől az embertől, nem? Micsoda őrült ötlet! Hogyan történhetne ez meg valaha is? Legyünk 

ésszerűek. Ő lenne az utolsó ember, akiben megbíznánk, vagy hatalmi helyzetbe hoznánk, hogy változtassa meg a 
dolgokat. Mégis, ne vonj le következtetéseket. 

 
Szeretnélek egy rövid időre őseid helyébe helyezni. Amikor Egyiptomban voltatok rabszolgák, egy zsidó hősért 

imádkoztatok, valakiért, aki kihoz a rabszolgaságból és elvezet az ígéret Földjére. Mi lett volna, ha akkor valaki azt 

tanácsolta volna, hogy kérjenek meg egy egyiptomi oldalon állót? "Már előre látom a jóslatot" mondhatnák. "Egy 
egyiptomi herceget fogunk kérni, hogy vezessen ki minket a rabságból." Micsoda őrült ötlet! Mindenki tudja, hogy ők az 
ellenség. Ok a megszállók és a leigázók. Ők azok, akik rabszolgasorba hajtottak! Micsoda rossz ötlet! Az egyik 
hercegükkel akarsz kivezettetni minket innen? 

 
Nos, kedvesem, pontosan ez történt, ha visszaemlékszel. Szeretném, ha ezen egy pillanatra elgondolkodnál. Ez a furcsa 
és nem minden gyanún felül álló terv volt érvényben egy egész generációval azelőtt, mielőtt a szabadulás megvalósult. A 

herceg, akiről beszélek, tulajdonképpen héber volt és megfelelő helyre került el, mert egyiptomiként kellett felnőnie, 

mielőtt a felszabadulás megtörténhetett. Több, mint huszonöt évnek kellett így eltelnie, hogy megjelenhessen a tökéletes 
válasz. 

 
Ez majdnem egy egész generáció, igaz? (Kryon mosolyog) Ne vonj le következtetést! Ne vonj le következtetést arról, 
hogy Izrael milyennek fogja találni az új vezetőjét, vagy a béketervét, mert a legváratlanabb helyekről érkezhetnek a 
válaszok és hasonlítani sem fognak azokra, melyeket elgondoltál, vagy valaha is feltételeztél. 

 
Sose vess el egy ötletet sem, melyről azt gondolod lehetetlen, főleg ha egy fiatal személytől származik. 

 
Hadd mondjak el valamit, amit még nem tudsz. Ez a furcsa megoldás az, ami most ölt testet. Pontosan úgy, mint a 

múltban, a lehetőség nyitva áll azok előtt, akik most nőnek fel, hogy változást hozzanak itt. Ok ezt még nem tudják és te 

sem. Egyiptom hercege sem tudta, addig, amíg el nem jött az ideje. így dolgozik veled Isten, de te folyamatosan 
tagadod. 

 
Volt egy változás ezen a bolygón, mely a tudatszintet érintette. Akik a békéért imádkoznak, segítenek ezt megteremteni. 

Egy napon, amikor a terv elkezd működni, visszatekintesz majd és ezt mondod: "Nézd, mi történt, látszólag véletlenül! 
Lehet, hogy huszonöt évbe is beletelt." Most azt hiszed, hogy sehova sem tartasz és frusztrált vagy. Nem tudod, hogy mi 
történik közben, ami láthatatlan. Tudod ezt ünnepelni? Tudjátok mindannyian ünnepelni a láthatatlant? Tudom, ez olyan, 
mint megkérni a rabszolgákat, hogy évekkel a megtörténte előtt ünnepeljenek valamit. Minden ellenérvvel szemben, 
Egyiptom hercege ki fog vezetni benneteket az ígéret Földjére! 

 
Itt van a harmadik pont. Ne döntsd el, hogy milyen hosszá időbe telik. "Kryon, kipróbáltam ezt az energiát, amiről 
beszéltél, egy magasabb vibrációért. Tiszta szándékkal tettem. Megtettem mindazt, amit mondtál nekem. Tudom, hogy 
valami történik, mivel a szívemben érzem. De elakadtam. Semmi sem történik. Tudom, hogy meg kéne történnie." 

 
Az Emberi Lények nagyon türelmetlenek. Úgy érzed, elakadtál. Úgy érzed, a politikai helyzet elakadt. Semmi sem 
történik, ami jó. Ó kedvesem, szeretnék valamit neked személyesen átadni: abban a pillanatban, amikor tiszta szándékkal 
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kinyilatkoztattad a változást az életedben, a dolgok beindultak. Ezek a dolgok láthatatlanok a számodra. A cselekvés már 

folyik és a mozgások is más szinteken, melyek a későbbiekben fognak téged érinteni. Míg az energiák, melyeket te 
indítottál be, körülötted mozgolódnak, annyit mondasz: "Szomorú vagyok, mert leragadtam." 

 
Ha meg tudnád kérdezni a magzatot az anyaméhben, ugyanezt mondaná! Nem látja a születés érkező csodáját. Csak 

annyit tud, hogy csapdában van és ez kényelmetlen... minden egyes nappal egyre inkább! A mi nézőpontunk az, hogy a 
csodáid most is zajlanak. Mi tudjuk, hogy mi lesz a vacsora, de számodra az ételt még meg sem főzték! Hányan ültök és 

élvezitek a "megfeneklés állapotát"? Talán eljött az ideje, hogy elkezdj erről máshogy gondolkodni? 

 
Aki éhes, várja, hogy megfőjön az étel. A percek teltével egyre éhesebb lesz és Istent, a "szakácsot" hibáztatja, hogy az 

étel még mindig nincsen kész. Azt mondja: "Isten, ha nem teszel valamit hamarosan, akkor egyszerűen elmegyek. Valami 
mást próbálok ki... átmegyek egy másik konyhába." Ez az ember olyan, mint te. Nem érted, hogy akik ezen a területen 
élnek, teremtik meg a válaszokat. Még akkor is, ha az ételre kiéhezetten ülsz, a békét hívd! Frusztrált vagy, várod, amíg a 

szakács befejezi az ételt - valami különlegesen finom és bonyolult, reméled. Érzed az illatát ahogy fő, de nem tudod mi az 
és fogalmad sincs arról, merre van a konyha. 

 
Olyan sokan vannak, akik frusztráltak. Ez a te nézeted is? A Föld megfeneklett. Izrael megfeneklett. "Sosincsenek jó 
vezetőink", mondod. "Itt nincsenek hősök", mondod. "Túl sok politikai párt van, melyek közül választhatunk... túl sok a 
korlát, túl sok a szabály." Lehet, hogy eljött az ideje, hogy felvedd Illés köntösét, testvérem! Ez erről szól! Vedd magadra 
a mester köpenyét annyira erősen, hogy ne legyen kérdésed, mit kell tenned legközelebb! Mondd ki végre, hogy "rend 
van a lelkemben". Légy békés az ismeretlennel szemben. 

 
Mondd a barátaidnak: "Tudom, hogy van válasz és dolgozom rajta, az imákon és fényen keresztül, melyet másoknak 
küldök." Erről szól ez a nap. Vannak, akik most imádkoznak. Ők nem olyanok, mint te. Ők hisznek abban, hogy egy ima 
ezret ér. (Kryon azokról beszél, akik velünk imádkoztak a Ramadan végén. Muszlimok és nem-muszlimok találkoztak 
aznap este és kapcsolatba léptek velünk, hogy csatlakozzunk hozzájuk. Ők hisznek abban, hogy ezen a napon egy ima 
ezret ér! Sokan imádkoztak ebben a pillanatban a békéért Jeruzsálem-szerte.) 

 
Ebben az energiában, szeretném elmondani neked, hogy ezeknek a másoknak igazuk van. Látod, amit te ebben a 

teremben teszel, változást eredményez. Változást hozol. Ők is változást teremtenek. Együtt, mind szövetségben vagytok. 

Nos, a végső szavainkban, azt mondanánk: izraeli és nem izraeli, hagyd el máshogy ezt a termet, mint ahogyan ide 
érkeztél. Vidd magaddal Isten köntösét, húzd ki magad és ismerd el, hogy te személyesen részét képezed a 

megoldásnak. 

 
Most egy pillanatig gondold át azt, amit te ígéretnek nevezel. 

(A meditációs zene még perceken keresztül folytatódik.) 

Ez az igazság. 

 
A zsidósághoz... 

 
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." 

 
És ez így van! 

 

Kryon 
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