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ENSZ-beli közvetítés 
New York City, NY - 2007. március 2. 

( Forrás: http://kryon.com/k_62.html ) 

 
 

Hogy segítsünk az olvasónak, ezt a közvetítést újraközvetítettük (Lee és Kryon) és kibővítettük, hogy még világosabb 
megértést biztosítson. Gyakran az élő közvetítés alkalmával olyan energiák vannak jelen, amelyek egyfajta 
kommunikációt hordoznak, amit a nyomtatott anyag nem. Élvezzétek hát ezt a feljavított üzenetet, amely az ENSZ 

székházában, a S.E.A.T. találkozón hangzott el. 
 

Ez a hatodik alkalom az elmúlt 12 évben, hogy a SEAT (Társaság a megvilágosodásért és átalakulásért) meghívta Lee 

Carroll-t New York-ba az ENSZ épületébe, hogy hozza el Kryont egy élő közvetítésre. A találkozók gyakran nem nyitottak 
a nagyközönség számára, de ez más volt mert a könyvtár előadóterme ami az emeleten van a biztonsági zónában és ahol 

általában helyet szoktunk kapni, felújítás alatt állt. Első alkalommal történt, hogy a földszinten kaptunk helyet, ahol nem 
olyan szigorúak a biztonsági szabályok. 

 

Lee magával hozta Dr.Todd Ovokaitys-t (DNS kutatót) mint segédjét. Ovokaitys egy Dél-Afrikai AIDS csapattal dolgozik, 
hogy véget vessenek ennek a betegségnek az afrikai kontinensen. 

 
Dr. Todd Ovokaitys WEB oldala: www.gematria.com 

 
 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 
 

És még mindig lesznek olyanok - ahogy mindenhol előfordulnak - akik ezt fogják mondani: "Ez lehetetlen! Isten nem így 
dolgozik!" Hassa át őket, ennek az üzenetnek rövidke ideje alatt egy olyan energia, amely semmiképp sem lehetséges 
csak úgy önmagától. Hadd legyen ez bizonyíték arra, hogy megnyílt egy portál és szélesre tárult egy ajtó és amit itt 
hallotok, azok egyszerű szavak a fátyol túlsó oldaláról, egy Emberi Lényen keresztül, ugyanazon a módon ahogy az írások 

is régtől fogva eljutottak erre a bolygóra. Az emberek írták mindet - egytől-egyig! Azon az isteni kapcsolaton keresztül, 
amely be van építve az Emberi DNS-be, ők írták mindet. 

 

És ez a mostani sem különbözik kedveseim, mert az a hang amit most hallotok, nem különbözik az ókori próféták 

hangjától. Azonban a ma általam átadott információ mélysége speciális és nem azonos a régi, a múltban a prófétáknak 

átadott üzenettel. Ez alkalommal direkt nektek szól, azoknak akik itt a székeken ültök, az olvasókhoz és azokhoz akik 

ebben az épületben dolgoznak. Ez a változás, amit Új Energiának nevezünk a Földön. Mivel lehetővé teszi mindenkinek, 
hogy azt tegye amit gyakran szokatlannak és különösnek tekintenek azok, akik nem értik. De én azt mondom nektek, 

semmi szokatlan nincs ebben. Ez egy kapcsolat - egy csatorna a Szellemhez - amit ti Istennek neveztek. Ez a szeretetet 
jelenti, melyet sokan közületek hiányolnak életükben és amit nem kellene hiányolni, ha megnyitnátok szíveteket. Amikor 

ezt megteszed, színre lép a család, hogy az öledbe üljön, hogy kézen fogjon és hogy elmondja, hogy a lehetetlen 
megvalósítható. 

 

Én vagyok Kryon. Egy társ vagyok. Nővére vagyok és fivére minden ittlévőnek. Nem valami test nélküli energia amely ott 

úszik az űrben. Ott vagyok benned ha úgy döntesz, hogy megkeresel, mint magának Istennek a legbelső lényege. 

Lesznek akik azt fogják mondani erre: "Nos ha Istent képviseled, meg tudnád nekünk magyarázni, hogy miért nem jössz 
le, hogy helyrehozd ezt a rendetlenséget?" Ne veszítsétek szem elől, hogy hol vagyunk ebben a pillanatban. Ne hagyjátok 

figyelmen kívül azokat a forrásokat és a tisztességét azoknak, akik ezt az épületet felépítették, ahol ebben a pillanatban is 
ültök. Mert körülöttetek mindenütt az egységen van a hangsúly és az igyekezet. Összerakni, nem pedig szétválasztani. 

Megoldás, nem megosztás. Béke, nem pedig háború. És így, ebben a légkörben fogok válaszolni a kérdésre: "Hol van 
Isten, ezekben az időkben?" 

 
Engedjétek meg, hogy a bolygón történő azon eseményről beszéljek nektek, melyeknek tudatában kell lennetek. Isten 

nem avatkozik bele az emberiség fény/sötétség egyensúly harcába. Az emberiség maga hozza létre a fény/sötétség 
egyensúlyát, majd meghívja Istent a fényes részekhez. Ha több van a fény részecskékből mind a sötét részecskékből, a 

mérés kvantum* szinten történik, felismerésekre és megvilágosodásra kerül sor és most ez történik. Tehát ebben a 

rejtvényben, én azt mondom nektek, hogy Isten tudja kik vagytok, hol ültök ebben a pillanatban és mi a szerepe ennek a 
szervezetnek. Ez nem rejtély. 

 

Olyan sok kérdés vetődik fel ezzel kapcsolatban, úgyhogy ismét egy metaforát fogok elmondani, olyat amelyet már 
használtam, de most bővebben ki fogom fejteni. Képzelj el egy világítótornyot a tengerparton, aminek az a szerepe, hogy 
küldje a fényt és maradjon a helyén. Amikor a hajók a tengerről a kikötő felé tartanak, felkínálja nekik a fényét, hogy 

biztonságban haladjanak és elkerüljék a sziklákat, amelyek a víz felszíne alatt rejtőzködnek. 

http://www.kryon.hu/
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Alapvetően három típusú hajó van ezen az óceánon: Az első az, melynek a fülkéje be van deszkázva és a hajózásért 
felelősek mindannyian tudják, merre tartsanak. Azért van ez, mert ők már máskor is jártak arra és bíznak térképeikben. 
Bíznak az évszázados hajózási hagyományban. Ők azok a tengerészek, akik már előzőleg is kikötőbe jutottak a maguk 

módján és nincs szükségük világítótoronyra. Tulajdonképpen fölöslegesnek tartják őket. Tulajdonképpen még csak nem is 
szeretik őket és butaságnak tartják azokat. Ezért ők maguk találják meg a kikötőbe vezető utat, saját berendezéseiket 
használva és egyesek közülük eljutnak oda, míg mások nem. 

 
Azonban amit ők nem láttak előre az az, hogy a hullámok mindig változnak és a tengerjárások módosulnak. Még az 

időjárási sémák is változnak, ha nem vettétek volna észre. De ők megakadtak a régiben és így beszélnek: "A múltban 
működött, ezért most is működni fog." Működik is, amíg a sziklákon nem találják magukat. 

 
A második típusú hajók azok, amelyek bedeszkázva tartják fülkéjüket, míg bajba nem kerülnek. Feltámad a szél és a 
hullámok megváltoznak, ekkor leszedik a deszkákat, majd azt mondják: "Most bajban vagyunk, - hol vagy te 
világítótorony?" Látják a világítótornyot és hálásak létezéséért. Majd miután eljutottak a kikötőbe, visszaszegezik a 

deszkákat. "Köszönöm, világítótorony - mondják - csak azért volt szükségünk rád, mert bajba kerültünk." Ezután 
visszatérnek mindennapi dolgaikhoz és úgy tartják, hogy a világítótorony csak szükség esetére való. 

 

A harmadik típusú hajók azok, amelyek soha nem deszkázzák be az ablakaikat és először mindig a világítótornyot keresik, 
mert ők értik, hogy a hullámok változnak és a tengerjárások módosulnak, ezért soha nem lehet tudni hol vannak a 
változó sziklák. Ezért ezek a hajók, mindig figyelnek a világítótoronyra, útmutatásért a biztonságos kikötőbe. 

 
Éppen leírtuk nektek azt a három alap-embertípust, akik szabad akaratukból fognak megvilágosodottá válni ezen a 

bolygón az új energiában. Úgy tűnik, hogy a harmadik típusú az, melyről azt hihetnétek, hogy a bolygó igazi fényeivé 
válnak majd. Igazatok van. Ám újra elmondom, nem kell, hogy sokan legyenek ebből a harmadik típusból. A bolygó 

lakosságának kevesebb, mint fél százaléka kell, hogy tudatában legyen saját isteni mivoltának és saját fényének ahhoz, 
hogy meditáció és ima által küldje ezt az energiát a bolygó többi részének és létrehozza a békét a Földön. Megismétlem: 

kevesebb mint fél %. 
 

"Kryon, akkor mi történik Közel-Keleten? Miért van ott akkora felfordulás? Ott vannak a katonák, ott van a háború, a 
halál, a gyilkolás... a boldogtalanság, sírás-rívás... ó, a gyász! Mi van mindezzel, a fénynek az idején?" újra elmondom 
kedveseim: Mikor láttatok ilyet ezelőtt, ezekben a zónákban? A válasz pedig az, hogy soha nem láttatok. Ezért, vajon 
lehetséges, hogy a fény ezen a bolygón olyan erőssé vált, hogy láthatóvá teszi azokat a sötét területeket, amelyek eddig 
rejtve voltak előttetek? Vajon lehetséges, hogy a gyűlölet most került felszínre, amely mindig is ott volt, ám amelyet nem 
láthattatok pontosan? Vajon lehetséges, hogy ezek a dolgok egy olyan rejtélyt jelentenek, amelyet meg kell oldanotok? 
Lehetséges ez? És ha te egyike vagy azoknak a hajósoknak, amelyek leszedték a deszkákat és látják a fényt, ezt fogod 

mondani: "Pontosan erről van szó! Most látok olyan dolgokat, amelyeket a fény mutat meg és amelyeket soha nem 
láthattam volna azelőtt." 

 
Valóban ezen új fény nélkül ami most ragyog és megvilágítja ezeket a helyeket - leleplezve nektek a sötétséget - ezek a 

területek a Közel-Keleten melyek most változnak, az elkövetkező 200 évben semmit nem változtak volna. Ezért az ott 
folyó harcok és provokációk mindig is ott voltak, csakhogy most a nap eseményévé váltak. És ki az, aki látja mindezt? 

Azok akik látni akarják... szabad akaratukból. 
 

Az Egyesült Nemzetek 

 
Hadd emlékeztesselek benneteket újra erre a szervezetre, amelynek az alapsorában most ültök pillanatnyilag. Vannak 

akik azt fogják mondani: "Feleslegesek és semmit nem ér az egész, évtizedek óta semmi említésre méltót nem tettek." Én 

vagyok Kryon és én ismerem azokat a lelkeket akik érkeznek és távoznak ezen a bolygón. Hadd tegyek fel egy kérdést: 

Mit szólnátok egy olyan szervezethez, amely évente egymillió életet tud megmenteni? Van ennek értelme? Erre ti: "Nos, 
az már igen." Hát akkor eláruljam, az Egyesült Nemzetekről van szó! Amit a média bemutat nektek a Szervezet 
Nagygyűléséről olyanokkal, akik nagy hangon elégedetlenkednek és becsmérelnek, az nem erről a szervezetről szól. Nem, 

az a médiáról szól. És az aki a beszámolót készíti, azt akarja veled elhitetni, hogy ez a szervezet nem tesz semmit és nem 
is képes tenni. 

 

Én mégis azt mondom, hogy millió és millió életet ment meg ez a szervezet évente! És ennek a húsz százalékát egyedül a 
vérbajtól. (Azokat akik nem halnak meg tőle.) Vérbaj! És mit gondoltok, hány embert öl meg a vérbaj ebben a nagy 
országban (USA)? A válasz, hogy szinte egyet sem. A világ többi részének van szüksége az Egyesült Nemzetekre. És ez 

csupán az egyik aspektusa annak, amit csinálnak. És akkor még nem is szóltunk a legyőzött betegségekről, vagy a 

meggyógyított gyermekek mosolygó arcáról. Hát erről szól ez a szervezet. Én Kryon vagyok, én mondom nektek, hogy én 
így látom és így tudom. Ne fordítsátok el fényeteket erről a helyről, csupán mert úgy érzitek, hogy nem felel meg 

mutatósan a ti szükségleteiteknek. Mert újra csak azt mondom, hogy látni fogjátok hamarosan az eredményeket a 
Nagygyűlésen is. Legyetek türelmesek. Legyetek türelmesek. 

http://www.kryon.hu/
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Az új horizont 

 

Szólni szeretnék nektek az új horizontról. Lesznek olyanok akik azt fogják mondani, hogy ez Kína és csak Kína lehet. 
Nem. Nem ez az új horizont. Ó, meglepő dolgok fognak történni Kínában, ami az új ipari forradalmat fogja jelenteni a 

bolygónak. Ám ezeket a dolgokat feltételezitek és nem számítanak új hírnek. Erről már tudtok. 

 

A szellem nem általános tanácsokat ad. A Szellem a potenciális jövő látomását kínálja és tanácsot ad azzal kapcsolatban, 
amit éppen létrehoztok. Ezért engedjétek meg, hogy adjak néhány tanácsot Kínával kapcsolatban, arra alapozva amit a 

jövőben látunk. A sárkány lassan mozdul és ott van már több ezer éve, miközben az ország ahol partnerem most ül, alig 

200 éves. Kína tudja mit csinál. A maga módján tanulmányozza a kapitalizmust és még nem fejezte be. Mert az ázsiaiak 
nagyon jól csinálják, hogy valamit szétbontsanak és újra összeszereljenek, tanulmányozva működésüket és jobbat 

készítenek az eredetileg tanulmányozott dolgoknál. Kína most ezt teszi Hong Konggal (a legmagasabb pénzügyi körök és 
a nemzetközi kapitalista tudásanyag, Brit vezetés alatt kifejlesztve). Vajon azt gondolod, véletlen, hogy megörökölték 

Hong Kongot, 99 évig tartó bérbeadás után és hogy ez most, a te életedben történt? Úgy gondolod, ez véletlen? 

Tanulmányoznak és tanulnak és persze sok hasonló hibát fognak még elkövetni, amelyeket a ti országotok is elkövetett, 
addig, amíg eljutnak egy működőképes kínai kapitalizmusig. 

 

De okos dolog volna, ha ez az ország (az USA) és általában a nyugat, támogatná őket olyan területeken, ahol ők gyengék 
és tegyétek hozzáférhetővé nekik a tudást és a bölcsességet, hadd tegye azokat a dolgokat amelyeket tennie kell, 
anélkül, hogy ugyanakkor rájuk erőltessétek a nyugati kultúrát. Hagyjátok meg nekik az ázsiai-ságot és egy olyan 

gazdaságot fognak kifejleszteni, amelyik még erősebb, mint a tiétek és ebben a folyamatban még okozhat meglepetést. 

Mert ez bőséget fog hozni a nyugatnak is a befektetéseken és a terjeszkedésen keresztül. De ez nem újság. 
 

"Nos akkor Kryon, ha nem Kína, akkor biztos a Közel-Kelet." Elárulom nektek, hogy az sem. A Közel-Kelet egy lényegi 

dolog, de nem egy új horizont. Most egy tűzfészket láttok, egy rejtvényt, amelyet meg kell oldanotok és stabilizálni, hogy 

túlléphessetek a 2012-es jelzésen, a reménybe és a békébe. Nem kell ennek a dolognak 2012-ig megtörténnie, de ha 
most elkezdődik, az egy jó dolog lenne. Ez a stabilizációról szól, nem egy új horizont. Ez a civilizáció bölcsője. 

 

Mit gondoltok, a Föld melyik részéről fogok beszélni a továbbiakban? Mi lehet az új horizont? Olyan információt fogtok 
most kapni, amit már nem lesztek képesek ellenőrizni, ebben az életetekben. De persze sokan közületek addig már vissza 

fognak térni (reinkarnálódnak). Tudom kik vagytok mindannyian, akik itt ültök és hogy miért vagytok itt. Ismerem a 
személyes életetek rejtélyeit. 

 
Az AU-ról akarok nektek beszélni. Hogy mi az? Valami a jövőben. Az AU-ról akarok nektek beszélni, ami valószínűleg a 

következő 50 évben még nem fog megjelenni... két nemzedék: az Afrikai Unió. Találkoztatok ma a doktorral, a 

csavarodások mesterével, ahogy én hívom (Dr. Todd Ovokaitys). Ő az egyik, aki segíteni fog gyógyítani az afrikai 
kontinenst ebben a nemzedékben. Mert, amikor majd ennek a nagy kontinensnek a polgárai egészségesek lesznek, 

szükségük lesz majd normális gazdaságra. És amit nem tudtok, hogy létezik egy elfekvő támogatás, hogy ott fekszik több 
milliárd dollárnak nevezett eszköz és csak arra vár, hogy befektessék az ő egészségükbe! Vannak a Földön olyan helyek, 

ahol szintén nagyon világosan látják ezeket a dolgokat. 

 

Ezek a jövő nagyvárosai az Afrikai Unióban. Ez egy tömörülése lesz az afrikai államoknak, nagyon hasonlóan, mint amit 
az Európai Unióban láttok, csakhogy nagyobb és sokkal erősebb, saját biztonságos pénzforgalommal, ami versenyre 

kelhet mindazzal, amit valaha is látott a föld, még a kínaival is. Mert a jövő tartalékai, amelyekre a világnak szüksége 
lesz, Afrikában vannak, beleértve olyanokat is, amelyeknek még tudatában sem vagytok. Ez a következő nagy látóhatár. 

És ebben az új energiában, ez a kontinens meg kell, hogy gyógyuljon. Ez már folyamatban van és valóban meg is fog 
gyógyulni. 

 

Három nagy egészségügyi találmány fog megjelenni ezen a kontinensen, melyeknek egyikét ma leírta itt orvosi 

kifejezésekkel Dr. Ovokaitys. A másik kettő is folyamatban van és szintén gyógyító hatásúak lesznek. Ez a három együtt, 
teljesen meg fogja gyógyítani a kontinenst. Nagy részük már a ti életetekben be fog következni tényleg, ha ez a szervezet 

(ENSZ) is részt tud benne venni. Elkezdtétek már összekötni a pontokat? Egyesült Nemzetek, hozzatok békét Afrikának! 

Összpontosítsatok azokra, akik ellene vannak a békének és hozzátok tudomásukra, hogy miért kell békének lennie. Csak 

az oktatás, a tárgyalás és az érvelés, olyan erős dolgok... erőszak nélkül. 
 

Valójában ezek az új városok, olyan típusú civilizációt fognak létrehozni, amit ez a bolygó még soha nem látott ezelőtt. 
Egyedülállóak lesznek, képesek arra, hogy túlszárnyaljanak mindent, ami valaha is létezett. 

 

Ez az új horizont. Ennek a magvai már a ti életetek során láthatóak lesznek. Figyeljétek a konszolidációt. Minden 

valószínűség ellenére, meghökkentő lesz, hogy milyen fajta pénzek lesznek ott elköltve. És végül majd nem lesz több 
törzsi háború, sem a most még létező korrupció, még a drágakövek gyűjtése terén sem. Talán nekem is elhiszitek, de 

amikor majd elkezdődik, érteni fogjátok. 

http://www.kryon.hu/
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Ó, még egy végső dolog mielőtt elmennék. Először fogom ezt most felfedni és ez lesz az egyetlen alkalom... és társam 

ebbe beleegyezett, hogy megteszi a következő életében. (Lee nem tudott erről az információról, amikor közvetítette.) 
Tudjátok, a fátyolnak ezen az oldalán nem létezik az idő. Minden lehetőséget ismerünk. Nem eleve elrendeltség ez, 

hanem hajlandóság arra, hogy meg fogja tenni amit már eldöntött, egy olyan szinten, amiről fogalma sincsen. Fogalma 
sincs róla, hogy mi következik. De veletek együtt fogja meghallani és akkor tudni fogja és örülni fog neki. 

 
Megközelítőleg 65-70 éven belül - a potenciál létezik - az időnek ezen a pontján, születni fog egy ember, majd felnő. 

Amikor eléri 36. életévét, látni fogjátok, hogy egy fiatal, fekete bőrű vezető bukkan fel Afrikában. És ő lesz a társam, az 

ember, aki most itt ül és engem közvetít. Ezt választotta és ezt akarja a lelke szintjén. Spirituális vezető lesz, nem politikai 
és a célja az lesz, hogy tegyen azokért, akiknek szüksége van a szív érzelmeinek gyógyítására... szüksége van erre egy 

nagyszerű, új civilizációnak. Figyeljetek rá, mert nem Kryon lesz a neve. Inkább egy kulturális neve lesz, amelyet az ő 

nyelvükön majd értenek. 

 
Kedves Emberi Lények, mentsétek el ezt a feljegyzést azok számára akik majd itt lesznek, hogy felismerjék őt a szalagjai 

alapján. Ez a dolog most rejtélyes, de világosan fogjátok érteni, amikor majd megtörténik. Tényleg, tudatában vagyok 
annak, hogy hol vagyok. Ebben a pillanatban a partneremben vagyok és azt érzem, amit ő érez. Ez a spirituális dolgok 

egybeolvadása. Úgy emlékezz erre a napra, hogy ezt a helyiséget ma egy olyan energia látogatta meg, ami egészen más, 

mint amire számítottál. Amikor távozol erről a helyről és úgy döntesz, hogy meglátod ezt a világítótornyot kedves Emberi 
Lény, másképp fogsz innen távozni, mint ahogy megérkeztél. Senki ne lepődjön meg azon, hogy mialatt itt tartózkodott, 

talán történt egy kis gyógyulás is. 

 
Áldottak mindazok ennek az épületnek a termeiben, akik alkalmazottaknak nevezik magukat - egy egész hadsereg, akik 

évente milliók életét mentik meg. 
 

Isten tudja, hogy kik vagytok. 

És ez így van. 

Kryon 

* A Fény a Földön, kvantum-szinten mérve, nem egyenlő a fény- és a sötétség-részek összegével, hanem inkább annak a hányadosnak az 
egyensúlyával, amelyet a kevés fény részecske hoz létre az egész számára. Például, egy pohár víz, mondjuk 2 deci, de adj hozzá néhány molekula 
ízesítőt, az egész pohár víz "ízesített víz" lesz. A fény ehhez hasonló, ahol a meditáló és imádkozó Ember interdimenzionális jellemzői aromatizálják az 
egész Föld vibrációját. 

 

 

Fordító - Korpos Magdolna 

http://www.kryon.hu/

