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ENSZ-beli közvetítés 
New York - 2009. november 13. 

( Forrás: http://kryon.com/k_65.html ) 
 

 
Hogy segítsünk az olvasónak, ezt a közvetítést átdolgoztuk (Lee és Kryon) és kibővítettük, hogy még jobb megértést 
biztosítson. Ami élőben történik, az gyakran olyan energiákat tartalmaz, amelyek egyfajta kommunikációt hordoznak, amit 

a nyomtatott oldal nem tud. Így hát, élvezzétek ezt a feljavított üzenetet, ami New York városában hangzott el, az 
Egyesült Nemzeteknél. 

 
1995 óta ez a hetedik alkalom, hogy New Yorkban, az Egyesült Nemzeteknél működő Társaság a Megvilágosodásért és 

Átalakulásért, felkérte Lee Carrollt, hogy hozza el Kryont egy élő közvetítésre. Ezek a találkozók gyakran nem nyitottak a 
közönség számára, csak az ENSZ küldöttek és alkalmazottak vehetnek rajtuk részt és azok vendégei, így a résztvevők 

száma kisebb. Gyakran az emeleten történnek, biztonsági területen, a bizottságok szobáiban. Ez a mostani hasonlított a 
többiekhez, a látogatók nem feltétlenül spirituális, New Age-es, vagy metafizikai beállítottságúak. Van aki csak azért jött 

el, hogy "lássa mi is történik". Már ez maga megváltoztatja az energiákat, de az üzenetet úgyszintén, amelyek mindig 
világ-eseményekről szólnak. 

 

Még egyetlen égi csatornát sem hívtak meg ilyen sokszor, hogy bemutatkozzon a szervezetnél. Lee-t érte ez a 
megtiszteltetés és dicsőség ezzel a számos meghívással ezalatt a 14 év alatt. 

 
 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 

 
Lesznek itt olyanok akik majd nem fogják megérteni ezt (a közvetítésről beszél), ezért igazítunk az energián. Együtt van 

néhány olyan momentum, ami soha nem lesz együtt újra, különösen ezzel a csoporttal. Ezek mozzanatok a kvantum 

időben, egy olyan időben amelyet te egyenes vonalban élsz meg, de az egyáltalán nem egyenes. Ezért meg kell küzdened 
egy elfogult érzékeléssel, az egyetlennel amivel rendelkezel és az egyetlennel amiben bízhatsz. Ehhez hangolódok én be. 

 
Kedves Ember, ezekben a pillanatokban, ebben a teremben, mindegy melyik felekezethez tartozol, az sem baj ha azt 

gondolod: "ez az ember úgy tesz mintha közvetítene," jókora fényt szállítasz az emberiség tudatosságába. Ahogy itt ülsz 

ebben a teremben, ezen a helyen, ebben a valóságban, a váltás tudatosságában ülsz. Fényed jóval nagyobb mint ahogy 
gondolod, mert az, hogy elhozott erre a helyre, hogy kíváncsi voltál erre a találkozóra, a bizonyítéka annak, hogy valami 
ott van benned, keresi a tudatosság fejlődését, ami ezzel a váltással történik. 

 

Én tudom, hogy hol vagyok. Egy energia-takarót terítettünk ma szét ezen a helyen. Titeket takartunk be vele. Hagyjuk, 
hogy egy pillanatra rátok nehezedjen, hogy kellemesen elterüljön. Ez itt a gondoskodás helye, egy intellektuális hely. 
Hozzá szeretnénk adni ehhez az energiához, azt hogy "spirituális hely". 

 

Te pedig azt gondolod magadban: "Lehet ez valóságos? Vajon lehetséges, hogy az ember ott a széken valóban 
kapcsolatban van a fátyol túlsó oldalával?" Adok nektek fél percet, hogy érezzétek, hogy felfogjátok, mert vannak itt 

olyanok akik meg tudják tenni. Egy okos társaság van itt jelen... olyanok akik tudni akarják, hogy vajon ez az energia 
valós, vagy sem. Nincs szükségünk sok időre, nincs szükségünk a zenére, mert ebben a pillanatban angyalok lépnek a 
terembe és odaülnek az öletekbe, vagy ahova akarjátok. A Szellem azt szeretné, hogy jól érezzétek magatokat az 

ítélőképességetek birtokában és ezzel az üzenettel, ami az igazság üzenete. Mert ma ezen a helyen elmondom nektek a 
potenciálokat, annak a lehetőségeit amivel szemben álltok. Szemügyre vesszük a közeli jövőt és a távoli jövőt egyaránt. 

Megtettük ezt már nem egyszer ebben az épületben ezelőtt is. 

 

Ez a hetedik alkalom, hogy itt bemutatjuk Kryon energiáját. A hetes egy szent számjegy, ezért hadd töltsük fel a termet 

szentséggel. Vannak akik ezt érezni fogják és már kezdik érezni ahogy a terem egy kicsit felmelegszik. Nem vagytok itt 

sokan, de talán ti rendelkeztek a fénnyel és azt szeretnétek, hogy ragyogjon? Talán azért jöttél mert szeretnéd megtudni 
milyen az amikor sugárzod ezt a fényt? Mindjárt elmondom, még mielőtt a bolygóról kezdenék beszélni. Amikor elhagyod 

ezt a termet, megvan rá a lehetőséged, hogy reményt vigyél magaddal - ne drámát, ne szenvedést, ne egy olyan tervet, 
ami megoldhatatlan, hanem teljes mértékben pozitív reményt. A tudás és az intuíció ami rendelkezésedre áll, grandiózus, 

nagyobb, mint ennek a bolygónak bármelyik történelmében bármikor is volt. 

 
Több ember él együtt a Földön és több ember fog összejönni a béke gyülekezésében mint eddig bármikor. Hogy ez a te 

életedben lesz-e még? A magok már a helyükön vannak. Hamarosan meglátjátok majd őket és van aki már látta 

közületek. Az irónia az, hogy ez az a hely, ahol ezek a dolgok elkezdődtek. Ó nem, nem a nagyteremben, hanem azokon 
a helyeken ahol egészséget teremtettetek, ahol azelőtt nem volt egészség. Örömöt, ahol nem volt öröm és normális 
állapotot, ahol szenvedés volt. Azok akik ebben az épületben hallják szavaimat, pontosan tudják majd, hogy miről 

beszélek. (Kryon az ENSZ fő céljáról beszél, hogy segítsen élelemmel, jó minőségű vízzel, oktatással és a harmadik világ 
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gyermekeinek egészségével.) Ez olyan valami, amiben mindig is sikeresek voltatok, de amiről nagyon ritkán beszélnek. 

 

A távoli jövő 

 

A legutóbbi alkalommal amikor itt voltam, olyan valamiről beszéltem, ami két generációra van tőletek. Egy kontinensről 
beszéltem amelyik meggyógyul, az AU-ról (Afrikai Államok Úniójáról). Ennek az új csoportosulásnak egy közös pénzügyi 
rendszeréről beszéltem. Egy kontinensről beszéltem, amelynek több gazdasági befolyása lesz mint eddig bármely 

kontinensnek a bolygón. Mert egészséges lesz, teli új gazdasági reményekkel, telve vállalkozó szellemmel, lehetőségekkel 
és több millió olyan polgárral, akik építkezni akarnak, akik otthont akarnak, akik jó kormányt akarnak, stabilitást és végül 

is ők egy hatalmas piacot jelentenek. Túl a kínaiakon, akiknek még meg kell birkózni a régi módszerek 

megváltoztatásával, az AU arról szól, hogy a nulláról indulni és megteremteni valamit a kezdetektől. 
 

Nos, a bolygónak eme potenciálja, még egy elég távoli valami és akik itt vannak a teremben, nem fognak elég sokáig élni 

ahhoz, hogy megtudják, vajon Kryonnak igaza volt-e, vagy nem. De a jegyzetek amelyek erről az üzenetről készülnek, 
megmaradnak örökre. Így fog eljönni Kryon hitelessége abban a jövőben... talán egy kicsit túl későn azok számára akik 

ma itt ülnek és kételkednek. Azonban ez most kezdődik. 

 
Mozgalmas idők várnak most rátok, hogy ilyen módon képzeljétek el Afrikát. A kulcs a gyógyítás lesz. Ez a kezdet is. Hogy 
úgy mondjam, egy kontinens ahol nagyon kevés betegség van, friss ivóvíz, megjelenik majd a kormányzati összhang 

tudatossága. Erre te azt mondhatod: "Afrikában ez soha nem fog bekövetkezni!" Mi pedig, hogy csak figyelj. Meg fog 

történni, de a ti életetekben csak ezeknek a változásoknak a magjait fogjátok meglátni. Nem fogjátok látni amint 

megtörténnek, mert ez két generáció távlatában történik, ötven év telik el, mire ez bekövetkezik. Egy próféciával is 

szolgálok, hogy ki lesz majd akkor, ha úgy dönt, aki most a társam. Mondtam már, hogy majd visszatér és egy fél 
évszázad múlva ott találja magát, abban a népességben mint fekete vezető. Igaz is, az majd megváltoztatja az egész 

felfogást arról, hogy mit hoz a bolygónak ez a szín. Mert ebbe az új Afrikába eljön a tisztelet, a kitartás és sokan fognak 
vágyakozni erre. 

 

A közeli jövő 

 
Most hadd mondjak néhány dolgot, ami közelebb van hozzátok (lehetséges még a te életedben). Óvatosan értelmezzétek 

ezeket a szavakat, mert ezek a most potenciáljai. Nem egy olyan jövőről beszélnek amelyik abszolút vagy empirikus, 

aminek meg kell történnie, mert nincs ilyen dolog. Annak amiről beszélek, még a potenciálja és az időzítése is változik az 
Emberi tudatosságtól függően. Vannak dolgok amelyek most vannak folyamatban és amelyek meglepetést okozhatnak, 
csak felsorolom őket ebben a rövid üzenetben. Mert ezek majd megoldják a megoldhatatlant, a modern idők egyik 

legnagyobb rejtélyét, azt amit sokan úgy éreznek nem lehet megoldani. Ez azoknak a véleménye akik úgy érzik, hogy az 
Emberi tudatosság soha nem fog megváltozni. 

 

Pillanatnyilag amiről most beszélünk 2009 novemberében, azok lehetőségek a bolygón. (Itt Kryon egy dátum-bélyegzőt 
nyomott az üzenetre, a jövendő olvasóknak) Van néhány olyan régi energiás diktatúra, ami lefoglalja az energiáját 

azoknak akik itt dolgoznak a nagy termekben, (a gyűlésterem) de ezek elmennek maguktól. (Ezek olyan diktátorok, 
akiknek törvényes helyük van a nagy Gyűlésteremben, mint különleges országok vezetői és az ENSZ tagjai.) Már régóta 

látjátok őket és saját magukat fogják megbuktatni. Egyszerűen azért, mert teljes mértékben elveszítik a kapcsolatot azzal 

a valósággal amit a népük akar. A régi energiájuk fogva tartja őket és a saját népük fogja őket félreállítani. Láttatok ilyet 
néhány országban az elmúlt húsz évben. 

 
A köztudatban az van, hogy a dolgok lineáris módon történnek, ahogy mindig is történtek. Az a vélemény, hogy ez soha 

nem változik. Az a vélemény, hogy össze kell jönnie logikus módon bizonyos fajta dolgoknak, hogy megegyezéseket 
hozhassatok létre. Az a vélemény, hogy bizonyos esetekben nyomást kell gyakorolni, más esetekben nem kell nyomást 

gyakorolni ahhoz, hogy a kormányzat reagáljon vagy ne reagáljon. Ezek azok a dolgok amelyeket mindig is 
alkalmaztatok, hogy elérjétek, hogy bizonyos kormányzatok úgy viselkedjenek ahogy ti akarjátok. Hívjátok azt 

embargónak, hívjátok szenvedésnek, hívjátok nyomás-gyakorlásnak. Megtörténhet veletek az is, hogy ezek a dolgok 

egyszerűen nem működnek az új energiában. Az erőszakos intézkedés nem úgy működik többé ahogy azt megszoktátok. 
A régi energiás diplomácia nem más, mint ezeknek a dolgoknak a késleltetése a régi módszerekkel. 

A mai energiák olyan dolgokat hoznak amire senki sem számított, köszönhetően az országok közti kapcsolatok egy 
teljesen új megközelítési módjának. A kompromisszum, az erő és az egyetértés új társulásai lesznek a siker "új 

irányvonala". A fegyverek és harcászati eszközök ereje nem teremt reményt, örömöt, egészséget, vagy nem épít új 

iskolákat és kórházakat. Ezért a szerepük abban a forgatókönyvben, hogy"ki az erősebb", halványulni fog. A "ki az 
erősebb" helyett, inkább a legmagasabb tudatossággal rendelkező kormányzatoknak jut vezető szerep. Amelyek 

leginkább képesek biztosítani népüknek a minőséges életet és a pénzügyi biztonságot. Éppen ezt látjátok a saját pénzügyi 
rendszeretekben, amelyet lassan elkezdtek "tisztítani". 

 
Meg fogtok lepődni, hogy mindez hogy működik, mert nem a megszokott módon. Nem sok idő kell neki és meglátjátok, 

hogy az Észak Koreai probléma eltűnik. Látni fogjátok, az egyesülés bizonyos formáinak indulását és a potenciálok azt 
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mutatják, hogy inkább a maguk módján történnek, mint amiatt amit ti itt tesztek (az ENSZ). Bölcs dolog lenne a 

részetekről, ha ebben a dologban az érvelés vonalát követnétek és visszafognátok a dolgokat, amelyeket éppen most 
terveztek. (Ez egy közvetlen tanács Kryon részéről, azzal kapcsolatban, amit az ENSZ tervezhet Észak Koreában, arra 

kérve őket, hogy legyenek türelmesek, mert már valami más az, ami a fazékban fő.) 
 

Megdöbbentek majd Dél Amerika stabilitásától. Már most kezdődik, mert a bolygó kundalini energiája abba az irányba 

mozgolódik, hogy a kontinens alsó részén ágyazza be magát, Chilében. Fenn Kolumbiában, lenn pedig Chilében vannak a 
leginkább stabil és állandó kormányzatok, amit valaha is láttatok Dél Amerikában. Ők egy olyan platformot készítenek 

országaiknak, amelyen egyesíteni tudják őket. 

 

A múltban voltak itt olyan hősök, akik megelőzték korukat, megkísérelték egyesíteni a dél amerikai államokat, mint 
spanyolok, mint portugálok. Ez nem feltétlenül fog bekövetkezni (hogy egy Ember vezessen hadjáratot az egységért), de 

ami meg fog történni az a tudatosság találkozása. Hogy úgy mondjam, a stabilitás megkeresi a saját központját, mert a 

remény a kulcs és a régi módszerek eltűnnek. Csak egy diktátor van még, aki félbeszakíthatja mindezt: 
megszámlálhatjátok a napjait és ezt itt mindenki előtt elmondom, hogy lássátok és hogy figyeljetek. Mert a régi energiák 

nem tudnak meglenni az új energiás tudatosságú népességgel. Azok az energiák megbuknak maguktól belülről. Vagy ez 
lesz, vagy minden valószínűség ellenére, akár meg is változhat. Majd meglátjátok és én itt ezt elmondtam. 

 
Ünnepelni fognak hamarosan a kis Karib szigetországban, 90 mérföldre az amerikai partoktól. Talán először fog az 

Egyesült Államok türelemmel viseltetni velük szemben. Hagyni, hogy amit egy nagyon közeli kommunista kormányzatként 
tartottak szemmel a múltban, most olyan legyen a berendezkedés szempontjából amilyen, korlátlan kereskedelmi és 

utazási lehetőségekkel. Ez nem fér bele semmilyen világszemléletbe amit bárki közületek valamikor is feltételezett volna, 

mert mind a mai napig ez a kérdés "fehér és fekete" volt, a kínai váltásig, hát ez van. (Kryon kacsint) Most talán itt az idő 
Kuba számára? Mondom nektek, hogy ez már történik is. 

 
Ezzel elérkeztem addig a jóslatig, amit már néhányszor elmondtam. És azért mondom el újra, mert erősen áll (a potenciál 

nem változik). Egy olyan szokatlan dologról van szó, amiről soha de soha el se tudnád képzelni, hogy megtörténhet és itt 
Iránról van szó. Újra elmondom nektek, ahogy már három alkalommal elmondtam, három másik csoportnak. Most itt az 

ENSZ-nek ezekben a termeiben akarom megállapítani. Irán hordozza annak lehetőségét, hogy a leginkább stabil, 

legnagyobb forgalmat bonyolító és legnagyobb befolyással bíró nemzet legyen a Közel-keleten. És ha ez a potenciál 
megvalósul, Irán ifjúsága lesz az aki létrehozza "a Nagy iráni Fordulatot." 

 
Ha majd Iránt az ifjú muzulmán nemzedék irányítja, de a régi "mullah elme" energiája nélkül, stabilitást fogtok 

tapasztalni. Mert ennek a nagy nemzetnek a fiatal nemzedéke kezd majd körülnézni és meglátja, hogy milyen változást 

tud hozni a békés kereskedelem és a beruházás. Az ösvény amelyen az idősebb generáció járt, teli volt gyűlölettel, 

félelemmel és háborús fenyegetésekkel. Az csak egy ezeréves fájdalmat állandósít, táplálja a régi ellenségeskedést és 
életben tartja a háborúskodást. Az ifjú nemzedék majd rájön, hogy a prófétájuk az egységet hirdette és elkezdik majd 

alaposabban tanulmányozni az Iszlám valódi jelentését és nem lesz lehetetlen még a régi ellenségek egy asztalhoz 

ültetése sem. Mert a prófétájuk erről beszélt és elsősorban ezért jött közéjük. 

 

Amire az utolsó sorban gondolnátok, vagy el sem tudnátok képzelni, hogy valamikor is megtörténik, nagyon nagy 

valószínűséggel megtörténik. A potenciálok még azt is mutatják, hogy Irán közbenjár a jeruzsálemi béke érdekében és a 
befolyásuk és befektetéseik kezdenek nagy hatással lenni a megoldásra Izraelben, nem csak Izrael és akiket úgy hívtok 

Palesztinok, közötti megegyezés szempontjából, de egy sokkal fontosabb dolog szempontjából, ami megteremtheti a 

megoldásokat a körülötte lévő muzulmán államokkal is. 

 
Jeruzsálem egy megosztott város. Vagyis jelen vannak a zsidók, a keresztények, az örmény keresztények és a muzulmán 
befolyás és mindez négy negyedben megosztva. Képzeld el ugyanezt a forgatókönyvet, de igazoló okmányokkal! Vagyis 

marad ugyanaz a berendezés, de átalakítani egy külön országgá, vagyis "a béke területévé". Erre te: "A zsidó nép ebbe 
sosem menne bele!" Kérdezd csak a zsidó szóvivők fiatalabb generációját, ha majd lehetőségük lesz megfontolni, mert 
meg fogtok lepődni a válaszon. Tényleg cserélnének egy olyan lehetőségért, hogy olyan területen telepedjenek le, ahol 
mindnyájan szívesen élnének! Ők is kezdik osztani a fiatal iráni tábor véleményét erről... inkább kompromisszumot és 

békét teremteni, mint folytatni a gyűlölet és az összeférhetetlenség ösvényét. Az utánatok következő bölcs generáció, a 

gyermekeitek, majd végre a kezükbe veszik a kormányzás gyeplőjét és a gondolkodásban lévő különbség nyilvánvaló 

lesz. Az igazi háború az lesz, a régi és az új energia között. Ez Kryon üzenete, már több mint 20 éve. És ezt a háborút 
meg lehet úgy nyerni, hogy mindkét oldal nyertes legyen. 

 
Micsoda koncepció, a közel-keletiek által létrehozott béke Közel-keleten! A múltban ti úgy éreztétek, hogy majd innen 

ered (az ENSZ-ből), vagy a nyugati befolyás teremt kompromisszumot a két oldal között, akik még csak nem is 
találkoznak majd egymással! A potenciálok azt mutatják, hogy ez a Közel-kelet kellős közepén fog megtörténni, nem 

pedig Nyugatról. Nem azoktól ered akik minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy olyan körülményeket teremtsenek, hogy 

a közel-keleti országok a nyugati gondolkodásmód kereteinek megfelelően működjenek. Ez a lehetőség amiről most 

beszámolok, nem egy olyan dolog, ami ott van a jövőkutatók listáján, hogy megtörténhet. Ezt hívjuk mi "ismeretlen 
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tényezőnek." Ugyanaz ami a Szovjet Unióval is történt... még egyszer, ez a valami egyetlen jövőkutató képernyőjén sincs 

a lehetőségek között. 
 

A háborúk elmúltak és az érzelmek megfakultak. A nagy Polgárháború az Egyesült Államokban nem hozott létre állandó 
megosztottságot a tudatosságban. A második Világháború nem teremtett örök ellenségeket. Ellenkezőleg, ma azt látod, 

hogy azok a kormányzatok és polgárok együttműködnek. Legtöbbjüknek semmi kapcsolata ezekkel az érzésekkel a 

múltból. A Közel-kelet, az más és úgy gondolták, hogy ami a múltban történt, az "történik ma is". Ez fog megváltozni. 
 

Azt fogjátok tapasztalni, hogy az Iránt övező országok csatlakoznak Iránhoz, még a volt ellenségek is. A határok lazábbak 

lesznek. Végül ez még Pakisztánt és Afganisztánt is érinteni fogja, mert nem akarnak kimaradni az új Közel-keleti unióból. 
India is közreműködik olyan módon, hogy felkarolja Pakisztánt a kereskedelemben, mint ahogy még soha. Akik előnyben 

részesítenék a régi energiás gondolkodást, nem tudnak hova rejtőzni, mert a béke lesz a fő irányvonal. Egy teljesen új elv 
fog jelentkezni, miszerint: "ha most meg tudjuk állítani a gyűlölet hagyományát és megtanítjuk a gyermekeinket 

reménykedni, végül lesz a nemzeteknek egy olyan csoportja, akik majd csak akkor fognak emlékezni a feszültségekre, 

amikor a történelemkönyveket olvassák." Egy kvantum generáció érkezik, amelyik képes előre gondolkodni, messze túl a 
saját életükön... túl a szüleik tanításán a régi gyűlöletről és a régi módszerekről. Ez valójában része annak az új 

szakadéknak, ami majd kifejlődik a szülők és gyerekek között a következő 50 évben a Közel-keleten. 

 

Ezt látjuk mi és ezt még megélitek sokan akik itt vagytok. Történhet lassabban, attól függően, hogy ti mit tesztek. De 

történhet gyorsabban is, attól függően, hogy ti mit tesztek. De miközben a társam közvetíti ezt az üzenetet, ez a dolog 

már történik. És ez azért van, mert szóltunk ennek a lehetőségéről, ott 1989-ben. A dolgok lassan mennek végbe a 
politikában és a tudatosságban is. Sokaknak ez néha túl lassú is. Úgy nézzétek, hogy ezek a dolgok elkezdődjenek még 

mielőtt ennek az épületnek a felújítása befejeződik. (Az ENSZ épületének felújításáról beszél, ami akár öt évbe is 
beletelik) Látni fogjátok, ahogy a magok elkezdenek kihajtani és igen lesznek ütközetek, hogy ezt megakadályozzák... a 

régi az új ellen. Ezek pillanatnyilag a potenciálok. Ha tovább tart... a potenciálok mégis ezek. Egy hógolyó gördül lefelé a 
gondolatok tudatosságában, egy bámulatos akció. És már robog. Erőteljes, interdimenzionális és ti nem láthatjátok. De 

én igen. Nagyon nehéz lesz megállítani... ez a béke a Földön. 

 
Én vagyok Kryon. Tudom kik vannak itt. Talán érzitek Isten szeretetét a szívetekben, hogy ezek a dolgok igazak és 

pontosan így vannak, ahogy ez az égi csatorna általam látja, mert én szeretem az emberiséget. Soha nem mondanám 
ezeket a dolgokat, ha nem így volna. Semmi értelme jó híreket hozni, ha azok nem történnek meg. 

 
És ez így van. 
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