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Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntünk egy világhírű amerikai médiumot, Lee Carrollt a stúdióban és 

ahogy mondtam ez nagyon nagy dolog, hogy itt van nálunk, mert soha egyetlen magyar televízióban nem 

vállalt szereplést. Az intuíciói hozták el ide a Reggeli stúdiójába, nyilván érezte, hogy mi vagyunk itt most 

végül is a legjobbak, tehát ide kell jönni hozzánk. Amit külön köszönünk neki és Verrasztó Annamáriának 

is, aki segíteni fog nekünk a beszélgetésben.  

Lee, hát ugye azt tudjuk, hogy egy sikeres mérnökkel állunk, vagy ülünk szemben most. De ugye senki 

nem születik médiumnak. Hogy indult el ez az egész történet az életében, ez az egész médium ügy? 

Nagyon érdekes, hogy számos embernek vannak spirituális tapasztalatai és teljesen mindegy, hogy eredetileg ők 

mérnökök vagy tudósok voltak-e. Mindenféleképpen megváltoztatja az életüket a spiritualitás. Pontosan ez történt velem 

is. 

De valami történt, ami ezt elindította. Mi volt ez? 

Igen pontosan. Felkerestem néhány spirituális intuitívot. Tulajdonképpen a feleségem cipelt oda, én persze nem akartam 

menni. Egyáltalán nem akartam menni. Az a két intuitív akiket felkerestem, 3 év különbséggel, pontosan szó szerint 

ugyanazokat a dolgokat mondták. Azt mondták, hogy létezik egy angyali entitás, egy angyali lény, aki szeretne beszélni 

velem.  

Akinek a neve... 

Kryon 

Ki ez a Kryon tulajdonképpen, akinek a szavait vagy a gondolatait ő tolmácsolja? 

Tudom, hogy furcsán hangzik, amit most mondok. De el tudjátok képzelni, hogy milyen nehéz lehetett egy mérnöknek 

ezt felfogni? Tehát amikor arról beszélünk, hogy ki Kryon, ő pontosan egy angyal és ilyen érzést is érzek a közelében. Egy 

hihetetlenül szerető energia, tehát nem érezzük magunkat furcsán a jelenlétében és mindig a békéről közvetít 

üzeneteket. 

Hát ez nagyon fontos. Tehát ha üzeneteket közvetít Kryon, akkor végül is 2012-vel kapcsolatban is 

lehetnek és nyílván vannak is üzenetei. Mert ez egy nagyon fontos változás, amitől sokan félnek, azt 

gondolják, hogy katasztrófa és a világ vége következik. Ugyanakkor Kryon ezt másképp látja. 

Igen. 2012 a mai nap tulajdonképpeni témája és szeretném leszögezni, hogy ez nem a vég napja lesz. Tehát nem a 

végzet vár ránk. Fontos lenne megérteni az embereknek a Maják valódi jóslatát. Ott nem pusztulásról és végről volt szó.  

Ugyanakkor pedig belekapaszkodtak - pontosan a hollywoodi filmvilág - ebbe az egész ügybe és pánikot 

keltően katasztrófafilmek készültek - konkrétan egy mindenféleképpen -, ami arról szól, hogy nincs több 

út, csak a világvége. 

Szerintem ez bizonyos fokig érthető, hiszen a média feladata, hogy minél több dolgot eladjon a filmekben, minél több 

speciális effektus kell, de valójában nem erről szó 2012. Tudtátok, hogy nem ér véget a Maja naptár 2012-ben? 

Hát most már tudjuk. 

Egészen 4000-ig terjed a kalendáriumuk.  

Igen, de akkor mi a 2012 valódi üzenete? 

A Maják azt jósolták meg, hogy a legeslegnagyobb tudati eltolódást fogjuk megtapasztalni, amely valaha történt itt a 

bolygón. 
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Ezt picit próbáljuk meg azért a hétköznapi nyelven lefordítani. Mit érzékelünk mi ebből? 

Számos szakértő foglalkozott a Maja jóslatokkal és sokkal inkább társadalmi változásról szólnak ezek, mint bármi másról. 

Sokkal inkább az emberek elvárásairól, a szándékaikról szólnak a jóslatok.  

Bennünk valamilyen módon érzékelhető lesz a változás, vagy nekünk kell tenni valamit azért, hogy ez a 

dolog bekövetkezzen? 

Szerintem tapasztaljuk a változást, hiszen láthatjuk akár a gyerekeinkben, vagy azokban az eseményekben, amik most 

történnek Egyiptomban, Líbiában, Szíriában. Ha pedig az asztronómiai oldalát nézzük a jóslatoknak, tulajdonképpen nyílik 

ott egy 36 éves ablak 2012-ben, nem 1 nap alatt zajlanak le az események. 

Akkor a félidejéhez érkezünk ugye, a galaktikus együttállás félidejéhez? 

Pontosan így van, szó szerint. De ez azt is jelenti, hogy a Szovjet Unió bukása is beleesett ebbe a 36 éves periódusba. 

Tehát ez is része ennek a 36 éves 2012 élménynek. Egyáltalán nem számított senki a Szovjet Unió bukására, sosem 

jósolták meg.  

Ez tulajdonképpen jelentheti azt, hogy nem lesz ember a Földön, akit ne érintsen ez a nagy változás? 

Ne úgy tekintsünk erre, hogy valami történni fog velünk. Inkább úgy tekintsünk erre, mint egy folyamatra, amit a bolygó 

majd nagyon szépen lassan és a megfelelő módon fog végigjárni. Én azt tanítom, hogy látszani fog a változás, akár már 

most is látjuk. Ha végigtekintünk a világon, azt látjuk, hogy a dolgok most is egységre törekszenek, ahelyett, hogy a 

távolság nőne közöttük. Mindig érdemes a nagyobb képre koncentrálni, nem annyira a hírekre, például a tegnap 

aktualitásokra. 

Hát azért jó, hogy eljutottunk a katasztrófáktól, egészen a pozitív dolgokig. Én megnyugodtam 

mindenesetre. Megnyugtató volt és nagy öröm volt hallgatni Lee Carrollt. Mennyi ideig tartózkodik még 

Magyarországon, egyáltalán találkozik a magyar emberekkel még? 

Ebben a csodálatos városban egy hetet fogok tölteni és körülbelül 500 ember előtt fogok előadást tartani. 

Nagyon szépen köszönjük. Nagyon örülünk, hogy találkoztunk önnel. Kívánunk minden jót! 

Köszönöm. 
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