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Haladás a sötétségből a fénybe 
Buffalo, New York - 2017. június 24. 

( Forrás: http://www.kryon.com/CHAN2017/k_channel17_Buffalo.html ) 
 

 

Hogy segítsék az olvasókat, a tisztább megértés érdekében Lee és Kryon újra átvizsgálták ezt a közvetítést. Az írott 
anyagba esetenként plusz információ is belekerülhet. Az élőben elhangzottak sokszor olyan energiát hordoznak, és 

olyasfajta kommunikációt tartalmaznak, amelyet a nyomtatott szöveg nem képes visszatükrözni. Szóval, élvezzétek ezt a 
kibővített üzenetet, ami Buffalo-ban lett átadva. 

 

 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 
 

Azt akarom, hogy helyezzetek egy buborékot eme helyszín köré, zárjatok ki minden más hangot és elképzelést! Egy 

bizonyos energia van itt a számotokra, és néhányatoknak ezen nap tanítása "aha" energiát hordoz. Olyan valami ez, ami 
nem újdonság - mivel ez emlékezés. 

 
Kedveseim, sokatok számára jó néhány ilyen visszaemlékezés lesz még, és ez az, amire ezúttal számítottatok. El fogtok 

kezdeni visszaemlékezni az ősi napokra - azokra, melyeknek értelme volt. Ezek azok a dolgok, amiket a múltatokban 
sámánokként megtanultatok és megtapasztaltatok. Az ősök ti voltatok öreg lelkek, és bizony sok visszaemlékeznivalótok 

van.  

 
Emlékezni fogtok számos olyan jóslatra, amiben még ti is - mint ősök - részt vettetek. Tudván bizonyos szinten azt, hogy 

egy napon tényleg benne lesztek abban a jövőben - és hát most itt is vagytok. Mindezen dolgok értelmet nyernek 
azokban az érzésekben, amikben most van részetek. Ez a jelenlegi közvetítés olyan, amely felteszi a kérdést: "Hogy 
fogtok most szerepelni az életben, a sötétségből a fény felé haladva?" Amikor ti - mint öreg lelkek - szó szerint évezredek 

óta jelen vagytok a Földön, a teremtéstörténet óta, szó szerint át vagytok itatva a fény és a sötétség tudásával. 
Civilizációról-civilizációra, valamilyen szinten itt éltetek. Még olyan civilizációk részeként is itt voltatok, amikről a 

történelemkönyvek még csak nem is tudnak.  
 

Hát ilyen öregek vagytok. Mégis, minden alkalommal, amikor itt voltatok a bolygón, az alacsony tudatosságba tértetek 
vissza. Egy 10-es skálán - ahol az 1-esnél indul a tudatosság, és a 10-esnél a legbölcsebb -, az emberi civilizáció még 

csak 3 és fél körül tart. Ennyire fejlődött ki bármely civilizáción belül ezen a bolygón. Legyetek tudatában annak is, hogy 

néhány civilizáció magasabbról indult, de alászállt oda, amivel most ti is rendelkeztek. Évezredeket éltetek le a régi 
energiában, és itt vagytok egy olyan változó energiában, ahol a fény elkezdi megmutatni önmagát, és ahol a sötétség 

elkezd tehetetlenségében kapálózni.  
 

Az alacsony tudatosság (sötétség) vesztésre áll, mert maguk a tulajdonságok, melyek táplálták azt, többé már nem 

elérhetőek. A rendszerek, amiket a becsületesség hiánya és a kapzsiság jellemez, el fognak kezdeni összeomlani. Ez a 
bolygó különböző részeire lesz először hatással, majd más területek is követni fogják azt. Azonban össze fognak omlani, 

mert a fény nyer. Mi a helyzet veletek személyesen? Hogyan történik ez, hogy többezer évnyi sötétségből besétáltok a 
fénybe? Mely olyan szokásokat visztek magatokkal ebbe az új korszakba, amelyek mégis valamennyire sötétségben 

fognak tartani benneteket?  
 

E pillanatokban, csupán csak néhány tulajdonságot kívánok megosztani veletek. Ezek olyanok, amik gondolkodásra 

késztetnek, öreg lélek. Ti vagytok a bolygó reménysége, a bolygó fénye, az öreg lelkek. Ti vagytok a bolygó tapasztaltjai, 
mégis olyan sokan közületek még mindig a sötétségben dolgoznak a kirakóson. Hogyan fogjátok ezt csinálni? Egy 

tulajdonságlistát készítek - ahogyan azt gyakran teszem is -, és az nem lesz túl hosszú. A felsorolás lépéseket és 
meglátásokat fog képviselni a sötétségből a fénybe való elmozdulási folyamatban. 

 

Hit 
 

Mint sok általunk átadott más lista, ez is így kezdődik: Hisztek benne? Hisztek benne igazán? Adtunk át közvetítéseket az 
egészségről, és az Akasha kiaknázásáról szóló képességetekről. Beszéltünk rólatok, a sejtjeitekkel való kommunikációról, 

és a Veleszületettről való munkáról. Mindezekben pedig az első számú mindig ez: hisztek benne? Annak oka, hogy ez az 

elsődleges és legfontosabb lépés az, hogyha a tudatosságotok nem fogadja be azt igazságként, akkor a testetek többi 
részének esélye sincs rá. Ti vagytok a sejtjeitek főnökei, és a tudatosságotok beszél a "Veleszületetthez". Mindezt el kell, 

hogy fogadjátok, a sajátotokká kell tennetek! Hisztek benne? Tényleg hisztek abban, hogy egy váltás zajlik épp? 
 

Ahogy körülnéztek a bolygón, és ránéztek mindarra, ami az üzleti életben és a kormányzatban működik, akkor valami 
furcsát láthattok. Habár ezek a dolgok mind rendszeresen megtörténtek egy régi energiában is, ebben az újban 
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bukdácsolnak, vagy legalábbis helytelennek tűnnek. Sohasem láttátok ezt az energiát, melyek még sose lettek letesztelve 

az életöltőitek alatt. Ember soha nem látta még ezeket az érkező tulajdonságokat. Ha fogtok egy sósvízi halat, és 
édesvízbe teszitek, akkor el fog pusztulni. Kivéve, hacsak nincs valami mechanizmus a számára, mellyel finomíthattok az 

anyagcseréjén. Ezek ugyan vízi élőlények, de nem azzal a fajta vízzel élnek. A sötétségből a fénybe haladtok, és habár 

sok életet leéltetek már, a paradigmák mások. Hozzájuk kell igazodnotok! Tehát, az elsőszámú az, hogy hinnetek kell 
benne. 

 
Tényleg ez történik a bolygón, vagy ez csak valami olyan dolog, amit egy szeminárium közvetítése alatt hallottatok? 

Vágyálom csupán - valami, amire nem vagytok igazán készek - vagy pedig a részei vagytok? Ha igen, akkor azt kell 

mondjátok: "Értem! Hűha, ez tényleg megtörténik! A jó helyen vagyok, a jó időben. A váltás része vagyok. Ez az egyik 
legnagyszerűbb dolog, ami valaha is történik a bolygón. A megfelelő időben élek, és ezért jöttem." 
 
Néhányan közületek lehet, hogy túlelemeznek mindent, és azt mondják: "Nem lehet, hogy erre az új sötétség/fény 
váltásra jöttem, mert túl öreg vagyok. Ez vagy az rossz nekem, így nem tudok előrehaladni valami ennyire más dologgal, 
ennyi változással kapcsolatban." Kedvesem, a fény teremtése valami olyasmi, amit a legjobban csináltok, nem számít, 

hogy kik vagytok, mennyi idősek vagytok, vagy hogy mi is történik a testetekben. Az együttérzés és a fény megteremtése 

a tudatosság legelegánsabb működésének módja, és ezt mindannyian meg tudjátok tenni. 
 

Olyan sokan vannak, akik azt mondták: "Nem jövök vissza. Elvégeztem a feladatom!" Óh, de igen, visszajöttök! Ezt 
mondom újra és újra. Ki nem hagynátok a bulit! Kedveseim, ezúttal nem fogjátok elkövetni ugyanazokat a hibákat. 

Frissességgel fogtok megérkezni, és egy olyan Akasha emlékezettel, ami új bölcsességet fog teremteni. Ez az, ami később 

meg fog történni, de most van rád igény, öreg lélek. Most itt vagytok, hogy még ezen életetek alatt - szó szerint - 
megnyerjétek a fény és a sötétség ezen csatáját. Ez az, amiért felajánljuk számotokra a hosszabb élet információját - 

amikor elkezditek megérteni, hogy hogyan is gyógyíthatjátok meg a testeteket, beszélhettek a sejtjeitekhez, és 
teremthetitek meg azt, amiről az orvostudomány azt mondta, lehetetlen. 

 
Néhányan itt ülnek most, és már meg is tették. Tudom, hogy kik vannak itt, és tudom, hogy kik ülnek velem szemben. 

Bővelkedtek a csodákban, és a szinkronicitások jelen vannak a hallgatóság sorai között. Tudom, hogy mi történt az 

életetekben - a Szellem tudja. Annyira érettek vagytok már erre az információra! Ha egyszer eldöntöttétek azt, hogy ez 
valóságos, és elhatározzátok, hogy azt magatokénak tudjátok, akkor elkezdhetitek az utazást a fénybe. Következőre fel 

kell, hogy tegyétek a kérdést: "Ha ez valós, akkor mit fogok tenni, hogy együttműködjek vele? Mi változik meg bennem, 
mert értelmeztem, vagy magaménak tudom a tényt, hogy a sötétség/fény váltása megtörténik?" Ez a korszakok 

jóslatainak a beteljesedése, és olyan időben éltek, ami szokatlan és megérett a változásra. Mi a következő lépésetek? Mit 

fogtok csinálni? 
 

A régi tudatosság szokásai 
 

Emberek, régi szokásokat tartotok meg, és ezen semmi szégyellnivaló nincs, ne legyen bűntudatotok miatta! A szokások 

csak szokások. Megtettétek azt, ami ahhoz kellett, hogy túléljetek az életben, és most annak szövete, amihez eddig 
hozzászoktatok, elkezdett megváltozni. Tehát, mi lenne, ha kielemeznétek a dolgokra adott reakcióitokat? Panaszkodóak 

vagytok? Lehet, hogy fel sem ismeritek ezt, mert olyan könnyű más panaszkodókkal összhangban lenni - anélkül, hogy 
gondolkodnátok felőle. Tudtátok azt, hogy ez egy szokás? Ez a kultúra egy szokása. Lehet, hogy nem is hisztek azokban a 

dolgokban, amiket kimondtok, de ez egy szokás. 
 

Pozitív módon közelítetek a jövő felé? Azt mondhatjátok, igen, de amikor körülöttetek mások azt mondják: "Nekünk mind 
végünk van, és ez sohasem lesz jobb. Minden egyre rosszabb!" Nem mondtok rá semmit és bólogattok, igaz?  Ez az, amit 
könnyű megtenni. 

 
Lehet, hogy kezdeményezőbbek vagytok. Talán anélkül, hogy ellenkeznétek vagy anti-szociálisak lennétek, ehelyett 

csupán a negatív kijelentésekre gondoltok, és azt mondjátok: "Nos, nem vagyok igazán biztos benne. Hallottam néhány 
jó dolgot. Egy kicsit pozitívabb vagyok ennél." Talán megtanultatok pozitívabbak lenni anélkül, hogy valami olyat 
jelentenétek ki, ami a barátaitokat kellemetlen vagy rossz helyzetbe hozná? Rájöttetek a józanész és az egyensúly 

diplomáciájára? Talán rájöttetek arra, hogyan menjetek szembe a körülöttetek lévők negatív szokásainak természetével - 
anélkül, hogy ne tűnjetek olyasvalakinek, aki elszállt, hanem inkább olyannak, aki előrelátóan és pozitívan gondolkozik? 

Nos, ez már különbség! 
 

Azzal, amit most már tudtok a váltásról, el tudtok kezdeni másképpen nézni a dolgokra? Milyen dolog lehetséges most, 

amiről azt gondoltátok régebben, hogy nem volt az? A saját életetekben el fogjátok-e kezdeni felmérni annak helyzetét, 
hogy "mi lehetséges" ahelyett, hogy eldöntenétek, mi nem lehet az? Néhány olyan jelenlévőhöz beszélek, aki 

meghatározta a bolygót és saját magát, és úgy érzi, hogy ezt semmi sem fogja megváltoztatni. Ez egyszerűen nem igaz 
kedveseim. Nemrégiben átadtam egy közvetítést a sötétség csalásairól és nagy hazugságairól. Az egyik hazugság a 

következő: "Soha semmi sem fog megváltozni. Az emberi természet mindig ugyanolyan marad, és ezt a történelem 
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bizonyítja." Ki tudtok kerülni a múlt dobozából, és el tudtok kezdeni előre tekinteni valami olyasmire, amire nem 

számítotok? 
 

Amikor valaki azt mondja nektek: "Nézd, ezek tények. Ezt rendbetenni lehetetlen! Nézd meg, ezek tények! Ez az, ami újra 
meg újra megtörtént a múltban, és továbbra is ez fog történni." Tudtok-e erre így felelni: "Nem tudom, hogy hogyan fog 
történni, de bizonyosan érzem azt, hogy már nem vagyunk ugyanolyanok, mint korábban. A jövő pedig nem az, amit 
elmondtak nekünk. Látod, nem tudunk mindent. Nem tudod, hogy mit nem tudsz, és éppen ezért van remény. Ez nem 
csupán remény, hanem ígéret."? Az vagy, aki hisz a váltásban? Akkor hogyan változtatod meg a régi szokásokat, hogy ezt 

megmutasd? Ez volt hát a 2-es számú. 

 
A dráma és a láthatatlan igazság marketinge 

 
3-as számú. Van néhány olyan nagyon régi energia a társadalmatokban és a kultúrátokban, ami mindig ugyanaz volt, és 

a korábbi emberi természetet képviselte. El kell döntenetek, hogy mit is kezdjetek velük! Talán megváltoztatni nem 
tudjátok őket, de választhattok, hogy mit is csináljatok velük.  

 

Ha hisztek a változásban, és pozitívabban kezdtek gondolkozni, akkor hadd mondjak el nektek valami olyan dolgot, ami 
segíteni fog! Olyan fény van jelen a bolygón, amiről nem szólnak beszámolók. Magas tudatosságú elképzelések és a 

jövőbeli emberiségről szóló gondolatok kezdődnek el igen hathatós helyeken. Ezek azon új elképzelések magvai, amik 
elkezdenek növekedni. Ezek közül lesz néhány, aminek sok értelme lesz, valamint elegáns lesz, mégis sohasem fogtok 

tudni róluk. Az oka? A médiátok telítve van a "dráma mindenekfelett" régi sötét tudatosságával, és közületek sokan 

készségesen teremtenek olyan pódiumot, amit ezt fenntartja. 
 

Vannak köztetek olyanok, akik hazatérve a munkából úgy érzik, hogy szép elképzelés bekapcsolni a médiát, és megnézni 
az aznap a bolygón megtörtént összes borzasztó dolgot. Talán nem a híreket akarjátok, így egy szórakoztató műsort 

választotok. Tehát, bekapcsoltok egy olyan programot, ahol családok drámáját, vitatkozását és panaszáradatát 
nézhetitek. Amit mondok nektek az az kedveseim, hogy a médiátok rossz - és ti mégis ezt nézitek. 

 

Jelen pillanatban ez a régi energiában folytatódik. A felelős vezetés úgy gondolja, hogy ő tudja a legjobban, mit is 
akartok ti és a szomszédaitok. Tehát, a sötétséget kézbesíti rendszeresen. Ha pedig semmi sötétség nincs, akkor 

létrehozza azt a számotokra. Hát ezzel néztek szembe. A tanácsom a következő: válasszátok ki alaposan azt a médiát, 
amit igaznak és pontosnak hisztek! Nem szeretnétek inkább élvezetet adó dolgokat nézni? Talán inkább mókázó cuki 

házikedvenceket vagy állatokat szeretnétek nézni? Vagy gyerekeket, akik elképesztő és vicces dolgokat csinálnak, vagy a 

hősiesség nagyszerű történeteit, melyeknek felemelő a végük? Vagy bámulatos természetfilmet, vagy vidám komédiát? 
Jelenleg az új eszközökkel annyit láthattok mindebből, amennyit csak akartok - reklámok nélkül. Ez a legújabb irányvonal, 

és a média választásotok evolúciója. Személyes irányítás a programok felett az otthonotokban - reklám megszakítás 
nélkül. Láttátok, hogy ez történik? Csodálkoztatok rajta, hogy miért éppen most történik ez? 

 

Tehát, a megoldás a dráma iránt elfogult médiára egyszerű: ne nézzetek vagy hallgassatok szabványos adást! Helyette 
találjatok rá az alternatívákra, és válogassatok igényesen! Olyan híreket válasszatok, amik kevésbé elfogultak azirányba, 

hogy teljes műsoridőnyi drámát kínáljanak számotokra! Természetesen informáltaknak kell lennetek, hogy mi történik, de 
nem kell elfogadnotok egy olyan programot, ami arra lett szánva, hogy felfokozza és támogassa a napi drámát, majd 

még rontson is rajta - vagy, ami egyáltalán nem ad hírt a világban zajló jó dolgokról. 
 

Ezt azért mondom, mert az adás nem csak hogy rossz, hanem veszélyes is, mivel hamis benyomást ad a bolygó 

egészéről. Beleragadtak a régi energiába, és még nem zárkóztak fel ahhoz az áttekintéshez, hogy valójában mi is történik 
a bolygón - még nem. Még azok a csatornák is, amik feltételezhetően jó oktatást és történelmet nyújtanak a számotokra, 

olyan módokon elfogultak, amikre még csak nem is számítotok. Továbbra is hisznek abban, hogy még a történelmi vagy 
dokumentumfilmeket is rettentőnek és sötétnek ferdítsék el. Úgy gondolják, hogy az emberek igazából erre vágynak. 

 

Mi történne, ha ezek a vállalatok olyan programokat kezdenének el leadni, amit az emberek valójában akarnak? Pontosan 
az történne, amit akarnak, a bevételeik felfutnának! Remélem, hogy figyelnek! Eljön majd a nap kedveseim, ahol több 

mint egy "jó hír" csatorna lesz. Ráhangolódhattok, hogy halljátok a bolygón megtörtént aznapi leghősiesebb és 
legszívbemarkolóbb dolgokat. Ez egyensúlyban lesz talán néhány más olyan dologgal, ami szintén megtörtént. De olyan 

egyensúly lesz ez, amilyet soha, sehol nem láttatok eddig még. 
 

Üzemen kívül helyezni a drámát 

 
Hadd adjak egy másikat is nektek! Kedveseim, közületek néhányaknak van olyan családtagja és munkahelyi kollégája, 

akik körül nehéz meglenni. Minden alkalommal, amikor megjelentek a köreikben, ott csak dráma van. Ez bántja a 
szíveteket. Ez néha azt okozza, hogy féltek ott lenni, és mindig le is fáraszt benneteket. Ez nem valami olyasmi, amit meg 

tudnátok változtatni. Ez a sötétség természete. 
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El szeretnék mondani nektek valami olyat, amit sohasem mondtam el korábban. Kétfajta helyzet van itt, és két fajta 

válasz ezen fajta problémákra. Az egyik az állandósult dráma. Ha ez valami olyan, ami ott történik meg, ahol most élsz, 
akkor az szolgál téged öreg lélek, hogy kiutat találj a drámából - bármit is jelentsen ez számodra. Oldozd ki magad belőle, 

és amikor megteszed, akkor úgy fogod találni, hogy tovább élsz, a fény be fog áramlani, és többet fogsz nevetni. 

 
Fénymunkás, hallgass ide! Öreg lélek, figyelj most rám! Szabadulj ki a drámából! Ne hagyd, hogy bármilyen helyzet 

drámává fajuljon újra és újra, mialatt te csak ott ülsz és hagyod! Ha nem tudod irányítani, ha nem tudsz részt venni a 
megváltozásában, akkor távolítsd el magadat belőle! Miért ülnél a méreg körül? Miért folytatnád olyan dolgok bevitelét, 

amelyek megölnek? Akkor miért maradnál meg a drámánál? 

 
A második az ideiglenes dráma. Ez talán a legkeményebb? A dráma gyakran csak pörög és pörög a családokban. Ez az 

oka annak, hogy a teremben lévők és a hallgatók közül olyan sokan leváltak a családjukról. Ti lettetek a fekete bárányok. 
Valójában a fehér bárányok vagytok. Ami fekete, az a családon belül pörgő dráma! Ez az, amiért az ünnepek annyira 

nehezek számotokra. Ez egy olyan időszak, amikor kötelező a látogatás, és a folyamatban vissza kell ugranotok egy-két 
napra a családi drámába. Ez nagyon kényelmetlen, gyakran konfrontáló, és nehéz is.    

 

Amikor látogatóba mentek, ne hagyjátok, hogy mások nyomogassák rajtatok a harag vagy a frusztráció gombjait! 
Maradjatok kiegyensúlyozottak, és álljatok készen a lehetséges családi drámára! Ha megpróbálnak bevonni a dráma 

folyamatukba, csak maradjatok kiegyensúlyozottak, és mutassátok meg nekik, hogy mit is tanultatok - hogyan legyetek 
pozitívak, és hogyan ne legyen hatással rátok a folyamat! 

 

Ez nehéz dolog, de ha meg tudjátok tenni, akkor azt észreveszik. Észreveszik, hogy nem tudnak felmérgesíteni, 
frusztrálttá tenni, kötekedni veletek valami olyannal, ami nagyon régi, karmikusan nincs rátok hangolódva többé, vagy 

nem helyénvaló. Nem számít, hogy hányszor is próbálják meg, ti tréfának veszitek, és nem "haraptok rá a csalira". 
Fogalmatok sincs róla, hogy ez mennyire hitelessé tesz benneteket, és mennyi fényt teremt a sötét helyeken. Egyszerűen 

nem fogjátok "játszani" a drámát velük. Ez hát az valójában, amiről a mesterlét szól. 
 

A belső gyermek szerepe 

 
Azt szeretném, ha visszahívnátok a belső gyermeket az életetekbe! Emlékeztek kedveseim az időre, amikor semmiért sem 

kellett aggódjatok? Emlékeztek arra az időre, amikor a legnagyobb probléma az életetekben az volt, hogy meddig 
játszhattok, és mikor kell visszamenjetek a házba? Az életproblémák elengedésének ezen csodálatos érzése még mindig 

ott van legbelül. Ez nem egy arra való felkérés, hogy felelőtlenek legyetek, hanem inkább egy olyan, hogy találjatok rá a 

gyermeki örömre, és másoljátok azt át a jelenlegi életetekbe, amikor azt csak igényelitek. 
 

Ez egy olyan ellazultabb embert, kedvességet, és egyensúlyt fog megteremteni, amit csak egy gyerek ártatlanságának 
emlékezete hozhat létre. Ez egy kritikus lépés ahhoz, hogy kiegyensúlyozottak maradjatok, és ne hagyjátok, hogy a 

felnőtt világ diktálja a depressziót, vagy a klinikai tüneteket az életetek sodrába.  

 
Valójában lehet, hogy ez a legnehezebb lépés amiatt, ami körülöttetek van, a helyzetek miatt, amikkel találkoztok, illetve 

a fény és a sötétség csatájának fokozódása miatt. Arra kérlek benneteket, hogy találjátok meg az örömöt mindezeken 
belül! Azért, hogy ezt megtegyétek, hozzátok vissza a legörömteljesebb dolgok emlékezetét, amik valaha megtörténtek 

veletek! Ennek gyakran a gyermekkorotokhoz van köze. Megteremtitek az érzését a karácsony előtti napnak, a 
szülinapotoknak, vagy az az előtti napnak, amikor valami olyan esemény történt, amit oly régóta vártatok. Az ezen dolgok 

miatti izgatottságotok vesz rá titeket arra, hogy fel-le ugráljatok, és mosolyogjatok. Az élet szép! 

 
Ezek a dolgok még mindig részei a bennetek lévő belső gyermeknek. Kedveseim, a fejlett emberi lény az, akinek meg van 

a lehetősége arra, hogy a mindennapi életének részeként az utolsó leheletéig rendelkezzen ezzel. Ez a fejlett emberi 
lényhez tartozó dolog. Ez hát a különbség a régi és az új között. 

 

Az együttérzés itt természetes módon fog szerepet játszani. Az automatikussá és egyértelművé válik. Természetes módon 
a szeretet is szerepet fog játszani. A józan ész szintén. Az egyensúly győzedelmeskedik a józan ész által. Nem kell 

"próbálkoznotok" a szeretettel. Nem kell "megpróbálni" együttérzőnek lenni. Ez egyszerűen az, akik vagytok. 
 

Fel tudjátok ezt fogni? Ez valóban megtörténik? Megtörténik a váltás? Végre hátszeletek is van - mondtuk már korábban. 
Ez az új energia. Légy üdvözölve az új Földön! 

 

Megváltozva menjetek el erről a helyről! Lesznek páran olyanok, akik hallgatják ezt, és azt mondják: "Kryon egy őrült. 
Nincs javulás, vagy eljövendő fény." Ez nem az, amit a hírekben látnak. Pontosan! Tehát, miért nézitek? Vannak olyan 

dolgok a bolygón, amik csodálatosak, most történnek meg és mégsem látszódnak. Azt szeretném, ha felfognátok és 
felismernétek ezt, hinnétek benne és megértenétek! A fény győzedelmeskedik. 
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