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Döntések 
Seattle, Washington - 2009. január 17. 

( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel09_seattle.html ) 

 
 

Hogy segítsük az olvasót, ezt az anyagot újraközvetítettük (Lee és Kryon) és kibővítettük, hogy még tisztább megértést 

biztosítson. Gyakran ami élőben történik, olyan energiákat hordoz, amelyek egy fajta kommunikációt biztosítanak, amit a 
nyomtatott oldal nem. Élvezzétek hát ezt a feljavított üzenetet, amely Seattle-ben hangzott el, 2009. január 17-én. 

 

 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 

 
Ezeket a szavakat már annyiszor elmondtam... volt, amikor hívő Emberi Lények előtt, volt amikor olyanok előtt akik nem 

hitték, de mindannyiukat ismerem, egyenként. Az igazság az, hogy én nővéretek, fivéretek vagyok és Isten egy 
darabkája. Nem olyan valami vagyok, akit jobban kéne imádni mint a Földön élő nővéredet vagy fivéredet. A családból 

való vagyok és ennek a kommunikációnak, valamint annak hogy egyáltalán itt vagyok, az egyetlen oka az, hogy ott 

ülhessek a lábaitoknál, hogy megmoshassam őket és, hogy eljuttassam hozzátok az információt arról, hogy mi az amit 

már megtettetek. 

 

Nem volt soha olyan időszak, amikor közöttünk ez a helyzet más lett volna. Mindig is szeretetben jöttem, készen arra, 
hogy megfelelő információt hozzak nektek. Ó igen, voltak sokan olyanok, akik ezt sokféleképp magyarázták, azt állítva, 

hogy ez lehetetlen, vagy, hogy valójában nem is történik meg. Vannak akik azt mondják, hogy ez az esemény csak egy 
ember komédiázása, aki csak úgy tesz mintha... Mondhatjátok, hogy ez csalás és ámítás. Én meg azt mondom: nehéz 

lesz erről azokat meggyőzni, akik ma gyógyultan fognak távozni, mert a gyógyulásuk valódi lesz. A színek amelyeket 
sokan látnak, szintén valódiak. 

 
Soha nem volt ennél izgalmasabb időszak! Még talán közületek is, sokaknak úgy tűnik mintha tegnap lett volna, hogy 

elkezdtem kommunikálni a társammal. Abban az időben még igazán nem sok mindent tudott lefordítani, de ez 
megváltozott. Még ő sem tudja elhinni, hogy ennyi idő eltelt azóta (20 év). Ez a mai üzenet nem sokban különbözik a 

többi soktól, amit ezalatt az idő alatt kaptatok, kivéve, hogy most egy még újabb energiában éltek. Ez egy olyan energia, 
amelyet csak nemrég hoztatok létre, kedves Emberi Lények és most kezditek látni, ahogy kibontakozik a kirakós. 

 

Ó, még mindig vannak az itt ülők között akik azt mondják: "Ez Emberi beszéd, semmi több." Valóban? Vajon az Ember 

az, aki a teremben lévő energiát létrehozza? Hogyan lehetséges ez? Néhányan közületek már kezdik érezni. Lehetséges 
az, hogy Isten beszél ezen az emberen keresztül? Mi a definíciója Istennek? Tudjátok, a szavak ember-kreálta szavak. 

Isten pedig az Univerzum lényege, beletöltve az Emberi Lénybe, hát, ez Isten. Mert én most olyan lények előtt ülök, 

akiknek a forrása biológiai, de az Univerzumból származnak, kortalanok. Kedves Emberi Lények, mindig is léteztetek és 
mindig is létezni fogtok. Vannak olyanok, akik még mindig nem hiszik el, hogy ez a valóság és hogy megtörténhet. Ezek 

azt mondják majd, hogy Isten nem ilyen módon beszél az Emberekhez. Mi viszont újra elmondjuk, hogy ez a módja 
annak, ahogy a Szellem mindig is beszélt az Emberi Lényekhez. Mindig. 

 

Hadd helyezzem ennek a közvetítésnek az energiáját egy sokkal megszokottabb keretbe, hogy jobban meg tudjátok 
érteni. Képzeld el, hogy egy ember ül a cellájában. Körülbelül 30-35 évvel azután, hogy a mestere meghalt, Saulnak 

ismerik. Ő valójában nem Saul, mert Paul-ra (Pálra) változtatta nevét. Mert a felismerés amihez akkor jutott amikor 
meglátta Istent mesterén keresztül, megváltoztatta spiritualitásának szövetét. Megértette az Emberi képességet és amíg a 

börtönben volt írt a barátainak Efezusba és Korintusba. Leírta és elmondta nekik az örömét. Elmondta nekik, milyen 
hihetetlen volt az egész, mert az információ amit a mesterétől kapott, akivel még soha nem is találkozott, olyan 

mélyreható volt. Ez az ember Pál, az Apostol és a levelei, amelyeket írt, szent iratokká váltak abban a kultúrában és ezek 
az iratok most úgy ismertek, mint Isten igéje. Most hadd kérdezem meg kicsoda Isten, amikor a Korinthusbeliekhez vagy 

az Efézusbelieknek írt leveleket olvassátok? Vajon az Isten igéje, vagy Pál szavai, aki éppen a barátainak ír? A válasz az, 
hogy ez Pál Apostol, egy szeretetenergia befolyása alatt, amit nem lehet letagadni. Ez a módja, így működik és ezt a 
folyamatot közvetítésnek hívják. Ez a módja és mindig is ez volt. 

 

Itt vagyunk hát újra, egy olyan helyzetben, hogy lesznek olyanok, akik a füleikkel hallgatják és lesznek, akik a szemeikkel 
(a későbbi olvasótábor). Ez kvantum állapotba helyezi azokat, akik később hallgatják (a felvétel lejátszásával), valamint 

azokat, akik olvassák (téged), együtt azokkal, akik a "most"-ban itt vannak. Ezért, kvantumizáljuk a teljes hallgatóságot, 
mint egy olyan csoportot, amely számára nem létezik az idő, mert ez az üzenet tartani fog még akkor is, amikor már 

sokan nem lesznek életben azok, akik most még élnek. 

 
Az üzenet a döntésről szól. Vajon mit teszel? Mit akarsz tenni? Hol vagy? Vajon mit tettél? Én Kryon vagyok, egy darabja 
az Isten-családnak, mint ahogy te is és ez azt jelenti, hogy én nem csak egyszerűen a fátyol túloldalán vagyok, 
elérhetetlenül és érinthetetlenül. Ez helyett, mindegyiktekkel ott sétálok, minden nap, mert a Szellem ott sétál veletek 
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minden nap. Nem gondolkodtok ezen eleget. Igyekeztek beskatulyázni a spirituális tapasztalataitokat. Ahogy azok akik 

most itt vannak, amikor majd kisétálnak az ajtón, ezt teszik a meditációval, ezt teszik a közvetítéssel és már mentek is a 
társasággal. Talán még elmentek és esztek egy finom vacsorát. Ezek mind normális dolgok, de meg kell értenetek, hogy 

mi ott sétálunk együtt veletek ki az ajtón, mert szeretünk benneteket, mert veletek együtt része vagyunk a folyamatnak 
és mert tudjuk, hogy min mentek keresztül. Hívhattok bennünket vezetőknek vagy angyaloknak, de még akár energiának 

is. Úgy hívtok minket, ahogy csak akartok, de tény az, hogy soha nem vagytok egyedül. Micsoda kilátás! Figyeljetek: aki 
nem hisz ennek a napnak az igazságában, azzal éppen annyi angyal sétál ki az ajtón, mint veled! Tudtátok ezt? Akkor mit 

mond ez neked Isten szeretetéről? 

 
A félelem választása 

 

Hogyan fogsz most éppen dönteni, kedvesem? Mert van néhány lehetőséged, hogy válassz. Félhetsz attól ami éppen 

közeleg, mert van sok olyan Emberi Lény aki azt fogja mondani, hogy fél 2012-től. Minden egyes dolog amit kimondtunk 
az elmúlt 20 évben, erről a mélyreható váltásról szólt. Arról szól, hogy mit is tettetek, a lehetőségekről, hogy mit tehettek 

és a megvilágosodott állapotról, amelybe most ennek a bolygónak van esélye eljutni. Ti készültök 2012-re - nem a 
pusztulásra, amit a félelem kovácsolói mondanak nektek, hanem az elképesztő igazságra, amit az ősöktől kaptatok, akik 

még kőbe is vésték az üzenetet (a maja kőtáblák). 

 
A Galaktikus Együttállás éppen most történik, ahogy beszélek nektek. Ez nem olyan valami, ami 2012 decemberében 

érkezik meg, hanem valami ami már meg is történt! Ellenőrizzétek a mostani csillagászokkal, hogy igaz-e és meglátjátok, 
hogy a 26.000 éves ciklus már elérte a csúcsát. Miért féltek valamitől 2012-ben, amikor az "esemény" már folyamatban 

van? Továbbá, ezt a váltást érzitek 1998 óta! Hogyan cáfolhatnád mindezeket a dolgokat magad körül, amikor olyan 
mozgások és váltások történnek, amelyek befolyásolják az életedet? Vajon nem nyilvánvaló, hogy már ott vagytok ennek 

az együttállásnak a tetőpontján? * 

 
A tájékozatlan emberiség arra készül, amit a legtöbb Emberi Lény érez, hogy egy kihívás a 2012, de én elárulom nektek, 

hogy nem az, hacsak ti személyesen létre nem hozzátok. Nem lesz kihívás, ha a Fénymunkások az útjukon maradnak. 

Semmiben sem fog különbözni a 2000-es ezredfordulós váltástól vagy bármely másik "végzet" jelzéstől, amelyeket 
Emberek hoztak létre számotokra, hogy legyen miért aggódni. Ezeknek a végzet-jelzéseknek a létrehozása nagy üzlet 

számukra. Kezdjétek már el látni, hogy ez az igazság. 

 
Most pedig azokhoz intézem szavam, akik hallgatják és akik talán majd olvassák ezt az anyagot, azt akarom nektek 

elmondani, hogy 2012 nem az idők végezete. Azok akik megalkották ezoterikus naptáraikat (a maják), helyesen 

gondolták. Ami azt jelenti, hogy láttak egy ciklikus elrendezést a bolygó rezgésszámának emelkedésében, ami végül majd 
kihat a tudatosságra. Az új Kristályrács szintén összehangolódik ezzel a pozitív váltással és ez a tény egy "új lap", amit az 

ősök nem láttak előre. Nem volt benne a naptárjaikban, mégis egybeesik a jövendölésükkel, amely a magasabb 
rezgésszámú Földről szól. A Kristályrács megközelítőleg 2002-ben lett létrehozva, hogy hordozza az Emberi tudatosság 

váltását és hogy valós-idejű változást hozzon létre. Az előre nem látott, 1987-es Harmonikus Konvergencia nevű váltás 

terméke és az egyik oka annak, hogy olyan sok váltást és változást éreztek egy annyira összenyomott időperiódusban. 

Mégis, ez a kristály nem volt benne a próféciáikban és nem volt benne Nostradamus jóslataiban sem. Mit jelent ez 
számodra ezzel a bolygóval kapcsolatban? Azt kellene, hogy hangoztassa, hogy nem létezik olyan Ember, aki meg tudná 

mondani, hogy mi fog történni! 

 

A dolgoknak egy új elrendezését látjátok. Vajon hogy állsz a félelem-részlegen? Mit választasz ebben az ügyben? Mit 

választasz a mai napon ebben az ügyben? Ha félni akarsz tőle, megteheted. Ez a te szabad választásod. Ha azonban az 

igazságot szeretnéd megtudni, azt a forrásnál kell keresni! Mert a maják tudatták veletek. Azt mondták, hogy ez a 
kezdete egy nagyon magas szintű energiának, egy olyan időszak, amikor az Emberi tudatosság valóban elmozdulhat. 

 
Azonban 2012-re most megvan a lehetőségetek, hogy éppen úgy kezeljétek, mint az ezredfordulót - sok félelemmel... 
emlékeztek? Úgy tűnik sok Szent Irat szólt erről, ugye? Azonkívül sok négysoros is, ugye? (Nostradamus) Mégis mi 

történt? Nem sok. Eláruljuk nektek azonnal, ahogy most itt ülünk 2014-ben, egy üzenetet hozok: Vajon nem érdekes az, 
ami nem történt meg! (Itt most Kryon a jövőbeli potenciálokra ugrik, amelyeket mi hoztunk létre és olyan üzenetet közöl 

velünk, mintha visszatekintenénk 2012-re.) Tehát, hol tartasz ebben az ügyben, Emberi Lény? Választhatsz, félni vagy 

nem félni. Mert amit ma teszel, az belemegy a rácsba és ott marad. Ez egy közösség, tudod? 
 

A gazdaság 

 

Ma, amikor a gazdaságotokról van szó, milyen módon veszel részt az eseményekben, mit választasz? Már mondtuk 

korábban, 2008 decemberében: Vajon van bátorságod ünnepelni a válságot? Kedves Emberi Lény, ebben az Amerikának 
nevezett országban, gratulálunk azért amit éppen megtettetek! Soha az emberiség történelmében egyetlen polgárság 
sem tudott megküzdeni a mohóság problémájával egy ilyen nagyhatalom ilyen erős gazdaságában - amelyik a Földön az 

egyik legnagyobb, a legjelentősebb és a legerősebb. De ti azt választottátok, hogy megtisztítjátok. És ha figyelitek a 
sajtót, ez egy horror-történet. Ha kíséritek az eseményeket, látjátok meglepetésszerűen történt! Hadd kérdezzem meg 
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tőletek: Hogy lehet valami ilyen meglepetés, amikor már több mint egy éve szóltunk róla nektek? Vajon ez nem azt 

jelenti-e, hogy ennek a takarításnak a lehetősége már folyamatban volt? Ez egyáltalán nem meglepetés! 
 

A médiák majd azt állítják, hogy ez igen hosszú ideig fog tartani és hogy igazán nem is biztosak abban, hogy ki tudtok 
mászni ebből a gödörből, ha egyáltalán... Azonban, a potenciálok világosak, túl fogtok rajta jutni, ahogy túljutottatok a 

változások időszakának többi kihívásán is. Magában a folyamatban váltok erősebbé. Hát, ezt jelenti a metszés! 
 

"Nos Kryon, a süllyedő gazdaságunk fái elég csúnyán néznek ki, ugye?" Igen, de ha metszéskor levágod az összes ágat, 

az olyan mintha megölnéd a fát, mindannyian tudjátok azonban, hogy mi történik, amikor kisüt a nap és megérkezik a 

tavasz. Ugyanez érvényes a ti helyzetetekre is. A spirituális tél lassan véget ér és azután itt a tavasz. Látni fogjátok, hogy 

igazam van, mert éppen most, amikor hozzátok beszélek, ez a potenciál (2009 eleje). 
 

Ez nem egy olyan váltás, ami csak a "New Age"-es embereknek szól. Ha ez egy bolygó-szintű váltás lesz, annak hatással 

kell lennie a társadalom többsége számára. Milyen téren nyilvánul meg legerősebben ez a többség? Pénzügyileg! És ezt 
változtatjátok először. A legkeményebb dolog amit meg kell, hogy tegyetek, hogy átalakítjátok a kölcsönök és hitelek 

szabályait, ebben a hitel-alapú gazdaságban és éppen ezt teszitek. Talán ugyanakkor a politikátok is megváltozik? Nos, 
fogtok-e félni ettől? Vajon egy leszel azok közül akik elbújnak? Mit választasz ma kedves hallgató és olvasó? Mert amit ma 

teszel, az befolyásolja a kristályokat, az pedig befolyásolja az egész bolygót. Egy Fénymunkás, aki ma azt választja, hogy 
nem fél, felér egy stadionra való olyan emberrel, aki a félelmet választja. Vajon tudtad ezt? És ez azért van, mert te 

hordozod a fényt! Ami azt jelenti, hogy sokan "látni fognak a sötétben", annak köszönhetően amit te teszel és ahol fény 

van, ott nincs félelem. Ha nem vagy többé a sötétben, akkor amiatt sem kell aggódnod, hogy mi lehet körülötted. 

Valóban nagyon sokszor használtam már ezt a metaforát, de ez az igazság. 

 

Döntések az ezoterikus információval kapcsolatban 

 
Mit választasz kvantum szinten a földdel kapcsolatban? Nos, most egy kicsit furcsák leszünk. Ha nem is úgy gondolod, 

hogy a közvetítést elkezdeni is elég furcsa volt, ez akkor is furcsa. (nevetés) Miért vagy most itt? Mi volt a döntésed ezzel 
kapcsolatban? Vajon te döntötted el, hogy ebben az időben jössz? Most, hogy érzed magad emiatt? Akár olvasod ezeket 
a szavakat, akár itt ülsz előttem a széken, vagy majd később hallgatod vagy olvasod, megvan rá az esély, hogy rájössz, 
ezt a tapasztalatot te választottad. Mert ez az információ az, amit olyan hosszú ideje tanítunk. És még mindig furcsa. 

"Úgy érted, én döntöttem úgy, hogy ide jöjjek és most itt legyek?" Bizony te voltál. 

 
Mi a spirituális származásod és mit választottál származásodnak, kedves Emberi Lény? Vajon azt választottad, hogy a 

fényt hordozzad? Talán, de a kvantum-szinten történt választás az amiről most beszélni kívánok, arról amelyen ott a te 
neved a Teremtés Barlangjában, ez része a mai tanításnak. Felfogod, hogy a mai választásod magának a Föld kristály- 

szerkezetének a lényegét fogja megváltoztatni és kihat arra, hogy ki leszel amikor visszatérsz? A mai döntésed 
befolyásolja még a föld mai energiáit is. Ez újdonság és nem ez volt az helyzet 20 évvel ezelőtt. 

 

Aktívan egyetértettél azzal, hogy ebben az időkeretben gyere le erre a bolygóra. Ez az ami lényeges, Lemúriai. Most újra 

elmondom: Olyan sokan vagytok, akik azt mondják: "Csak egyszerű ember vagyok. Munkába járok. Családom van. Az idő 
nagy részét túlélő üzemmódban élem. Gondoskodom magamról, gondoskodom róluk és ez minden, amit tenni tudok." 
Valóban? Akkor miért vagy itt? Azt választod, hogy csak túlélő legyél? Spirituális értelemben miért vagy itt? Olvasod ezt 
az anyagot, miért? Mi ösztönzött arra, hogy ezt tedd túlélő, vagy van ott valami több is? Tudod, hogy többről van szó. 

 

Maguk a gondolataid hordozzák a fényt. Maga az ötlet, hogy meg tudod emelni a rezgésszámod ezen a bolygón, a föld 

fényét hordozza. Két generáción belül ez egy nagyon más fajta bolygót fog eredményezni. Ezt látjuk mi és mindig is ezt 

láttunk. Mi van akkor, ha csupán a jelenlét is elegendő? Kevesen gondolkodtok így, mert a 3D-ben úgy érzitek, valamit 

tennetek kell ami értékesnek tűnik. Mi van akkor ha csupán létezni is elegendő? Emlékezzetek arra amit már mondtunk: A 

magasabb tudatosság fényt küld a földnek, pont. Nincs szükség arra, hogy embereket gyógyíts, könyveket írj, vagy 
tömegekhez beszélj. A Föld igazi Fénymunkásai azok, akik egyszerűen csak léteznek egy társadalomban és terjesztik a 

boldogságukat kapcsolataikon keresztül és a szokásos társasági életükkel. 
 

Kedves Fénymunkás, változást hozol létre ezen a bolygón és tartod az ütemtervet. Lehetnek olyanok, akik talán ilyennel 
állnak eléd: "Nos, a döntésed, hogy ebben az időben szüless le igen furcsa, mert egy nehéz időszakot választottál arra, 
hogy itt legyél. Nézd csak, mi történik a bolygóval! Ráadásul, éppen eltalálod a 2012-es mérföldkövet és természetesen 
mindannyian meg fogtok halni. Micsoda fura választás." 

 
Hát ez nagyon nevetséges! Kuncog a Szellem, mert pont az ellenkezője az igaz. Isten szeretete nem fog idehozni téged 

erre a helyre csak azért, hogy eltemessen egy szemétrakáson. Nem fog idehozni csak azért, hogy szörnyű halált halhass, 
ahogy a föld a feje tetejére áll és eltalálja egy meteor. Ő ezt nem teszi. Nem ezért vagy itt. Döntés folytán jöttél, amit 

még a fátyol túlsó oldalán hoztál. Most egy 3D-s Emberi Lény elméjével vagy itt, nem Isten elméjével. Tehát, most mit 
választasz? Vajon akarod-e a fényt hordozni, amiért jöttél, vagy nem? Ó, az nem véletlen, hogy itt ülsz ezen a széken, 
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olvasod ezeket a sorokat, vagy később hallgatod a felvételt. 

 

Néhányan kezdik felfogni, hogy ez az üzenet nekik szól és ez egy valódi esemény. Kezdik megérteni, hogy igaz az állítás, 
miszerint ez a hang, a fátyol túloldaláról jön és ez a hang szenvedélyes, mert szeret benneteket. Tisztelni akar 

benneteket. Meg akarja mosni a lábatokat. Halljátok, amit mondok? Te, becsmérlő, figyelsz? Te, hitetlenkedő, figyelsz 
rám? Elárulom neked, hogy meg lesz mosva a lábad, még akkor is ha nem hiszed el, még ha nem is akarod. 

Mérhetetlenül szeretünk benneteket és mindig is szeretni fogunk, nem ítélkezünk fölötted, ha úgy sétálsz ki innen, hogy 
csak nevetsz az egészen. 

 
Valóban én tudom ki vagy, fivérem, nővérem és amikor mindennek vége és kileheled a lelked, újból együtt leszünk. Akkor 

mind nevetni fogunk ezen a napon, amikor idejöttél és azt mondtad: "Ez nem nekem való". A Föld Teremtője vagy! Ott 
voltál amikor olvadt állapotban még formátlan volt, tisztában voltál vele, hogy egy napon majd te fogod benépesíteni, 
amikor az idő arra megfelelő lesz. 

 
Mik a lehetőségeid? 

 

Nos öreg lelkek, mit fogtok ma választani? Olyan nagy a kínálat. Hogyan döntesz a gyógyulással kapcsolatban? Akarod 
vagy nem? Nos, 3D-s módban nem fogod megkapni. Inkább egy kicsit interdimenzionálissá kell válnod, az eszközök pedig 

már megérkeztek ehhez. Persze ez nem könnyű. Hogyan döntesz mit teszel? Vajon azt választod, hogy odamész és 
kinyitod azt az ajtót, vagy az túl nehéz neked? Vajon csak egy kicsit van túl a 3D-s valóságon, ahol nem akarod 

megpróbálni, vagy talán az elméd nem tud belépni ebbe a programba? Talán szeretnéd, de nem tudod, hogyan kezdj 

hozzá? 
 

Itt vannak számodra az utasítások. Ülj le Isten elé és hagyd, hogy szeressen! Jelentsd ki: "Kész vagyok 
interdimenzionálissá válni, hogy áthatoljak a fátyolon, anélkül, hogy tudnám miért vagy hogyan. Nyitott vagyok arra, 
hogy érezzem a túloldalról kinyúló kezet, ahogy megfogja az enyémet." Vajon meg mered ezt tenni? Vajon össze mersz 
kapcsolódni a Felsőbb-Énnel? Mit választasz? Vajon túl nehéz, túl szokatlan, vagy túl kísérteties? Hej, ha tudnátok milyen 
kísértetiesek lennétek most egytől-egyig! (nevetés) Mit jelent az, hogy kísérteties: Azok a dolgok, amelyek nem illenek 

bele a 3D-be! 

 

Ez itt egy csodálatos rendszer. Csodálatos és tökéletes. Öreg lelkek, én teljességetekben látlak benneteket. Nem ebben 
az életben, férfinek vagy nőnek, ami az arcotokra van ragasztva. Az értékes Emberi Lényt látom, mint Isten egy darabját. 

A fivéred vagyok és a nővéred. Éppen olyan vagy, mint én. A választék. 

 

Az Akasha kiaknázása 
 

Vajon tudtad, hogy ha elkezded kiaknázni az Akasha-krónikát, akkor az egészet megváltoztatod? (Az Akasha kiaknázása 
egy új koncepció Kryon részéről, amikor belépsz és magadhoz veszed előző életeid jellemzőit. Kryon ezt olyan tárháznak 

hívja, amelyet már kiérdemeltél.) Vajon tudtad, hogy ha belépsz az Akashá-ba és bármit is megváltoztatsz, az kihat arra, 

hogy mi történik később a következő életedben? Vajon tudtad ezt? Ha létrehoztad az önértékelés gyógyult energiáját, az 
gyógyult marad. Vajon tudtad ezt? Akár a spirituális korsó, amely folyamatosan töltődik fel és minden a rendelkezésedre 

áll a következő alkalommal. Ha képes vagy létrehozni magadnak egészséget és hosszabb életet ebben az életben, az 

belevésődik az interdimenzionális DNS-edbe. Amikor visszajössz, nem számít milyen lelket választasz erre az alkalomra, 

ez a tulajdonság benne lesz a DNS-edben. Gondolj bele, mit jelent ez az emberiség számára! Amit ma teszel, az a holnap 
emberiségének az ábrázata. 

 

Spirituális döntés 

 

Hányan készek közületek arra, hogy megérintsék Isten arcát? Mi a döntésed a mai váltással kapcsolatban? Tudjátok, 

hogy ez a kettő kapcsolatban van egymással? Váltás készülődik és ez most már történik egy ideje. Ezzel tisztában kellett 
volna lennetek, amikor a világ és a geopolitikai színtér olyan nagyon megváltozott mostanában. Benne vagytok a 

közepében. Mit választasz? Része leszel neki és erősíted? Vagy félni fogsz tőle? Mert ezek a dolgok hajtják előre a 

következő fokozatot. Az egyik dolog ezek közül, hogy milyen gyorsan kerültök ki ebből a krízisből. Ha a szakértőkre 
figyelsz, ők mindenfélét mondanak, amin elgondolkodhatsz. Senki nem tudja a választ. Egyetlen szakértő sem látta előre, 

hogy belekerültök és nincs itt olyan szakértő, aki meg tudja mondani, hogy mi fog történni. Így hát, ez a te döntésed! 
Vagyis, a gyors felépülés a ti döntésetek! "Bevásárolsz" a szakértőktől vagy nem. Félsz a helyzettől vagy nem. Részt 

veszel a felépülésben vagy nem. Ezek nagyon energikus kérdések, ugye? Azonban, ti urai vagytok a helyzetnek 

döntéseitekkel, amelyeket meghoztok ez ügyben. 

 
Vajon meg akarod érinteni a Teremtő arcát? Ez nem olyan nehéz, mert az te vagy. Nála béke van. Kedves Emberi Lény, 
vannak ebben a teremben olyanok akik azt mondják: "Kryon, én szeretném mindezeket a dolgokat megtenni, de ez 
egyszerűen nehéz számomra. Egyszerűen nem tudom mi történik." Vannak, akik mindig azt mondják: "Kryon, te nem 
tudod mi történik velem. Ha tudnád, nem mondanál ilyeneket." Kedves Emberi Lény, mi tudunk mindenről ami történik! 
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Ezeket a dolgok valósak és csorbítatlanul tolmácsoljuk őket. Nektek szólnak. Tudjuk, hogy mi mindenen mentek keresztül, 

mert ott vagyunk veletek minden nap. Abban a pillanatban amikor eldöntöd, hogy megszabadulsz a félelemtől, rádtalál a 
felismerés. Érintsd meg a Felsőbb-Én arcát! Már évekkel ezelőtt ez volt a felhívás, hogy találd meg spirituális önmagad, 

hogy találd meg az Isten-részed, hogy találd meg magadban az istenséget. 
 

Érintsd meg még ma a Felsőbb-Én arcát. Tisztában vagyok vele, hogy kik vannak itt. Ez egy csodálatos rendszer, 

általatok működik, ti terveztétek és most itt vagytok és hallgatjátok és olvassátok ezt a történetet. Tudnotok kell, hogy 
mindebben ti nem védtelen gyalogok vagytok. Ti irányítjátok és amikor erre rájöttök és átveszitek az irányítást, a béke 

kezd örökké a tiétek lenni. Semmi dráma. Lesznek kihívások, mert ezt jelenti embernek lenni, ugye? De soha nem kell, 

hogy ugyanolyan módon hassanak rád. Soha. 
 

És így van ez, hogy ez az entitás eljön ide elétek ezen a napon, ilyen módon azokkal a szavakkal, amelyeket ma 

kimondtam a döntésről és a Szellem szeretetéről az emberiség iránt. Tudnotok kell: Semmivel nem különböztök tőlem. 
Akár én, ti is a fátyol túlsó oldalához tartoztok. Az Emberi életnek nevezett kihívás ideiglenes. Tekintsétek ezt egy 

hangnak otthonról, ha úgy kívánjátok. Eljön majd a nap, megígérem, megígérem amikor majd újra találkozunk a 
Tiszteletadás Csarnokában és megtárgyaljuk ezt a napot veletek, amikor eltöltöttünk egy rövid időt együtt, ezt a napot 

amikor megengedtétek, hogy megmossam a lábatokat. 

 
És ez így van. 

 

Kryon 

 
* További információk a Galaktikus együttállásról itt érhetők el: www.kryon.com/doom 

 
 

Fordító - Vass Antal 
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