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Meghallani a Szellem hangját - a sötétség és a fény egyensúlya 
Sarasota, Florida - 2016. február 20. 

( Forrás: http://www.kryon.com/CHAN2016/k_channel16_sarasota-16.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 Sarasota-ban, Floridában lett átadva.  

 

 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 
 

A mai nap energiája annyira más, mint amikor az első tapasztalatom megtörtént a társammal. Annyi minden történt úgy, 

ahogyan arra számítottunk. A társam a lehetőségek kontra valóságról tanít. Amikor 1989-ben találkoztam vele, akkor az 
általam bemutatott információ pont olyan valóságos volt, mint most. Azt mondtam neki, hogy nem lesz nukleáris háború 

az ezredfordulókor, hanem a tudat változása történhet helyette, és hogy a bolygó Mágneses Hálója elmozdulhat. A 
tudomány mostanra megalapozta az emberi tudatosság és ezen, általam említett Háló közötti kapcsolatot. Minden, amit 

említettem megtörtént. 
 

A következő, amit bemutatok, az egyik legezoterikusabb dolog, amit csak el tudtok képzelni. A szabad választás 

történetéről, hogy hova is vezetett ez titeket, és az emberi tudatosság fejlődéséről fogok mesélni. Nem bonyolult, de ha 
csak most kezdtetek el ráhangolódni az üzenetre, akkor kicsit fura lehet. 

 
Az emberiségnek nem csak abban van szabad választása, amit a Szellem beavatkozása nélkül kíván tenni, hanem arról is 

dönt, hogy milyen irányba vezesse önmagát, valamint a saját tudatossága energiáját és szintjét. Az emberiség dönti el, 

hogy hogyan is működjön és gondolkodjon, illetve, hogy együttműködjön-e saját magával, vagy sem. Ez az emberiség 
szabad választása. Ez az egész szabad választás kirakós nem az emberek tesztje, hanem inkább a sötétség és a fény 

közötti csatáé. 
 

Elmondtuk nektek, hogy a lelketek örökkévaló, valamint hogy újra és újra meg újra éltek. A bolygón szerzett 
élettapasztalatotok óriási és mérhetetlenül sok. Nem gondoljátok, hogy képesek lehettek számos nemzedéken keresztül 

felemelkedni a saját erőtökből, megnövelni az emberiség tudatosságát és levizsgázni a földi békéből? Ha igen, akkor 

ahhoz egy teljesen más létezési paradigma szükséges. Meg tudtok ennyire változni? 1989-ben azért érkeztem meg, mert 
most pontosan ez a lehetőség áll fent. Ezt valahogy úgy mérik, amiről most fogok beszélni. 

 
A közvetlen történelmetek 

 

Mindannak, ahogyan a dolgok az 1980-as években megtörténtek, az a "váratlan és kiszámíthatatlan" dolog volt az oka, 
amit a Szovjetunió összeomlásával megtapasztaltatok. Ez a szakértőitek szerint nem csak, hogy váratlan volt, hanem az 

egész bolygót megdöbbentette. Ezek a nagy, váratlan váltások a változó időkről és az emberiség megemelkedett 
tudatosságáról árulkodnak és üzennek. Az emberi természet elkezdett megváltozni, hogy felnőjön és kikerüljön abból, 

amit a "játszótér tudatosságának" nevezek, illetve, hogy elmozduljon egy sokkalta felnőttebb "elegáns tudatosságba". Ez 
lesz az, amely megteremti majd az összetartozást és a békét, ami csupán a kezdete egy újfajta embernek és egy újfajta 

társadalomnak.  

 
Mondtam nektek korábban, hogy ennek a kommunikációnak valószínűleg a "Meghallani a Szellem hangját" vagy a 

"Meghallani Isten hangját" címet adjuk. Ez természetesen egy hasonlat. Azok az emberek, akik  spirituálisan érzékenyek, 
általában nem hallanak hangokat az égből. A "Szellem hangjának a meghallása", egy hasonlat a Felsőbb-Éntől származó 

intuícióra való ráhangolódásra. A Felsőbb-Én azon spirituális részetek, amely az örökkévaló lelketekhez kapcsolódik. Ez az, 

amellyel a legtöbb kereső igyekszik kapcsolatot teremteni, és ez nyújt segítséget nektek a saját életetekkel kapcsolatban - 
ami így pedig segíti a bolygót. 

 
Az ok, amiért ezt az intuíciót olyan nehéz "meghallani" vagy észrevenni az, hogy van egy alacsony, folyamatos zúgás - 

hívhatjuk a zaj vagy a morajlás hasonlatának - amely, úgy tűnik, elhomályosítja vagy elfedi az üzenetet. Ez olyan, mint 

megpróbálni valamit folyamatos zajban meghallani. Ez a legjobb hasonlat, amit adhatunk arról, hogy hogyan tudja a 
tömény sötétség elfedni a fényt. Viszont ezen morajlás zajszintje csökkenni kezd. Tehát, mi történik akkor, amikor jobb, 

tisztább üzenetet kaptok? Megváltoztok, megváltozik a világ, a körülöttetek lévők szintén jobban hallanak és még azok is, 
akik nem akarják meghallani, tudni fogják, hogy valami más történik.  
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Ismételten, ez a "hallás" egy hasonlat. A jelentése valójában: "tisztán megítélni az intuíciót - mi az, ami tisztességes és 

feddhetetlen és mi nem, mi zajlik a saját életetekben, valamint az a képesség, amivel megnövelhetitek az érkező 
lehetőségek érzését." Mindezt jelenti a "Meghallani a Szellem hangját". Ez az emberi lény, aki elkezd "felnőni" és 

magasabb tudatossággal rendelkezni.  

 
A DNS kapcsolata a tudatossággal 

 
Nos, a legnehezebb dolog számunkra megtanítani azt, amit a társam néhány éve már tanít. Nehéz, mert ez nem valami 

olyasmi, amit korábban ilyen módon elmondtak volna nektek. A tudatosságotok a többdimenziós testetekkel van 

kapcsolatban. A legkönnyebb mód arra, hogy megközelítsétek ezt a gondolatot, ez a hasonlat: a DNS-etek nem 100%-os, 
hanem 30%-os hatásfokkal működik. Még csak a felével sem működik annak, amire meg lett tervezve. Nincs olyan 

eszköz, amit rá lehetne csíptetni a DNS-etekre és megmérné a hatásfok százalékát. Ám ez a mérési hasonlat a legjobb, 
amivel szolgálhatunk annak érdekében, hogy elmondjuk nektek hol is tartotok, amikor az emberiség tudatossági 

lehetőségéről van szó. Át szeretnék adni nektek pár olyan információt, amit szükséges megértenetek - hogyan indult el 
mindez és mi is történt. 

 

Ha el kellene indítanotok a bolygó tudatosságának a tesztelését, az lenne a legigazságosabb dolog, ha az alacsony és a 
magas közötti középponton kezdenétek, vagyis egyenlően. Ezen hasonlat szerint, azonos mennyiségű fénnyel és 

sötétséggel kellene kezdjétek. Ez így is történt a kezdetben. Ez volt az elgondolás. 
 

Átadtuk nektek korábban az emberiség történelmét. Az egész történelmetek rendkívül rövid, mivel a galaxis és a 

Naprendszeretek több, mint 4 milliárd éve van itt. Az emberiség viszont, ahogyan azt ti ismeritek, igazából csupán 
200.000 évvel ezelőtt indult el. Nem azt mondtam, hogy "emberek", hanem azt, hogy az "emberiség, ahogyan azt ti 

ismeritek", mivel az egész teszt a teremtéstörténettel, a fény és a sötétség tudásának elültetésével indult. A 
megváltoztatott DNS-ű emberekről beszélek - nektek csak 23 kromoszómátok van. Aztán jött másik 100.000 év, hogy ez 

minden ember számára kifejlődjön. Majd Lemúria és néhány másik "bevetett terület" segített a tanításban újabb 50.000 
évig. Az, amikor a vetés valóban befejeződött és a teszt működésbe lépett, csupán tegnap történt! Újak vagytok! Ha az 

időnek azt a hosszát, amióta a Föld itt van, 24 órának tekintitek, majd összehasonlítjátok azzal, hogy mikor is került ide a 

"tudatos" ember, akkor az utolsó másodpercben kellett, hogy megérkezzetek! A teljes ismert történelem, ezen 24 óra 
utolsó másodpercében történt! 

 
Az irónia az egészben az, hogy akik ezt hallgatják, és páran a közönségből, ezek közül mindnél ott voltak. Öreg lélek, 

sokszor átadtuk már neked ezt a magyarázatot: az Akashádból emlékszel arra, amit Atlantisznak gondolsz: süllyedő 

szigetekre, a háborúkra és káoszra. Ez csupán azt jelenti, hogy "ott is ott voltál és azt is megtetted". Láttad a 
kataklizmákat és ott voltál, amikor számos történelmi dolog lezajlott. Ezek bevésődtek az emlékezetedbe. Nem igazán 

tudod jól kiválogatni, ám cipeled őket magaddal. Ez azt jelenti, hogy egy öreg lélek vagy, és - talán te segítettél elindítani 
a bolygót! 

 

A "nővérszövetség" (a Dr. Amber Wolf által létrehozott Lemúriai nővérek szövetségére utalva) egy nagyszerű példa. 
Azért, mert azok közületek, akik hajlotok arra, hogy elmenjetek a nővérszövetség összejöveteleire, ünnepelni fogjátok azt 

a kezdődő tudatosságot, ami pozitív ősi emlékként "cseng" bennetek. Ez azt az időt ünnepli, amikor a nők intuitív 
erejének hitelt adtak és ők vezették a társadalmat sámánokként. Ki lenne erre jobban képes, ha nem az egész emberiség 

élet-adói? Ez azt a kezdeti időt, az egyenlőség és bölcsesség idejét képviseli, ami a fény és a sötétség tesztjének a 
kiindulása volt.  

 

A DNS a teszt kezdetén 30%-ra volt beállítva. De várjatok csak, hiszen azt mondtam, hogy az indulásnál egyenlő volt, de 
ez nem hangzik annak, ugye? A százalék gyorsan növekedett 35-ig - gyorsan, hogy egy korrekt tesztet idézzen elő, mivel 

ez az (a 35%), ahol "teljesen egyenlő" lehet a sötétséggel. Nos, ne kalandozzatok el, figyeljetek, és megtudjátok, hogy 
miért is sportszerű ez így! Át fogok adni nektek valamit, amit tudnotok kell: ezek a számok a fény sötétség feletti erejét 

mutatják meg a számotokra. Amikor 35%-os DNS működéssel rendelkeztetek, az kiegyenlítette a bolygón lévő 65%-os 

sötétséget. 
 

Most azoknak, akik nem igazán értik ezeket a számokat, hadd magyarázzam meg. A fény és a sötétség közötti egyensúly 
valóban egyenlő volt, mivel a fény sokkalta erőteljesebb, így abból csupán 35% volt szükséges ahhoz, hogy ez így 

megtörténjen. Ez azt kellene megmutassa számotokra, hogy a sötétség gyengébb nálatok. A fény kevesebb százalékával 
rendelkeztetek ugyan a bolygón, mégis egyenlőek voltatok egy nagyobb százalékú sötétséggel szemben. A fény sokkalta 

erőteljesebb, és nincs szükégetek belőle olyan sokra, hogy egyenlőek legyetek, még alacsonyabb tudatossággal sem.  

 
A DNS hatásfokszázalékának folyamata 

 
Most hadd mondjak el nektek valamit arról, hogy mi is történik a DNS 35%-os hatásfokánál. Ez ugyanúgy megjelenik a 

tudatosságban is, mint a biológiai hatékonyságban. 35%-nál a nemek egyensúlyának intuitív megértése magától értetődő 
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a bolygón - kinek mi a dolga és miért. Ez az, amit ma a Lemúriai nővérszövetség összejövetelein megünnepelnek. Ez 

olyan idő volt, amikor a Föld nemei tiszteletben tartották egymást és megértették, hogy a női nem az, ami jobban 
kapcsolatban áll a Szellemmel. Nem csak a többdimenziós dolgokkal álltak jobb kapcsolatban a nők, hanem ők azok is, 

akik a gyermekek tanítóiként az egész emberiség (mindkét nem) anyjai is. Minden férfit az anya tartja a karjában, ő 

rajong érte és ő is tanítja. Ezért ők azok, akik segédkezhetnek a Föld összes társadalmának irányításában.  
 

Ahogyan az emberiség cseperedett, a szabad választással elkezdett süllyedni a DNS hatásfokának százaléka. Amint a DNS 
elkezdett veszíteni a hatásfokából, a nemek egyensúlya működésképtelené vált. Ha bárhol a bolyón le akartok tesztelni 

bármilyen társadalmat, és tudni szeretnétek a DNS százalékának a számát (a tudatossági mértékét), mint társadalomét, 

akkor létezik rá egy egyszerű teszt: miként tekintenek a nőkre és hogyan bánnak velük? Minél magasabb a DNS 
hatásfoka, annál jobban tiszteletben tartják a női isteniséget. Ez hát a teszt! A különböző kultúrák különböző DNS 

tudatosságot teremtenek meg, akár azonos időben is a bolygón. Tehát lehet 25%-os kultúra is a bolygón, és egy másik 
37%-os is, és ha ez így van, akkor ezek valóban ütik egymást.  

 
A középkorban, vagy még előtte, a bolygó 25%-ig süllyedt. Ha ezt kétségbe vonjátok, akkor csak annyit kell tegyetek, 

hogy megnézitek a nemek rendellenes működését. A nőkhöz való hozzáálláson mérhető ez le: onnantól kezdve, hogy 

tisztelték őket és ők voltak a sámánok, lealacsonyították őket másod-, sőt harmadosztályúvá, majd az állatok közé 
sorolták őket. Semmilyen egyensúly nem volt! Ez történik akkor, amikor a hatásfokszázalék elkezd belemerülni egy túlélő 

módú tudatosságba. Ezen idő alatt nem volt elegancia a tudatosságban, és nem értékelték a művészetet vagy a kultúrát 
sem. Helyette ott volt a háború, gyűlölet, nemtörődömség, harag, dráma és a horror állandósulásának rendellenes 

működése. 

 
Aztán nemrég, az átlagos százalék elkezdett újra emelkedni, és megütötte a 30-31%-os jelzést. A történelem azt mutatta, 

hogy a nőket végre újra észrevették, és a tiszteletet ismét felszították. Ez lassan történt meg és ez nagyon "sokatmondó". 
Az elegánsabb társadalmakban, a nőknek részben megadták a szavazati jogot, és aztán javult a helyzet. Egy olyan 

átlagos 32%-ig mentetek el. Ekkor történt a Szovjetunió összeomlása, ami képtelenné tette az ezredfordulós nukleáris 
háborút. Ugyanekkor ünnepeltétek a Harmonikus Konvergenciát, és én megérkeztem és elkezdtem tanítani a társamat 

1989-ben. 

 
Óh kedveseim, még mindig vannak olyanok a bolygón, akiket roppant nagy rendellenes nemi működés jellemez. Az 

alacsonyabb tudatosságú társadalmak nem tudnak "felnézni", hogy meglássanak valami jobbat. A sötétség nem látja a 
fényt, és erről már 1993-ban beszéltünk nektek. Egy napon vissza fogtok nézni a történelemben és azt mondjátok: "Mi 
baj volt velünk? Miért nem láttuk meg a magától értetődőt?" Amikor a DNS 25-30%-on van, akkor az erősebb győz. Ez 

egy túlélési tudatosság, és más csak nagyon kicsit számít. Ha egy 35%-os, vagy afölött működő kiegyensúlyozott 
társadalmat kívántok látni, akkor nézzétek meg a nemek egyensúlyát. Tisztelet és megbecsülés lesz jelen. 

 
Tanulni az ősöktől 

 

Hadd adjak át nektek valami mást is, amiről a társam mindig beszél: keressétek meg a legöregebb társadalmat, a 
legtovább élt kultúrát a bolygón. Aztán nézzétek meg a rangidősök tanításait, hogy megértsétek, mit tettek és miben is 

hittek a múltban. Mit mondanak a feljegyzéseik? Hadd mondjam el nektek, hogy mit is: a nők voltak a sámánok! 
Elismerték, hogy jobb intuitív képességekkel rendelkeztek. El tudjátok képzelni, hogy valaki olyan képes vezetni titeket, 

aki látja és érzi Isten hangját? Számukra ez világos volt! Ez a nemek egyensúlya. A férfiak tudták ezt és függtek tőle. A 
nők pedig a férfiaktól függtek, hogy megtegyék azokat a dolgokat, amikben ők voltak a legjobbak - vadászni, begyűjteni 

és gondoskodni. A nemek egyensúlya! Ez a rendszer még mindig ott van sok olyan bennszülött társadalomban a bolygón, 

amelyek nagyon régóta léteznek. Ez sohasem változott meg.  
 

A történelem folytatása 
 

Amikor a DNS százaléka elérte a 32%-t, akkor szóltam a társamnak és átadtam neki a választás jogát, hogy 

ráhangolódjon az adásra (1989). "A fejlettebb DNS hógolyója elkezdett legurulni a lejtőn." Ez a bolygó elkezdte felemelni 
önmagát, útban a 35% felé - az egyenlő egyensúly felé. Talán elmegy 36%-ig is, ahol a sötétség már elfut a másik 

irányba. 
 

Kedveseim, azt mondtuk, hogy 35%-nál egyenlő a sötétség és a fény, de ezt egészen mostanáig sohasem láttátok az 
életetekben! Valójában egyre magasabb ennél, és a sötétség elszalad a másik irányba. Úgy, mint amikor a bogarak 

előrajzanak a repedésekből - arra utalva, hogy a sötétség kiszorul sok olyan helyről, ahol korábban rejtőzködött. 

Képzeljetek el egy olyan sötét sereget a bolygón, ami még a saját országotokból is képes fiatalokat toborozni! Ez a sötét 
sereg nem amerikaiakat verbuvál, hanem sötétséget! Ez azokat az embereket képviseli, akik a sötétségbe fektetnek bele, 

nagyon fiatal Akashával, és nagyon régi tudatossággal rendelkeznek. Önként fognak rendellenesen együttműködni 
másokkal, és fogalmuk sem lesz arról, hogy valójában mi is történik. A sötétség nem tud egy magasabb szintre felnézni. 

Egy bolond nem tudja, hogy bolond. Figyeljetek rám, a sötétség nem tud feltekinteni és meglátni a fényt. Vak a 
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magasabb célokra. Csak a sötétség erejét látja meg. Nem érti a fényt, így nem bölcs és ezért legyőzhető. Nem érti meg 

azt, hogy veszíteni fog. Mindaz, amit lát, az önmaga. Ez kézenfekvő, nem igaz? 
 

Ami most történik, az azt támasztja alá, amiről beszélünk. Mi zajlik jelenleg a bolygón? Korábban azt mondtuk: most, 

ahogy beszélek, a legrendellenesebben működő politikával rendelkeztek, amitek valaha csak volt ebben az országban. Az 
oka? Hatalmas változás zajlik! A harc, dráma és sokak látszólagos furcsa viselkedése képviseli azokat, akik belefáradtak 

egy olyan régi intézményes kormányzatba, ami önmaga is működésképtelen. Az elgondolás ez: "Bármi jobb lenne annál, 
mint ami most van, vagy, ami a múltban volt!" Ez történik akkor, ha a magasabb tudatosság meglát valami jobbat, 

ahogyan az egy olyan alacsonyabból kezd növekedni, aminek a résztvevője volt.  

 
Ez mindannyiótok számára különböző, és ez a DNS hatékonysági százalékának további növekedése miatt van. Ez 

mindenkié, nem csak azoké, akiknek az itt jelenlévőkhöz hasonló hitrendszerük van.  
A becsületesség, az átláthatóság és az olyan "tisztességes rendszerekre való vágyódás, ami ténylegesen működőképes"  

kéznél van. Ez a magasabb helyeken való becsületességre való vágyódás, a működésképtelenség helyett. Ez egy ébredés! 
Ez a népesség az, amely belefáradt a régi energiába, mert "elkezdte meghallani a hangot". 

 

Ki "hallja" meg? 
 

A Szellem hangja az egész emberiségnek szól, nem csak a kiválasztott keveseknek. Azonban a kiválasztott kevesek - akik 
öreg lelkek - jobban meg fogják azt érteni. Képesek lesznek felfogni és jobban fogják tudni, hogy miről is szól az üzenet. 

A "sötétség zúgásának" zaja és zavara elkezd jobban kiegyenlítődni a fényhez viszonyítva. Sokan fogják elkezdeni első 

alkalommal meghallani a Szellemet. Nem fogják tudni, hogy ez a Szellem, hanem inkább "annak az érzete lesz, hogy mi 
jobb nekünk", és egy olyan intuícióé, ami újdonság. Azon tömegeknek, akik nem érdeklődnek az iránt, hogy ebben a 

teremben legyenek, mindez egy új kezdet, egy új tudatosság lesz. Ők nem tudják, hogy mit is "hallanak" vagy éreznek. 
Csak azt tudják, hogy változást, és a "mi a helyes" új érzését akarják. A bolygón lévő öreg lelkek fel fogják ismerni ezt a 

tisztább üzenetet igaz valójában, és üzeneteket és vezetést kapnak belőle. Ez a különbség! De az egész emberiség 
tisztában van a változással valamilyen szinten. 

 

A 36% felé kúsztok. Még a körülöttetek lévő dolgok dacára is, ahogyan legyőzitek a bolygón lévő sötétséget, 36%-on 
lesztek. Nos, ez azt jelenti, hogy győztök. Ez azt is jelenti, hogy a zaj zúgása, amely elrejti Isten hangját, csökkenni kezd, 

és a dolgok az üzenetek megértését illetően, elkezdenek letisztulni. Az intuíció nem fog olyan gyorsan elillanni, mint 
ahogyan a múltban, ahol nem voltatok biztosak abban, hogy mit is "hallottatok". Az intuíció tovább marad majd meg, és 

tisztább hangon fog szólni hozzátok. Lehet, hogy még megállítani és megvizsgálni is képesek lesztek! 

 
Jelenleg az a baj a megérzéssel, hogy elfedi a zaj zúgása. Ez egy hasonlat, kedveseim. Remélem, hogy értitek. Az "elfedi 

a zúgása" azt jelenti, hogy az intuitív gondolataitok megfoghatatlanok és lágyak, mert ez a mögöttes energia távol tartja 
attól, hogy tisztán látható és hallható legyen. Az agyatokban lévő logika tartja azt mindvégig elnyomva, azt mondván: "Ez 
nem helyes. Ez csak a vágyakozó gondolataitok vagy a fantáziátok." Mindez a DNS-etek alacsonyabb 

hatásfokszázalékának a része. Ahogyan a százalék elkezd a 36% felé kúszni, minden megváltozik. Megváltozik az agyatok 
logikája, mert az a DNS-ben van. Ébredés következik be, egy sokkal hatékonyabb DNS, és elkezdtek másképpen 

gondolkodni. Minden az emberi természetet illető dolog, amit a pszichológiai tanulmányokból ismertek, átalakul valami 
teljesen másba. A bölcsesség intuitívvá válik, nem pedig valami olyan dologgá, amire csupán vágynátok. A társadalom 

általánosságban véve elkezd megváltozni. A megoldhatatlan megoldásai elkezdenek feltűnni. Új, bölcsebb elgondolásokat 
kezdetek hallani a médiában, ahogyan az emberiség elkezd felnőni és végezni a kődobálás és szóbeli bántalmazás 

játszóterével. Az egymást segítő programok valóban elkezdenek működni. A finanszírozás jóval elérhetőbbé válik az olyan 

projektek számára, melyek változást hoznak a szegénységben élőknek. 
 

35%-nál vagytok. Itt egyenlőség van, elkezditek meglátni a sötétséget és a fényt - ez pedig mindent megváltoztat. 
Rátekintetek a történelemre, és hosszú utat tettetek meg, de sokáig tartott eljutni idáig. Kedveseim, láttuk már ezt a 

folyamatot korábban, és a hógolyó gurul. Nincs semmi sem az útjában, ami megállítaná. Ezen az útvonalon, a magasabb 

tudatosság hógolyója sok mindenen át fog gázolni és sok minden el fog pusztulni. Ennek részeként az is, amit "az 
intézménynek" hívtok. Csak figyeljétek, ahogyan néhány igazán nagy intézmény összeomlik! A hógolyó egyszerűen 

földhöz fogja vágni őket. 
 

Ne rémüljetek meg és ne gondoljátok, hogy ez a bolygó vége, ha olyan dolgok történnek, amik félelmet teremtenek, 
mivel ez csak a 35-ről a 36%-ra való átmenetről szól! Emlékezzetek rá, hogy a sötétség elkezd reagálni és félni a fénytől! 

Az eredménye egy csata, ahol a sötétség meg fogja próbálni a legjobbját hozni annak érdekében, hogy kioltsa a 

fényeteket és megfélemlítsen benneteket. Azonban, a jó helyen vagytok, a megfelelő időben, és győzedelmeskedni 
fogtok. Eleget mondtam már. 

 
Amikor elmentek innen, remélem, hogy megértitek ezt az üzenetet. Hallgassátok meg újra, ha szükséges! Arról szól, hogy 

mi a bolygó fény és sötétség hányadosa, és hogy ti hol vagytok. Arról a tényről szól, hogy győzelemre álltok, és hogy 
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miért is jöttem. Nehéz azokhoz beszélni, akik győzelemre állnak, ha korábban sohasem győztek és veszteségtudatuk van. 

Ez az, amin a legtöbbet dolgoztok. Húzzátok ki magatokat, amikor távoztok erről a helyről, és tudjátok, hogy kik is 
vagytok. Kryon ezen üzenete sohasem változik meg, mert az igazságot képviseli. 

 

És ez így van. 
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