Az új fénymunkás
Columbus, Ohio - 2019. május 5.
( Forrás: https://www.kryon.com/CHAN2019/k_channel19_columbus.html )
A tisztább megértés érdekében - hogy segítsék az olvasókat - Lee és Kryon újra átvizsgálták ezt a közvetítést. Az élőben
elhangzottak gyakran olyan energiát foglalnak magukba, olyasfajta kommunikációt hordoznak, amit a nyomtatott szöveg
nem mindig képes visszatükrözni. Emiatt a leiratban néha még további, vagy összesűrített információ is szerepelhet.
Szóval, élvezzétek ezt a kibővített üzenetet, ami Columbus-ban került átadásra!

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
A csoport ma a koherenciát gyakorolja. Minden alkalommal, amikor egy ilyen találkozón ez megtörténik, az a szeretet
témáinak nagyobb, szélesebb spektrumú közvetítését nyitja meg.
A ma feltett kérdés a következő volt: "Képes-e egy csoport elősegíteni azok összetartozás érzését, akik előttük ültek ott azokét, akik nincsenek koherenciában?" A válasz: igen. Tehát, hogyha ki tudjátok terjeszteni az átadott koherencia egész
elképzelését, akkor elmondom nektek azt, hogy - habár az egy lineáris folyamatnak tűnhet, - sokkalta nagyobb annál,
mintsem gondoljátok.
Amikor tudományosan mérik a csoportkoherenciát, ott a csoportban lévő egyének hasonló gondolkodásmódúak és azonos
érzelmi állapotúak. A mai napon éppen ezen tulajdonságok megmérésén mentetek keresztül. Képzeljétek csak el egy
pillanatra, hogy sok ember egybehangzást él meg, és ugyanarra gondol! Ez majdnem olyan, mintha lenne egy
rádióállomásotok, és az hirtelen meghaladna minden olyat, túllépne mindenen, amit csak el tudtok gondolni! Ez nem
lineáris sugárzás.
A koherens egyensúly ereje
A koherencia hajlamos nagyobb koherenciát teremteni. Ezt a hatást nem igazán mérték még. Ahol is egy csoport
koherenciába kerül és egy másik valahol máshol fogadja azt. A koherencia ezért olyan energia, ami a saját tiszta
minőségének köszönhetően tud építeni önmagára. Amikor elkezdtek a koherenciára összpontosítani, akkor elkezditek
meglátni, hogy mások is sokkalta könnyebben kerülnek ugyanabba a koherenciába azok miatt, akik mellettük
koherenciában vannak. Ez még akár ragályosnak is tűnhet.
Az egy előtétel kedveseim, amit metafizikai értelemben átadtunk nektek, amely szerint "az egyensúly egyensúlyt
sugároz." A tudatosság igaz egyensúlya energiát hoz létre. Ha van egy kiegyensúlyozott egyén a csoportban azok között,
akik nem azok, vagy éppen káosz közepette, akkor az az egyén nem "csupán egy a sok közül", hanem inkább olyan,
mintha fényt váltana ki egy sötét helyen. Az emberek elkezdik megérezni azt, aki kiegyensúlyozott, és a saját reakciójuk
arra az egyensúlyra további egyensúlyt teremt. A koherencia sokszor mindennemű kommunikáció nélkül is jóval többet
hoz létre önmagából. Elkezditek meglátni azon megteremtett szinkronicitás erejét, amit koherenciának nevezünk.
Ez csak egy azon tulajdonság a sok közül, ami elkezd megmutatkozni a bolygón. Beszéltünk nektek egy másikról is: azt
mondtuk, hogy a fény fényt szül. Ez azt jelenti, hogy a magas tudatosság fénye ténylegesen többet hoz létre önmagából
olyan módon, aminek nem vagytok a tudatában, így ez a tulajdonság még nem magyarázható meg a számotokra. Ha
megnézitek a fénymunkás példáját, aki egy sötét helyen fényt teremt, akkor amit elkezdtek meglátni az, hogy a fény nem
marad egy helyben. Ez nem lineáris, vagy egy helyben maradó dolog, mint ahogyan az egy tárgy vagy folyadék lenne. A
fény mindenhová egyszerre jut el. Amikor valaki gyufát gyújt egy sötét szobában, mindenki jobban lát egy kicsit. Tehát,
ez nem csupán annak szolgál a javára, aki gyufát gyújt. Aztán végül mások is megteszik ugyanezt, mert látják, hogy az,
aki először meggyújtotta a gyufát, sokkalta messzebbre lát el, mint korábban - jobban látják a helyzetüket a fényben.
Hamarosan mások is megértik ezt az elképzelést, és egyre többen és többen láthatnak jobban. Ahogy olyan sokszor
mondtuk már az elmúlt 30 évben: "Ha jobban látjátok a másikat, akkor nem féltek egymástól."
A félelmet ezen a bolygón azok keltették, akik nem látják a másikat, és akik őrzik a sajátjukat, - ahogy ezt mondják hogy megvédjék a vagyont és az erőforrásokat, mert nem tudnak más kultúrákról és társadalmakról, vagy akár még a
szomszédaikról sem. Nem "látják" őket, így félnek tőlük. Azonban, amikor látjátok egymást, meglátjátok, hogy ők is
olyanok, mint ti. Látjátok, hogy az emberiségben olyan sok a közös, és talán még ugyanazt a csodálatos Teremtőt is
imádjátok. Talán különböző formában, de amikor látjátok, hogy mindannyian értitek az "Isten képmására" fogalmát,
akkor elkezdetek megnyugodni.
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A technológia befolyása
Mi történne, ha ilyesfajta koherenciával rendelkeznétek a bolygón, mégha csak jelentéktelen módon is? Mi történne, ha
elkezdenétek jobban látni másokat, és az a korábban létezett sötét szoba, amely maga az emberiség, elkezdene
kivilágosodni? Amikor elkezdenétek ténylegesen meglátni a többieket, akkor az milyen lenne? A válasz a kinyilatkoztatás,
és ez már el is kezdődött.
Felismertétek azt, hogy a találmány, amit internetnek neveztek, úgy tűnik, megegyezik mindazokkal a dolgokkal, amiket
elkezdtünk elmondani nektek Kryon 1989-es érkezésekor? Kedveseim, az internet olyan sok ember számára teszi lehetővé
ezen a bolygón azt, hogy lássanak benneteket, számotokra pedig, hogy lássátok őket. Az új közösségi média, amit
százmillió ember használ, mind arról szól, hogy átlátnak a határokon, és hogy első alkalommal nézhetik meg azt, hogy
hogyan is élnek más kultúrák. A hasonlóságaik miatt - pont ezért - ez megengedi a kinyilatkoztatást. Ez egy minden
mástól eltérő paradigma a bolygón a történelemben. Ez egy kinyilatkoztatás magáról az emberiségről.
Vannak olyanok, akik azt mondják: "Nos, ez az egész technológiai robbanás veszélyes számunkra. Tulajdonképpen elvisz
bennünket a személyek közötti szocializációtól." Ha ezek ti vagytok, akkor talán nem értékelitek a nagyobb képet? A
bolygón első alkalommal nézik és figyelik meg a kultúrák egymást közvetlenül - ahelyett, hogy egyszerűen csupán
meghallgatnák a vezetőiket azzal kapcsolatban, hogy kitől kellene, vagy nem kellene félniük. A fiatalok szerte a világban
elkezdik meglátni az idegen országokban lévő többi fiatalt. Ez történik, nem pusztán egyén látja az egyént, hanem
tömegesen - milliók által. Elkezdik felismerni lassan azt, hogy a többiek nem olyanok, mint ahogy elmondták nekik.
Amikor venni tudjátok az adást, és országról-országra beszélni tudtok hétköznapi emberekkel, akkor elkezdtek meglátni
valamit, és a "megértés koherenciájában” részesültök. Ott a felismerése annak, hogy mindannyian ugyanazt a dolgot
akarjátok! Mi történne, ha szánnátok egy-két napot csupán arra, hogy alaposan megértsétek egymást? Talán hívhatnátok
ezt "megértés napnak", aminek az egész célja pusztán az lenne, hogy belehelyezitek magatokat az együttérző megértés
megismerésébe idegen helyen élő emberekkel.
Tételezzük fel, hogy valóban megtehetitek ezt. Azon a napon, abban a pillanatban, ha közvéleménykutatást végeznétek
minden emberrel és megkérdeznék őket: "Látsz-e bármikor okot a háború borzalmára?", akkor mit gondoltok, mi lenne a
válasz? (A hallgatóság 'nem'-mel felel.) Helyes, mindannyian nemet mondanának - legalább is túlnyomórészt, jelentős
többségében! Aztán elkezdenétek megérteni annak a működésképtelenségét, amit a háború tesz, és hogy a kevés,
hogyan is van hatással a többségre. Majd elkezditek felismerni, hogy milyen erőteljesen gázolnak át a hatalommal
rendelkezők azokon, akik nem azok. Elkezditek felismerni, hogy az internetetek mindent megváltoztatott. Engedi, hogy
belelássatok azok szívébe, akiket azelőtt sohasem ismertetek. Ez egy példa kedveseim, azon technológiára, amely készen
áll a saját idejében. Ez egy példája annak, hogy talán nem minden technológia rossz. Ez a technológia és a humanizmus
egyensúlyát igényli. Ez mind része az emberiség továbbfejlődésének, hogy az emberek használják a kezük ügyében lévő
eszközöket. Több is jön még.
Mi a gyorsítósáv a megvilágosodáshoz?
Ebben a csoportban (az előadás résztvevői között) meg lettek válaszolva ma a kérdések, ellenben más kérdések: még
csak nem is lettek feltéve. Az egyik kérdés, ami nem lett hangosan kimondva, a következő: " Mi a gyorsítósáv a
megvilágosodáshoz?" A válasz pedig: az, hogy képesek vagytok leülni és hagyni, hogy szeretve legyetek - hogy képesek
vagytok leülni és hagyni, hogy szeretve legyetek. Ebben az állapotban az információ a saját belső könyvtáratoktól áramlik
hozzátok.
Ez az információ, - amit már sok alkalommal, sokféle módon adtam át, és ami a saját élettörténetetekről szól, - az anyai
kapcsolattal kezdődik. Azok voltak a korai napok, amikre közületek sokan nem is emlékeznek - az ölelgetésre, a
ringatásra, a szeretetre és a törődésre. Semmi nem volt ehhez hasonló, semmi! A teljes kémia ott volt - a tökéletes,
feltétel nélküli szereteté.
Túl okosak vagytok ahhoz, hogy látni akarjátok?
Nem kell okosnak, intelligensnek vagy fejlettnek lennetek ahhoz kedveseim, hogy megértsétek a szeretetet. Egyszerűen
nem kell. Nem kell, hogy intellektuális megértéssel rendelkezzetek a tudatosságról ahhoz, hogy szeretve legyetek.
Egyszerűen nem kell. Ugyanez az anyai törődés és szeretet ömlik rátok jelen pillanatban is - éppen most, a Teremtő
Forrásból. Szinte zuhog, záporozik rátok! Azonban létezik egy láthatatlan pajzs, ami távoltartja ezt, és azonnal le is pattan
erről a magatok által alkotott akadályról. Ez a pajzs távoltart minden törődést és szeretetet, hogy azt meglássátok és
érezzétek. Annyi nevet adhattok neki amennyit csak akartok, de a pajzs erős. Olyannyira az, hogy emiatt még csak nem
is tudjátok azt, hogy a szeretet már ott van, hogy az közel van! Hívhatjátok a pajzsot a "hit hiányának" vagy akár a
"változástól való félelemnek" is. Szintén lehetséges, hogy "kinevelnek belőle" azok, akikben bíztok. Vagy éppen lehettek
túl "okosak és elmések" is ahhoz, hogy az ilyen furcsa metafizikai dolgok iránt érdeklődjetek.
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Mi a helyzet egy metafizikai pajzzsal? Egy spirituális pajzzsal? Lehetséges, hogy bár teljesen elmerültök az energia
tanulmányozásában, mégis rendelkeztek ezzel a pajzzsal? Igen. Ezt "intellektuális metafizikának" fogjuk hívni. Ez az, ahol
valaki olyannyira belekeveredik és belezavarodik a metafizika rejtélyeibe, llletve annak összes energiáiba, hogy sohasem
érzi meg a szeretetet. Egyszerűen vannak, akik annyira a részletekre figyelnek, arra, hogy hogyan is működnek a dolgok,
hogy emiatt nem tudnak leállni egy pillanatra sem és nem képesek átadni magukat a szeretetnek. Kérdezzétek meg
önmagatokat! Tényleg, valóban érdekel benneteket a misztériumiskolák információja? Az, hogy hogyan is fejlődött vajon
az energia a múlt tudatosságával, és az összes rejtélyes történelmi építménnyel együtt - valamint, hogy mit is jelentenek
ezek? Viszont nem igazán akartok Kryonra figyelni? Hát ez is egy pajzs, például. Mindent akartok - a szereteten kívül.
Mégis, a szeretet a válasz a sokkal kiegyensúlyozottabb és egészségesebb életre. Újra és újra meg akarjátok főzni az
ételt, de sohasem eszitek meg azt. Megtanuljátok az ínyenc konyhát és főzést... aztán kirohantok gyorsételt enni.
Nem lenne itt az ideje letenni ezt a pajzsot? Mi lenne, ha végre felismernétek és egyszerűen eldobnátok azt? Mondjátok
hát ki! Az igazságtól való félelem tart benneteket ott, ahol vagytok.
Egy gyakorlat
El tudtok minden olyat felejteni, amit tanultatok, csak egyetlen pillanatra? Hogy mi a helyes vagy helytelen, fekete vagy
fehér - és csak ülni, ott ahol vagytok, egy helyben? Ha meg tudjátok ezt tenni, akkor a pajzs egy pillanatra le fog hullani.
Meg meritek kérdezni önmagatoktól, hogy: "Mi van akkor, ha minden, amiről azt gondoltam, hogy ismerem, vagy amit

elmondtak nekem, az egyszerűen csak a 3D-s verziója a többdimenziósnak? Mi van akkor, ha minden, amit gondoltam és
amiben hittem, az fekete-fehér volt, miközben mindenhol ott vannak a színek?"
Ha el tudjátok érni a "semlegesség állapotát" - mégha csak egy pillanatra is -, akkor Isten szeretete belép, és elkezdi
számotokra felmondani a leckét: "Ilyen az együttérzés. Ilyen a szeretet. Utánozzátok, másoljátok le azt! Legyetek azzá!
Értsétek meg!" Ez azok kinyilatkoztatása, akik ott voltak. Még a legmagasabb szinten lévő tudósok, mérnökök és
politikusok is megtapasztalták ezt. Ez nem csupán a kevesek számára adatott. Ha el tudtok menni erre a "helyre"
önmagatokban, akkor elkezditek megérteni, hogy hogyan rendezzétek el és egyensúlyozzátok ki a meggyőződéseiteket és
a metafizikátokat, hogy hogyan reagáljatok az energiára. Aztán az egész világotok elkezd kiterjedni.
Önmagatok pajzsa
Közületek hányaknak mondták azt, hogy egy pajzsot kell magatok köré építeni ahhoz, hogy bizonyos dolgok megtörténtét
távol tartsátok? Nos, elmondom nektek, hogy ez gyakorta mit is tesz veletek valójában. Távol tartja tőletek azt, hogy
szeretve legyetek - mert a félelem pajzsával rendelkeztek. Azt gondoljátok, hogy eltakarjátok a sötétséget, de közben
minden mást is eltakartok, beleértve az egyensúlyt. Tudtátok ezt? Érzitek ezt? Olyan sokan vannak - még ebben a
csoportban is most, és a későbbi hallgatók, olvasók között - olyanok, akik még mindig nem értik igazán. Még mindig nem
értik azt, hogy hogyan üljenek le és hagyják magukat szeretve lenni. Aggódnak még a saját hitrendszerük miatt is! "Jól
csinálom? Rosszul csinálom?" Aggódnak a sötét energia miatt, ahogy azt gondolták, hogy egyáltalán nincs elég fényük
önmagukon belül ahhoz, hogy megváltoztassák azt. Sokan igazából ki is találnak dolgokat azért, hogy felfokozzák az
aggodalmat, mivel ez lassan egy szokássá vált már. Gyakran még "aggodalmat támogató csoportokat" is látogatnak.
Ha képesek vagytok ott ülni és egy pillanatra hagyni, hogy szeretve legyetek - akkor hirtelen minden elkezd egyensúlyba
kerülni. Ha megengeditek magatoknak ezt az érzést, akkor az átírhatja azon régi programjaitokat, amikről úgy
gondoljátok, hogy fontosak. Elmondtuk korábban, hogy ez a cél. Ha tudni akarjátok, hogy mi is a megvilágosodás, és
tudni akartok a valódi igazságról, akkor üljetek le - és legyetek szeretetben! Az információ közvetlenül a bennetek lévő
"Isten képmása" részből fog érkezni, feloldva a hitetlenség pajzsát.
A mestereknek, akik ezen a bolygón jártak, sok követőjük volt. Amíg a mesterek a bolygón jártak, és nemzedékekkel
később is, a követők közül sokan összejöttek, és döntöttek azoknak a jelentéseiről, amit a mesterek mondtak és tettek.
Szintén eldöntötték, hogy milyen szabályokat is kellene az életük köré felépíteni. Azonban egy szabályt elég gyakran
elmulasztottak: "Utánozzátok ezeket a mestereket!" Hiszen ők emiatt jöttek ide. Amikor természetfeletti dolgokat
műveltek, és amikor a szeretetről tanítottak, azt utánozzátok! A mesterek személyesítették meg a szeretetet. Ezt a példát
utánozzátok és másoljátok hát!
Manapság más energia van jelen a bolygón. Tudatosság tekintetében az elkezd változni és átváltani a sötétségből.
Legyetek körültekintőek az irányban, hogy a médiátok ezt nem mutatja meg, mert az az "aggódás gépezet" része. A fény
valódi médiája a koherenciátok, egyensúlyotok és a mesterek utánzása, mert ez teremti meg azt a fényt, ami
mindenhová eljut.
Mindannyiótokat arra kérünk, hogy vegyétek fel egy bizonyos mesterlét köpönyegét, ha úgy kívánjátok. Ez az, ahol
utánozhatjátok a Teremtőt a tudatosságotokkal és a Felsőbb-Énetekkel. Ez egy olyan integrációvá válik, hogy bárhol
felállhattok, megmutathatjátok magatokat a társadalomban és közben békések lehettek. Az emberek vonzódni fognak
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hozzátok. Amikor a belső csendességetekről kérdeznek benneteket, akkor nem fogtok tantételeket adni nekik. Helyette,
szeretetet fogtok adni. Micsoda elképzelés! Időt, együttérzést, és megértést fogtok adni nekik.
Olyan együttérzést fogtok adni nekik, ami szinte fertőző! Gyógyító és örömteljes dolog! Vannak olyanok, akik egyszerűen
csak sétálni akarnak veletek, mert biztonságban érzik magukat mellettetek. A betegség nem fog vonzódni hozzátok, mert
kiegyensúlyozottak vagytok és ezt sugározzátok! Túlságosan ezoterikusan hangzik? Kérdezzetek csak meg egy orvost
arról, hogy a félelem, a kiegyensúlyozatlanság, és a stressz vajon létrehoz-e betegséget? Kell-e modanom nektek azt,
hogy ez a pajzsotok azon vezető faktora, ami megengedi a betegséget? Felfogjátok ennek az igazságát?
Amikor arról kérdeznek benneteket, hogyan is kerültök egyensúlyba, azt mondhatjátok, hogy ez mind a félelem
elengedéséről, és egy nagyobb szeretet elképzelésének befogadásáról szól, a Teremtő kilétét illetően. Mondjátok el nekik,
tudatában vagytok annak, hogy okkal vagytok itt, és hogy nem a bolygó áldozatai vagytok! Mondjátok el nekik, hogy ti
ténylegesen ezt tapasztaljátok! Figyeljetek ide! Nem kell Kryon könyvet adjatok nekik! Csak meséljetek magatokról, és
arról, hogy hogyan is éreztek, hogy ez hogyan változtatott meg benneteket!
Közületek olyan sokan tudják és látták is már, hogy a nevetés mit tud tenni, és az hogyan tud még több nevetést
létrehozni. Egy csoportban, amikor egy ember nevet egy ideig, akkor az végezetül mindannyiuk nevetéséhez katalizátor
lesz. Ez az, amiről beszélünk. Ez a fény jellemzője. Ez az együttérzés és az öröm csodás része. A nevetés tudatosság, és
nem csupán egy érzelem, vagy egy ok-okozati hatás kémiai tulajdonsága. Gyönyörű dolog - és nagyszerű, csodálatos
gyógyító energiát küld a körülöttetek lévők számára.
A szokatlan és furcsa fénymunkás
Újra csak elmondjuk, hogy vannak olyan fénymunkások, akik elüldöznek maguktól másokat, mert annyira intenzívek és
aggresszívek a szokatlanságukkal. Sokan még büszkék is erre. Kérdezzétek meg: "Tudatában vagy annak, hogy annyira
szokatlan és furcsa vagy, hogy elüldözöd az embereket?", és azt fogják mondani: "Igen, ez a dolgom. Szokatlannak kell
lennem ahhoz, hogy megtartsam ennek a bolygónak az energiáját." A szokatlan és furcsa lét, valamint a bolygó
energiájának megtartása alapvető dolog volt a fénymunkások számára a régi energiában. Ez megváltozott - ez most már
nem így van.
Az akkor volt, ez pedig most van. Ebben az új energiában ezerszámra vannak olyanok, akik örömteljesek és terjesztik a
fényt. Többé már nem csupán megtartják az energiát. MEGTARTJÁK és TERJESZTIK azt! Ha egyszer megértitek a
különbséget a régi bolygószintű energia és az új energia között, akkor elmondom nektek, hogy mi is a kinyilatkoztatás.
Tízszeresen fogjátok megtartani a bolygó energiáját, valamint örömmel és egyensúllyal fogjátok terjeszteni az
energiátokat. Sohasem voltatok ennél erőteljesebbek!
Elmúltak már azok a napok, amikor furcsának kellett lennetek ahhoz, hogy higgyetek a metafizikában. Ma újra definiálom,
mi is a metafizika valójában: a metafizika azon energia tanulmányozása, ami meghaladja azt, túlmutat azon, aminek
korábban meghatározták. Ez most már az EGYENSÚLY és a KOHERENCIA magasabb energiáinak a tanulmányozása és
tudománya.
Talán egyszer majd valaki megkérdezhet benneteket arról, miben is hisztek. Finoman elmondhatjátok nekik, hogy: "Az

olyan csodás energiákban hiszek, melyek körülvesznek. Hiszek az angyalokban. Hiszek abban, hogy olyan isteni
folyamatok léteznek, melyeket nem értünk, ám azok mégis képesek együttműködni az életünkkel." Kedveseim, ha ezt
egyensúlyban és szeretetben teszitek, akkor sokan azt fogják mondani, hogy: "Mesélj még!" Nem fognak az ellenkező
irányba elfutni.

Ez hát a különbség manapság kedves fénymunkás, drága öreg lélek. Ez a különbség.
A társam egy olyan hitrendszert képvisel, ami gyakran látszik furcsának, különcnek és hátborzongatónak - és talán már
éppen itt az ideje változtatni ezen. Megragadhatjátok az energia azon igazságát, amit mindezekben az években
hordoztatok, kiegyensúlyozhatjátok, és az csodálatos lehet a bolygó számára. Gyönyörű! Az eredménye az lesz, hogy az
embereket vonzani fogja a szeretetetek, együttérzésetek és egyensúlyotok, és egyáltalán nem fogtok már többé
furcsának vagy hátborzongatónak tűnni. A mesterek sem tűntek szokatlannak vagy furcsának. Erőteljesnek és
kiegyensúlyozottnak látszottak - és amikor leültek és tanítottak másokat, senki sem futott el az ellenkező irányba. A
szavaik kedvesek, lágyak, szépek, bölcsek voltak és gyógyítottak. Most ezek a mesterek - ti vagytok.
Üdvözöllek benneteket az új korban, egy igazán új korszakban! Ez nem egy evanglizációs nézőpont, hanem inkább egy
olyan életszemlélet, ahol a fény vonzó, de az együttérzés még annál is vonzóbb. Az egyensúly kedves és szeretetre
méltó, és ti ezért vagytok itt.
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Ezt az üzenetet a teremben jelen lévő minden angyal, a kíséret hozta el nektek. Azok, akik ebben a szent pillanatban egy
ezoterikus stadionban - mindannyian épp titeket éljeneznek: "Gyerünk, csináljátok meg! Hajrá! Tegyétek meg!"
Kedveseim, ma megkapjátok a támogatást és a segítséget. Hátszeletek van. Most pedig menjetek és tegyétek meg,
cselekedjetek! Ez Kryon üzenete, és mindig is ez lesz - mindig.
És ez így van.
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