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Mérhetetlenül szeretve vagytok. 
 

Sokatok kérdezi azt, hogy "Mit mond Kryon?" azokról a dolgokról, amelyek most történnek, különösképpen az események 
elképesztő fordulatairól, melyek napi szinten bontakoznak ki Ukrajnában. 

 

Mindenek előtt a szívem ezen csodás város lakóival van. Néhány évvel ezelőtt leültem kávézni, nem túl messze attól, ahol 
a háború robbanásai és az életek elvesztése jelenleg zajlik. 

 
Jól emlékszem: csodás napos hétvége volt Kievben, ahol minden ünneplés a korábbi Szovjetektől való függetlenségről 

szólt. Most úgy tűnik megint nyugtalanok. Nagyon szomorú vagyok ezen kedves emberek miatt. Sokukkal találkoztam. 

 
Kryon újra és újra elmondta nekünk: "Két lépés előre, egy hátra." Ez mind része volt annak, amire néhány módon 

számítottam egy olyan nagyon régi energiából, ami tulajdonképpen fél a fénytől. 
 

Kryon azt is elmondta nekünk, hogy keressük a következőt: Mikor a fény elkezdi megmutatni önmagát a bolygón, akkor a 
régi éberség fel fog kavarodni és meg fogja próbálni leverni azt. Azt mondhatjátok, hogy épp időben. 

 

Nem számít, hogy mik az agresszor indokai, ez visszatérés azon korábbi régi stílusú "meghódítani a nemzeteket" típusú 
hozzáálláshoz, melyet a nagyszüleink és a dédszüleink megtapasztaltak. "Ha ki tudom tűzni a zászlóm a földedre, akkor 
én fogom birtokolni azt." 
 

Nem találjátok érdekesnek mindezek időzítését? Ez olyan, mint egy vészhelyzet az agresszor számára, amit most kellett 

megtennie.  
 

Máskülönben több fény származhatna azoktól a bolygón, akik megállíthatnák azt az elképesztő mértékű új 
tudatosságukkal, amit elkezdenek felépíteni. A vezetőség egy nagyon régi éberségből származik és egy régi időszakot 

képvisel a bolygónkon. Felismertétek ezt? 
 

Időközben a sajtó meg dörzsöli a tenyerét és úgy forgat ki minden felbukkanó "mi lenne ha" típusú rémséget, mintha 

azok valójában most történnének meg. A média nagyszerű a népesség rémisztgetésében és hogy belekényszerítse őket a 
"maradjanak 24 órában folyamatosan naprakészek" őrületbe.  

 
Sőt még több reklámot nézzenek ez idő alatt, hogy teljesen kihasználják a félelem alapú nézettséget. Ez egy olyan 

félelem gépezet, ami szórakoztató hírességeket mutat be, nem pedig újságírókat. Talán észrevettétek, vagy még el is 

csodálkoztatok azon, hogy hogy is van az, hogy olyan sok újságíró néz ki olyan tökéletesen?  
 

A HÍREKET A VÁLASZTÁSOTOK SZERINTI INTERNETES SZOLGÁLTATÓKTÓL SZEREZZÉTEK BE ÉS OLVASSÁTOK EL! 
HASZNÁLJÁTOK A SAJÁT JÓZAN ESZETEKET! 

 

Kryon információi a további fényes jövőről érintetlenek maradnak. Semmi sem változott meg ebben az üzenetben. Kryon 
időzítése az évek és a ciklusok csoportjairól szól, nem pedig ezen hónapról vagy évről. 

 
A tanácsa ugyanaz: TARTSÁTOK A FÉNYT és ne hagyjátok, hogy mások megijesszenek benneteket! Küldjétek a fényt 

azokhoz, akiknek szüksége van rá, adjatok együttérző cselekedetet a bolygó mezejének! 
 

Mikor felkapcsoljátok a fényt, a sötétség megmutatkozik. Láttatok bármennyit is belőle? Ami 80 évvel ezelőtt gyakorta 

rendszeresen megtörtént, az manapság embertelen és lelkiismeretlen. Egy békés és szépséges Föld fog magához térni 
ebből. Ez egy olyan időszak, amiről beszélt nektek Kryon, amiről már szólt. 

 
A választás 

 

Lehettek megrémültek, vagy állhattok erősen és küldhetitek a fényt. A ti választásotok, de ne hibázzatok! Ez pontosan 
azon fajta dolog, amiről Kryon beszélt, hogy az ÖREG LELKEKre éppen most van szükség. 

 
Nem vagyunk mi gyámoltalanok. Fénymunkások vagyunk, a fény elhozói azon sötétség számára, ami igazán itt akar 

maradni. A fény és a sötétség harca elérkezett. 
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Adjatok időt neki! A sötétségnek esélye sincs. 
 

Lee Carroll 

 

 
Fordító - Konrád Bálint 


