Ez mire jó?
Laguna Hills, Kalifornia - 2009. november 29.
( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel09_lagunahills.html )
Hogy segítsük az olvasót, ezt a közvetítést átdolgoztuk (Lee és Kryon) és kibővítettük, hogy még tisztább megértést
biztosítson. Ami élőben történik, gyakran olyan energiákat tartalmaz, ami egyfajta kommunikációt hordoz magában, amit
a nyomtatott szöveg nem. Élvezzétek hát ezt a feljavított üzenetet, ami Laguna Hills-ben, Kaliforniában hangzott el.

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Egy olyan hallgatóság előtt ülök most - van néhány ilyen a Földön - akiknek nem kell elmagyaráznom, hogy ki vagyok. Itt
megegyezik a hit és annak megértése, hogy az energia ami megtölti a termet, annak ellenére, hogy talán ezoterikus,
nagyon is valóságos. Itt egyetértés van abban is, hogy ha ez a szívedet megérinti, már nem tudod elengedni a hitet. Nem
tudod azt mondani az értelmednek, hogy ne vegye azt figyelembe, amikor ott érzed Isten szeretetét a válladon.
És még itt is vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy az értelem és az érző szív nem tartozik össze, hogy az egyik nem
támogatja a másikat. Azt mondják, hogy választanod kell, az egyiket vagy a másikat, mert ezek versengenek. Ez az
eredménye a ti elkülönült elfogultságtoknak, mert ez azt mondja, hogy csak akkor vannak rendben a dolgok, ha
megfelelnek egy bizonyos ösvénynek, vagy iránynak, vagy gondolatnak és ha beleolvadsz valami másba az megalkuvás.
Hát éppen ez a kompromisszum képezi az Emberi Lény egyensúlyát, különösen annak az embernek az egyensúlyát, aki
elhagyta az elkülönültség állapotát és aki megérti, hogy az értelem és az érzelmek közösen hozzák létre a hívőt. Mert az
értelmes Ember nem tagadhatja Isten szeretetét. Nem vonja kétségbe az otthont (az intuitív megérzést, hogy a teremtő
belül van.) Amit mégis tagadni kíván, hogy mindez a három dimenzióban történik. El lehet tehát mondani, hogy egy
felfogásbeli csata folyik a 3D-s értelem, amely mindent be akar skatulyázni egy meglévő elkülönült barázdába és a
kvantum értelem között, amely képes lebontani az emberi, egyenes-vonalú gondolkodás elfogultságát és egybeolvasztani
azt valami mással.
A mai üzenetnek tehát ez a témája. A társam nyugtalan, mert az elmúlt évben már mondtuk neki, hogy lesznek olyan
közvetítések, ahol a megmagyarázhatatlant kell majd neki megmagyarázni. Ez az üzenet az egyik azok közül és érzi, hogy
közeledik. Valóban nehéz, mert megköveteli, hogy gondolatban kilépjen a saját valóságának skatulyájából és
megköveteli, hogy egy olyan szűrőn keresztül közvetítse az üzenetet, ami egy másik világszemlélethez tartozik, a
kvantum állapot szemléletéhez.
Alkalmat adunk tehát neki, hogy másképp gondolkodjon, hogy képes legyen megtanítani ezeket a dolgokat. Nyugtalan
azért is, mert szó szerint át kell neki szakítani még a metafizika elfogadott szemléletét is. Azok a dolgok, amelyekről úgy
érzitek ”a fizika felett” állnak (a „meta” a metafizikában) továbbra is elfogultságok maradnak a 3D-ben.
A Fénymunkások úgy gondolják, ők értik a metafizikai dolgokat… azzal, hogy definiálják ezt a fajta gondolkodást. Rögzítik
őket, a jellemzőket skatulyákba rakják és azt mondják: „Ezt jelenti a ’fizika felett’ állni” és nem értik, hogy az igazság
ezzel kapcsolatban sokkal inkább felette áll bármely fizikának, amit igazán megértenek. Ennek így is kell lennie. A
mindennapi életben, igen.
A múlt héten kitártam a lehetőségek kapuját, hogy segítsek nektek meglátni az elkülönült Emberi Lény hihetetlen
elfogultságait. Ilyen kijelentéseket tettem: „Nem tudsz belépni a váltás következő fokozatába, abban az energiában,
amelyben most élsz.” Nem tudod megtenni. Ez azért van, mert az energia amelyben legtöbben éltek elfogult a 3D-ben és
az elkülönültségben. Így gondolkodsz, mert így gondolkodik minden Ember. Nincs is ebben semmi rossz és ez a létezésed
módja, születésedtől fogva. Ez a túlélési ösztönöd, hogy így gondolkozz, mert ez felel meg a környezetednek. De most
gondolkodásodat tudatosan efölé kell emelned. A kvantum-Ember az, aki képes lesz aktiválni DNS-ének kvantum részeit,
hogy nagyobb hatásfokon működjenek.
Tehát azt kérjük tőled, hogy vedd fel a kesztyűt, fogadd el a kihívást és gondolkozz másképp. Itt az ideje, hogy kezdj
neki a gondolkodási folyamatnak, kilépve abból a világszemléletből amibe beleszülettél, ami elég nehéz dolog! Van akinek
lehetetlen.
Múlt héten a tudományról szóló üzenetben bemutattuk nektek az elfogultságokat. Most nem fogjuk az összeset
áttekinteni, de hadd mondjuk el megint, hogy az Emberek egy-irányú, egy-számjegyű, különösen elfogult teremtmények.
A három dimenzióban, mindig csak egy irányban mozognak az időben, egyedül egy irányban - előre. A múltba látogatás
fogalma nem létezik. Az Emberek csak az előre haladás fogalmát képesek felfogni, problémájuk van viszont azzal az
elképzeléssel, hogy ezt a gondolatot kiterjesszék a múltra, mert lenni „kell” egy kezdetnek. Ez az elfogultság - hogy
minden egy szimpla pályán van és egy irányba mozog. Nem értik azt a paradigmát, hogy mit jelent öreg léleknek lenni,
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mert az valami megfoghatatlan és a múltban van. Ha folyamatosan csak előre nézel, nem tudsz eljutni egy olyan
dimenzionalitásba, ami az időt több irányból szemléli. Te csak egy irányba nézel.
Már ezelőtt is sokszor megállapítottuk, hogy a bolygón létező spirituális hitrendszerek logikátlansága, ha azt egy
kvantum-gondolkodó szemével szemléled és gondolod át, nyilvánvaló. Mert majdnem mindegyikben, az Emberek eljutnak
egy utó-életbe, anélkül, hogy valaha is lett volna nekik elő-életük! Valami módon, egy örökkévaló lélek „megérkezik” a
bolygóra, anélkül, hogy története lenne, vagy rendelkezne a múlt energiájával. Erről ti mégsem gondolkodtok el, mert az
idő vonata számotokra csak egy irányba halad és még a sebességét sem tudjátok megváltoztatni.
Az igazság, hogy ez az „idő-vonat” tényleg felgyorsult az utóbbi években. Vajon érzitek ezt? Az órák nem járnak
gyorsabban mint azelőtt, de mégis… és ezt hívjátok ti relativitásnak. Egyik híres tudósotok beszélt nektek erről, ti
mégsem akarjátok ezt tudomásul venni, nem így van? Belenézel a tükörbe és egy Emberi Lényt látsz. Egyetlenegy lelket
látsz. A Felsőbb Énről úgy beszélsz, mintha teljes mértékben, mindenestől el lenne távolítva, valahová fel a fellegekbe. De
veled nincs, mivelhogy te különálló vagy.
Az Emberek még Istent is beskatulyázzák. Csak egy Isten van. Ezért csak egy út van Istenhez. Csak egy ösvény és sokan
mondják, jobb ha ezen az ösvényen vagy, mert ha meghalsz és nem ezen haladtál, nem leszel képes megtalálni a
teremtőt. Vajon látod az elkülönülés elfogultságát? Egy létrán mászol felfelé Istenhez és azt mondják, jó lesz ha a
megfelelő létrán mászol… és csak egy létra van.
Úgy hallottad, hogy létezik egy Isten aki ítélkezni fog feletted, ha nem azon az egyetlen helyes létrán haladsz. Így amikor
meghalsz, egy hihetetlenül szerető Isten aki neked egy részed, majd rádnéz és azt mondja: „Rossz létra! Nagyon
sajnálom.” Vajon úgy hangzik ez neked mint Isten szeretete? Tudod, ez egy olyan Emberi Lénynek a sánta elfogult
gondolata, aki mindent elkülönülve alkalmaz egy kvantum Istenre. Hát így gondolkodtok. Nos, nem mindannyian és én
ezzel tisztában vagyok. De ha te ilyen vagy, akkor sincs ítélkezés emiatt, mert ez a valóságod.
Ez az üzenet azoknak szól, akiknek az a céljuk, hogy megszabaduljanak ez elfogultságaiktól és hogy elkezdjenek
gondolkodni túl a kézzelfoghatón, ami meggátolja őket abban, hogy lássák a kvantum-képet. Ez az üzenet azoknak a
Fénymunkásoknak szól, akik úgy érzik, hogy rájöttek, miközben egyedül a 3D-s részre jöttek rá… és most, akarják a
többit.
Azt szeretném, ha elképzelnéd magad egy hasonlatban, ahol ellátogatsz egy ezoterikus vásárra, ahol mindenfelé árusító
sátorok vannak körülötted. Van egy számmisztikai sátor is. Aztán egy sátorban ott vannak a gyógyító tálak. Vannak
zenészek. Van olyan sátor, ahol köveket, kristályokat árusítanak. Aztán egy sátorban asztrológiával foglalkoznak. Nos, el
fogok látogatni veled mindegyikbe és majd megmutatom mindenütt az Emberi elfogultságokat. Útközben szinte mindenkit
meg fogok bántani! Persze ez nem egy bíráló üzenet, inkább az elfogultságok bemutatása.
Először: Miért van az, hogy amikor az Emberek, sátorról sátorra járnak, még egy metafizikai környezetben is és a
legújabb dolgok után kutatnak, mindig ugyanazt kérdezik? Ez egy olyan kérdés, ami elárulja az elfogultságot. Lehet az
egy kristály váza vagy egy drágakő. Lehet az valami, amit gyárban készítettek. Lehet az egy rendszer vagy egy folyamat.
Az Ember ránéz és azt kérdezi: „Ez mire jó”?
A szám-misztika sátra
Gyere velem a numerológia sátrába. Egy világ-klasszis szakember ül ott, aki már azelőtt tudja, hová fogsz menni, mielőtt
még elindulsz. (Barbara Dillengernek hívják) A szám-misztika tűnhet az egyik leginkább lineáris, ezoterikus tudománynak
a földön. Leegyszerűsíti a nagy számokat egy számjegyre és akkor megállapítja annak az energiáját. A számok nagyon
lineáris dolgok, egy sorban vannak, úgyhogy azt gondolhatod, hogy egy méginkább lineáris és elkülönült valóságot
képviselnek. A dolog úgy néz ki. De nem így van.
Játsszunk egy kicsit. Megérkezel a szám-misztika sátrába, köszöntenek, ott a „szám-fejtő”, aki elvégzi a műveletet, vagyis
a megfejtést és megkapod az 1-es számot. Te ránézel és azt kérdezed: „Ez mire jó?” Tulajdonképpen azt kérdezed, mit
tesz ez az energia értem? Mit csinál egy egyes, itt az én teremtésem skatulyájában? Hogyan használjam?
Nos, egy teljesen elfogult lineáris nézőpontból, az egyes ott van egyedül, téged néz, az illető pedig aki ott van a sátorban,
esetleg elmondja: „Nos, az egyes szám azt jelenti új kezdet.” Te pedig azt gondolod: „Köszönöm, tehát azt jelenti.
Nagyszerű. Nagyon kedves. Ez a jelzés szerint új kezdetnek nézek elébe.” Most kaptál egy lineáris választ, ugye? De
lépjünk át egy pillanatra egy másik dimenzióba. Mit gondol erről az 1-es? Ó kedveseim, azt hiszem éppen most fordultak
el néhányan tőlem. A számok nem „gondolnak” semmit. Talán a ti dimenziótokban nem, de energiával rendelkeznek.
Vizsgáljuk hát ezt meg.
Ez a számjegy eredetileg nem egyedülinek lett teremtve, de ti úgy néztek rá, mintha egyedül lenne. Vajon azt gondolod,
hogy az emberiség kifejlesztette az 1-est és akkor várt néhány évet és felfedezte a 2-est? (Nevetés) Nem így volt. Az 1-es
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soha nem volt egyedül. Soha. Mindig egy szám-rendszernek a része volt. Nem teheted bele az 1-est egy skatulyába és
mégis beletetted és ezt az információt értelmezed és „használod” a megfejtésre.
Mit gondol az 1-es erről, ebben a te 3D-s skatulyádban? „Hol vannak a barátaim? Hol vannak a többi számok? Nem

rakhatsz bele egy skatulyába!”

Most hirtelen, átváltunk a lineáris gondolkodásról, kvantum-gondolkodásra. Az 1-es megszokta, hogy számok vannak
körülötte. Vajon a megfejtést illetően melyek az 1-es körül a jellemzők? Vajon tudod a történetét? Részt vesz a számtani
műveletekben? Akkor meg kell kérdezned, hogy milyen hatása lehet a nullának és a 2-esnek, amelyek ott vannak
mellette? Mi van, ha egy számításnak a része? Mi van, ha ő is egy azok a számok közül, amit „pi”-nek hívtok? Vajon akkor
más energiája van? Tudod, ez már kívül van a linearitáson… kívül bármi elkülönülésen és lineárison.
Az ember valójában nem kérdezheti meg „Ez mit tesz?” vagy „Ez mire jó?” A szám nem tesz magától semmit, ott kell,
hogy legyen az Ember kvantum energiája, hogy ahhoz viszonyuljon. Ha a megfejtő világhírű „szám-fejtő”, ő szintén tudni
fogja az 1-es történetét és hogy hogyan keletkezett, valamint az esetleg körülötte lévő számok jelentőségét, a múltbéli és
a jelen dolgokat.
Azt mondom tehát, hogy a számmisztika kvantum dolog és igazából soha nem teheted meg azt, hogy ránézel egy számra
és azt kérdezed: „Ez mit csinál?” Aki számmisztikával foglalkozik tudja ezt és mindent meg fog tenni, hogy úgy rakja
egymás mellé a számokat, hogy azok kvantum válaszokat hozzanak létre, a linearitásra vonatkozóan, amelyek olyan
valamit írnak le, amit tudnod szükséges. Ez a dolog teszi a szám-misztikust kvantum-fordítóvá.
Az „Ez mire jó?” akkor egy olyan kérdéssé válik, amit egy gyerek kérdezhet a „szeretet” szóról, ha meglátja leírva egy
lapon. Én azt mondom, hadd válaszoljon a gyerek. (Kryon mosolyog)
Képzeld el, hogy kiveszel egy betűt az ABC-ből és elkülöníted abból a rendszerből, ami szövegnek és párbeszédnek lett
elgondolva és akkor megkérdezed: „Ez mire jó?” Persze a válasz az lesz, hogy „semmire, a többi betű nélkül!” Nos, most
látod, hogy talán a számok is, szintén egy nyelv? És valóban, így van.
A tarokk sátor
Már nagyon régóta léteznek a bolygón olyan tudományos eljárások és folyamatok, amelyek kvantum jellegűek, az
Emberek mégis mindig affelé hajlanak, hogy linearizálják mindet. A szám-misztika csak egy, ezek közül. A másik a tarokk.
Itt jön egy Ember, aki kíváncsi mit mond neki a kártya, bármilyen kártya és úgy esett, hogy a tarokk-sátornál kötött ki és
húzott egy lapot. Letette az asztalra és megkérdezte: „Nos, mit jelent ez?” A jós ránéz és azt mondja: „Ez azt jelenti,

hogy nem tudsz semmit a tarokkról. Egy kártya nem jelent magában semmit. Köré kell raknod a többieket. Az hogy mit
jelent, a kiterített lapoktól függ, meg az irányuktól, attól, hogy a lapok hogy állnak. Azért ilyen az üzenet, mert
kapcsolatba kell hozni a többi kártyával, melyeket a folyamatban szereplő Ember választ véletlenszerűen,
szinkronisztikusan és akkor teszi fel a bizonyos kérdéseket. Arra van szükség, hogy ott lebegjen felettük a tudatosság és
a szándék. Függ azonban annak a hangulatától is, aki a kártyákat választja.”

Az Ember folytatja a kártyák előhúzását, nem igazán hallgatva a jósra, aztán hirtelen kihúzza azt a kártyát, amelyiken az
ördög van, megérinti és így szól: „Ez rossz, ugye? Mit jelent ez? Ez most mit tesz?”
Ugye tudjátok, miért reagál így, mert olyan lineárisak vagytok. Ez bele van építve a 3D-s tudatosságotokba. A jós
megpróbálja megmagyarázni, hogy a kártyák egyidejű, véletlenszerű jellemzőinek összessége számít, utalva a helyzet
körül lévő rejtett energiákra, - nem egy gonosz kártya - és kiolvassa számára a potenciál útbaigazítását. És ez egy
kvantum esemény! Vajon látod a különbséget? Az Ember egy elkülönített kártyából akarja kivetíteni a körülötte lévő
egész szituációt.
A médium
Az Ember elmegy a médiumhoz. A médium elmondja neki, hogy mit látott, ő kijön a sátorból és azt mondja: „Tehát, ez
fog velem történni,” és soha nem fogja megérteni, hogy egy pillanattal később az egész megváltozhat! Egy pillanattal
később lehet egy olyan esemény az életében, amitől térdre hull és megnyitja szívét és olyan elhatározást hoz, ami teljes
mértékben érvényteleníti, amit a médium mondott! Látjátok? De a legtöbb Ember nem ilyen módon gondolkodik. Csak a
lineáris útvonalat látja, ami előtte van. Ha valaki meg is mondja neki, hogy mit lát a jövőjében, csak azt látja. Egyáltalán
nem tesz lehetővé magának semmiféle kvantumgondolkodást, vagy nem feltételezi magáról a változtatás képességét. Mit
szólsz ehhez a „jövendöléshez”?
Egy jó médium majd megmagyarázza, hogy ő csak a pillanat legerősebb potenciálját képes látni. Mivel teljes mértékben
az Ember a felelős a saját életéért, ő tud megváltoztatni bármit, bármikor. Azt mondhatjuk tehát, hogy a jóslat csak a
„most”-ra érvényes. Egy ilyen jóslatban megadott esemény potenciáljai, tulajdonképpen időtlenek, csak a lehetőségek
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villanásai, amelyek kifejlődhetnek, vagy esetleg nem.
Vannak olyan Emberek, akik egy elkülönült nyomvonalon kezdik az életüket és ezen haladnak végig, az utolsó leheletükig,
azt gondolva, hogy ez az egyetlen lehetőségük. Egész életükben egy egyenes vonalon haladnak és nem fogják fel, hogy
egy kvantum-tudatossággal akár meg is állíthatják a vonatot, ha akarják! Meg is fordíthatják, ha úgy akarják. Hosszabb
ideig élhetnek, ha úgy akarják. Mindezek a dolgok a kvantum-gondolkodás eredményei.
A karma egy régi lineáris rendszer, ami rajta ül az emberiségen és eléri, hogy az egyed úgy érezze, meg kell tennie ezt
vagy azt. Esetleg ez vagy az kell, hogy legyen belőle… mindez egy olyan energiának felel meg, amelyik sejt-szinten
kommunikál vele és belekényszeríti egy valóság-barázdába.
Ismét elmondjuk, hogy ez a régi karma energia arra vár, hogy megváltoztassátok ebben az új energiában. Kiléphetsz
belőle, bármikor amikor csak akarsz. Először 1989-ben hoztuk el nektek ezt az információt és az egyes számú Kryon
könyvben olvashattok róla.
A tálkák sátra
Továbblépsz a következő sátorhoz és ott vannak előtted a csillogó-villogó, zenélő tálkák! Gyönyörűek. Különböző színűek.
Az Emberi elme azonnal megtelik lineáris gondolatokkal… mindent szeretne megtudni ezekről a pompás dolgokról.
Figyeld csak! Van aki a zöldet kedveli és szereti azt a hangot, amit akkor ad amikor helyesen használják.

„Ez mire jó?” kérdezi a tál-mestert.
A tál-mester nyel egy nagyot és megpróbál kigondolni egy lineáris választ. Mindent megtesz, hogy lineáris módon
kifejezze: „Nos, talán ez lehetne az F hang a zenében és ez a szívnek a színe és a csakrája.”

„Ez segít a szívemnek?” kérdezi az illető.
„Hát, nem egészen” válaszol a nagyon türelmes tál-mester. És hosszú szünet következik…
„Van esetleg egy tálkája a könyökömre?” kérdezi az illető. „Fáj a könyököm. Kellene rá egy tálka.” A tál-mester
megpróbál lelépni.

Egy másik bámészkodó kihallgatja a beszélgetést és ő is érdeklődik: „Én kertész vagyok, van esetleg egy tálkája a

virágföldemnek,”
(Nevetés)

Itt van tehát egy kvantum készülék és az Ember minden formát és minden színt be akar skatulyázni és rákényszeríteni,
hogy „tegyen” valamit!
Az Ember egy elkülönült, egyenes vonalú módon gondolkodik. Odamegy egyenesen a dolgokhoz és azt mondja: „Mit

csinál ez a bizonyos dolog? Mennyit kell, hogy játsszak rajta, hogy teljes mértékben kiegyensúlyozzon? Hány csakra, hány
hangjegy, mennyi szín? Na jó, mind megveszem!”
Vajon érted, mire gondolok? Menjünk csak vissza egy pillanatra, mert szeretném, ha bepillantást nyernél abba, amit a tálmester tud. Ő kvantum-szinten alkot. A tálkák különböző színűek, különböző anyagokból készültek, különböző formájúak
és méretűek. Amikor játszanak rajtuk (hang-rezgést keltenek velük) a rezgések (hangok) változást okoznak a levegőben
és ezekről úgy veszünk tudomást, mint hangokról a zenében. A fő hangot alaphangnak hívják, amelyet hall a fül, mert ez
a leghangosabb. Mind a két tartományt ez az alaphang veszi körül, a felsőbb hangtartományt és az alsóbb
hangtartományt is, amelyek közül némelyek kívül vannak az Emberi hallás határain mindkét irányban. Ebben a gyönyörű,
kvantumzenében lévő vibrációk olyan energiákat hoznak létre, amelyek szó szerint az Akashához szólnak és olyan módon
illeszkednek, hogy megteremtik a lélek nyelvét… az Emberi Lény pedig azt kérdezi: „Ez mire jó?”
Itt egy tálka, amelyik szólni tud a lelkedhez! A kvantum-rezgések behatolnak a füledbe és létrehoznak egy kvantum
eseményt a körülötted lévő levegőben, mert a levegő tudja, hogy ki vagy. Ismeri a tálkát és a tálkát alkotó elemek
ismernek téged! Ez egy kvantum-esemény. Ha úgy döntesz, hogy megveszed a tálkát, a tálka tudja ezt! Ha úgy döntesz,
hogy játszol rajta mikor egyedül vagy a sötétben, megvigasztal. Nem a szívedről van szó, vagy a zöld színről és nem az F
hangról. Mindezek a dolgok lineárisak. Egy kvantum-intelligenciáról van szó, a lélek szintjén. Vajon hogy fogja a tálmester ezt megmagyarázni annak az embernek, aki azt kérdezi: „Ez mire jó?”
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Ez a bizonyos tál-mester, aki ma itt van közöttünk (William Jones) éppen újra felfedezi, hogyan illessze bele a körülöttünk
mindenütt, állandóan jelenlévő kristály hangokba a kvantumosságot, olyan egyedi módon használva az alkotórészeket,
hogy létrehozzon egy kvantum eseményt. A zenélő tálkákkal létrehozott dolog lényege egy olyan dolog, mint egy miniátjáró és ez valóban így van. És ha már hallottad körülötted zenélni, tudod mire gondolok. Valóban simogatják a lelkedet,
ugye? Hogy válaszoljon hát a tál-mester annak a személynek, aki megáll a sátora előtt és azt kérdezi: „Nos, mit tesznek

ezek a tálkák?”

Tegyük fel, hogy te egy idegen vagy és leszállsz egy másik bolygóról a földre és még soha nem hallottál zenét.
Megérkezel a Földre és valami bámulatos dolgot hallasz, erre megkérdezel egy Emberi Lényt, hogy mi az? Ő pedig így
válaszol: „ez a zene.” Ekkor te megkérdezed: „és az mire jó?”
A zene és a művészet kvantum jellegűek
Hogy válaszolna bárki erre a kérdésre?
A zene és a művészet már kvantum természetű. Ott ültök a művész előtt ahogy lejátssza azokat a hangokat, amelyeket
rezgéseknek és harmóniának neveztek. Lesz aki mosolyog és lesz aki majd könnyezik. Egy nagy zeneszerző műveit
hallgatjátok, ott ültök a zenekar előtt amint azok ott együtt zenélnek. Lesz aki majd mosolyog és lesz akinek a könnyei
hullnak. Valaki aki tudja, hogy ki volt a zeneszerző, meglátja a lényeget, éppen úgy ahogy azt a szerző leírta. Nos, ez a
kvantum esemény.
Tudjátok, ezt teszi a zene és mégis ott az Ember aki majd megkérdezi: „Ez mire jó? Szeretnék valamit kimondottan a
nehéz időkre. Szeretnék valamit, amitől meggyógyulok. Vagy valamit, amit eljátszhatok a növényeimnek.” Olyan
elkülönült! Hisz az akkordok hangzásában ott a csoda. Az tulajdonképpen kvantum természetű. Mit szólsz ahhoz, ha azt
mondom, hogy egy szerzemény segíteni tud neked is meg a növényeidnek is? Mert kvantum állapotban az életerő igen
hasonlóan reagál.
Sokan elmennek a párizsi Louvre-ba a gyönyörű festmények előtt. Van aki leül és pityereg percekig a festményt
szemlélve, osztozva a művésszel minden ecsetvonásban, szemlélve a színek zsenialitását, ahogy találkoznak és olyan
módon úsznak át egymásba, ami aztán összhangot képez. A művésznek elég sok lineáris időre volt szüksége, hogy
megfesse, te mégis az egészet egyszerre tudod szemlélni. Ez a kvantum! Vajon tudod ezt alkalmazni a mindennapi
életben kedves Ember? Tudod ezt alkalmazni az elkülönültségedre? Rögtön megmagyarázom.
A drágakövek sátra
Elérkezel a következő sátorhoz és ott különböző köveket és drágaköveket találsz. Persze ott van a kövek mestere is. Ő
tisztában van vele, hogy miről is van szó. Vonzódik hozzájuk. Miattuk került ebbe az üzletbe. Ő állította ki őket a mai
bemutatóra! (Brandonról beszél, aki az Ébredések könyvesbolt és a Laguna Hills-i Növekedés Centrum tulajdonosa)
Szereti a kövek minden fajtáját.
Elkápráztatja a látogatókat. Ládikótól ládikóig sétálnak és olvassák a rajtuk lévő feliratokat: Ez az egyensúlyra jó. Ez a
lebegés érzését kelti benned. Ez az egészségedre jó. Ez a földdel köt össze. Még kérdezniük sem kell, mert a ládikák fel
vannak címkézve! Mennyire el vannak különítve! Az Emberek szeretik ezt, úgyhogy a címkék érdeklik őket.
Megkérdeznék tőletek valamit, mondjuk felveszel egy követ amire azt mondják kiegyensúlyozásra való és te tartod egy
pillanatig. Meg vagy elégedve? Gondolkodjunk egy pillanatra kvantum módon. Nos, most jön a java. Idehallgass, honnan
tudja az a kő, hogy te ki vagy? Vagy egyszerűen bárkit kiegyensúlyoz? Mi van, ha te egy különlegesen nehéz eset vagy?
Tudod, a kő amikor tartod, tudja, hogy ki vagy! Ha valóban ez a kő metafizikailag kiegyensúlyozásra való, akkor egy
kvantum esemény történik. Vajon tisztában vagy ezzel?
Az Ember nem fogja ezt fel. Még a logikát sem követi, annyira elkülönült. Azt mondja: „megveszem” és beleteszi a
zsebébe. „Most már egyensúlyban vagyok.” Néhány nap múlva felfedezi, hogy a követ ott hagyta a kabátzsebében a
szekrényben. Most már tudja, miért volt tegnap olyan rossz napja. Elfelejtette a követ! De a zakója biztos egyensúlyban
van! (Nevetés)
Ez csak egy Kryon tréfa volt. Vajon látod benne az oktalanságot? Szórakoztató és nevetséges látni az elfogultságot. De
tudjátok, hogy igazam van. Beszéljünk a minden energetikai kövek anyjáról, a kristályról. Nos, talán ránézel és
megjegyzed: „Ó, milyen sok oldala van és nézd azokat a csíkokat!” A kristály egy kvantum kő. Az kell, hogy legyen, mert
egyedül ez a kő, (ha így akarod nevezni,) amelyik emlékeket tud tárolni. Beszéltünk a Kristályrácsról és több alkalommal
beszéltünk a Teremtés Barlangjában lévő kristályokról. Nem ok nélkül hívjuk őket kristályoknak, mert szerepük van ezen
a bolygón. Még sokáig azután, ahogy te elmentél kedvesem, ők hordozzák az emlékeit annak, hogy ki voltál és ki vagy.
Lelked lényege mindig a földön marad.
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A kristályok segítségével egy kölcsönhatás működik a geológia és az Ember között. Mélységes és kvantum természetű
kölcsönhatás. A geológia is ehhez hasonló és elmondom újra, amit már előbb is mondtunk: csak azért, mert úgy néz ki
mint egy kő, nem jelenti azt, hogy nem élő. Ott az élet azokban a dolgokban is, amelyeket ti mozdulatlan tárgyaknak
neveztek és ezek hordozzák az emlékeidet és az otthon emlékeit.
Egyfajta kvantum intelligencia van bennük, a századok intelligenciája és némelyik ezen kövek közül ismer téged, mert
meglátja az öreg lelket benned és ez hatással van a föld porára. Egy kör-folyamat történik itt, az Ember pedig veszi és
elteszi a zakója zsebébe, kisétál és berakja a szekrénybe, nem érti, hogy mindketten részt vesznek egy táncban, egy
gyönyörű kvantum-ciklusban, ezen a bolygón. A föld porából lettetek. Élet van ebben a földben, élet van a kövekben.
A csillagjóslás sátra
Menjünk akkor az utolsó sátorhoz. Ez elég komplikált lesz. Ami itt van az asztrológia, az egyik legősibb tudomány a
bolygón. Az asztrológiát hívhatnánk még energia-munkának, mert ez volt az első olyan rendszer, amelyik leírta azokat az
energiákat, amelyek hatnak egy Emberre ezen a bolygón. Ez egy olyan rendszer volt, amely leírta az Ember körül ott lévő
kifejezetten a körülményekből adódó energiákat, amelyek erőteljesen jelen voltak a származásotok naprendszerében.
Valóban egy gyönyörű kvantum eseményt ír le, amelyik úgy fejődött ki, hogy a bolygók orbitális mechanikájával
kapcsolatos körülmények egy összetett készletét használta fel. Lévén a nap egy gravitációs, mágneses forrás (a motor), a
bolygók pedig vonzással és taszítással reagálnak erre az erőre, az asztrológia a nap azon hatásának a következménye,
hogy kilöki ezt a vonzás-taszítás „kvantum információt” a napszél segítségével a föld felé, beleilleszkedve a föld mágneses
rácsába, onnan pedig a ti DNS-etekbe. Tudjátok, ez sokkal több mint aminek látszik.
Sok ember elkészítteti a horoszkópját. Egy Ember, egy horoszkóp. Nézi, nézi és így szól: „Nos, ez mit jelent, mire jó, mit

jelent számomra? Vajon ez olyan valami, ami elárulja a jövendőt? Vajon segít ez az üzleti életben? Vajon segíteni fog a
sajgó könyökömnek?”
(Nevetés)

Ó, mennyire elkülönült! (Kryon mosolyog) Sokan nagyon elkülönült módon szemlélitek ezeket a dolgokat, nem értitek a
mélyebb értelmét egyiknek sem. Vagyis, nem igazán. Még az után sem, ha elmondom amit mondani akarok. Egy költői
kérdést fogok feltenni. Egy olyat, amire nem tudtok válaszolni. És habár intuitíve tudjátok a választ kvantum állapotban,
de mivel nem lineáris, ez zavarni fog benneteket.
Itt van a teremben egy világhírű asztrológus és ő lesz az egyik, aki majd kifejleszti a kvantum asztrológiát. (Michelle
Karen-ról beszél) Az elmúlt évben mindenkinek elmondtuk az információt arról, hogy mit jelent az Akasha számotokra,
kvantum állapotban, mit jelent személyesen neked, a DNS-edben. Nem létezik olyan, hogy elmúlt élet, tudod-e? Öreg
lélek, nem mondhatod, hogy van elmúlt életed, mert mindaz amit magaddal hordozol, a bolygón élt összes életeidnek a
kulminációja, egészen a jelen pillanatig. Lehet bár sámáni múltad, ami idehozott erre a helyre és ez ott van benned,
készen arra, hogy visszaszerezd. A bölcsesség amelyet magadban hordozol, az összes életeidnek a visszatükröződése,
amelyeket leéltél. A föld tud róla, te tudod, a Teremtés Barlangja tud róla. Az angyalok amelyek lejöttek veled, tudnak
róla. Ez teszi lehetővé a médiumoknak, hogy olyan könnyen meglássák ki is vagy, mert ott hordozol magaddal egy
kvantum energiát, amely „leolvasható”! Látni tudják az életeidet, az energiákat, amelyek itt hozzád tartoztak - nem
sorrendben, hanem inkább egy kvantum-leves formájában, ami arról szól, hogy ki vagy te, életek gyűjteménye, együtt
látható.
És akkor itt a kérdés: Mi az asztrológiai jegyed? Nos, fogod mondani: „Lássuk csak, februárban születtem…” Nem, nem.
Nem azt kérdeztem, mikor születtél. Azt akarom tudni öreg lélek, milyen asztrológiai energiák tartoznak hozzád, mert ha
te az életeid egyesítése vagy, az életeid energia-levese, talán már minden hónapban megszülettél, a létező minden
órában. Gondolkodj csak el ezen. Azt szeretném, ha most válaszolnál. Mi az asztrológiai jegyed? Talán az összes?
Vajon a most legaktuálisabb? Vagy inkább az ami az Akashádból fakad, mert ez az amelyiket szándékosan magadra
öltöttél ez alkalommal? Az asztrológiai tulajdonságaid megváltoztatása lehetséges számodra. Vajon tudtad ezt? És ez
azért van öreg lélek, mert közülük a legtöbb már voltál! Gondolkodj el ezen. Ki vagy te valójában?
Most én ezzel magadra hagylak, de el szeretném mondani, hogy vannak a teremben olyanok akik megváltoztatták a
csillagjegyüket. Eljön az idő, amikor az asztrológia majd arra kényszerül, hogy az Aksha jellemzőit vegye figyelembe, ez
viszont csak akkor lesz lehetséges, ha lesznek olyanok, akik tudnak benne olvasni. Nem is lesz az olyan nehéz, mert
azoknak akiknek sikerült elsajátítani a kvantumosságot, világosan megmutatkozik. A benned lévő öreg lélek láthatóvá
válik a körülötted lévőknek, sokan meg fogják látni a szemeidben - a szeretet bölcsességét. A szakterületek nagyjait írtam
le nektek a mai napon, de lehet, hogy egyet kihagytam.
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A radiesztézia
Létezik egy olyan gyógyító energia, amelyet nagy távolságokra el lehet küldeni. Négyen vannak itt a teremben, akik
tudják kezelni. Egyikük ehhez egy eszközt használ, a többiek anélkül csinálják. Beszéljünk egy kicsit az eszközről, mert
úgy tűnik egyszerű, de nem az. Megállapítja a problémádat és nagyon pontosan, három dimenzióban. Jelentést tesz róla:
„Itt van, amire a kémiádnak szüksége van. Itt vannak a részletek.” Az ember elégedett ezzel, mert ezt tenné egy orvos is.
Tudjátok, ez igen egyoldalú szemlélet. Azonban nagyon fontos a különbség. Az eszköz kezelője és az eszköz együtt olyan
valamit tesznek, ami kvantum természetű. Még amikor el is hagyod ezt a termet, hazamész akárhol is legyen az,
bármelyik országban, az eszköz és a kezelője, a radiesztéziát használva, elküldik neked az energia-megoldást, amelyet az
eszköz kimért! Van itt valaki, aki ezt tudja és „ő az a géppel”. (Bea Wragee-ről beszél, aki a közönségben foglal helyet.)
Vajon lehetséges ez? Valóban az éspedig azért, mert ez egy kvantum folyamat. Annak ellenére, hadd kérdezzek meg
valamit: Honnan tudja az eszköz, hogy te ki vagy? Hét milliárd ember van a földön és éppen a te házadba jut el és éppen
a te testedbe? Honnan tudja, hogy hol vagy? Ezen dolgok miatt van a metafizikának olyan rossz híre, mert nevetségesnek
tűnik és hihetetlennek. A következő alkalommal, amikor erre gondolsz, kérdezz meg egy kvantumfizikust, hogy kell ezt
kibogozni. A kvantumfizika sok mindent megmagyaráz abból, amiről mi itt beszélünk. Valóban olyan szokatlannak találod,
hogy a spiritualitás ilyen tulajdonságokkal rendelkezik? Képzeld el, akkor mit jelent a teremtő energiája!
Vannak itt olyan gyógyítók, akik kiolvassák az információt telefonon keresztül és elküldik neked a gyógyítást. Meglátják a
szemedben a sajátos információkat és elküldik a gyógyítást… és ez teljesen valós. Ő tudja, hogy róla beszélek (Keith
Smith, itt van a hallgatóságban). Amikor ő kiküldi az energiát az éterbe, honnan tudja az, hogy hol vagy? A válasz
gyönyörű és rögtön elárulom, mielőtt még befejeznénk.
A levegő minden molekulája tudja, hogy ki vagy. A bolygón lévő minden porszem tudja, hogy ki vagy. Mert ez mind része
annak a rendszernek, amelyik teremtett és egyetlen élet-erőről van szó. Az egész földet, minden dolgot rajta, egy olyan
teremtő tervezett, aki ott van benned, a DNS-edben. A váltás, amelyik a bolygón történik, az ébreszt rá erre és ebben a
folyamatban te egyre inkább kvantum természetűvé válsz.
Vajon ez „csak” másképp gondolkodni? Nem. Te éppen megérinted a teremtő ábrázatát a saját sejt-szerkezetedben. Nézz
magadra a tükörben. Hányan tudják látni közületek? Még nem sokan vannak, de egyre többen. Mert a 3D-ben te csak
egy öregedő Emberi Lényt látsz… ez minden, amit tehetsz. Azonban, áldott az Ember, aki túljut ezen. Arra biztatlak,
bámuljatok bele egymás szemébe, vagy a tükörben a saját szemedbe! Tedd ezt hosszabb ideig. Próbálj mosolyogni egy
kicsit. Próbálj gratulálni magadnak, hogy itt vagy. Próbáld meglátni a roppant nagy csapatot, amit képviseltek az
Univerzumban, a teremtő egy darabját ami ti vagytok és talán még a tréfát is, hogy te ezt nem láthatod.
Mindezeket a dolgokat azért mondom el nektek, mert szükségetek van rá, hogy megértsétek miért is jöttetek. El
szeretném mondani, hogy az a kvantum-gondolkodó, aki szeretettel néz az Emberre, függetlenül attól, hogy az mit tett,
vagy az aki már az első találkozáskor tudja, hogy az egy öreg lélek. Arra veszi rá a kvantum-gondolkodót, hogy
általánosságban szemlélje az emberiséget és ne ítélkezzen fölötte, hanem szeresse - hogy a megoldásokat keresse, ne a
problémákat. Ez egy kvantum-gondolkodó. Mert ez az Ember látni fogja a történelmet, látni fogja az élet ciklusait és a
kapcsolatot a természettel. Látni fogja azt a részt is, hogy az állatok minden dologban szerepet játszanak és azt a részt is,
hogy a levegő, a sziklák, az energia része a rendszernek. Mindezek a dolgok nem arra lettek tervezve, hogy elkülönülten
létezzenek.

„Ez mire jó?”
Talán az elmélkedés ezen az egyszerű kérdésen és a körülötte lévő 3D-s elfogultságokon, fog ráébreszteni azokra a
lehetőségekre, amelyek már a tiéitek, amelyek ott vannak előttetek. El kell kezdenetek kvantum szinten gondolkodni,
legalább egy kicsit, ahhoz, hogy megkaparintsátok ezeket az eszközöket, amelyek kívül vannak a pillantnyi
látómezőtökön. Az akkupunktúrás mester, aki a 12 meridiánnal dolgozik, el kell, hogy kezdje a meridiánokat azok „felett”
szemlélni és olyan helyekre szúrni az ezoterikus tűket, amelyek úgy tűnik nem is léteznek.
A tudomány mindenféleképp abba az irányba fog mozdulni. Vajon hagyni fogod a fizikát, hogy továbbhaladjon, a testet
pedig, hogy lemaradjon? Körülötted minden molekula, minden atom azért könyörög, hogy megtaláld a belső teremtőnek
ezt a kvantum levesét. Egy kvantum-ragasztó ez és végül ez az a dolog, ami majd megváltoztatja ezt a bolygót. Ennek a
dolognak még neve sincs, ezért azt mondjuk, hogy ez az Ember tudatosságának a fejlődési folyamata.
Ez a mai nap üzenete, miközben ülünk és mossuk a lábatokat és miközben itt ülünk és szeretünk benneteket. Én vagyok
Kryon, az emberiség szerelmese.
És ez így van.
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