A tudás átkalibrálása
…valamint, beszélgetés egy Lemuriaival
Colorado, Boulder - 2012. január 14.

( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_Boulder-12.html )
Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Ahol én vagyok, nem létezik 3D-s idő, ezért nehéz számomra olyan üzeneteket közölni veletek, vagy a társammal,
amelyek szinkronban vannak azzal a valósággal, amelyben ti éltek. Gyakran inkább az energiákról és a potenciálokról
kaptok tőlünk üzeneteket, amelyeket mi látunk és nem valamiről, ami a ti idővonalatokon történik. Erről fog ez a konkrét
üzenet is szólni.
Csak néhány dolgot akarunk elmondani, de azt lassan és helyesen kell tennünk, mert olyan dolgokról van szó, amiről még
a társam nem tud. Intuitív látomásokat juttatok el ezért hozzá és akkor, ahogy veszi az adást, ő lefordítja ezeket a valós
időbe. Az a hang amit hall, a tudatosság amit befogad és az őt körülvevő energia, mind segítségére vannak abban, hogy
képes legyen a Szellemmel kvantum állapotban összeolvadni. Így képes arra is, hogy számotokra „valós időben” vegyen
át olyan üzenetet, amivel ő maga nincs is tisztában. Tesz egy lépést, ahogy most is látjátok és kíváncsian hallgatja, mi
fog történni. Nem üzenetátvétel történik.
A férfi, aki a széken ül és akivel van egy megállapodásunk, nem sokszor beszélt erről a dologról. Évekkel ezelőtt, amikor
azt mondtam neki: „ilyen módon fogunk közvetíteni”, azt mondta: „nem vagyok hajlandó üzeneteket átvenni”. Ezért
felajánlottam neki az összeolvadást és azt mondtam neki: „Ha összeolvadsz velem ezekre az időszakaszokra, akkor egy
idő után az összeolvadás folyamatos lesz majd.” És ő beleegyezett ebbe. Majd megkérdezte: „Szokatlan dolog az
összeolvadás?” Azt mondtam, nem. Ez olyan dolog, amit minden ember meg tud tenni. - Nem úgy, hogy emberek
sokasága előtt ül egy széken és közvetít, ahogy azt most látjátok, hanem közvetlen kaput nyit a Teremtőhöz, minden
szempontból. Ez egyáltalán nem szokatlan. Valójában ez az, amit a Földön minden egyes ember ösztönösen érez, - ez az,
amire mindig is vágyott - a kapcsolat az otthonnal.
Ezeket a dolgokat a már előttük élt emberek sokszor megtették és azok, őelőttük és azok őelőttük… (a későbbi
közvetítésben lesz magyarázat) Ha helyesen történik az összeolvadás, az eredmény végül az lesz, hogy összekapcsolódsz
a Teremtő forrással és akkor megszűnsz ember lenni, a ti fogalmaitok szerint.
Azok, akik valamikor elvetették a magokat ezen a bolygón, most is itt járnak közöttetek, ők nem halnak meg. Kvantum
állapotban léteznek és oda utaznak, ahová csak akarnak. A Föld bizonyos részein élnek, olyanokon, mint a Shasta hegy,
vagy Hawaii (a ti országotokban) és a bolygó sok más pontján. Sokan közületek, akik most ezt olvassák, tudják, miről
beszélek. És ez a kilátás mindazon Föld jellegű bolygó számára, amelyek meghozzák azt a döntést, hogy egy új fejlődési
folyamatot indítanak el, egy olyan folyamatot, ahol egy új világszemléletre változtatják valóságukat, a 3D-n kívül.
Az én rejtélyes kommunikációm
Igyekszem nem túl titokzatos lenni, de ugyanakkor, nem fedhetem fel a dolgok olyan jellemzőit, amelyek még nem
ismertek előttetek. A Szellem ígérete az emberiség számára a következő: Mivel a ti bolygótok jelenleg a szabad akarat
bolygója, nem adhatunk útmutatást. Minden napvilágra kerülő dolognak már jelen kell lennie az emberi potenciál
gondolataiban. Minden felfedezésre váró találmány csírájában már ott van valahol az ember elméjében. És ha nincs ott,
akkor nem is beszélünk róla. Mindez tiszteletben tartja az előttetek álló kísérlet folyamatát és azt a megtapasztalást,
amiért ide jöttetek. Ez a ti megállapodásotok velünk.
Talán most hallottátok először egy közvetítés során azt a tényt, hogy nem fedünk fel olyan dolgokat, amelyek még
valamilyen formában nincsenek jelen? Pedig ez az igazság. Jóllehet, akár egy évtized is beletelik, vagy még annál is több,
míg a jellemzően kreatív emberi gondolatok, még az újításokkal, lehetőségekkel és filozófiával kapcsolatos gondolatok is,
eljutnak olyan helyekre, ahol a tömegek is hallhatnak róluk. Nos, ma olyan dolgokról fogok nektek beszélni, amelyeknek
látjuk a potenciálját, hogy már jelen vannak. Ez nem jövendőmondás. Ezek már jelen vannak a Földön. Gyorsan
végigvezetlek benneteket néhány dolgon.
2012, az új energia
Új energiák érkeznek hozzátok és ez még csak a kezdet. Ez más, mint az előző „Új energia”. A 2011-es év, amint 2012be fordult, meghozta mindazt, amit már régen jeleztünk nektek. Ez a Kardok Hídja. A Kardok Hídja, amit már régebben is
leírtunk nektek, amit az emberiség akkor használ, amikor az egyik energiából a másikba lép át és ezt szerte az
Univerzumban ünneplik. Ünnepelnek azok, akik segítették elvetni a magot a bolygón és azok, akik nekik segítettek és
azok is, akik az elődeiket segítették. Ott állnak körülötted, ott állnak előtted, az életed folyosóján, átkelnek a Kardok
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Hídján a fejetek felett, ünneplik a győzelmet. Olyan ez, mint egy esküvői ceremónia a hadseregben, amikor a bajtársak
sorba állnak, keresztbe rakják a kardjukat, hogy áthaladjatok az általuk alkotott folyosón. Az a Kardok Hídja és ezt
teszitek most ti.
Ó kedveseim, lehet, hogy ez megint titokzatosan hangzik számotokra, de azok, akik keresztbe rakják azokat a kardokat,
túlestek már azokon a dolgokon, amelyeken most ti átestek. Ők tudják mi történik és, hogy ezáltal végül hová juthattok.
Nagyon régóta várnak már erre. Olyan sokan vannak az Univerzumnak olyan sok különböző részéből és ők mind tudják.
Segítünk abban, ami éppen történik
A segítség készen áll. Vajon mi történik egy bolygóval, ahol az energiák egyre lágyabbak? Az öreg lelkek a fényhordozók
és már évek óta azok. Ők azok, akik a többiek számára meg tudják mutatni a fényt a sötét helyeken. Ezt teszitek már
évek óta és ez egy nagyon fárasztó ütközet.
Agyonhasznált metafora ez, de az egyszerűség kedvéért most is ezzel a példával élünk. Képzeljétek el, hogy van egy
bolygó, ahol évezredek óta sötétségben élnek. Csak sötétség. Nem gonosz, vagy misztikus sötétség, egyszerűen a fény
hiánya. Egy olyan sötétség, ahol az emberiség szintjén nincs egyesítés, mert nehéz egységet alkotni, ha az egész
emberiség sötétben botorkál. Nehéz dolog kitalálni, mi legyen a következő lépés, ha nem látod hova lépsz. Ezért nagyon
óvatos vagy. Sokkal inkább a túlélésről van szó, mint bármi másról - csak a legalapvetőbb dolgokról.
Túlélési módban, a biztonságod és kényelmed érdekében magad köré gyűjtesz másokat. Hallani, érzékelni tudod őket,
össze tudsz gyűjteni egy csoportot, ahogy ti neveznétek, még gyülekeztek is a sötétségben - képletesen. Ez a bolygó
metaforája, ahogy azt ti ismeritek. Háborúk törnek ki, mert sötétségben vagytok. Nem látjátok a többieket, féltek tőlük,
ezért mindig készenlétben álltok arra, hogy megvédjétek a valóságotokat. Így történt ez, szinte a teljes történelmetek
folyamán. Azonban, egyszerre csak itt a fény.
Mi történik, ha egy sötét helyen megjelenik a fény, még ha csak egy kevéske is? Hirtelen látni kezdik sokan, hogy merre
lehet menni. Képzeld el, hogy a sötétségben évszázadokig nem jutottál el A-ból B-be és most hirtelen világosság támad
az ösvényen. Nincs több félelem az ismeretlentől, ha látod, ami előtted van. Nyugodtan elkezdheted az egyesítést, hiszen
látod, hogy a többiek ugyanolyanok, mint te. Lehetnek ötleteid. Lehetnek ismereteid.
Ez az üzenet, amit most elmondtam, arról szól, ami megtörténhet. Akár úgy is hívhatjátok: A tudás átkalibrálása a
bolygón. Anélkül, hogy észrevennétek, szép lassan szelídebb lesz a bolygó, az energiák a férfi jelleg irányából egyre
inkább a női jellegű energiák felé mozdulnak. Hogy úgy mondjam, egyensúlyba kerül, ami nem volt egyensúlyban. Az
északi és a déli félteke közeledik egymáshoz, úgyhogy nem lesz többé egy „macsó” északi félteke, inkább egy
kiegyensúlyozott. Ennek ilyen módon kell megtörténnie, hogy Afrikában is megtörténjen, aminek meg kell történni.
(előrejelzések a folytatásban).
Nézd meg Afrikát a térképen. Látni fogod, mire gondolok. Létre kell jönni az egyensúlynak és folyamatban is van. Afrika
szó szerint „Új Világ” lesz 75 éven belül. Mi történik, amikor meggyógyítasz egy kontinenst és ott állnak az alapok,
járványok vagy diktátorok uralkodása nélkül. A válasz egy csodálatos új civilizáció kezdete, ahol nincsenek korlátok és
nincs semmi elfelejteni való, a szegénységen kívül. Csak „lépj hátra” és figyelj.
Mi történik, ha a Föld egyre gyengédebb kezd lenni és egyre több lesz a fény? Még a terroristák is változnak. Arra
biztatlak, kedves emberi lény, hogy csak figyelj, arra biztatlak, hogy figyeld ezeket a dolgokat. Olyan dolgokat láthatsz
majd, amilyenekre egyáltalán nem számítottál. Amikor a Szovjetunió összeomlott, hányan tudtátok a választ, hogy ez
hogy történhetett meg polgárháború nélkül? Azért, mert azt a régi energiát már nem támogatták az ott élő emberek.
Eljön az idő a tudatosság fizikájában, amikor a régi energián alapuló gondolkodásmód már tovább nem lesz fenntartható,
ha csak nincs körülötted a régi energiát támogató, együttműködő emberek csoportja. Mi történik, ha a világ nagy része
többé már nem akar háborút? Éppen ennek a kialakulását látjátok. Vajon mondta-e valaki, hogy „megérett” a helyzet egy
újabb világháborúra? A 3D-ben lehet. A régi energia-világszemléletben talán.
Azt szeretném, ha figyelnétek néhány országra. Nekem nincs órám. (Ezzel Kryon azt hangsúlyozza, hogy a fátyolnak azon
az oldalán nincs időkeret, csak potenciálok) Csak annyit mondok, elkerülhetetlen. (A Szellem „időzítése szerint” ez
jelenthet esetleg egy évtizedet) Azt szeretném, ha alaposan figyelnétek néhány országban a bekövetkező változásokra.
Látni fogtok olyan változásokat, amelyek nyilvánvalóak és néhányat, ami nem nyilvánvaló. (rejtett vagy beismert) De a
nyilvánvalókat inkább hamarabb, mint később és ez Kuba, Észak-Korea, Irán természetesen és Venezuela. Szeretném, ha
figyelnétek, mi történik, amikor majd kezdenek rájönni, hogy nincs több szövetségesük a Földön! Még a testvéreik sem,
akik korábban támogatták őket valaminek a gyűlöletében. „Nos, lehet, hogy soha többé nem támogatnak. Úgy tűnik.” mondják. Figyeljétek a bekövetkező szinkronicitásokat. Mindazok a vezetők, akik vagy meghaltak, vagy hamarosan
meghalnak, magukkal viszik a régi módszereiket. Figyeljétek meg, mi történik azokkal, akik átveszik a helyüket és
emlékezzetek ezekre a közvetítésekre, amikor leírtam nektek ezeket a potenciálokat.
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A régi energia még él, de nem érzi jól magát
Elmondok valamit: A régi energia haldoklik, miközben rúgkapál és kiabál. A régi energia nem adja meg magát, soha. A
régi energia egyszerűen nehezen múlik ki és lassan. Lesznek még mentsvárai sokáig. Lesznek még olyanok, akik meg
vannak győződve arról, hogy csak úgy érhetik el, amit akarnak, ha drámát, háborút és félelmet teremtenek. Továbbra is
fel akarnak majd bukkanni olyan helyeken, amelyekről te már úgy érezted biztonságos és megpróbálnak visszahúzni.
Gyűlölik a tényt, hogy a Föld egyre szelídebb és továbbra is csörgetik a kardjukat, fenyegetőznek és híreket kreálnak,
hogy ezt elérjék. Nem ők vannak többségben kedves emberi lény, de gyakran ők a leghangosabbak. Amikor teljesen
egészséges vagy és nagy ritkán megfájdul a fogad, mire gondolsz ilyenkor? A fájó fogadra! És ilyenkor a médiában is
csak a fájós fogakról hallasz állandóan, ez elkeserítő. Tudom, hogy érted a metaforát.
Az időjárásról… újra
A partneremnek nem volt kedvére, amikor az elmúlt évek közvetítései során az időjárásról beszéltem. Globális
felmelegedés? Nem. Javulás várható? Nem. Ez egy két generáción át tartó ciklus lesz. Továbbra is lesznek földrengések,
cunamik, vulkánkitörések és viharok. Ez az élet újrakalibrálása az óceánokban és az emberiségnek olyan módon kell
átesnie ezen, ahogy tud. Ez egy olyan ciklus, amiről tudtunk és számítottunk rá, de mivel ti a modern időkben nem
mentetek át ilyen korszakon, az emberek még nem igazán értik.
Szeretném elmondani, hogy nektek is megvan ugyanaz az intuíciós berendezésetek, ami az állatoknak, hogy
biztonságban eljuttasson benneteket a megfelelő időben a megfelelő helyre. Ti ezt mégsem hiszitek el. Ó, a Parkoló
Angyalt használjátok, de az Őrangyalt nem. A kis szolgálatot könnyen elfogadod, de a nagy szolgálat, az már misztérium.
Közben, ugyanaz a procedúra: „Kedves Szellem! Hol kellene élnem? Kedves Szellem, merre menjek?” És a Szellem ott
van és válaszol és te ezt intuíciónak érzékeled. De először mégis így reagálsz: „Nem, ezt csak én mondom. Nem, én az
égi hangra várok. Sajnálom.„ Még most sem érted, hogy Isten ilyen módon beszél az egyénhez - azon az aprócska
hangon, ami fogja a kezed és ami az első felvillanó benyomás a kérdés elhangzása után.
Néha már megkapod a választ, mielőtt feltetted a kérdést, mert tudjuk, hogy azt fogod kérni. Sokszor annyira
türelmetlenek vagyunk a válasszal, annyira izgatottak vagyunk, hogy fel fogod-e tenni a kérdést, hogy már a kérdés előtt
megérkezik a válasz. Ez útmutatás. Erre számítanotok kell. Ez arról a területről származik, ahonnan a bolygó
megfiatalodása és ebben az évben ez elkezd növekedni. Nos, vajon venni fogod az adást, vagy elveted, mivel az csak a
„te” gondolatod?
A fizikában bekövetkező felfedezések
Nos, beszéljünk a fizikáról, mert már feltárhatunk néhány dolgot, gyönyörű dolgokat, amelyek kezdenek történni a
tudomány terén és kezdenek láthatóvá és érthetővé válni, részben. Akit ott láttok előttetek, az úr, aki ott ül a földön, az
Yawee. Én jól ismerem őt.
(Kryon most Dr. Todd Ovokaitys doktorról, DNS kutatóról beszél, a Kryon csapat tagjáról, aki az élő közvetítés alatt a
földön ül. Dr Ovokaityst Kryon régebben nagy Lemúriai tudósként azonosította, az igazság őrzőjeként, a lemúriai
Megfiatalodás Templomában. (Kryon, II. kötet, 186. oldal)
Ugye milyen érdekes, mi mindent produkál az Akasha memóriabank egy emberben? A te Akashád, a lélek memóriája,
arra lett tervezve, hogy információt szabadítson fel magáról a te Akashádról, ahogy a Föld energiája olyan mértékű
változást ér el, hogy helyénvaló elkezdeni a felismerés folyamatát. Nikola Tesla tömeg nélküli objektumokat hozott létre a
laboratóriumában, amit ti anti-gravitációnak hívnátok. Ismerte az elektromosság továbbításának vezeték nélküli módját
(igaz is, a talajon keresztül, nem a levegőben) a földben (nem az atmoszférában) és csalódott volt, hogy nem tudta még
jobban igazolni. A technológia hiányzott hozzá, de ami még fontosabb, a bolygó energiája tudati szinten még nem állt
készen rá. Nem tudta leküzdeni a többiek hitetlenségéből fakadó akadályokat. Egyébként, ő újra itt van és Einstein is és
fel fogjátok ismerni őket, amikor majd látjátok, hogy mit terveznek.
A ti időtök energiája nagyjából mostanra áll készen néhány olyan elméletre, amelyek megelőzték a korukat és amelyek
már akkor ugyanolyan helyesek voltak, mint amilyenek most. Figyeljétek a teljesen új tudományt, amelyik hirtelen olyan
megoldásokkal tör a felszínre, olyan problémákra, amelyeken évekig dolgoztatok, hogy csak annyit tudtok mondani:
„Eddig miért nem jöttek rá erre?”
Gondoljatok például a hidegfúzióra. Beszéltem már róla régebben. A kísérlet a hideg fúzióval helyes volt. (a lebecsült
Ponds és Fleishman kísérletről beszél, a múltban) A kísérletezők nem tudták megismételni felfedezésüket, mert nem
voltak tisztában a mágnesesség tulajdonságával, ami befolyásolta a kísérletüket (egy társasház alagsorában végezték,
ahol elektromos berendezések vették őket körül). Azt gondolták, hogy egyszerű kémiáról van szó. Nem így volt. Olyan
véletlen fizikai felfedezés volt, ami a mai napig misztérium, de ami kombinálta a kémiát a mágnesességgel, amivel
kevesen próbálkoznak. Ugyanaz történt Teslával is, amikor éppen egy tárgyat volt alkalma megfigyelni, amint az
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felemelkedett az íróasztaláról, de valójában nem tudta, miért. Tudta, hogy a mágnesség szerkezetével függ össze, de az
akkor rendelkezésre álló berendezések és eszközök nem tették lehetővé a szükséges tervek kidolgozását. Hát, el tudsz
képzelni egy ilyen dolgot? Most már megérted, miért volt depressziós. Az előrehaladás gyakran ilyen módon történik a
bolygón.
Beszélgetés Yaweeval (Dr. Todd neve)
Itt van Todd és ebben az új energiában az ő lemúriai Akashája kezdi felfedni a tudást. Ahogy az energia mozdul előre,
felszabadítja az emlékeket a tudatában. Nem jut hozzá mindenhez egyszerre, mint ahogy egyikőtök sem. Volt egy
látomása és az indította el a kutatásait (az évekkel ezelőtt történt látomásról beszél, a DNS-sel kapcsolatban) de most
már emlékszik néhány dologra, amelyek apránként jutottak el hozzá.
A Yaweehoz intézett üzeneteim a tobozmirigy beható hangolásáról, nem légből kapott üzenetek. Nem idegenek neki ezek
a dolgok. De mondjuk úgy, szüksége volt egy kis ösztökélésre, hogy beérjen, mire az óra 2012-t üt. (nevetés) És ez
működött, készen fog állni, még időben. De ez az információ neki már nem volt ismeretlen. Ő már összekötötte a szálakat
és felfogta a hangokat, mert ismeri a természet ciklusait, amiről senki sem beszél… És mi sem fogunk ma erről beszélni.
A Megfiatalodás Temploma
Yawee-ként Todd, a Megfiatalodás Templomát irányította Lemuriában. Voltak próbálkozások, hogy újra megalkossák
Atlantiszban is, sokkal-sokkal később, de nem működött, mert Yawee nem volt ott. A lemúriaiak tudták, hogy Yaweenak
van egy különleges tulajdonsága, hogy már háromszor olyan hosszú ideje élt, mint a többiek. Volt benne valami
titokzatos az energiával, de különösen a DNS-sel kapcsolatban. A Megfiatalodás Templomában olyan dolgot fedezett fel,
ami folyamatban van, hogy hamarosan újra felfedezzék. Nekem nincs órám. Hogy mikor? Majd meglátjátok.
Most Yaweehoz szólok, hogy folytassuk a tanítást: Jó reggelt, Yawee. (Megjegyzem, a napszak itt lényegtelen, hiszen
ekkor délután 5 óra felé járt az idő, amit sokan észre sem vettek. Ez Kryon humora)
Todd: Jó napot a Mágnesesség Mesterének!
Mi már beszéltünk, ahogy most is, csak az egy magánbeszélgetés volt. Soha nem kényszerítünk benneteket semmire,
mert ezek a beszélgetések mindig a megfelelő szeretetben történnek, abból a célból, hogy olyan dolgokra hívjuk fel a
figyelmeteket, amelyek már jelen vannak, hogy az megfeleljen annak az időkeretnek, amiben ti éltek. (ismét a 3D-s időről
van szó)
Mire emlékszel a Megfiatalodás Templomával kapcsolatban. Előjönnek-e bizonyos összefüggések számodra ezzel
kapcsolatban? Vajon emlékszel, milyen energiák voltak ott jelen?
Todd: Valamilyen módon a Föld belső, mágneses magját használták, ami bizonyos helyeken különösképpen koncentrált,

aztán tovább erősítették a tengerszint feletti magassággal.

Talán emlékeztek kedveseim, ti, akik most hallgatjátok és olvassátok ezt, hogy a Megfiatalodás Temploma Lemúria egyik
hegycsúcsán nyugodott. Lemúria volt a bolygó legmagasabb hegyvidéke. A mai napig a legmagasabb hegység, csak
alámerült. Most Hawaiinak hívják. Hawaii szigetei csak a hegycsúcsai ennek a gigantikus hegységnek. A hegység lábától a
csúcsáig mérve ez a legmagasabb hegység a bolygón. Még most is hó van a csúcsain. Vajon el tudjátok képzelni 6.000
méterrel magasabban? Vajon el tudjátok képzelni, hogy néz ki, ha az űrből szemlélitek? Ez volt az a hely, amit a Plejádiak
választottak, hogy először ide érkezzenek. Ez nyilvánvaló volt.
Yawee, talán emlékszel, hogy mindig fáztál. Mindig hideg volt. Mert a templomban nem fűthettetek, mert akkor nem
működött volna! Amikor láttad azt a videót, amit a partnerem hozott a jelenlegi tudományos tevékenységről, láttál-e
valamilyen érdekes dolgot, ami esetleg emlékeztet valamire? (amit Lee mutatott korábban a macro-összefonódásról)
A hőmérsékletről beszélünk. A hidegről beszélünk, ami annyira hideg, hogy tulajdonképpen csökkenti az ellenállást az
energia áramlásában. Tulajdonképpen ez a mágnesség növelésének a katalizátora, a hőmérséklettől függően tízszeres,
százszoros, sőt akár ezerszeres nagyságrendet is elérhet. Mindenféle műszaki berendezés nélkül ez volt az a jellemző,
ami lehetővé tette számotokra, hogy azt tegyétek, amit abban a templomban tettetek.
Amit kérdezni akarok tőled, hogy mennyire emlékszel a fizikai berendezésre, ami ehhez szükséges volt? Ezeket csak azért
kérdezem tőled, hogy lássuk, mit tesz lehetővé az Akashád. Mondtuk, hogy volt ott valaki, akit összegyűjtő embernek,
vagy cél-embernek hívtatok.
Todd: Pillanatnyilag a kulcsjellemző egy sajátságos geometriájú mágneses meghajtó, mind a cél-ember fölött, mind

alatta. Mindkettő mágneses jellemzőkkel, aztán a zéró-pont, ami létrehozta az összefonódást és nagy fontossága volt
még egy ellenirányú forgásnak és a hozzátartozó perdületnek.
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Nagyon jó. Lenyűgöző. És most, a nagy kérdés. Tehát a cél-ember össze van kapcsolódva, ugye? Mivel van
összekapcsolódva az ember kvantum szinten? Vajon emlékszel rá? Hadd kérdezem meg a következőt. Hány ember van a
teremben?
Todd: Talán 10
Valóban. És van köztük egy különleges?
Todd: A minta-ember
Pontosan! Valóban. Vajon emlékszel a minta-ember akármilyen tulajdonságára, ami említésre méltó volna, ha meglátnád?
Te már nem vagy ott. És ezért fogjuk most a memóriádat futtatni, ha egyetértesz vele.
Todd: Hogyne.
Mindjárt folytatjuk Yawee, de egyenlőre hadd menjek végig ezen a folyamaton, hogy mindannyian megértsétek, mi is
történik. A folyamatban felismerések történnek. Elviszlek benneteket az atom alapvető szerkezetéhez. Tettem már ilyet,
de sohasem vittelek benneteket eddig a szintig. Azt akarom, hogy most úgy nézzetek meg velem egy elektront, mintha
ott lennétek, akármennyire is kicsi. Lassan haladjunk kedves társam, mert ebben nincs gyakorlatod és fontos, hogy úgy
kapd meg az üzenetet, ahogy azt bemutatom és ne túlozd el. (Kryon Leehez beszél)
A fizikusok azt mondják, hogy az elektronok keringenek. Nem keringenek és nem tudnak keringeni. Az elektronnak nincs
kiterjedése, mert energia. Nem kering, viszont elektromos potenciálja van. Minden egyes részecske ezen a bolygón,
minden, amit láthattok és minden, ami ebben az Univerzumban található, polaritással lett létrehozva. Ez most új
információ. Minden dolog polaritással lett létrehozva és úgy lett tervezve, hogy önmagát kiegyensúlyozza. És a polaritás
miatt, amit ti pozitívnak és negatívnak neveztek, mozognak és igyekeznek egyensúlyban maradni egy mezőben - minden
dolog, legyen az fizikai vagy egyéb.
Azonban, minden polaritás igényli, hogy egyensúlyban tartsa az, amit én társ-feszültségnek neveznék. Az elektronok
hordoznak (polaritásban pörögnek) egy bizonyos fajta töltést, (ahogy azt ti neveznétek), nevezzük pozitívnak és
vonzódnak azokhoz, amelyek negatív töltésűek és így nullázzák magukat. Megkeresik egymást, hogy létrehozzák a zéró
egyensúlyt. Kutatnak az egyensúly után és ha nincsenek egyensúlyban, nem boldogok. Csak azért használom ezt a szót,
hogy hangsúlyozzam annak a fizikai részecskének az állapotát, amelyik nem találja az egyensúlyát. Ezt azok is megértik,
akik nem foglalkoznak tudománnyal.
Míg az atomok esetében, nincs meg mindig a megfelelő számú elektron-pár, mert az atomokra nincs olyan szabály, ami
kimondaná, hogy mindig azonos számú elektront kell létrehozni. Így gyakran előfordul, hogy egy kilóg a sorból és ha ez
történik, akkor az egész atom pozitív vagy negatív töltésű lesz, a kilógó elektrontól függően. Amikor ilyen történik, ez az
atom keres egy másik atomot, ami a kilógó elektron miatt ellentétes töltésű. Ennek a neve a mágnesesség. Éppen
elmagyaráztam nektek a mágnesességet. Nos, a tudomány részben már tisztában van ezzel. Amit azonban még nem
fogtak fel, hogy minden dolognak kettőssége van. Gyanítják és léteznek elméletek, amelyek ezt hamarosan megmutatják,
én pedig azért hoztam el ezt nektek ma, mert valakinek az elméjében ez mindig is létezett.
Tehát, a legkisebbtől a legnagyobbig, még a galaxisban is jelen van a kettősség. A galaxisotok középpontjában, amit ti
fekete lyuknak neveztek, ott is van egy kvantum-vonzás/taszítás motor és azonnal el is mondom nektek, miért van ez így.
Itt egy nagy kérdés és ezt most azonnal meg is válaszolom. Miért van mindennek polaritása? Miért lett így teremtve,
egészen le az elektronokig? Még a legkisebb részecskének is, aminek a Higgs Bosen (Isteni részecske) nevet adtátok és a
kvarkoknak, mindnek van polaritása. Nincsen egyetlen részecskéje sem a természetnek amit csak találtok, aminek ne
lenne polaritása. Miért? Megmondom miért. A fizikusok nevetni fognak. Nem gúnyolódásból, hanem egyetértéssel. Ha
nem így lenne, az Univerzum nehézkes, unalmas hely lenne. Hiszen azáltal, hogy minden egyes részecskében dualitást
teremtesz, olyan aktív Univerzumot hozol létre, amelyik ön-egyensúlyozó és soha nem pihen. Ha nem így lenne, akkor
statikus, változatlan lenne és minden kreativitást nélkülözne. Következésképpen, polaritás nélkül élet sem lenne. Az élet
úgy lett létrehozva, hogy legyen dualitás és polaritás az atomi részecskékben. Hogy az Univerzum létezzen, életre van
szüksége. Élet nélkül a fizikai világnak sincs értelme - és ti ezt egészen másképp hittétek, ugye? Az élet véletlenül jött
létre egy bolygón. Ó, mennyire 3D-sak vagytok! Az élet maga a tervezés.
Folytassuk a beszélgetést Yawee, mert valahova el akarunk jutni. Te az imént éppen leírtad, hogy miként zajlott le a
makro-összefonódás folyamata a templomban. A mágnesességről és a zéró pontról beszéltél. Nagyon jó! Talán azzal is
tisztában vagy, hogy a mágnesesség és a zéró-pontok ott vannak a galaxisotok középpontjában is?
Todd: Természetesen.
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Ez tehát azt jelenti, hogy a galaxis összefonódott állapotban van önmagával. Ez akkor megmagyarázza, hogy miért nem a
newtoni mozgást követi az összes konstelláció és a naprendszerek. Ehelyett mind együtt keringenek, egyként a
középpont körül, mert össze vannak fonódva. Éppen most mondtam el ennek az okát és a tudomány is hamarosan meg
fogja érteni. Eddig ez misztérium volt, de most tudjátok.
Tehát makro-összefonódás. A galaxis a legnagyobb dolog, amit csak el tudtok képzelni, össze van fonódva önmagával.
Vajon lehetséges, hogy létezik más összefonódás is körülöttetek a mindennapi életben, amit nem láttok, vagy nem
ismertek fel, vagy nem vesztek észre? A válasz igen. Hát ide jutottunk.
Ó kedves emberi lény, gyönyörű dolog az, amit most szeretnék elmondani és ez a DNS-sel kapcsolatos és Yawee tudta
ezt. Tudta, hogy lehet valami varázslatosat véghezvinni.
A DNS lenyomata tökéletes. A jó doktor ezt el tudja mondani nektek a jelenlegi inkarnációjában (mint Todd). Már
mondtam ezelőtt is. Tökéletes, ami ott van bennetek, ti mégis egy olyan DNS-sel ültök itt, ami nem igazán jól működik.
Ellentmondásnak tűnik, hiszen tökéletes és hosszabb életre lett tervezve, mégis olyan dolgokat tesz, ami ezzel ellentétben
áll.
A DNS úgy lett tervezve, mint egy információs kútfő, hogy befogadja a környezetéből az emberi tudatosság által
létrehozott energiát. Aztán olyan pozícióba helyezkedik, ami megfelel annak az energiának, ami benne van. Más szóval,
ha a bolygó energiája alacsony rezgésű, akkor a DNS-é is alacsony lesz. A DNS egy kvantum motor és ha az emberi tudat
által termelt kvantumenergia rezgése alacsony, akkor az ő működése is gyenge lesz.
Hadd definiáljam neked az életet - nem biológiai, hanem spirituális értelemben. Intellektuális beállítottságúak,
kapaszkodjatok, mert nem sokan fogjátok szeretni, amit mondok. A Szellem mércéjével, a spirituális élet ott kezdődik,
amikor az emberi lénynek szabad választása van.
És ez mikor következik be? Amikor először lélegzetet vesz. Nem az anyaméhben. Lesznek, akik azt mondják: „Ez nem így
van, a lélek az anya testében már él! „ Várjatok csak, én a spirituális életről beszélek. Arról, ahogyan a Szellem szemléli
és ez akkor van, amikor megérkezel a fátyol túloldaláról és először lélegzetet veszel.
Az anyja hasában lévő gyermeknek nincs szabad választása. Ő az anyja választásától függ, amíg meg nem születik. Ő
valójában egy lélek, aki a szabad választásra készülődik és sok olyan sajátossága van, ami spirituális, amiről már
beszéltünk ezelőtt, hogy ez a lélek miként reagál. De most arról az életről beszélek, ami polaritással (dualitással)
rendelkezik, szabad választással.
Beszéljünk most egy kicsit „a magzatról”, mert ott egy olyan folyamat zajlik, amiről, szeretném, ha tudnátok. A terhesség
240 napjáról szeretnék beszélni. Nagyjából erre az időre a gyermeknek tökéletes DNS-se van. Még nem vett lélegzetet.
A DNS még nem mérte meg a bolygó energiáját, mert be volt csomagolva. Felfogtátok? Az anyaméhben egy tökéletes
gyermek van. A gyermek DNS-e hordozza a saját és a szülei Akashájának minden tulajdonságát, mégis más, olyan
módon, amiről még nem hallottatok. A DNS 100%-ban olyan, mint amilyennek tervezték.
A DNS-ben rejlő kvantum instrukciók mind a gyermek biológiájával kommunikálnak, hogy kész legyen az első
lélegzetvételre. És most, Todd/Yawee, felfedem neked, amit már úgyis tudsz.
A Megfiatalodás Templomának magyarázata
A Megfiatalodás Templomában két emberi lény fonódik össze kvantumszinten. Egyikük a „cél”, a másikuk a ”minta”. Az
élet meghosszabbítása azon tudás által, amivel Yawee a DNS-ről rendelkezett, arról szólt, hogy a „cél” összefonódik a
„mintával” és bizonyos tulajdonságok átáramlanak az egyikből a másikba.
Ez egyedül egyféleképp működhetett valaha is, ha a DNS-nek kvantum-jellemzői vannak és igen, vannak. Minden
tanításunk erről szól már több mint 10 éve, hogy a DNS-nek az a 90%-a, ami nem fehérje-kódolású és amit hulladéknak
tekintetek, egy kvantum szintű instrukciócsomag. Így, a DNS molekulának még olyan kvantum-jellemzői kell, hogy
legyenek, amelyek felfedezésre várnak, de amelyek nagyon valóságosak és azokkal az instrukciókkal függnek össze,
amelyek a DNS molekula több mint 3 milliárd részecskéjének kémiáját látják el utasításokkal. Ez különösen igaz a fehérjekódolású részek gén-előállító kémiájára. Az egyszerűség kedvéért elmondom, hogy a DNS aktívan dinamikus és meg
tudja változtatni mindennek a realitását, amiről úgy gondolod, hogy „normális”.
Yawee, nagyon jól elmagyaráztad a cél-személy jellemzőit, ahogy összefonódott állapotba kerül a minta-személlyel. Most
pedig eláruljuk, hogy a „minta” (1) nő volt és (2) állapotos. Most már tudjátok…
Todd félbeszakítja: …a tökéletes DNS minta forrása!
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Pontosan! A Megfiatalodás Templomának a titka tehát kettős: (1) A Földön tökéletes DNS egy születendő gyermekben
található és ezek közül a tökéletes tulajdonságok közül néhányat át lehet másolni, mielőtt magukba szívnák a bolygó
energiáját. (2) Az életet meg tudod hosszabbítani és gyógyítani tudsz a DNS molekulával folytatott kvantum
kommunikációval. Látjátok az összefüggéseket? A bölcs, isteni nő, a gyermekkel, ő az egyetlen, aki ott lehet a mintaasztalon. Vajon kezditek érteni ennek a szépségét? Az összefüggéseket és hogy ez hová vezet?
Van néhány dolog, ami történni fog a legfontosabb tudományok terén. Először is, fel fogtok fedezni néhány titkot a DNSsel kapcsolatban és azok az embrióval lesznek kapcsolatosak. Kezdjétek figyelni a tudósokat, amint felfedezik az
embriósejteket és a bennük rejlő varázslatot. Azt már tudjátok, hogy a placentában rendkívüli őssejtek léteznek. Azt is
tudjátok, hogy az előre-programozott felnőtt őssejtek még mindig ott vannak a testedben. De mi a helyzet a még meg
nem született gyermek DNS-ével? (Te, intellektuális, kérlek, csak folytasd az olvasást, mert ha abbahagyod, attól csak
nyugtalanabb leszel.) Másodszor pedig, Yawee, a te mostani munkád a „tökéletes mintát” jelenti, annak használata
nélkül, amit Lemuriában használtatok. Ezért vagy te az az ember, aki ezen dolgozik. Ez annak a továbbfejlesztése, amiért
idejöttél. És ez tökéletesen megfelel 2012-nek és az ezt követő éveknek.
A meg nem született embriósejtek a társadalom számára hozzáférhetetlenek. Lehetnének akár a Marson is, mert egyetlen
tudomány sem fogja megpróbálni, hogy 3D-s módon használja őket, mert köztudott, hogy miről volna itt szó. Ha mégis
megpróbálják, sehogy sem fog működni. Olyan kvantum folyamatok játszódnak le, amiről már tanultatok, amelyek nem
csak, hogy nem támadó jellegűek, de inkább segítenek és egyes tulajdonságok átvihetők az egyik biológiai sejtből a
másikba és az egyik emberből a másikba. Gondold csak el „vezeték nélkül” (Kryon humor). Amit elgondoltál, régen, több
ezer méternyi vezeték kellett, hogy továbbítsd, azt ma műholdon keresztül megteszed. Ez egy olyan analógia, ami azt
mutatja, hogy az energiatovábbítás terén teljesen új felfogás irányába haladtok. Beszéljük most egy kicsit az anyáról
abban a templomban.
A nő, aki akkor ott az asztalon feküdt, aki a „minta” volt, megnyerte a „Lemuriai lottót”, (Kryon viccelődik), mert tudta,
hogy a babája, ha összefonódik egy másik emberrel, nem számít milyen öreg vagy milyen beteg, fokozza képességeit
annak, aki abból a gyerekből lesz. Ez komplikált, de a folyamat, hogy másoknak segített, bevésődik a baba Akashájába és
a gyermek, aki megszületik, egy gyógyító képességével születik majd. Mindez elég összetett és ellentmondásos és a túl
intellektualizált gondolkodás, a ti 3D-s agyatok versenyt fut majd, hogy hibát találjon benne. Amit elmondhatok, hogy egy
kvantum rendszer nem lineáris rendszer és a logikátok elbukik, ha analizálni akarjátok ezeket a dolgokat. Vajon el tudod
képzelni az időt, hogy körbe jár? Vajon el tudsz képzelni egy lényt két helyen ugyanabban az időben? Vagy akár a
molekulaszerkezeted megváltoztatását az akaratoddal, vagy, hogy része legyél egy másik objektumnak? Ha ezt nem
tudod megtenni, akkor te érdemben nem tehetsz megjegyzést. Mert mindezek a dolgok részei a DNS kvantum
lehetőségeinek. Ha nekem nem hiszel, kérdezz meg egy plejádiait. (még rejtélyesebb Kryon humor).
Nos, Yawee, vajon érted, hogy mit is csináltál ott annak idején? Szükséged van-e még további válaszokra?
Todd: Nos, mondhatom, hogy szükségem van? Igen! (nevetés)
Yawee, vajon miről álmodsz? Mi az, amiről álmodozol, amit nem tudsz és szeretnél tudni?
Todd: A DNS átkalibrálásáról álmodom és az összefüggő behangolásról, ami lehetővé teszi, hogy szabadon mozogjunk

egyik helyről a másikra, felteszem, ahogy azt a plejádiak teszik kvantum állapotban.

Persze, hogy ezt kérnéd, mivel neked sokkal nagyobb rálátásod van, annak alapján, amit az Akashád látott és amire
emlékszik. És te tudod is, hogy ez lehetséges.
Időközben, az ittlévők mind azután érdeklődnek, hogy hol találnak most egy állapotos nőt, hogy azonnal elkezdjék a
kísérletet. (nevetés)
Ezt már túlhaladtuk és a plejádiak ezt tudták. Mindez az információ eredetileg tőlük származik és ők juttatták el hozzád,
Yawee. Ez az akkori időre volt érvényes, nem a mostanira. A Pleiádoknak nincs szükségük terhes nőre azért, hogy
véghezvigyék ezt a folyamatot manapság. Nekik is van DNS-ük, de már teljesen fejlett, kvantum állapotban - olyan
állapotban, ami az emberi faj részére potenciális lehetőség.
Emlékeztetni szeretnélek benneteket, hogy a társam már közvetített nektek üzenetet a múltban a fizika állásfoglalása
címmel. És ezzel most vissza is lépünk a polaritásról szóló beszélgetésünkre, amivel ezt a közvetítést kezdtük. Azt a
természettel kapcsolatos találmányt, amit te felfedeztél Yawee, átitatja ez a „magatartás”. A fizikai világ aktív és keresi az
egyensúlyát. Hogy úgy mondjam, minden mező amit létrehoztál ezzel a folyamattal, - készen állsz? - a tökéletes DNS
tulajdonságait hordozza. Megfelel a még meg nem született gyermeki lenyomat tulajdonságainak. Nincs szükségetek
várandós anyára. A tulajdonságok átvihetők az egyik emberről a másik emberre, bármilyen állapotban és amennyit a
sejtszerkezete képes befogadni.
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Te a munkád során megteremtettél egy kvantum mezőt azokkal a plejádi tulajdonságokkal és a sejtek hallgattak erre,
amikor kitették őket a hatásának. A finomhangolás még nem áll készen, de végül majd felfedezed, hogy azt hogy kell
csinálni. És amikor felfedezed, megkapod a jövő regeneráló motorját a „mintaszemély” nélkül, de a minta-személy
tulajdonságaival.
A tudomány is felfedezi majd ezt a folyamatot, de más folyamatokat is. Nem leszel egyedül. Nem lenne helyénvaló, hogy
te birtokold kizárólag az élet titkát, úgyhogy lesznek mások is. Az állatembriókon végzett kísérletek majd kezdik feltárni,
hogy mitől képesek újra kinőni az emberi végtagok és még sok más dolgot, amiről az elmúlt 23 évben beszéltünk. Aztán
ez felvet egy még nagyobb kérdést: „Mi az igazi szerepe az állatoknak a bolygón? Vajon ők reinkarnálódnak?” De erről
majd egy másik alkalommal.
Figyeljetek ezekre a dolgokra, mert hamarosan bekövetkeznek és a felnőttek őssejtjeinek szélesebb körű felhasználására.
És itt vagyunk, mindent kiterítettünk előttetek. Mindez 2012-re várt.
Yawee, a te egyik tulajdonságod, hogy te a plejádiakkal élsz. Még mindig összefonódott állapotban vagy velük, ami nem
a 3D-ben van. Újra akarják hallani azokat a hangokat, amelyeket 26.000 éve hallottak. Ők készen állnak. És ha a jelzés
elhangzott, az azt fogja jelenteni: „az emberiség megérkezett és maradni fog.” (Todd lemúriai Kórus-projektjéről beszél, a
2012-es Napfordulóra)
És ez volt a mai nap üzenete. Lesz, aki majd azt mondja: „Túl sok tudomány ez, Kryon!” Mások meg: „Valóban, közel van
a Teremtő rendszerének szépsége”. Kedveseim, ne utasítsátok el a tudomány adatait. Nem kell tudnotok és nem kell
értenetek őket, csak azt kérjük, ünnepeljétek őket. Mert a Teremtő Isten, az Univerzum legfőbb fizikusa és ezeket az
eszközöket használta, hogy létrehozza az élet rendszerét és a szeretet egyensúlyát. Mindez az emberi életet és az emberi
megértést fogja egy magasabb szintre emelni.
Újra elmondom, hogy minden egyes atommag és az elektronpálya közötti tér Isten szeretetével van megtöltve. Ez a
Teremtő levese, az életre tervezve és készen arra, hogy megfogja a kezed, ha te is azt akarod.
Ez a tudás átkalibrálása a bolygón és az első lépés a kvantum szemlélet felé. Álljatok rá készen.
Nekem nincs órám. Nem tudom megmondani, hogy mikor. Csak azt mondhatom, hogy elérhető és nem volt az, amikor
mindezt elkezdtük veletek, évekkel ezelőtt. A jelzésen együtt jutottunk túl és most kezdődik a munka.
És ez így van.
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