A következő 500 év fizikája
Moszkva, Oroszország - 2014. május 17.
( Forrás: http://www.kryon.com/CHAN2014/k_channel14_MOSCOW-14.html )
Hogy segítsék az olvasókat, Lee és Kryon újra átvizsgálták ezt a közvetítést, hogy még tisztább megértést biztosítsanak.
Az élőben történtek gyakran olyan energiát foglalnak magukban, ami olyan fajta kommunikációt tartalmaz, amit a
nyomtatott szöveg nem képes visszatükrözni. Szóval, élvezzétek ezt a kibővített üzenetet, amely 2014. május 17-én,
Moszkvában, Oroszországban lett átadva.

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Körülbelül 3 órával ezelőtt, információt adtam át a társamnak a ma esti közvetítés témájáról. Szeretem mindig előre
figyelmeztetni, ha tudományos közvetítésünk lesz. Ez egyfajta teszt a számára, hogy kiderüljön, nyugodt tud-e maradni.
Nos, valóban, ez a közvetítés a fizikáról fog szólni. Nem lesz egy nagyon hosszú közvetítés, de emlékezetes lesz. Én
választottam ki ezt az időpontot és helyszínt (Moszkva), ezen információ átadására.
Mindig vannak olyanok, akik azt kérdezik, hogy: „Mi köze van ennek a spiritualitásomhoz? Miért jön el egy angyali forma
és beszél a tudományról?”. Mielőtt végzek ezzel az információval, azt gondolom, hogy tudni fogjátok. Kedveseim, valóban
hajlandóak vagytok elkülöníteni a fizikát Istentől? Olyan strukturált a 3D-s létezésetek elfogultsága, hogy kihagynátok
Istent a Teremtésből? Természetesen nem. De amikor elkezdjük összerakni ezeket a dolgokat, akkor vannak páran,
akiket nem érdekelnek a tudományos részletek. Így hát ezt le fogjuk egyszerűsíteni.
A társam gyakran válik idegessé ezekben a társalgásokban, mert a szakmai előélete nem tartalmazza a fizikát. Tehát,
minden alkalommal, amikor ezekről a dolgokról kezdünk el beszélni, azt gondolja, hogy ez nem az ő súlycsoportja (nem
elég képzett hozzá). Sokkal kényelmesebb számára a szív dolgairól beszélni. Amikor Isten szeretetéről és a szeretet azon
tulajdonságairól beszélünk, amivel minden egyes ember rendelkezik, akkor a társam érti és érzi is azt. Ismeri és
tapasztalja. De amikor atomi szerkezetekről kezdünk el beszélni, ideges lesz.
Mit tudtok a fizikáról? A legtöbben közületek azt fogják mondani, hogy: „Nagyon keveset”, de néhányan azt, hogy: „Elég
sokat”. Tehát a legtöbbetek számára hadd egyszerűsítsük és tisztázzuk le annak a jellemzőit, amiről ma este beszélni
fogunk. A fizika annak a módja, ahogyan az anyagi dolgok működnek a valóságotokban. Nos tehát, mostanáig annyira ez
nem lett pontosabban körülírva. Például nincs helye a spiritualitásnak a fizikában és igazság szerint még egy ezzel
kapcsolatos összefüggést is meg kell, hogy lássatok. Tehát, erre nincsenek is óráitok az iskoláitokban. A „tanulmányok
dobozában” az intuíciótok elkülöníti a kémiát és a természettudományt a fizikától. Azonban ezzel kapcsolatban el fog
jönni az az idő, amikor minden tanulási doboz középpontja a fizikától fog elkezdődni, mert végül ez lesz minden dolog
közös nevezője.
Szeretném megkísérelni ebben a pár pillanatban bemutatni nektek, a fizikai felfedezéseitek lehetőségeit az
elkövetkezendő 3-500 évre vonatkozólag. Ezek a dolgok lassan történnek meg a számotokra és ebben a pillanatban azt
gondoljátok kedveseim, hogy ez hosszú idő. Azonban egy emberi lény élettartama, amit az első világ országainak az
egészségére mondhatnánk, az a 80 éves átlagéletkor felé csúszik el. Ha megéltek 80 évnyi életet, akkor vajon hányan
szeretnének közületek körülbelül 300 évig is elélni? A válasz kevesebb, mint amennyit egy kezeteken meg tudnátok
számolni. Tehát ez azokban az időszakokban nem is igazán olyan hosszú, ugye? Négy életöltő a számotokra. Nos, hadd
mondjam el nektek, hogy mi is következhet be abban az időszakban, vagy, hogy mit is láthattok és érthettek meg,
csupán háromszor visszatérve.
Hallottatok a kvantumfizikáról? Hadd egyszerűsítsük ezt le, nem használva a kvantum szót olyan gyakran. Helyette hadd
helyettesítsük azt, a többdimenziós fizikával. Tehát ma a legtöbb fizikátok 1-4D-s fizika. 4D-ben éltek (azonban mégis 3Dnek hívjátok) és ez a mindennapi valóságotok - a lineáris, 4D-s fizika. A kvantumfizikusok a 4D-n túl dolgoznak, több
dimenzióval. Egyszerű. Tehát most, ahogyan itt ültök, bizonyos fajta dolgokhoz hozzászoktatok, és ahhoz a módhoz,
ahogyan azok működnek. Ez a változásról szól.
Be fogom mutatni a számotokra az eljövendő négy legfontosabb felfedezést és mindegyiket le is fogom egyszerűsíteni,
így mindenki meg tudja majd érteni őket. Nem fogok belemenni a technikai részleteikbe, vagy a tudományos oldalukba.
Helyette el fogom magyarázni az elvüket.
Intelligens tervezés: egy új kifejezés
A társam (az előadásában) megemlített egy fizikust és csillagászt, aki az élet kifejlődését kereste általánosságban,
valamint a Világegyetem kialakulását. Felismerte, hogy az nem történhetett meg úgy, ahogyan azt elmondták nektek (a
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véletlen szerencse alapján). A matematika túlnyomórészt bizonyítja ezt a felfedezést. Annak a statisztikája, hogy ez
véletlenül történt meg, kívül esik a grafikonokon. Egyre több és több tudós fogja elkezdeni felismerni ezt. A
Világegyetemetek, a galaxisotok, az összes bolygótok és az élet fejlődésének minden egyes szakaszánál, lesz egy olyan kizárólag ebből a megdöbbentő statisztikából származó - felismerés, amely azt mutatja meg, hogy egy tervnek, vagy
befolyásoló szándéknak kellett lennie. Ezért az intelligens tervezés kifejezés használata, valójában egy jövőbeli felfedezést
képvisel. Fogunk még erről később beszélni.
Azok, akik más csillagrendszerekből látogatnak meg benneteket, mosolyognak, mert tudják, hogy mit is szeretnék
elmondani nektek. A „rejtett fizika” az alapja azon képességüknek, hogy utazzanak és, hogy itt legyenek. Szintén ez az
alapja azon képességüknek, hogy megvilágosodjanak. Tudjátok, ez többdimenziós fizika - és ez a magja a valóságuknak
és a spiritualitásuknak. Szintén tudják azt, hogy a legtöbbjét nem fogjátok megérteni ennek, amíg túl nem lesztek azon,
amit jelenleg igazságként engedtek meg érzékelni önmagatok számára. Hol is kezdjem hát?
A kvantumlencsék
Hadd kezdjük el azzal, amit korábban elmondtam nektek. Az első jelentős felfedezés - ami nincs is olyan messze - az az,
amiről két éve beszéltem nektek. Létezik egy ötlet, ami nem újdonság, mégpedig a kvantumenergia meglátásának és
megmérésének a képessége. Hadd fogalmazzuk át ezt. Ez annak a képessége, hogy tisztán meglássátok és megmérjétek
a mintákat a többdimenziós fizikában. Amint kikerültök a 4D-ből (a valóságotokból), akkor annak az érzékelése olyan,
mint a dolgok egy nem meghatározott örvénylő buborékja, aminek lineárisan semmi értelme sincsen és nagyon zavaró
egy olyan ember számára, aki egyszerűen csak a 4D-ben akar maradni. El tudjátok képzelni, hogy milyen meglátni a
dolgok ilyen „lehetetlen” módon történő viselkedését? Ez lenne a többdimenziós valóság. Az agynak hozzá kell ehhez
szoknia és hozzá is fog. Képzeljétek el, hogy egy Új-Angliában élő lakosnak, 200 évvel ezelőtt azt mondjátok, hogy végül
hangokat és mozgóképeket fognak tudni továbbítani a levegőn keresztül és az egész világ azonnal hallhatja és láthatja is
őket. Manapság ez nem nyűgöz le benneteket, mert ez a valóságotok. De ők még csak nem is hittek benne és
kiegyensúlyozatlannak tekintenének benneteket! Egyszerűen nem volt benne a valóságuk érzékelésében amiatt, amihez
hozzá voltak szokva.
Az emberi lények meg akarják számolni a dimenziókat. Megannyi lehetőséget látnak és számokkal ellátott dobozokba
csoportosítják be őket. Namármost, ez egy lineáris elképzelés és egyáltalán nem helyes a jövőbeli többdimenziós
gondolkodás számára. Mégis jó, hogy ezt teszitek, mert ez illeszkedik a „fizikai komfortszintetekhez”. Ez segít nektek
abban, hogy beazonosítsátok azokat az energiákat amiket éreztek, valamint segít számotokra részletezni a dolgokat. De
az igazság az, hogy: amikor elhagyjátok a 4D-t, akkor minden, ami onnantól fogva következik, az folyamatosan
megváltoztatja önmagát. Minden dinamikus, így ez kényelmetlennek tűnhet azok számára, akiknek a linearitás
egyenletességére van szüksége. Ez nem lineáris és nem megszámlálható (nem tudjátok megszámlálni a dimenziókat azon
négy fölött, amivel rendelkeztek). Ez a dimenzionális energia egyfajta levese, amely folyamatosan változik és kölcsönhat
saját magával. Végezetül „kvantum mintákként” fogjátok meglátni ezeket az energiákat.
Ezek a kvantum vagy többdimenziós minták, egy olyan eszközzel lesznek láthatóak majd, amely kvantumlencsékkel lesz
megtervezve. Ebből az következik, amit mi cryo-energiának fogunk hívni. Ez a szuper-hűtés technológiája. Elmondtuk
korábban azt, hogy a szuper-hűtés tudományának van meg a lehetősége arra, hogy megengedje ez a találmányt. A
tényleges lencse plazmából fog elkészülni. Namármost, ez az a rész, amit korábban megvitattunk, tehát ez nem
újdonság. Ami új az az, hogy összerakjuk ezeket a dolgokat, így egy jobb pontosabb leírását fogjátok látni annak, ami
érkezik, illetve annak, hogy miért is.
Miért is olyan fontos ez a találmány? Tisztázzuk le újra azt, hogy amikor ez a felfedezés megtörténik, akkor ez a
kvantumlencse nem egyszerűen csupán a fizika számára lesz használatos. Tulajdonképpen a csillagászattal fog elindulni,
de végezetül, amikor kisebb lesz és az élet felé fordítják, akkor a tudomány mindenhol kvantum mintákat fog látni! Az
emberiség a természetben mindenhol meg fogja látni és az emberi lény Merkabájában is látszódni fog! Képzeljétek el,
hogy milyen meglátni egy 8 méter széles kvantummintát minden egyes ember körül! Látjátok a kezdetét néhány új,
alapvető tudományos kérdésnek? „Ez az élet, vagy fizika? Újra meg kell határozzuk az életet?”.
További két törvény
A kvantumminták meglátásának a képessége, el fog vezetni a második jelentős felfedezéshez a fizikában - a további két
törvény felfedezéséhez. Ezek a törvények, ahogyan el is mondtuk nektek, az erős és a gyenge többdimenziós erők. Ez
fogja felemelni az ismert fizikai törvények számát hatra (most csak néggyel rendelkeztek) és ez fogja elhozni a
többdimenziós törvények fogalmát is a létezésbe. Ezek a hiányzó törvények, el fogják kezdeni megmagyarázni a jelenlegi
rejtélyt - a kozmosz hiányzó energiáját. Szintén ez a kezdete a spiritualitás megértésének a fizikában. Erről később lesz
majd még szó.
Ez a két új törvény, végül egy teljes magyarázatot fog adni arra az energiára, amit a Világegyetemben és a galaxisban
láttok. Most pár olyan információt fogok átadni nektek, amit nem igazán magyaráztunk meg korábban. Hajlamosak
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vagytok ugyanazt a szót használni az Univerzumra és a galaxisra, de ezek nem ugyanazok. A galaxisotokban lévő fizika,
nem szükségképpen olyan, mint minden galaxisban. Ezért a tanácsom nektek az, hogy korlátozzátok a tudásotokat és a
vizsgálódásotokat a saját galaxisotokra. Higgyetek nekem, sok meglátnivaló dolog van itt!
Mit hoz el a két új törvény a számotokra? Az első annak a magyarázata, hogy micsoda a sötét anyag az űr nagy
részében. A többdimenziós energia erőteljes, de nem illeszkedik össze a lineáris mintákkal. A múltban a sötét anyag
tulajdonságát mérhetetlen energiának látták (arra alapozva, hogy mit is tett a körülötte lévő anyaggal), de ez félre volt
címkézve, mint egy Newtoni 4D alapú rendszer, pedig nem az. Ez egy olyan nemlineáris rendszer, amely része a
többdimenziós fizikának. Az atom többdimenziós része, nincs még megértve. Ott energia van és ennek az igazsága fogja
megmagyarázni azt, amit a csillagászok sötét anyagként látnak az égen.
A második dolog annak a beismerése lesz, hogy ez a két új fizikai törvény végezetül el fogja hozni a számotokra azt, amit
mindig is akartatok - a szabadenergiát. Tudtátok azt vajon intuitívan, hogy a bolygón az általatok teremtett energia, egy
elavult módon lett befejezve? Leásni a földbe az olyan dolgok elégetése miatt, ami hőt ad, az elavult dolog. Minden a
hőről szól, nem igaz? Minden a mozgás megteremtéséről szól a hővel, nem igaz? Ezek azok a dolgok, amiket az
energiatermelésre ismertek. Egy kijelentést fogok tenni most. Minden, amit most az energiáról gondoltok, egy napon
olyannak fog tűnni, mint azok az idők, mikor feltaláltátok a kereket, vagy méginkább a tüzet. Ennyire elavult! Amikor
felszabadítjátok a többdimenziós fizika ezen részét, akkor egy nagyon kifinomult módon lesztek képesek korlátlan
energiát teremteni, robbanások vagy hő nélkül.
Namármost, vannak olyanok, akik azt mondanák, hogy a bolygón most létező bizonyos találmányok, már megcsinálták
ezt. Közel sem ennyire! Higgyetek nekem, nem ennyire. Nem értitek annak a fortélyát, hogy hogyan csapoljátok meg a
többdimenziós erőket. Nincsenek meg a találmányaitok rá és még nem látjátok, hogy mit is csináltok. Egyszerűen még
nem vagytok ott. „De Kryon, tudjuk, hogy hogyan szabadítsuk fel az atomenergiát. Van nukleáris erőnk.” (Kryon nevet)
Valóban? Tudjátok, hogy mi a nukleáris erő? Az egy irányított robbanás, tehát hőt fejleszthettek! Ez nem elegáns,
veszélyes a számotokra és olyan melléktermékei vannak, amikkel ártani lehet az emberi lényeknek. Valóban ez az
elképzelésetek egy jó dologról? Csak gondoljatok bele: ez egy nagyon veszélyes robbanást használ arra, hogy hőt
termeljen - a világ legrobbanékonyabb gőzgépe! A nukleáris erő. Fogalmatok sincs róla.
Hadd adjunk át nektek egy példát erről. Mondjuk azt, hogy valaki egy másik bolygón felfedezett egy zongorát
(képzeljétek el most velem együtt). Felfedezték azt, hogy egy nagyon érdekes hangot képes kiadni. Mondjuk azt, hogy ez
a hang újdonság volt az űrbéli teremtmény számára, aki felfedezte. Úgy találta, hogy valóban nagyon vicces hangot tud
létrehozni azáltal, ha kitolja a zongorát az épület második emeletéről! Az összetörés hangja és az összes húr elpattanása
zenét teremtett. Ez a nukleáris energia. Nem rendelkeztek azzal az eleganciával, hogy tudjátok hogyan is kell az atom
billentyűin játszani. Nem tudjátok, hogy hogyan találjátok meg azokat a többdimenziós rezgéseket, amik
együttműködnek, amelyek lassan és elegánsan annyi energiát szabadítanak fel, mint amennyire valaha is szükségetek
lenne - egy összehangolt energiakoncertet! Most figyeljetek, mert itt van egy jelzés azoknak a fizikusoknak, akik ezt az
üzenetet a jövőben olvasni fogják. Nem azért fogtok energiát felszabadítani, hogy hőt termeljetek. Helyette olyan
energiát fogtok előidézni, ami elmozdítja a tárgyakat. Irányítani fogjátok a tömeget! Képzeljétek csak el.
Összefüggés a Teremtő Forrással
A harmadik felfedezés az lesz, amit a Teremtő Forrással való összefüggésnek hívok. Ez a jóindulatú hozzáállás a
teremtésben - az intelligens tervezés és még több is. Ez az atomszerkezetben van benne. Ez „Isten az atomban”. Egy
olyan felfedezés, ami olyannyira mélységes lesz, hogy össze fogja törni a bolygó vallásait. De nem negatív módon - mivel
Isten egyszerűen csak nagyobbá válik mindenki számára.
A felfedezés, hogy Istennek szó szerint van egy fizikai része, bizonyítható lesz. A Teremtő Forrással való összefüggés,
olyan módon teremti meg a jóakaratot, ahogyan a fizika működik. Fizika - egyfajta hozzáállással! Az isteniség el lesz
ismerve az anyagban. Óh, ez még csak a kezdet! Nem tudom megmondani nektek, hogy ez mikor fog megtörténni, mert
ez annak a bizonyítéknak a kezdete, hogy Isten mindenben benne van.

„Kryon, ez meg fogja dönteni a szervezett vallásokat?”. Nem! Egyesíteni fogja őket. A bolygó már maga is egy

monoteisztikus bolygó - egy az Isten. Minden vallás összes doktrínájában egy Isten van. Nagyon is készen álltok arra, ami
következik. A vallások már bolygószerte elismerik az egy Istentől való teremtést. Ez szinte zene lesz a füleiknek! A
minden anyagban benne lévő Isten bizonyítéka nem fogja megzavarni a spiritualitást, hanem inkább össze fogja hozni
őket. Lesznek közösségek, melyek ünnepelni fogják ezt és a doktrínák lassan meg fognak változni. Közösség és a hit
szinkronicitása. Értitek? Namármost, mielőtt azonban ez megtörténhetne, összefüggésben kell lenniük egymással. Ezek a
dolgok nem fognak addig felbukkanni, ameddig még nagymértékben gyilkoljátok és gyűlölitek egymást. De aztán
felismeritek majd egyszercsak, nem igaz?
Mi történik az emberi lényekkel, amikor általánosságban semmijük sincs? Hajlamosak elkülönülni és még háborúzni is
egymással. Mi történik azokkal az emberi lényekkel, akik azt találják, hogy mindenük megvan úgy általában? Hajlamosak
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egyesülni, erőforrásokat megosztani és ünnepelni azt, amivel rendelkeznek. Látjátok, hogy hogyan is hathat ez a Földre?
Látjátok, hogyan hathat ez rátok? Öreg lélek, ez az, amire vártál. Valóban számíthattok arra, hogy ez a fizikából érkezhet
meg? Abból fog! Miért is ne tenné? Miért is ne? Ha az összes dolog és a működésük tanulmányozása felfedte, hogy Isten
ott van mindenben, akkor az talán nem pont egyesítene benneteket? Ennek van értelme. Minden dolog közös nevezője a
szeretet.
A tudatosság fizikája
A negyedik jelentős felfedezés a bolygón az lesz, ami talán utoljára történik meg. Ez annak a felismerése lesz, hogy az
emberi tudatosság a többdimenziós fizika egy tulajdonsága. Az emberi tudatosság, amely nehezen megfogható energia,
többdimenziós kvantumfizikaként lesz látható, olyan törvényekkel és szabályokkal, amelyeket meg lehet érteni, el lehet
fogadni és használni.
Látjátok, hogy milyen messzire tudtok elmenni? Látjátok, hogy a Plejádiak mit tettek már meg? Értitek, hogy miért is
állnak hátra és várnak addig, ameddig felfedezitek az általuk ismert dolgokat? Nem fogják átadni őket nektek. A szabad
választás révén, nektek kell ezeket a felfedezéseket megtenni a saját valóságotokban. De a lehetőségek már ott vannak.
Ezek az új fizikai felfedezések rátok vártak, de el kellett hagynotok hozzá a napéjegyenlőségek precessziójának a
jelzőkövét. Ez volt az a jelzés, amely azt jelezte, hogy elhagytátok a régi energiát és képesek voltak elindulni a Föld
problémájának megoldási folyamatai. Ez tartalmazná annak a lehetőségét, hogy ténylegesen megváltozzon az emberi
természet, jellemében csak egy nagyon kis háborús hajlamot engedve meg.
Elmondtuk nektek korábban azt, hogy feszültség lesz a régi és az új energia között, valamint, hogy viszonylag kisebb
háborúk lesznek még bolygószerte a régi történelmi ellenségek és a régi történelmi tudatosság között. Miután ezek
végleg lecsendesültek, akkor fognak megtörténni majd ezek a felfedezések. Ne aggódjatok az időzítésen, gyakran egy
régi elgondolásokkal rendelkező idősebb nemzedéknek kell eltávoznia ahhoz, hogy engedélyezze a megtisztulást az új
számára. Elmondtuk ezt korábban. Az ok, amiért ezeket a találmányokat csak az új energiában adhatjuk át nektek az az,
hogy egy érettebb emberi természettel már nem vágytok fegyverré tenni ezeket a dolgokat! Helyette inkább arra lesztek
hajlamosak, hogy kitaláljátok annak a módját, hogy hogyan is tudnának ezek táplálni és öltöztetni benneteket, valamint
energiát teremteni egy olyan népesség számára, amely elhatározta, hogy segítőkész türelemben él egymás mellett.
Ez gyönyörű, nem igaz? Ha megkérdezhetnétek egy Plejádit, akkor elmondanák nektek, hogy milyen is rendelkezni
ezekkel a dolgokkal, valamint hogy közvetlenül az atomból nyerik ki őket, beleértve még Isten jóindulatúságát is.
Végezetül, szintén úgy kell, hogy tekintsetek majd a kémiára, mint a fizika egy ágára. Elvégre a bolygón lévő összes
vegyszer és minden anyag a bolygón, a fizika törvényeit követi. A kvantumlencsék minden dologban meg fogják mutatni
a többdimenziós életet, így a biológia kémiája, is az új fizikai szabályokat fogja majd követni. A DNS nagyon különleges.
Ez a bolygón lévő összes tudomány kombinációja. Többdimenziós tulajdonságai vannak, kvantum és belül a Teremtő
Forrás magjaival rendelkezik. Mindent az emlékezetébe zár, ami valaha is voltatok és lesztek. Ez a legbonyolultabb
többdimenziós teremtés a bolygón. Végül majd tesztek egy másik felfedezést is - az összefüggő DNS-ről.
Óh, az orvos (a jelenlévő Dr. Todd-ra utal) tudni akarja, hogy mi is ez. Mivel függ össze? „Nem hagyhatod így Kryon.
Nem mondhatod, hogy összefüggő DNS, anélkül, hogy ne címkéznéd fel, hogy mivel is függ össze.”. Tehát, egy kicsit fel
fogok fedni abból, amit a munkája során már meglátott. A többdimenziós DNS, ha összefüggésben áll adott dimenziójú
tulajdonságokkal, akkor az azt teremti meg, amit varázslatnak hívtok! Azért hívnátok ezt varászlatnak, mert azt fogjátok
látni, hogy az emberi DNS látszólag elkezd kibontakozni. A különbségek, szó szerint négyszeresére fogják kiterjeszteni az
életet. A 30%-on és a 90%-on működő DNS közötti különbség, egy olyan dimenzionális igazítás, amelyet összefüggő
DNS-nek nevezünk. Namármost, tudom, hogy a legtöbben közületek ebből semmit sem értenek, de ő igen és ezért is ül
itt. Valamint azokért is van, akik a jövőben figyelnek fel erre az üzenetre.
Végezetül, hadd mondjam el nektek: Kryon közvetítései örökre meg lesznek őrizve (archiválva). Sohasem tűnnek el.
Sokkal azután is, hogy a társam eltávozik, lesz egy ezoterikus könyvtár és a benne lévő dolgok között ott lesz ez a
közvetítés is, amit ma adtam át nektek.
Namármost öreg lélek, itt van a te kihívásod. Amikor visszatérsz, azt akarom, hogy találj rá. Megadom nektek az okát is.
Azért, mert a dolgok, amiket ma elmondtam nektek, azok lesznek a bizonyítékok arra nézve, hogy ez egy valódi
kommunikáció. Ha csak egyet is néztek meg ezen érkező dolgok közül úgy, ahogyan elmondtam nektek, akkor az
motiválni fogja bennetek a felfedezés vágyát és aztán meg fogjátok keresni a többit is. Lehet, hogy nem értitek meg
valamelyiket a mai napon, de a következő, vagy talán a rákövetkező életben megfogjátok. Ez az információ soha nem fog
elavulni. A jövőben mód lesz meghallgatni, megnézni és elolvasni ezt az üzenetet, amit még csak fel sem fogtok. A jövő
nagyon más lesz, de ez az információ nem tűnik el. A dolgok, amiket ma elmondok és bemutatok, időben bizonyítva
lesznek - és ti itt lesztek, hogy lássátok őket. Amikor a „Kryon” szót halljátok, azt akarom, hogy az Akashátok jelezzen!
Ilyen módon fogjátok kitalálni azt, hogy mit is képvisel ez a szó. Lehet még ezen nap energiájára is emlékeztek majd…
ezen a helyen, ezen a találkozón, ahol azt mondtam nektek, hogy eljöhet az idő, amikor felfedezitek Istent mindenben.
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Látjátok, hogy hogyan is kezd el kialakulni egy felemelkedett bolygó? Amint felfedeztétek ezt, nem tudjátok majd
letagadni. Nem tudjátok kitörölni azt, amit kitaláltatok. Nem tudjátok elnyomni, mert mindenki egyszerre meg fogja
ismerni és senki sem tudja ellenetek felhasználni. A teljes bolygó lassan el fogja kezdeni megváltoztatni a nézetét azzal
kapcsolatosan, hogy ki is az, aki itt van és miért.
Kérdezzetek meg egy Plejádit, mert ők keresztülmentek ezen. Azt kérdezhetnétek, hogy: „Voltak ilyen találmányaitok?
Tudtátok mindezeket a dolgokat?”. Természetesen! Ezeket és sok-sok mást. Nem beszéltem nektek az utána következő
500 évről! (Kryon mosolyog) Elég lesz számotokra a most következő 500 is.
Olyan sokminden van itt és mindez körülöttetek kering. Mindegyikük. Ez az az ember, aki meg fogja tenni a
felfedezéseket. Ez az az ember, aki profitálni fog a felfedezésekből. Sokáig vártál erre a kezdetre öreg lélek. Ünnepeld hát
meg!
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