Előrejelzések
Nanaimo, Vancouver sziget, Kanada - 2018. június 16.
( Forrás: http://www.kryon.com/CHAN2018/k_channel18_SSC.html )
A tisztább megértés érdekében - hogy segítsék az olvasókat - Lee és Kryon újra átvizsgálták ezt a közvetítést. Az írott
anyagba esetenként plusz információ is belekerülhet. Az élőben elhangzottak sokszor olyan energiát hordoznak, és
olyasfajta kommunikációt tartalmaznak, amelyet a nyomtatott szöveg nem képes visszatükrözni. Szóval élvezzétek ezt a
kibővített üzenetet, ami Nanaimo-ban lett átadva.

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Az a küszöb, amit a társam éppen átlépett (amikor Lee közvetíteni kezdett) olyan, amit ti is érezhettek. Ugyanaz a hang,
de az energia azok számára, akik képesek megérezni, merőben más. Ezen a küszöbön túl egy ajtó nyílik meg. Ez egy
kitáruló ajtó afelé, amit "mezőnek" neveztek, ahol nincs se idő, se tér, se egy tulajdonképpeni "hely". Ez egyszerűen csak
"van". Itt van veletek, minden egyes ember között létezik, és ez az, ahol én is ott vagyok.
Néhányan azt mondják: "A mező a fátyol túloldala." Mások szerint: "A mező egy olyan mágikus hely, ahová a lelketek
megpihenni járhat egy kicsit, mielőtt visszatér." Néhányan pedig így fogalmazzák meg: "Ez Isten." Mindegyik
meghatározás helyes, mert a "hős azon útján", amit a társam ma körbeírt, mindegyikőtöknek megvan ezen helye a
mezőben. Tehát, a szándék által megnyitott ajtón és azon keresztül, ami ebben a teremben történik, egyfajta
összetartozás, energiaegyesülés kezdődik meg. Ez valami olyasmi, ami mérhető - ahogy a gondolat és a szív koherenciája
elkezd biztonságban összeolvadni. Itt most pár percig biztonságban vagytok. Nem fog sokáig tartani az üzenet, de erre ez
egy biztonságos hely lesz.
Közületek páran olyan dobozt építettek a meggyőződésük köré, ami azt mondja: "Jöjjenek már a tudósok! Haladjunk!"
(Lee egy tudományos konferencián van.) Tudom, hogy ki vagy kedvesem - látom, ahogy türelmetlenül ülöd végig ezt a
spirituális részt. Ugyanakkor újfent csak elmondom, hogy számodra is pontosan annyi szeretet létezik ezen a bolygón,
mint bármelyik másik ember számára. Annyi gyönyörű angyali - ha annak akarjátok hívni őket -, lélekenergia van
körülötted is, mint bármelyikőtök körül. Nem számít, hogy hogyan fogadjátok ezt az üzenetet, vagy hogy egyáltalán
akartátok-e. A Szellem tiszteli a tényt, hogy szabad választásotok van azirányban, hogy olyan módon vizsgáljátok meg
ezeket a dolgokat, ahogyan csak akarjátok. Néhányan közületek azt fogják mondani, hogy: "Nos, én jelen pillanatban
nem igazán akarok belemenni teljesen ezoterikus dolgokba." Kedveseim, nem is kell. De hadd kérdezzem meg tőletek: mi
van, ha az általam következőre elmondott dolgok elkezdenek majd igaznak hangzani? Mi van, ha logikával teltek?
Mennyire fájna, ha kinyitnátok egy pillanatra a meggyőződésetek dobozát, és meghallgatnátok, mérlegelnétek,
vizsgálódnátok? Álljatok készen, mert szükségetek lesz rá, mivel épp azon vagyok, hogy elmondjam nektek azt, amit egy
héttel korábban már 300 embernek elmondtam (egy korábbi csoporttalálkozón).
Néhány nappal ezelőtt történt egy kézfogás. Ez a kézfogás az Egyesült Államok és Észak-Korea vezetője között történt. A
kézfogás valami olyasmi volt, ami jóval több annál, amire néhány hónappal ezelőtt számítani lehetett. Valójában minden
valószínűség felett állt - minden valószínűség felett -, hogy ez valaha is megtörténik! Erről akarok nektek beszélni, mert
ezáltal el fogjátok kezdeni megérteni az előrejelzés mechanizmusát. Az ok és a miért? Noshát az, hogy már néhány évvel
ezelőtt is beszéltem nektek a kézfogás lehetőségéről.

"Közvetítő vagyok." - mondja a társam. "Kryont közvetítem" - mondja. De amit a társam valóban megtanult, az az, hogy
félretegye "önmagát" és hogy tisztasággal merüljön bele "a mezőbe". Ez az, ami lehetővé teszi a számára, hogy
másképpen "lásson", és hogy kapcsolatba kerüljön Kryonnal, egy baráttal a mezőben, és hogy aztán beszámoljon nektek
arról, hogy mit is érzékelt ott. Az előrejelzés nem varázslat, nem mágia. Az előrejelzés nem jövendőmondás. Ilyet nem
tudtok tenni - senki sem tud ilyet csinálni. Az oka? Az, hogy az emberi természet szabad választással rende lkezik. A
szabad választás milliárdnyi szabad döntést hoz létre naponta. Nem létezik "ismert", előre tudható jövő. Viszont
mérhetetlen számú erős lehetőség létezik, arra alapozva, hogy az adott pillanatban éppen mit csinál a szabad választás.
Szeretnélek visszavinni benneteket 2012 márciusába Dallasba, Texasba! A közvetítések, amikre most hivatkozom,
dokumentáltak, kinyomtathatók, elérhetőek, és készen állnak a számotokra, hogy elolvassátok őket és rájuk találjatok
(ezen a honlapon). A társam mindegyiküket dokumentálja, és elhelyezi őket a honlapján. Vannak köztetek, akik már
tudják, hogy két olyan erős lehetőségről beszéltem abban a közvetítésben, amelyek most jóslatoknak tűnnek (mivel
megtörténtek). De nem azok. Ezek a dolgok arra alapozott "potenciálok" voltak, amik a mezőben már épp
megtörténőben, folyamatban voltak.
Az első tétel: elmondtam nektek, hogy hamarosan új pápátok lehet. 13 hónappal később, a bolygó meg is kapta.
Mondtuk nektek, hogy az új pápa egy váratlan fordulat lesz olyan tekintetben, hogy váratlan energiákkal érkezik. A régi
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pápa még csak meg sem halt, ha észrevettétek. Valójában ő még mindig veletek van! Ehelyett valami várakozáson felüli
történt, és ti ezt egy székből hallottátok, pont egy olyanból, mint itt ez is. Ez nem jóslás kedve seim, mert ez benne volt a
mezőben. Ez már egy lehetőséggel bíró, folyamatban lévő dolog volt. Hallottátok ezt? "Lehetőséggel bíró, folyamatban
lévő."
A második dolog, amiről beszéltem nektek, ez volt: 50% az esélye annak, hogy Észak-Korea új vezetője, a fiú, nem lép az
apja nyomdokaiba. Elmondtam nektek, hogy erre 50%-os az esély. Aztán elkezdtem részletezni az okokat, hogy ennek
miért is lehet értelme, különösképpen a koreai vezetőre nézve. Aztán azt is mondtam nektek, hogy sok időt vehet
igénybe, hogy ez egyáltalán valósággá váljon. Mondtam nektek, hogy a problémák az apja családjának régi tanácsadóival
adódhatnak. Lassan kellett lépdelnie és könnyedén, hogy a minden valószínűség szerint elvártak ellenére tegyen bármit
is. A kézfogás miatt ez mind napvilágra fog kerülni egyszer.
Itt volt azon előrejelzés lehetősége, ami megtörténhet: azok, akik a demilitarizált övezetben fegyverekkel rendelkeznek,
eldobhatják azokat, mert ez az észak-koreai vezető egyesítheti a két Koreát. Megszűnhetnek a nukleáris fegyverek az
országában, és elkezdődhet népe bőségben való növekedése. A népe és a világ adhat számára valami olyat, amit mindig
is akart, és amivel a születésétől fogva át volt itatva - a vágyat az egyre növekvő elismerésre. Mint az apja is előtte, ő is
elsőrangú egoista volt. Ez lehet egy váratlan mód arra, hogy egy a lábai előtt heverő világot hozzon létre. Ez az, amit
mondtam. Aztán pedig: "Figyeljétek, de ne nyugtalankodjatok!" 2013-ban beszéltem erről, és azóta további öt
alkalommal. 2017 augusztusában, pontról-pontra részleteztem a tanácsomat a számára. A tanács, amit átadtam, követte
az ott jelenlévő lehetőségeket, és ezek voltak a konkrét pontok az eheti, 2018. júniusi kézfogás alkalmával is.
Nos, most mondjátok el nekem, hogy mi is történt. "Kryon, híres leszel, mert előre megjósoltad ezeket a dolgokat!"
Kedveseim, mindaz amit tettem, csupán annyi volt, hogy belenéztem a mezőbe, amit ma megmutattak a számotokra (a
konferencián lévő tudósok). Mindaz, amit tettem - annyi, hogy megmutattam nektek azon lehetőségeket, amik már eleve
ott voltak. Más szavakkal, ezeken a dolgokon gondolkozott, és erről beszélt másokkal is a színfalak mögött. Nem számít,
hogy mit mondtak neki a tanácsadói, egészen a rakétái elindításának legvégső lehetőségéig, mindig is azt gondo lta, hogy
létezhet egy másik olyan út is, ami elhozza számára a végső hírnevet. Kedveseim, ez már folyamatban volt az apja halála
óta! Emiatt volt benne ez a mezőben. De nem egy adott dologként, nem konkrétumként kedveseim - hanem
lehetőségként.
A következőekben meg akarom mutatni számotokra az emberiség jelenlegi elfogult előítéletességét, valami olyat, amiről
sokszor beszéltem már. A kézfogás ezen lehetősége elképesztő volt, és mégis elkezdett megvalósulni. Milyen reakciót
kellene kiváltson az, hogy valami eltéríti a háború útjának lehetőségét, vagy hogy életek ezreit menti meg? Az öröm,
csodálkozás, vagy az ünneplés helyett az emberek ennek pont az ellenkezőjét teszik, és azt mondják: "Ez nem történhet

meg. Ez egy trükk. Ez egy rossz alku."

Szeretném, ha elkezdenétek elolvasni a sajtó reakcióit! Szeretném, ha a dél-koreaiak reakcióit is elolvasnátok! Ők azt
mondták: "Nos, ismerjük az észak-koreaiakat, és ez sohasem fog megtörténni. Tudjuk, hogy kik ők, és ismerjük a
természetüket. Mivel a múltban sohasem cselekedték azt, ami mondtak. Tehát, ez egy vicc." Ez egy dél-koreaitól idézett
mondat: "Ez valami vicc."
Mi történt ezzel a megjegyzéssel? "Hát nem egy gyönyörű lehetőség ez? Nézzétek meg ezt az elképesztő dolgot - minden
valószínűség ellenére!" Nos, a szabad sajtótok, a kultúránk híradásokkal foglalkozó része elhatározta, hogy nem csak
beszámol tényszerűen róla, hanem ezen felül tudatja azt is veletek, hogy az valószínűleg nem fog megtörténni! Azt
mondják: "Áh nem. Talán igen, talán nem. Meglátjuk. A legrosszabbra számítunk." ...és így tovább, és így tovább. Mindez
a sötét oldal azon óriási elfogultságát, előítéletességét mutatja meg, ami vissza akar húzni minden jót abba, amit a múlt
képviselt a számotokra.
Joseph Campbell "A hős utazása" című művében a hős mindig abban hisz, hogy a cél felé fog haladni. Nem merült el a
múltban, sem pedig sötét dolgokban. Az emberiség átlépte az ismeretlenbe vezető küszöböt, amikor elhagyta 2012 -t - de
hordozza a régi, sötét emberi természet terhét. Mit mondana a hősies öreg lélek arról, hogy mi történik? "Hadd pörgessék

csak a sötétséget, ahogy csak akarják, de mi megláthatunk valami mást minden valószínűség ellenére is, és az pedig a
mezőben volt benne - a mezőben! Küldjetek számukra fényt, úgy lehet, hogy nagyon is jól fogják azt csinálni, amiről és
aminek a kézfogás szólt."
Kedveseim, nem naívság a jövőben a jó dolgokra számítani - ha aktívak vagytok, és fényt küldtök oda, és magatok
formáljátok azt a valóságot, amit csak ténylegesen vizualizálni tudtok.
Hadd mondjam el nektek, hogy mi más van még a mezőben! Két dolog: ezek olyan dolgok lesznek, amelyek most is
léteznek a mezőben, közelgő "lehetőségek". Az ok, amiért átadom nektek ezeket az, hogy ha megtörténnek - pont úgy,
mint a kézfogás -, akkor talán egy kicsit jobban hisztek majd ebben a folyamatban.
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Eljön majd az idő, amikor a "nagy farma" összeomlik a nyilvánosság növekvő magas tudatossága miatt. (A közönség
tapsol.) Olyan növekvő tudatosság van jelen itt, ami elkezd egy újfajta egymás iránti tiszteletet ké pviselni, így a nők
bántalmazását nem tolerálják többé. Olyasmik, amik sohasem történtek meg azelőtt, el fognak kezdeni megtörténni,
úgymint például a püspökök és a kardinálisok lemondása. (A katolikus egyház mind a 34 püspöke lemondott 2018.
májusában, miután az új "váratlan fordulat" pápa felszólította őket arra, hogy reagáljanak a kollégáik évek óta tartó
gyermekbántalmazásaira.) Minden a társam által (a szemináriumon) ma elhozott dolog ténylegesen megtörténőben van
napjainkban. Miért is kellene ezeknek a gyógyszercégeknek elbukniuk? Mert a nagy nyilvánosság erőteljesen fog reagálni,
amikor felismerik, hogy vannak olyan vállalatok, amiknek olyan intézkedéseik vannak, melyek betegségben tartják az
embert, vagy akár hagynák meghalni is a pénzért. (A közönség tapsol.) Ez lelkiismeretlenség lenne. A lehetőség erősen
növekszik naponta arra, hogy ez meg fog történni. A kiváltó ok? Hogy ez már érkezőben van. Amikor pedig megérkezik,
akkor ez az iparág bajban lesz. Nem mindegyik gyógyszercég ilyen kedveseim - ezt feltétlenül értsétek meg -, de azok,
akik igen: el fognak bukni.
Azt szeretném, ha figyelnétek Iránra! Az nem olyasmi történet, mint Észak-Korea elkülönülése. Össze van kapcsolódva az
egyik legnagyobb hitrendszerrel és magával az egész közel-keleti történelemmel. Össze van kapcsolva egy irányítással,
hatalommal bíró vezető személlyel, és össze van kötve a közel-kelet nagy problémáival, különösen Izraellel. A dolgok
elkezdenek megváltozni. Figyeljétek meg csak ezt! Ez benne van a mezőben. Kezdenek már beszé lni erről, és vannak épp
érkezőben lévő "váratlan fordulatok" is.
Hadd zárjam le ezzel: ugyanazt az elképzelést adom át nektek, amit néhányaknak a gyönyörű kertbe vezető útjukon
adtam át pár nappal ezelőtt. (Utalás a Vancouver szigeti, Butchart kertben történt közvetítésre.) Vannak olyan dolgok a
mezőben számotokra, amik meg fogják menteni az életeteket, hacsak azt nem mondjátok: "Lehetetlen!" Néhányatoknak
olyan régi szokásuk van, ahol is ránéznek az életükre és azt mondják: "Nos, másoknak, de nem nekem." Néha
magatokhoz húzzátok a régi logikátokat és így folytatjátok: "Nos, ez sohasem történt meg korábban, így miért történne
meg épp most?" Kedveseim, ez pontosan tükrözi a nap korábbi tanítását. Ne hagyjátok, hogy a múlt jósolja és határozza
meg számotokra a jövőt! Mert ha így tesztek, akkor azzal tulajdonképpen a saját bukásotokat teremtitek meg.
Mi van a mezőben a számotokra? Mi az, amit láthattok és elképzelhettek? Hallottátok ezt a kérdést a tudósoktól már ezen
a héten - nem egy közvetítőtől, hanem a tudósoktól? Hallottátok, hogy az egészségetek tudatosságotokból érkező
vizualizációja behatol belülre, és azt képes meglátni, érzékelni a saját sejtszerkezetetek? Hasonlít ez a fajta tudomány
arra, amit Kryon mond? Hallottátok azt, hogy a mező azért van jelen, hogy előrevigye és támogassa ezt? Hisztek a
homeopátiában? Látjátok, hogy hogyan működik? Például, van egy olyan tinktúrátok, ami túl kicsi ahhoz, hogy a test
bármely része valós kémiai változásként ismerje fel, a test mégis meglátja a jelzést a tinktúrában, és kijavítja a
problémát! Kedveseim, a homeopátia nem valami ismeretlen dolog a bolygón. Az mindenhol ott van! Nostehát, értsétek
meg azt, hogy a homeopátia elvei egyáltalán nem homeopatikus elvek! Azok az elvek a mező egyetemes alapelvei.
Tehát, mi a helyzet a "tudatosság homeopátiájával"? Mi a különbség aközött, hogy összevegyítünk egy tinktúrát, hogy
létrehozzunk egy jelzést a gyógyulás és az élet kiterjesztése érdekében, vagy pedig erőteljes tudatosságot vegyítünk
össze, ami ugyanazt teszi? Ez itt van, és már be is lett bizonyítva. S ez csupán a mechanizmus, a módszertan kis
megváltoztatását jelenti. Az új energiával, amiről beszéltem nektek, hogy itt van, és a szeretet mennyiségével, ami
felétek árad, - ami nagyobb, mint volt korábban valaha is, amiatt, amit csináltok - öreg lélek, ez megvalósítható a
számotokra. Több, mint megvalósítható - megvalósulásra vár.
Miért jöttetek ide? Talán vannak gondjaitok - tudom, hogy kik vannak itt. Talán vannak olyan gondok, melyeken már
hosszú ideje dolgoztok? Tudtátok, hogy a mezőben azok a számotokra már ki vannak javítva és meg vannak oldva?
Tudtátok, hogy van olyan helyzet, amiben benne vagytok, ami látszólag tarthatatlan, már megoldást nyert? A kérdés:
"Micsoda csapás, mihez fogok kezdeni?" már meghallgatást nyert, kedveseim és kijavítható. Ez egy annyira elegáns
megoldás, ha ti is akarjátok. A tudatosság számára a homeopátia gyógyító szerepét kölcsönzi, mint tulajdonságot.
Előtételképp: ha számítotok rá, látjátok és igénylitek - akkor az valóságos. Ha tudomással bírtok róla, akkor az hozzátok
tartozik. Az ott van. Rajta van a nevetek. De semmi sem fog történni addig, ameddig a régi tudatosság azon küzdelme
fölé nem emelkedtek, ami azt mondja: "Ez lehetetlen." De, igenis lehetséges!
Az öreg lelkek ezen különleges csoportjaként kedveseim, elmondom nektek, hogy egyetlen ok miatt vagytok itt: hogy
halljátok a tudatosság tudományát. Minden egyes folyamat, minden egyes grafikon, minden egyes szó, amit csak hallani
fogtok, alátámasztja azt, amit éppen elmondtam nektek. Még csak ne is kezdjétek elkülöníteni a spiritualitást a
tudománytól. Azon tudomány, ami a dolgok működési módjait tanulmányozza, az Isten tanulmányozása, aki megtervezte
és működőképessé tette azt. Használjátok a tudatosságotokat arra, hogy olyan helyekre érjetek el, ahol korábban még
nem jártatok - akár tetszik a közvetítés, akár nem! Értsétek meg azt, hogy van hely mind Isten, mind a tudomány
szeretete számára! Tehát, azt mondjuk erre a hétvégére, - amíg újra hallotok felőlem holnap este, - hogy: "Kezdődjön
hát el a tudomány!" (Hadd folytatódjon a konferencia!)
És ez így van.
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Kryon
Fordító - Konrád Bálint
Lektor - Barczi Bernadett
Stilisztika - Daka Sanya
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