A nagy kép - nem vagy egyedül
Patagónia, Dél-Amerika - 2012. február 3.
( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel12_Patagonia-bigpicture.html )
Ismét üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Újra arról fogunk beszélgetni, hogy a mágnesesség változik, méghozzá nem is egyszerű módon. Nem úgy, ahogy a
tudományotok azt majd látni fogja, hanem egy olyan mélyreható módon, ami magára a DNS-etekre is kihat. Ezzel véget
is ér az, amit ti kalandnak neveznétek és elkezdődik az, amit mi nagy kalandnak neveznénk. Ez a közvetítés tele lesz
olyan információkkal, amit néhányan közületek már hallottak, mások pedig még meg nem.
A partnerem már 22 éve közvetíti az üzeneteket, úgy, hogy ezek után most leülhetünk és beszélhetünk a lehetőségekről.
Szeretném újra összefoglalni a Föld és az emberiség történelmét egyszerű módon, hogy ne legyen bonyolult. Olyan
valami lesz ez, mintha egy kapszulába tennénk, sűrített formában és így majd jobban megértitek.
Ez az egész 13 milliárd évvel ezelőtt kezdődött. A partnerem már elmondta a mai napon, hogy a Teremtés barlangja
létezett, amikor a Föld kialakult. Mert az kvantum esemény. Már ott volt (a Teremtés barlangja). Ti ott voltatok. Én
(Kryon) ott voltam. Együtt figyeltük, ahogy a Föld alakul és láttuk a potenciálokat amint kezdenek létezni. És itt van
kedveseim egy olyan információ, amit valóban tudnotok kell: Ti nemcsak ültetek ott és néztétek, hogyan kezd fejlődni ez
a bolygó. Hogy is mondjam ezt el nektek? Vajon nem tartjátok furcsának, hogy az egész emberi civilizáció, látszólag csak
a Föld létezésének a legutolsó pillanatában történt? Mindezen milliárd évek alatt, mialatt a Földön fejlődött az élet,
számos alkalommal megjelent majd megszűnt, az emberek még nem voltak itt? Nem tartjátok furcsának, hogy a ti
fejlődésetek, ennek csak a lehető legutolsó pillanatában történt? Évmilliókkal ezelőtt nagyméretű emlősök voltak itt, de ti
nem? A tudományotok ezt nem tartja furcsának, mert nincs mihez viszonyítani. Ehelyett csak úgy tekintenek erre, hogy a
dolgok így történtek. Mi ezt tervezett szinkronicitásnak hívjuk.
Ahhoz, hogy megfelelően kapjátok meg tőlem ezt az információt, újra csak el kell, hogy mondjam a teremtés történetét.
Ti akkor nem csak nézők voltatok. Ti mindannyian valahol máshol közreműködtetek. Ez nem az első bolygó, ahol jártatok,
de akkor tudtátok ezt, ugye?
Azonban, az információ, arról a másik létezésről nincs benne a mostani Akasha krónikátokban, a DNS Akasha egyedül a
Földre vonatkozik. Ezért minden emlékezés csak feltételezés és intuíció. Ezt csak a Felsőbb-Énetektől kaphatjátok és nem
a DNS-etektől. A DNS-etek Föld-bázisú DNS, egyetlen változtatással és itt újra elérkeztünk a teremtéstörténethez.
Áttekintés
Hadd vigyelek most vissza benneteket csak egymilliárd évvel. Itt vagytok ebben a galaxisban és arra intünk benneteket,
ne keressétek ezen galaxison kívüli történelmetek egyetlen részét sem. Minden galaxis saját spirituális tervvel rendelkezik
és ez hatással van a galaxis fizikájára. Ezért van az, hogy a tudomány, a fizikának különböző fajtájával találkozik az
Univerzumban és nem értik, hogy miért. Erre a vizsgálatra maradjunk a ti galaxisotokban. Ha ezen a ponton azt
mondanám, hogy a tudatosság definiálja a fizikát, lehet, hogy nem értenéd. Nos, ezt most hagyjuk is ennyiben.
Hadd vigyelek most el egy olyan bolygóra, amelyik ugyanazon megy keresztül, amin most ti. Négymilliárd évvel ezelőtt a
tiétek egyszerűen lehűlőben volt. Az élet, amilyennek ti ismeritek, még el sem kezdődött. Ó, a csírák ott voltak, de ez
minden. Amilyennek ti ismeritek, az élet még valóban, egyáltalán nem kezdődött el. De a galaxis más részein, voltak
olyan fejlett csoportok, akik emberszerűek - humanoidok voltak. Úgy néztek ki, mint ti, mert ez volt a terv. Négymilliárd
évvel ezelőtt volt, amikor az élet elkezdődött az ő bolygójukon, a tiétektől egy nagyon különböző idősíkon.
Egymilliárd évvel ezelőtt, ők egy változáson mentek keresztül és megtörtént a váltás, szabad választásuk volt. Akkor ők
voltak az egyedüli bolygó, amelyen ez történt és végül megtörtént a tudatnak egy teljes átalakulása.
Úgy tűnik, hatványozottan változtak és csak ezer évbe telt, hogy egy teljesen fizikai formából egy megvilágosodott
formába jussanak. Egyetlen ezer év és majdnem kvantumgondolkodóvá változtak. Az élet mennyei volt és külön nekik,
eltérő definíciója volt, mert ők felfedezték önmagukban az élet kvantum részecskéit. Minden megváltozott. Nem haltak
meg és a tervnek megfelelően a jövőjük egy bizonyos pontján majd elültetik a „magot” egy másik bolygón, az ő fejlett
DNS-ükkel. Amikor ez a bolygó készen állt, elültették a fény és a sötétség és az isteni intuíció tudásának magját. Ezt
tették tehát ők, egy olyan bolygón, ami tőletek nagyon távol van. Ez a bolygó az általatok Fiastyúknak nevezett
csillagképhez tartozik és amit ti a Plejádok otthonaként ismertek. Ez volt akkor a Plejádok civilizációjának a kezdete. Hát
így indultak a Plejádok, azok segítségével, akik elültették bennük a magot a tudatosság DNS-ével. Millió évekkel később,
most, nektek humanoid formátok van és a Plejádokkal a színfalak mögött, haladtok a felemelkedés felé. A galaxis
története ez, nem az élet története. Az isteni természet története. A központ mindenre hatással van és minden össze van
fonódva mindennel, egy kvantum állapotban. Mindez szabad akarattal történt.
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A ti történetetek
Néhány százezer évvel ezelőtt az emberek elkezdtek olyanná formálódni, amilyennek ma ismeritek őket. Mintha tegnap
lett volna. Ne keverjétek ezt össze az ember fejlődésével. Az már nagyon régóta történik. De a testedben lévő DNS nem
azonos azzal a DNS-sel, ami természetes módon a bolygón fejlődik. A tiétek nem része a Föld-bázisú evolúciós
rendszernek és a tudósok kezdik ezt észrevenni. A „hiányzó láncszem”, amiről beszélnek, az nem emberi.
Hadd mondjam el újra, hogy azok, akik megközelítőleg 100-200.000 földi évvel ezelőtt eljöttek, hogy segítsenek elültetni
a ti magotokat, a Plejádok voltak, akik eljutottak egy emelkedett állapotba és akik megváltoztatták a tudatosságukat. Ők
szabad akaratukból kvantum jellegűvé váltak és az ő DNS-ük része ott van bennetek.
Egy új információ a számotokra: A magok elültetésének a folyamata nem egy egyszeri esemény volt. Ezért hagyunk
nektek ilyen nagy idő-intervallumokat, mialatt a Plejádok dolgoznak veletek. Ez időről-időre megtörtént és nem csak egy
helyen. Nem minden történt párhuzamosan éspedig olyan okokból, amelyek számotokra egyelőre ismeretlenek
maradnak, később majd tisztázzuk, hogy miért fogtok más emberi fajtákat is találni, olyanokat, amelyek ma már nem
léteznek. Most csak egyetlen embertípus létezik és ez ellenkezik mindazzal, amit a bolygón élő emlősök fejlődéséről
tudtok. Ilyen volt a terv és több, mint 100.000 évbe telt létrehozni egy olyan emberiséget, amilyennek most ismeritek.
Ami a teremtéstörténetben van, hogy a fény és a sötétség ismerete (a jó és a rossz tudása) egy nap alatt adatott az
embereknek egy kertben, ahol egy beszélő kígyó és egyéb mítoszok is bekerültek a történetbe, a ti emberi torzításotok
eredménye. A spirituális logikátok el kellene, hogy árulja nektek, hogy ezek a történetek egyszerűen a való igazság
metaforái, hogy valóban történt egy nagy tudatváltás, de egy hosszabb idő alatt és nem azonnal. Ugyanaz a mítosz
teremtette a Földet hét nap alatt. Azonban, ez csak egy numerológiai igazságot jelent, (7 az istenség száma), azt jelenti,
hogy a bolygó teremtésénél volt egy isteni terv. Itt az ideje, hogy kezdjétek használni a spirituális logikát azokban a
tanításokban, amelyek a spirituális történelemmel vannak kapcsolatban, mert a felismerések csodálatosak lesznek és egy
teljesebb megértéshez vezetnek.
Nos, mi van valójában a DNS-etekben? A Plejádiak kódja és az ő elődeiké és azoknak az elődeié. Ti nem emlékezhettek
rá, mert az nem része az elrendezésnek. A rendszer az, hogy az Akasha jegyzeted csak a Földről szól, de az „isteni
emlékezeted” elvezet vissza a kezdetekig, ahol az egyik rendszer a másik után hozta létre azt, amit te, mint isteni
természetet látsz a galaxisban és az Univerzumban.
És vajon kik ők? Ők a ti „mennyei” szüleitek. Ők ültették el bennetek az istenség magjait és el-ellátogatnak hozzátok.
Vajon tudtad, hogy nem mindegyikük plejádi? Inkább, a galaxis minden részéből jöttek. Tudjátok, ők is a plejádi magot
képviselik és ők tartanak biztonságban benneteket. Ez sehogy másképpen nem is lehetne, vagy igen? „Biztonságban? –
mitől?” kérdezhetitek.
A biztonsági buborék
Az Univerzumotokban nyüzsög az élet. Mégis, az évmilliók alatt viszonylag kevés bolygó jutott el oda, hogy lakóinak
„teremtő DNS” legyen az anyagi testében. Van ahol a magokat „elültették”, de nem sikerült nekik kifejlődni. Némelyik
már kihalt. Némelyik műszakilag fejlett, de az isteni szikra egyáltalán nincs jelen. Így, amíg egy bolygó meghozza a
„döntést”, addig védelem alatt áll a többi élettől, amelyek esetleg beavatkozhatnának.
Mennyei lényekkel vagytok körülvéve, akik biztonságban tartanak benneteket mindaddig, amíg ez a bolygó, az egyedüli
szabad választás bolygója meg nem hozza a döntését. Ti túljutottatok a tudatosság nehezén és ők mind tudják ezt, mert
ők már átestek ezen és emlékeznek rá. Ó kedveseim, a tudat olyan változékony! Eddig azt láttátok, hogy olyan lassan
változik, de most már gyorsabban fog változni. Nem kell, hogy elteljen több generáció, mint a múltban. Ehelyett, valós
idejű változásokat fogtok látni. Az ember nem fogja megvárni, hogy gyerekei szülessenek, felnőjenek és nekik is
gyerekeik szülessenek.
Ez a biztonsági őrizet kvantum szinten történik és 3D-s távolságból. De fel kell, hogy tegyétek a kérdést: „Ha olyan sok az

élet a galaxisban és olyan régóta léteznek, (a tudomány és az utazás lehetséges fejlettsége mellett) miért nem szállnak le
ezek a földönkívüliek és mutatják meg magukat?” Mivel már itt vannak évszázadok óta! A válasz, bizonyíték arra, amit
mondunk. Tudják, hogy ti „érinthetetlenek” vagytok, így csak lejönnek és elmennek, hogy a lehető legkevesebb zavart
keltsék a Földön.
Gyorsabb tudatváltás
Úgy gondoljátok, hogy a tudomány az, ami gyorsan haladt az utóbbi 100 évben? Figyeljétek csak, mi történik a
tudatváltással. A régi energia a bolygón élet-halál harcot vív. Ez majd sokakat elvisz. Hogy úgy mondjam, sokan
meghalnak majd, mert nem tudnak átkelni a tudatosság hídján. Ahogy a Föld felveszi az új energiát, a régi energia már
nem tűnik majd helyénvalónak. Az emberi természet jelentősen megváltozott az utóbbi századokban. Látjátok, ugye?
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Hányan vannak köztetek, akik ilyet mondanak: „Nos, ma délután feláldozunk egy szüzet a vulkán tiszteletére”? Elneveted
magad és azt mondod: „De Kryon, hát ilyet csak a régi időkben tettek!” Nem, ez nem így van! A civilizáció idővonalán ez
olyan valami, amit tegnap tettetek. De ma nem tesztek ilyet, ugye? Ezt, hogy látod most? Mi a véleményed erről a
konkrét dologról? Azt fogod mondani: „Barbárság, felfoghatatlan, emberi szempontból tisztességtelen és többé már nem

elfogadható.”

Vajon hány éve történt, hogy a bolygótokon, egy műszakilag fejlett civilizáció azért gyűlt össze, hogy tapsolva nézze,
ahogy embereket vetnek oda az állatok elé, vagy kényszerítik arra, hogy halálukig küzdjenek? Számolj csak utána és
rájössz, hogy nem is olyan régen történt. Az arénák még most is állnak! Nos, erről mi a véleményed?
Eljön majd az idő, amikor majd egészen másképp nézel erre a bolygóra és a háború gondolata is olyan lesz, mint ezek a
példák. Egy másik emberi lény meggyilkolásának még a gondolata is barbárságnak és helytelennek fog tűnni, bármilyen
okból is tegye azt bárki. Sokan csak nevetnek ezen és azt mondják: „Kryon, ez naív elképzelés. Ez az emberi természet és
ez a túlélési ösztön.” Hát, ez fog megváltozni, kedveseim. A gondolkodásnak egy kvantum-szintű újjáéledését fogjátok
megélni. Ezt nehéz elmagyarázni, de az emberi lényekből hiányzik egy lényeges belső valami, aminek ott kellene lennie
és ti nem is vagytok ennek tudatában. Hiányzik, de ti ezt nem tudjátok, mert soha nem is rendelkeztetek vele.
Új ösztönös örökség
Szeretnék valamit megjegyezni. Azok, akik ismerik az állatvilágot, elbűvölve állnak azon valami előtt, amit „állati
ösztönnek” hívtok. Kint a prérin, a legtöbb emlős csak kipottyantja a kölykét és az a borjú, ahogy kipottyant, már
mindennel tisztában van. Egy-két órán belül ott fut majd a csordával. Ösztönösen tudja majd, hogy kik az ellenségei,
melyik növények ehetőek és hogy hol van a víz. Még a csorda „nyelvét” is tudja. Nem találjátok ezt érdekesnek? Az
embergyerek nulla ösztönnel rendelkezik, kivéve, hogy hol talál azonnal tejet és mindent úgy kell megtanulnia, a
semmiből. Meg kell tanulnia, hogyan kell enni, hogy kell megfogni a dolgokat, hol leselkedik rá veszély és a nyelv! Az
emberek minden nélkül jönnek a világra és mindig újra kezdik - minden egyes alkalommal. Ti nem tudjátok, hogy ez
furcsa, mert mindannyian, öröktől fogva így születtek. Majd azt mondjátok, hogy ez az emberi agy összetettsége miatt
van. Nem, nem azért! Azért van, mert nem voltatok készen, hogy bármi másképp legyen és ez változik.
Azt szeretném, ha együtt felidéznénk valamit. Egy emberi csecsemő megszületett és ösztönszinten tud mindent. Két éven
belül járni és beszélni tud. Nagyon bölcs és nem mindenre kell tanítani. Néhány hónap alatt megtanul olvasni és beszélni,
mert rendelkezik azzal, amit úgy hívunk kvantum emberi ösztön. Ebben a csecsemőben van valami, amit ti még fel sem
fogtatok, hogy nektek is rendelkeznetek kellene vele! És most mondjátok, ha ez megtörténik, vajon felfogjátok mi minden
történhet az emberi fajjal? A bölcsesség hatványozott növekedése. Amit a szülők megtanultak, már születésekor átadják
a gyermeknek és ez több, mint Akasha örökség, vagy a kémia megöröklése. Ez a bölcsesség és az ösztön megöröklése
lesz. És mi erről eddig soha nem beszéltünk. De majd fogunk, újra.
Ez egy kvantum esemény. A teremtéstörténetben a Plejádiak több mint 100.000 éve itt elültették a magokat. Hát ők
voltak, mert ők is átestek ezen. Történelmüknek ugyanazok a jellemzői, mint a tiéteknek. Vajon tudtátok, hogy a
bolygóitokon a teremtéstörténet sokban hasonlít? Mindkettőtök fő vallásaiban jelen van egy spirituális esemény, ahol az
emberi lények, akik ugyanúgy néznek ki, mint ti, megkapják a tudást Istentől. Megjegyzés: Nem barlanglakókról van szó,
hanem ugyanolyan emberekről, mint ti (modern emberek). A ti vallásaitokban erre képletesen egy kertben került sor, ami
maga a Föld és az embereknek megadatott az ismeret a polaritásról (a fényről és a sötétségről - a jónak és a rossznak a
tudása) Ezt cselekedték a Plejádiak mindenfelé, az egész Földön.
Lemúriaiak
A lemúriai energia az egyik kiemelt csoport, amelyik teljesen el volt szigetelve. Azt is mondhatnátok, ők voltak azok,
ahova először jöttek a Plejádiak. És, mert Lemúria egy hegyvidéki sziget volt (Hawaii), olyan formában maradt fenn, ami
tisztább maradt, mint a többiek. Még a legtávolabbi csoportoknak is a Földön, volt területük ahhoz, hogy szétszéledjenek
(a kontinensen) és ez különböző gondolkodásmódokat hozott létre. Lemúria azonban évezredekig ugyanolyan maradt és
ez a történelemben leghosszabb ideig fennálló civilizációvá tette, mégis, szinte teljesen elveszett a tudomány számára. A
történelmüket már hallottátok tőlünk.
Következésképpen, öreg lélekként a lemúriaiaknak van a legrégebbi Akashája és akkor a spirituális beosztás része volt,
hogy azon az úton csak új lelkek jöhettek be. A Lemúriai papok közül csak néhánynak volt Lemúriában elmúlt élete és a
legtöbben nők voltak. Majdnem minden Lemúriai újként érkezett a bolygóra. Ez egy jelentős, Föld-lélek teremtő folyamat
volt, aminek csak most láthatók az eredményei.
Kedveseim, ez volt az ötödik alkalom, hogy a „megvilágosodás kirakós játékán” dolgoztok. Volt másik négy alkalmatok is,
amiben nem tudtátok elérni ezt a szintet. Ennek a mostaninak azonban megvan a lehetősége, hogy fennmaradjon. 2012
van és ennek az energiája összhangban van a Galaktikus Együttállással. Ezt az időfraktált tartották a legnagyobb
lehetőségnek és még az ősök próféciái is úgy látták, hogy átjuttok rajta. Most ezt kezditek megvalósítani. Ez a potenciál
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még 50 évvel ezelőtt sem volt szilárd, így az ötödik lehetőségetek lehetett volna egyben az utolsó is, mert a régi energia
erős és a gondolat, hogy az emberek mindent elpusztítanak, egy valós lehetőség volt. Akik most ezt olvassák, értik miről
beszélek. Mostanára már ez megváltozott, ha nem vettétek volna észre.
A jövő
Volt, aki azt kérdezte: „Nos Kryon, milyen lesz a jövő? Milyen lesz a tudomány? Ha minden igaz a fejlődésünkkel
kapcsolatban, vajon mire számíthatunk?”
Szeretném, ha egy pillanatra visszautaznánk a dédapáitok idejébe. Hogy magyaráznátok el nekik az internetet, amikor
nekik nem voltak fogalmaik a számítógépről? Hogy mesélnél valakinek a gyors autóról, ha még a kereket sem találták fel?
Hogy mire használják a robot-pilótát, ha még a repülés fogalmát sem ismerik?
Nem tudom nektek elmagyarázni, mi következik, mivel még nincsenek meg a fogalmaitok azokról a dolgokról, amelyek a
most és az akkor között történnek majd. Képzeld el a felbukkanó információt, ha azt valaki tudja, akkor mindenki tudja.
Vajon el tudod képzelni a kvantum intuíciót? Amit egy emberi lény megtanul, azonnal megtanulta mindenki. Ha egyáltalán
el tudsz képzelni egy ilyen dolgot, akkor már sejtésed van arról, hogy mi várható. Ez nem a választás lehetőségét fogja
megváltoztatni, hanem a bölcsességet.
Eljön majd az idő, amikor a fizika és a tudomány egybeolvad a tudatossággal. Akkor lesz majd, hogy megérted, amit a
Teremtőtől kaptál, az egy teljes csomagban érkezik és nem skatulyákban, ahol az emberek szétválasztva azokat, másmás épületben tanulmányozzák őket, egy olyan dolgot, ami együtt érkezik, ahol minden dolog összefügg és finoman
beleillik egy energia-kirakóba.
Talán ezer évbe is belekerül, mint ahogy azoknak, akik a Plejádokat nemesítették és azoknak, akik azokat nemesítették,
előttük. Furcsa kifejezéseket használunk most, Földi éveket használva. Azt sem határoztuk meg, meddig tart „átkelni a
kardok hídján a megvilágosodás felé.” vagy meddig tart „átkelni a hídon a kvantum-létezés felé”? De a múlt civilizációinak
többnyire 1.000 földi évet vett igénybe eljutni a régi energiából az újba. Ez sokszor oda vezetett, hogy egy fizikai,
kvantum-létezésbe jutottak. Ne kezdj el most kalkulálni, mivel a ti esetetekben a folyamat lehet gyorsabb vagy lassúbb.
Csak azért adjuk ezt az információt, hogy lássátok, tovább tart, mint szeretnétek. De így kezdődik.
Ti vagytok a saját őseitek
A Föld várt rátok. A Teremtés Barlangja, a kristályok, mind készen vártak rátok. Minden egyes élet potenciálja ott volt,
mert a ti lélek-energiátok takarta be őket. Tévedés ne essék, a ti lélek-energiátokkal azok voltak felruházva, akik titeket
nemesítettek és azok, akik őket nemesítették. Ti ők vagytok. Ez zavarba ejtő a 3D-ben, mert sokan közülük most is
szemlélnek benneteket, de mivel az ő kvantum DNS-ük egy része ott van bennetek, részben velük vagytok. Persze, ezt
most azonnal ne próbáld analizálni.
Kedveseim, ti nem csak ültetek és néztétek, ahogy a Föld teremtése történik. Más bolygókon tettétek szorgalmasan
ugyanazt, amit itt tesztek. Ennek nincsenek emlékei, csak egy esetleges intuíció. Azok, akik itt ülnek a teremben és a
hangom hallgatják, vagy olvassák ezeket a sorokat, mindannyian keresztülmentek ezen.
Ezért, kedves emberi lény, befejezésül elmondom még a következőket: Egy tökéletes helyen ülsz. Ott ülsz a többiek
mellett, akik keresztülmentek ugyanazon, amin te is. Itt az idő, hogy megoldjátok az emberiség apró-cseprő problémáit,
hogy testi fájdalmakkal és kimerültséggel éljétek életeteket. Itt az idő, hogy megoldjátok a lélektani kétségeiteket (a
mentális kínokat), mert ezek a dolgok nem szolgálnak benneteket. Már túl vagytok a nehezén. Van, akinek lassúnak
tűnik, de egyszer erre úgy fogtok tekinteni, mint az emberiség legjelentősebb változására a Földön. Ez így kezdődik.
Menjünk most előre 100-200 évet. Üljünk együtt, egy teremben. Másképp fogtok kinézni. A dolgok egészen mások
lesznek majd, de ti itt lesztek, mert ez a dolgotok. (Így ír le Kryon benneteket a következő életetekben, vagy az azt
követőben.) Az emberi lények néha megkérdezik: ”Vajon hány életem van még hátra?” (Kryon mosolyog) Inkább azt
kellene kérdezned: „Hány földi életem van még hátra?” (Kryon még jobban mosolyog). Vajon hányszor tudod még
megtenni, kedvesem?
A rendszer célja, hogy emelje a galaxis rezgésszintjét és olyan bolygókkal legyen benépesítve, amelyek felemelkedtek és
egymásnak adják az energiát. Rövidesen ti fogjátok ugyanezt tenni a többiekért és kitaláltad, újra és újra meg fogjátok
tenni. Távol innen, egy másik bolygón, éppen most kezdődik az élet. Egy másik Teremtés Barlang kezd kialakulni. Nektek
készül! (Kryon nevet) Fáradtak vagytok már? Kedves család, ti örökkévalók vagytok és működik egy rendszer, ami
gyönyörű. Amikor éppen nem itt vagytok, akkor tökéletesen értitek és szó nélkül vesztek benne részt.
Egy fordulóponton álltok. Menjetek békével és értsétek meg ezeknek az időknek a mély értelmét. Figyelj a változásokra
az égen, mert megjósolták őket (az időjárás). Ne félj az előtted álló változástól.
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Sohasem vagy egyedül.
És ez így van.
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