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Hogy segítsen az olvasónak, Lee és Kryon újra átvizsgálta ezt a közvetítést, hogy segítse a még tisztább megértést. Ami
élőben történik, gyakran olyan energiákat hordoz, ami egyfajta kommunikációt tartalmaz és amire a nyomtatott szöveg
nem képes. Élvezd hát ezt a feljavított üzenetet, amelyet Melbourne-ben, Ausztráliában rögzítettünk.

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Az előttem lévő család ismert. Újra elmondom hát azt, hogy nincs abban semmi varázslat, hogy ki ül itt, ki hallgat, vagy ki
olvas éppen. Ez egy időtlen állapotban fut össze, amely ebben a pillanatban nem a ti valóságotok. Ez a valóság, amellyel
én rendelkezem, egy időtlen hely egy kvantum állapotban, megtöltve mindazok lehetőségeivel, akikről tudom, hogy
hallani vagy olvasni fogják ezt az üzenetet. Tehát, habár úgy tűnhet számodra itt a teremben, hogy ez most van, ez mind
a most a számomra.
Bárcsak visszavihetnélek téged néhány ezer évvel. Lassan, ahogy az idő visszafelé halad, az épületek eltűnnének, minden
visszatérne a talajba és az ősemberek megmutatkoznának. Ha vetnél egy pillantást arra, hogy mit tettek az ősemberek
akkoriban, akkor azt látnád, hogy két dolgot hangsúlyoztak, két dolog foglalta le őket. Mindösszesen ezek voltak fontosak
a számukra. Az első az őseik tisztelete, a másik pedig Gaia tisztelete volt.
Az ősemberek energiái a földre koncentrálódtak, de nem csak a földre, amely vizet vagy ételt adott számunkra, hanem a
Föld akkori anyagának az energiájára. Sokan közületek megértik, hogy miről beszélek, ha tanulmányozzátok az életüket.
Ez nem különbözik az Földön élő ősemberektől, ezért intuitív módon tudták, hogy Gaia, a - hívhatnánk - Földanya
energiája. Ez jótékonyan volt elrendezve egy közösségben, amely közel sem volt olyan összetett, mint a tiétek most.
Ehelyett a bolygóval és a korábban eltávozott ősökkel szövetségben lévő elsöprő energiákat tapasztalták meg.
Azért mondom el ezt nektek, mert a mai lecke tárgya az, hogy ez a szövetség még él és változik. Lehet, hogy nem érted
hogyan csinálták, de a szövetség még létezik és a hozzávezető utak titokzatosak a számodra. Segíteni fogok ezt
letisztázni, beszélek a rendszerről és arról, hogy hogyan működik. Ne legyél megdöbbenve vagy meglepve, ha az emberi
lény molekuláris szintjével kezdem. Így kell tennem, mert a titok ott van elrejtve.
A kapcsolat Gaia és az ember között
A feltevés a következő kedveseim: „Amilyen a tudatosság, olyan Gaia. Amilyen Gaia, olyan a DNS.” Egy olyan társulás ez,
amely sokkal több, mint gondolnád. Az ősember nem imádkozott esőért, nem imádkozott jó termésért, nem imádott
semmilyen istenséget. Az ő valóságukban érezték a bolygót és tudták, hogy az a részük. Minden az volt. Tehát, mindig
egyek voltak a bolygóval és az eső, a termény megjelenése, egy szövetség volt Gaiával. Az összehangolódás szertartását
használták a kérlelés imái helyett. Ha nem kapták meg, amit akartak, akkor tudták, hogy kikerültek az összhangból. Mára
elvesztetted ezt a tulajdonságot, de az összehangolódás folyamata még él és működik.
Hadd beszéljünk újra hát a DNS-ről. Ott van a DNS molekula, amely egyedülálló. Mindenhez képest különleges, hiszen
tartalmazza magában azt az isteniséget, amit az állatok nem. Vannak bizonyos állatok, melyeknek sokféle képességeik
vannak. Még olyanok is vannak, amelyek újraszületésre lettek megtervezve, különlegesek, amelyek úgy csinálnak, mint ti
emberek. Azonban nekik nincs lelkük, mint nektek és nincs meg bennük az isteni szikra sem, ahogyan nektek. Az
életciklusaik a szeretet ciklusai, hogy támogassanak titeket.
A kisállatok reinkarnációja - Egy Gaia-rendszer
Most valami olyanról beszélek, amiről ritkán szoktam, pedig tudnotok kellene. A bolygó összes rendszere körülötted
kering. Ez egy támogató rendszer az emberi lények számára, hogy könnyebbé és jobbá tegye az életüket, ahogy Gaia
reagál arra, hogy mit adnak neki. Ha szeretsz egy állatot, akkor valószínűleg tudod, hogy az állatok élete rövid - túl rövid.
Hadd adjak neked némi információt és ha elhiszel, hogy ez a közvetítés valós, akkor ezt is elhiszed. Azok az állatok,
amelyeket imádsz, visszatérnek hozzád. Az igazi lélek folytatja ezt a szeretet kapcsolatot, ha te is akarod. Ott van érted,
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hogy újra rátalálj. Ez egy könyörületes támogatási rendszer, amely tiszteleg az emberben lévő istenség előtt. Tudtad,
hogy a DNS-edben van egy kvantum tulajdonság, amelyről évek óta beszélünk neked? A társam épp tegnap beszélt erről.
A DNS-nek van egy kvantum mezeje
A tudomány kezdi látni a lehetőségét annak, hogy a DNS molekula rendelkezik olyan tulajdonságokkal, melyek
információt adnak a kvantum szerkezet forgásának az Univerzumban. Tehát ez azt jelenti, hogy a DNS egy kvantum
motor. De most szeretném kiterjeszteni ezt a képet számodra, ugyanis a DNS nincs egyedül. Ez egy család és az emberi
testben ez a család több, mint 100 trilliószor erősebb, mint egy emberi lény. De rendelkezel egy kirakóssal magad előtt,
amelyre a tudomány még sohasem tekintett rá: Hogyan „tudhat” a DNS mindent együtt? Pillanatnyilag a tudomány még
csak nem is látja szükségét annak, hogy tanulmányozza a DNS molekulák közötti kommunikációt. Még sohasem látták a
mezőt, még sohasem látták a szerkezetet és még sohasem látták az árnyékot. (Lee-től: „az atom árnyékát” egy hónappal
ezen közvetítés után fedezték fel).
A DNS-nek együtt kell működnie az emberi testben azzal, amit mi az emberi test veleszületett intelligenciájának hívunk
azért, hogy működjön. Minden DNS-nek egyként kell működnie. A fejed tetejétől a lábad ujjáig, ezeknek a molekuláknak
egy utasításkészletként kell működniük. Ez különleges információ és nincs más emberi lény a bolygón, akinek ilyen DNS-e
lenne. Ezért fel kell ismerned azt, hogy léteznie kell valaminek a testeden belül, amely összeköti az összes DNS-t.
Különben nem tudnál működni.
Kommunikációnak kell lennie a DNS molekulák között. Ez az, ahol a gének készülnek és ez az, ahol az információ
található. Ez a Felsőbb-Éned, az Akasha krónika, melynek egyként kell rezegnie mindennel, minden egyes résszel a
trillióból. Elmondjuk hát ezt neked, a fizikusoknak, hogy lássák és megértsék végül, hogy az emberi lénynek egy
összekuszált állapotban lévő DNS-e van. Ez azt mondja, hogy egy állapotban rögzült és a részei egyként viselkednek.
Az emberi test összekuszált DNS-e
Létezik egy fizikai tulajdonság, melyet még sohasem láttak vagy beszéltek volna róla. Most először adok róla
tájékoztatást, hogy egy kicsivel jobban megértsed, hogyan is működik. De fontos az is, hogy amikor felfedezik ezt,
emlékezz rá, hogy hol hallottál róla.
Ha többszörös kvantum mezővel rendelkezel a molekuláid körül, akkor ez az jelenti, hogy átfedésben vannak. Tehát a
mezők átfedik egymást és a tudományotok már képes megmutatni nektek, hogy mi is történik - a többszörös átfedés,
mágneses mezőt eredményez. A mágnesesség egy kvantum energia, így a DNS következményei is hasonlóak. Van egy
varázslatos terület, amelyet még nem ért a tudomány. Ezt indukciónak hívják. A mindennapi életedben akkor látod ezt,
amikor a Nap mágneses mezejét nézed - melyet a helioszférának (napszélnek) hívnak -, ahogy interferál a Föld mágneses
mezejével, ami a mágneses rács. Csillogást látsz, az Aurora Borealis-t. Ez történik, amikor a mágneses mezők átfedik
egymást. Ebben az állapotban információ kerül átadásra. Az elektronikában ez a tulajdonság jól ismert és mindennap
használatos.
Namármost, ha úgy van, hogy egy mágneses mező helyett egy kvantum mező vesz körül minden molekulát, elmondom
neked, hogy nem látsz csillogást, csak egy megtervezett összekuszált állapotot kapsz. Az átfedésben lévő kvantum
mezőknek vannak tulajdonságai, amelyek még nem tanulmányozhatóak, felismerhetőek vagy mérhetőek. Amikor
megteszik, látni fogják az összekuszált állapot mechanizmusát, amely aztán egy mindent beborító mezőt hoz létre, ami
sokkal nagyobb, mint maga az emberi lény. Mi lehet az a mező az emberi lény körül, amit 8 méter szélesnek mérnek?
Látható lesz valaha is? A válasz az, hogy igen. Megtaláljátok majd a választ a szent irataitokban, a legrégebbiekben,
olyanokban, mint a Királyok könyvének második részében (Ószövetség). Ismételten elmondjuk: Elizeus, aki látta mesterét
Illést saját akaratából felemelkedni, amely helyen a mező felizzott. Világított és elhagyta a bolygót egy fénybuborékban,
egy járműben, ami elvitte. Elizeus (héberül) járműnek nevezi, ami azt jelenti, hogy „utazni”. Ez vált a Merkabává, tehát
most már van rá egy neved. Ezt nem csak az ősök ismertek fel a spirituális földeken, hanem azok is ezekben az időkben,
akik látják ezt másodlagosan. Ez az emberi lény kvantum mezeje - a Merkaba.
Tehát a Merkaba valójában egy kvantum mező és ez a mező tele van információval. Az információ, amellyel fel van
töltve, nem tűnik rendezettnek számodra, de valójában eléggé az, ahogyan mi látjuk. Ez az emberi lény saját magáról
alkotott mintájának a mátrixa, amely készen áll és várakozik arra, hogy egy másik kvantum mező módosítsa. Ezt a mezőt
a tudatosságnak hívják. Namármost Gaia-t még nem is említettem, ugye? Mindez oda vezet, hogy van valami, amire már
utaltam korábban azzal kapcsolatban, hogy ez hogyan is működik.
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Tehát itt van az emberi lény, mindezekkel az érinthetetlen és láthatatlan dolgokkal, amiről eddig beszéltem.
Megfoghatatlan, mérhetetlen dolgok, amelyeken a tudomány csak nevet. Mezők az emberek körül? Legközelebb egy
tudós elkezd ellépni tőled és kéri a könyörület-mérőjét, az aggodalom-mérőjét, vagy a szeretet-mérőjét. Micsoda? Nincs
egy olyanja? Ez azt jelenti, hogy egyik kémiailag változó érzelem sem létezik? Nem. Nem csak, hogy léteznek, hanem
igen, meg is mérhetőek. De még nem. Talán a közeljövőben, az „Amit nem tudunk megmérni, az nem is létezik”
gondolkodásmód meg fog változni.
Az emberi kvantum mező és a veleszületett rendszer
Minden egyes emberi lény körül van egy csodálatos mező - melyet néhányan mágiának gondolnak -, az Akasha krónikád,
ami tartalmazza még a Felsőbb-Éned (lelked) tulajdonságait is. Ez visszahangozza, hogy mi van a DNS molekulában
magában. Ha kvantum szemed lenne, akkor ránézhetnél egy emberre és kiolvashatnád, hogy ki volt valaha és mik voltak
az eredményei.
Megláthatnád azt, amit mi az emberi lény veleszületettjének hívnánk, a sejtszerkezet rendkívüli intelligenciáját. Vannak itt
olyanok a helyiségben, akik látják ezt és olyanok is, akik úgy hívják ezt, hogy orvosi megérzés, olvasás a múlt életekben,
stb. Gyógyítók is vannak itt, akik második pillantásra látják meg ezt az emberi lény körül. Ez nem misztérium, nem
varázslat, ez tudomány. Akkor még nem is említettem Gaiát, ugye? Hát most megteszem.
Az emberi lény veleszületettje a híd, a sejtszerkezeted intelligenciája (és a DNS-ed), valamint a 3D-s emberi tudatosságod
között. Vannak itt a teremben olyanok, akik a kineziológiát gyakorolják. Nos, a kineziológia egy út, hogy beszélj a
veleszületettel. Az emberi lény okos, de furcsamód nem eléggé okos ahhoz, hogy tudja, hogy mi is zajlik a testében.
Beszéltünk már korábban erről és ez egy rejtély, ugye? Kifejlődhet a testedben egy betegség éppen most, de te csak
mosolyogsz, mert addig nem is tudsz róla, amíg nem fáj. Ez nem furcsa? De a veleszületetted már a kezdetektől tudja.
Használhatsz izomtesztet (kineziológia) annak érdekében, hogy kiderüljön, mire vagy allergiás, illetve, hogy mi történik a
rendszeredben - egy igen vagy nem folyamatot. Hát nem érdekes, hogy ilyen folyamaton kell keresztülmenjél azért, hogy
megtudd is történik a testedben? Szóval, lehet, hogy mondanotok kellene magatoknak, hogy: „Talán valami hiányzik?
Képesnek kellene lennünk tudni arról, hogy mi is zajlik a saját sejtszerkezetünkben!” Igazad lenne. Valójában léteznie
kellene egy hídnak az összes kvantum információ és a tudatosságod között. Igazad lenne. Akkor még nem is említettem
Gaiát, ugye? Nos, jó irányba haladunk.
Az emberiség viszi előre Gaia energiáját
Gaia együttműködik az emberiséggel. Gaia mindig méri az emberiség csoportjának tulajdonságait. Amikor még csak
néhány emberi lény élt a bolygón és mikor összeköttetésben álltak Gaiával, Gaia válaszolt nekik. Így tett a DNS-etek is,
igazodott Gaiához, hogy jól működjön. A DNS, amely az ember tervrajza, a Gaiával való együttműködésre lett tervezve.
Gaia pedig úgy lett tervezve, hogy visszahasson az emberi tudatosságra. Ez egy zárt rendszer és az egyik mindig hat a
másikra.
A DNS úgy lett megtervezve, hogy hosszú életet adjon az emberi lénynek, valamint teljes megfiatalodást és öngyógyítást.
A DNS úgy lett megtervezve, mint a híd, amely mindig közted és a veleszületett között áll. De mégsem így működik,
ugye? Hallottál már azokról a régi emberi lényekről, akik olyan sokáig éltek? Vagy csak egy nyomdahiba lehet a
szentírásban? Nem. Tehát, mi tette lehetővé néhány emberi lénynek, hogy sokkal egészségesebbek legyenek évekkel
korábban, mint ahogyan most? Volt igazság a korukkal kapcsolatban? Elmondom neked: Igen, így volt, mégpedig a
következők miatt. A körülötted és mások körül lévő mező annyira igazodik Gaiához, hogy egymás szerint működtök
együtt és változtok meg. Ez az, amit az ősök tudtak és ez az, amiért egyek voltak a bolygóval. Ez valami olyan, amit el
fogsz kezdeni felfedezni.
Gaia az energia miatt igazodik az emberi tudatossághoz, amely teremt a bolygón. Ezt 22 éve mondjuk nektek. Ez szintén
egy mód a DNS-ed számára, hogy mint egy egész, válaszoljon annak, amit úgy hívunk „a bolygó kristályrácsa”. Ez egy
ezoterikus „memóriarács”, amely energiákat és az emberekkel történt eseményeket tárol. Korábban adtunk át nektek
tanításokat a kristályráccsal kapcsolatban, persze mondhatod azt, hogy ez a burok a Föld anyaga körül, nem látható. De
ez tartja meg minden energiáját és történetét mindazoknak, akik valaha is megfordultak a bolygón. Amikor megszületsz
és először veszel levegőt, az emberi kvantum meződ ránéz a kristályrácsra és hozzáigazítja a hatásfokát a bolygó
energiájához. Ez az energia az, amely megmutatja, hogy mit teremtett az emberiség, amióta itt van.
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Mostanra ez az energia a bolygón, telítődött a háborúk ezreivel, a régi energiás harcokkal, a férfiuralommal és az el nem
fogadással. Ez az, amihez igazodott a DNS-ed a születésedkor. Ezért van az, hogy a 100%-os hatékonyságúra
megtervezett DNS-ed, most csak 30%-os. Ez az kedvesem, ami változik, mivel egy tudatosság változás történik, így a
DNS most elkezd magasabb hatékonysággal működni. Természetesen ezt azokon láthatjátok meg először, akik
mostanában megszületnek. Az első lélegzetvételükkor most 35%-os hatékonyságúak, mely az emberi lénybe fordítva,
jóval nagyobb tudást és fogalmakban gondolkodást eredményez, mint a régebbi korokban. Majdnem, hogy ösztönös
tudásuk van a teljes emberiességről, ahelyett, hogy újra meg kellene tanulniuk az egészet, ahogyan azt te tetted.
Beszéltünk már nektek ezekről az új gyermekekről és arról, hogy ez az a dolog, amiért olyan szokatlanok. Tudjátok, hogy
ilyenek. A hallgatóságból sokan, akiknek unokáik vannak, tisztán látják, hogy a srácok mások. Tehát azt mondhatod,
hogy: “Nos, szörnyű, hogy a saját DNS hatékonyságunkat nem tudjuk megemelni.” Nos, meg tudjátok! A bolygó
energiája készültségben van és készen áll arra, hogy elküldje a jelet azon öreg lelkek számára, akik elkezdik megérteni
azt, hogy módosíthatják a saját mezőiket a - bennük áramló - mintákon, a tudatosságon, a tiszta szándékon és a
könyörületen keresztül. Könyörülettel módosíthatod a DNS kvantum lenyomatát! A kezdetektől fogva mondtuk ezt nektek.
Tehát, hadd foglaljam össze tudományos megközelítés helyett, egyszerű szavakkal. Lassan haladj partnerem! Légy
szűkszavú. (Kryon szól Lee-hez).
Új DNS beállítás az új Gaia energiához
A DNS-ed hozzáigazítja magát ahhoz, ami akkor történt a Földön, amikor megszülettél. Ez létrehozott egy valóságot a
számotokra, amit úgy hívtok, hogy emberi természet. A Föld változik, a kristályrács tulajdonképpen kissé megemeli a
fátylat és a DNS-ed elkezd válaszolni. Az első válasz a gyermekeitekben lesz látható, mivel ők már egy más fogalmakban gondolkodó - emberi tulajdonsággal érkeznek. Ők nem gondolkodnak ugyanolyan lineáris módon, mint ti.
Észrevettétek?
Ez egyre többet és többet fog megváltoztatni, ahogy halad az idő. Végül lesz egy sokkal hatékonyabb DNS, amely hidat
képez a veleszületett és a normál emberi agy között. Ez azt jelenti, hogy több intuitív gondolatod lesz arról, hogy mi
helyes és mi helytelen a saját sejtstruktúrádban. Néhányatok az elején eltérő étkezési szokásokat fog felfedezni és rá fog
hangolódni egy sejtszerkezetre, ami azt mondja, hogy: „Ha megváltoztatom ezt és ezt, akkor tovább fogok élni.” Az
eredmény az ösztönös étkezés megváltozása lesz, aminek nem lesz magyarázata. A veleszületett elkezd kommunikálni.
A szokásaid, amik évek óta megvannak, lassan elkezdenek elmaradni, mivel a sejtszerkezeted elkezd segíteni neked
felszámolni őket, tudván, hogy nem felelnek meg a számodra. Ne lepődj meg azon, ha az egyik a túlzott evés, vagy az
anyagcseréd megváltozása lesz, ami a testsúlyodat hozza egyenesbe a szélsőséges diéták kellemetlenségei nélkül. Mások
elhagynak olyan anyagokat, amelyektől függtek és ebben a folyamatban van az engedély, ami sokkal tovább hagy élni
titeket.
Meglátod, hogy meg fog lepni téged a sejtszerkezeted regenerálódása. Gyorsabban fogsz gyógyulni és tudni fogsz róla.
Hamarosan egy olyan helyzetben fogod találni magadat, ahol kevésbé vagy beteg, mint bármikor is egész életedben. Az
uralkodó 3D-s bölcsesség azt mondja neked: “Nos, már öregebb vagy, tehát többször fogsz megbetegedni.” De nem
fogsz és tudni fogod, hogy valami megváltozott. Tehát azt mondjuk neked kedvesem, hogy ugyanolyan dolgokkal
rendelkezhetsz, mint amivel a fiatalabbak. Most már lassan fel fogsz ébredni az új energiákra a bolygón, amelyek
megengedik számodra, hogy tovább élj. A DNS-ed egy sokkal hatékonyabb módon fog elkezdeni együttműködni. 35%?
Talán még 40% is, öreg lélek? Már folyamatban van valami magasabb felé.
Illés próféta, Jézus a Krisztus mester, Buddha, Mohammed, Paramahansa Yogananda és sokan mások DNS-ének
hatékonysága 90-100% között volt. Mindegyikük a maguk által használni kívánt utat választotta, melyet láthatnál és
érezhetnél bennük. Illés próféta a bolygó elhagyását választotta egy felemelkedett állapotba, saját terve és választása
szerint. Milyen erőteljes is ez. Jézus Krisztus úgy döntött, hogy ugyanezt teszi a maga módján azért, hogy a körülötte
lévők érzékeljék azt, hogy kinek a DNS-e is működik gyengén.
Vannak olyan energiák is az emberi lényben, melyek katalizátorok a megvilágosodáshoz. Az egyik ilyen a könyörület, amit
a mai nap éreztél, ugye? (A 33 chilei bányász történek korábbi előadásáról beszél) Megérintette a szíved. Tehát mit
mondanál, milyen energia volt a teremben, milyen színe volt és milyen sűrű volt? Nos, sokan közületek azt mondanák,
hogy egyáltalán nem volt színe. Néhányan talán azt kérdeznék, hogy: “Hogy érted azt, hogy sűrű, Kryon?”
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Amint ott ültetek a székekben, az energia rátok telepedett és a szívetek egy kissé összeszorult. Együttérzést éreztél azok
iránt, akik visszanyerték az életüket és láttad, ahogy a rokonaik szíve a sírásig megtelt örömmel. Ez az, amiről beszélek valami láthatatlanról, ami „telítve” van érzelemmel. Ez olyan mélyreható, hogy általa teremthetsz magad körül, ami pedig
életeket változtat meg a helyiségben. Gaia ismer téged és minden könyörületes pillanatot feljegyez.
Ezen a hétvégén néhányan gyógyulást remélve jöttek és én tudom ezt. Tehát, ez egy kiváló alkalom lenne arra, hogy
elfogadjuk ezt. Az olvasók sem különbek és talán te a székben is ezért jöttél? Itt van egy kíséret, itt van a könyörület, itt
van az öreg lelkek mélysége. Ez a lehetőség egy kvantum levese kedvesem. Miért nem igénylitek most azt, hogy fel
fogtok emelkedni azokból a székekből, hogy elvessétek azokat a magokat magatokban - a saját döntésetek által - az
egészségért, amit kértetek? Kérjétek annak a gyógyulásnak a megkezdését, amiről tudjátok, hogy mindig is a
rendelkezésetekre állt azért, hogy elkezdjetek kapcsolatba kerülni a saját Merkabátok intelligenciájával.
A spirituális szervezetek telve vannak csodákkal. A kórházak látják azokat a dokumentált eseteket, amelyeket spontán
gyógyulásnak hívnak. Ez az, amikor hirtelen a sejtszerkezet csinál valamit, amit a tudomány nem tud elkezdeni
megmagyarázni. Egy meglévő betegség teljes gyógyulása, néha majdnem másnapra bekövetkezik. De el is mondom,
hogy mi is ez. A DNS hatékonysága ideiglenesen egy pillanatra felmegy 100%-ra és megtisztítja a testet a betegségtől.
Már láttad ezt, de még csak nem is tudtad, hogy mi volt ez.
Szóval, miért nem csinálod meg éppen most? Ha el tudod képzelni, akkor a tied. Lásd magadat tiszta egészséges
sejtekkel. Ez szolgálja a Földet kedves emberi lény. Számodra ez azt jelenti, hogy tovább élsz, mintsem gondoltad volna.
Szükségünk van a fényedre. Tehát, miért nem csinálod meg most?
Hadd csatlakozzanak most mindazok itt a szobában a könyörületesség tudatosságában - ebben a kvantum állapotban,
amely kuszának tűnik - azokkal, akik itt vannak és olvasnak, küldve a gyógyulás könyörületét mindazoknak, akiknek
szükségük van rá, anélkül, hogy ismernék az arcaikat vagy a neveiket. Ez csodálatos!
Egy nap meg fogjátok látni, hogy mit tehet az összegyűlt emberi lények szertartása, mikor mindannyian gyógyultan
sétáltok ki! Miért is ne? Amikor elmehetsz egy félnapos találkozóra és fiatalabban jöhetsz el, mint ahogyan elmentél miért is ne? Akkor el fogjátok kezdeni meglátni, hogy mindaz, amit ma elmondtam pontos és igaz. Ez minden uralkodó
tudományos gondolkodás logikájának ellentmond, de jól megfér az isteni szeretet hatáskörében.
El is hagyjuk ezt a helyet, meg nem is. Sohasem lesz még egy ilyen találkozó, pontosan ezekkel a lelkekkel, ugyanezekkel
a nevekkel, ugyanezzel az Akashával. Szóval ez egy páratlan találkozó, sokkal inkább olyan, mint amilyen te is vagy. Menj
el másként erről a helyről, mint ahogyan idejöttél és tudd azt, hogy Kryon nem létezik az emberi lényben, aki ezen a
színpadon ül.
Kryon a kvantum levesben létezik, ami Isten és az veled együtt sétál ki innen, ha azt választod. Ha azt választod.
És így van ez.

Kryon
* Az összekuszálódás a kvantumfizikai egy tulajdonsága, amelyet csak most kezdenek el meglátni és felfedezni a makro szinten. Néhány fajta
összekuszálódás „kvantum blokkot” teremt, néhány pedig nem. A DNS esetében az információ „blokkolva” van a DNS molekulák között, a mező
kvantum tulajdonságai által.

www.kryon.hu

5/5 oldal

