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Az időbe fagyva 
Grand Rapids, Michigan - 2014. május 31. 
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Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 
 

A mindannyiótok számára szóló valódi üzenetem ma reggel át lett adva. Ennek az ismeretlenhez van köze, nem igaz? 
Arról szól, hogy létezik bennetek egy rejtett rendszer, a test azon tudatossága, amely készen áll arra, hogy támogasson 

benneteket. Arról, hogy el szeretnétek kezdeni egy folyamatot, amit én nem megvilágosodásnak neveznék, hanem 

nagyobbá válásnak abban, amit már tudtok. Nagyobbá válásnak abban, amit már eleve tudtok. Arról, hogy ez húz előre 
benneteket, megmutat nektek dolgokat és a megfelelő helyre helyez el benneteket, ha figyeltek rá. Jelenleg ez el van 

rejtve előletek, ahogyan sok más dolog is. Ez a ma esti közvetítés, nem lesz túl hosszan tartó, fárasztó esemény. 
Valójában vicces leszek, ha épp ezt a szót szeretnétek használni rám. 

 

Nos, a társam még nem tudja, hogy hová is tartunk - ha tudná, talán nem is akarna odamenni, mert ez vitás kérdéseket 
vet fel azokban, akik hallgatják, olvassák ezt az üzenetet. Viszont el kell mondanom azokat a dolgokat, amiket el kell 

mondanom. Itt a ma esti tanítás előzetes felvetése: minden, amiről ítéletet hoztok ezen a bolygón, az abból ered, amit 
tudtok, és ez aztán befolyásolja az ítélet végeredményét. Minden megállapítás, amit arról hoztok meg, amit a 

történelemben találtok, egy logikus és intellektuális folyamaton megy keresztül. Egy olyan folyamaton, amelyet 
tiszteletben tartunk - talán még egy tudományos folyamat is -, amely azon alapszik, amit már tudtok. Ez aztán olyan 

következtetésekre sarkall benneteket, amelyek gyakran a lehető legrosszabbak. Ebben nincs semmi titokzatos, ez teljes 

mértékben megegyezés szerint működik így, és ez a legjobb, amit tehettek. Hogyan is juthatnátok más döntésre olyan 
dolgokra alapozva, amelyeket nem ismertek, vagy nem vagytok a tudtában? 

 
Szeretném elmondani nektek kedves emberi lények, hogy ebben a modern korban, ebben a mai kultúrában nem sokat 

tudtok. Nem tudtok túl sokat valójában arról, hogy mi van odakint, hogy mi történt a történelemben. Nem tudtok azokról 

a kultúrákról, amelyek semmi láthatót nem hagytak hátra a számotokra. Nem tudtok a dolgokról, csak feltételeztek 
bizonyos módokon, mert a logikátokat és a mai okfejtéseket használjátok, hogy megítéljétek a múltat. Így hát, szeretnék 

felhozni néhány példát. Vicces számomra, ha azt mondjátok rám, hogy élvezem, csak mert eljutottam addig, hogy 
rámutassak nektek néhány átgondolni való dologra, csak azért, mert nem tudtok róluk.   

 
Nos, hadd kezdjem egy példával, amit teljes mértékben érteni fogtok. Úgy fogom nevezni ezt a leckét, hogy: "az ősök 

múltba fagyott energiái". Ősi energiák a múltba ragadva. Kedveseim, a kultúrák jönnek és mennek. Megtanulnak 

bizonyos fajta dolgokat, amelyeket aztán olyan kultúrák ragadnak magukhoz, akik jobban tudják azt csinálni. Az egyik 
kultúra gyakran eldobja azt a dolgot, amire a másik kultúrának már nincs szüksége. Ez alatt a folyamat alatt évszázadok 

telnek el. Az internet nélkül nincs mire rákeresni, nincs mit meglátni, így ezek a dolgok feledésbe merülnek. Képzeljétek el 
egy pillanatra, hogy barlanglakók vagytok és rátaláltok egy időkapszulára a jövőből. Ebben a kapszulában - ezt most a 

társam javasolja nekem, mert már tudja, hogy merre tartunk - egy Sony Walkman van. Nos, ez egy magnókazetta 

lejátszó. Mit gondol róla a barlanglakó? Fogalma sincsen. Ötlete sincs, fogalma sincs róla, hogy mi is lehet az. Semmi. 
Lapozzunk egyet! Mondjuk, van egy 7 vagy 8 éves gyermeketek otthon és adtok neki egy csomagot. Ebben a csomagban 

egy Sony Walkman van. Fogalma sem lesz róla, hogy mi az. Ha elmondanátok neki, hogy az egy zenelejátszó, még 
mindig nem értené. Megnyomná a gombokat, kinyitná a szerkezetet és felhúzott szemöldökkel nézne rá. Nincs 

koncepciója. Ha odáig merészkednétek, hogy elmondjátok neki, hogy mi az, mit is csinál és mutatnátok neki egy kazettát, 

amely gyakorlatilag egy egész albumnyi zenét képes létrehozni és tartalmazni, akkor a szemét forgatná, mert neki már 
egy olyan készüléke van, ami töredéke a Walkman méretének - zenei albumok százával. Nincs a tudatosságukban, 

sohasem láttak ilyet. Egy kazettás lejátszó az időbe fagyva. Sem az ősök, sem a gyerekek nem tudják, hogy mi az. 
 

Mi fog történni ezzel? Ha megszüntetnétek az internetet, akkor ez eltűnne. Az egész folyamat, ami azokban az években 
történt, amikor ilyen módon játszottak le zenét, - a technológia, az okfejtés, a tudomány - mind eltűnne. Ma mindent 

archiváltok, így ez manapság nem veszne el, de nem erről akarok beszélni. A példa az, amiről beszélni szeretnék. Egy 

olyan időbe fagyott technológia, amelyet már nem használnak, amit már elfelejtettek. Lehetséges, hogy van más ilyen is? 
Most nem a technológiáról akarok beszélni, hanem olyan folyamatokról, kultúrákról, hitekről, amiket nem ismertek. Most 

a DNS-etek nem működik valami jól, csak kevesebb, mint 40%-os. Amikor bizonyos fajta dolgokat láttok, akkor nem 
vagytok képesek elővenni az Akashát. Nem tudtok bemenni, és hozzájutni az igazsághoz. Csak arra alapozva vagytok 

képesek döntéseket hozni, amit már tudtok. 

 
Van egy hely ezen a bolygón, ahol a bennszülöttek olyan utakat építettek, amelyek a semmibe tartanak. Először a 

levegőből vettétek észre őket, olyan hosszúak, olyan egyenesek, olyan pontosak - és sehová sem tartanak. Akkor vettek 
egy pillantást a szaktudásra, amelyet beletettek, és látjátok azt is, hogy az utak közül némelyik még ki is van kövezve - 

mindez gyönyörű. A lehető legegyenesebb, amilyet csak létre tudtok hozni. Néha több száz kilométeren át tartanak - a 
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semmibe. Mit gondoltok erről? Az emberi lények erre összeszedik a lehető legtöbb logikát, vicces álláspontokat alakítanak 

ki, és megnézik az összes lehetőségét annak, hogy mire valók is lehetnek ezek az utak. Azt fogják mondani: "Nos, nekik 
nem voltak járműveik, tehát egyáltalán nem volt okuk utakat építeni, különösen nem ilyen egyeneseket, amelyek még 
csak nem is egy másik városhoz vezetnek, hanem csak úgy vannak." Érdekes, hogy ha a levegőből nézitek, furcsa módon 

leszállópályáknak tűnnek. Leszállópályáknak. Tehát a következő logikus gondolat, mert az embereknek is vannak most 
leszállópályáik, hogy ezek leszállópályák a múltból. A következő logikus gondolat az, hogy azért léteznek, mert valaminek 

leszállópályára van szüksége. Mi is lehet az? Repülőgépek? Idegenek! Látjátok tehát ebben a logikát? Értitek, hogy mit 
mondok? Azt, hogy emberi lényekként ti ezt a kultúrát a saját nézőpontotokból szemlélitek, nem pedig az övékből. Tehát 

létezik a teljes emberiségnek egy olyan csoportja, akik megnézik ezeket a hosszú utakat - még azonosítani is fogjuk őket: 

az ősök hozták létre - és ti azt fogjátok mondani, hogy ezek leszállópályák voltak azok számára, akik a csillagokból 
érkeztek. Nos, el fogom mondani nektek, hogy valójában mik ezek a pályák, és annak a butaságát, ahogyan ti 

eldöntöttétek, hogy mik is ezek. Ez vicces dolog a számomra. A társam számára nem, de számomra igen.  
 

Először is: van-e értelme annak a számotokra, hogy egy a csillagokból érkező járműnek, amelynek tudnia kell 
interdimenzionálisan utazni és amely a csillagközi téren keresztül érkezik, annak egyáltalán szüksége lenne 

leszállópályára? Erre nem is gondoltatok, ugye? Szeretném, ha visszatérnétek ehhez a kultúrához, mert nem tudjátok, 

hogy ők mivel is szembesültek akkor ott. Nem tudjátok, hogy mit és miért csináltak. Ez a hely a Földön most kopár, 
semmi sem nő ott... de régen nem ilyen volt, amikor ők ott voltak - akkor virágzott. Ahogy elálltak az esők, a 

kultúrájukban az istenük azt mondta nekik, hogy építsenek egy utat - és ők megtették. Nem kérdőjelezték meg. Azt 
gondolták, hogy minél hosszabb az út, annál nagyobb a tiszteletadás az istenüknek, aki akkor majd esőt fog adni nekik. 

Az eső azonban soha nem jött. Ők csak építettek, építettek és építettek. Olyan céltudatosan csinálták, ahogyan csak 

tudták. Minél hosszabb lett az út, annál jobb esélyt láttak arra, hogy essen az eső. Ami viszont sohasem esett. Lassanként 
kihaltak, míg az utolsó is távozott közülük, maguk után csak az utat hagyva. Ez az igazság. Tudtátok ezt? Tudtatok az 

istenükről, tudtatok a kultúrájukról, tudtatok az időjárásukról, bármiről ezen dolgok közül? A válasz: nem. Az belefagyott 
az időbe, elveszett a történelemben, sohasem írták le. Ez az interneten található információk nélkül arra visz el 

benneteket, hogy csupán azokra a dolgokra gondoljatok, amelyeket a saját kultúrátokban megértetek. Mivel van 
légierőtök, azoknak az utaknak leszállópályának kellett lenniük. Ez csak egy a sok dolog közül kedveseim. Oka van annak, 

hogy ezt átadom nektek, és ezt pillanatokon belül látni is fogjátok. 

 
A geológia szinte ugyanilyen, és erről már beszéltünk is korábban. Az összes geológiai feltevéseteket azzal kapcsolatosan, 

amit a kanyonokban, a formákban láttok, arra az egyetlen feltevésre alapozzátok, hogy az idő hozta létre ezeket a 
dolgokat. De nem voltatok ott, hogy lássátok. Mindezt arra alapozzátok, amit ma láttok. Egy valóban jóindulatú bolygón 

nem bolydulnak fel túl gyakran a dolgok. Egy jóindulatú bolygó csak ott van. Egy jóindulatú bolygó, amelyet elhasznált az 

idő, amelynek évmilliói voltak arra, hogy az erózió kialakítsa a dolgokat itt-ott... Hadd vigyelek el titeket egy olyan 300 
éves periódusba, ami a Grand Canyon-t hozta létre hosszú idővel ezelőtt, amikor a Föld mozgásai miatt egy egész óceán 

folyt szét két irányba, ami oly gyorsan kivájta a kanyont 300 év alatt. A geológusok azt fogják mondani nektek, hogy: "A 
kanyon mindkét végén találtunk egy olyan deltát, amely mindkét irányba folyt." Van értelme ennek a számotokra? Ha 

találnának kagylókat arrafelé, azt mondanák: "Igen, volt itt egy óceán, amely mindkét irányba mozgott és kivájta az 
kanyont 300 év alatt." Én ott voltam. Ezt csak az alapján tudjátok megítélni, amit már tudtok, nem pedig az alapján, amit 
nem tudtok. Ezt pedig a geológusok nem tudják és még csak sejtésük sincs róla, mert nincs rá bizonyíték. Mivel az 

időzítés nem látható... még. Lesznek bizonyos dolgok, amiket fel fognak fedezni, amelyek elvezetnek majd ehhez. 
Figyeljétek meg, egy napon be fogják ismerni, hogy az egész dolog rövid életű volt, és nagyon gyorsan történt. Látjátok 

már, hogy miről beszélek? Ez a tudás bele van fagyva az időbe. Nincs a birtokotokban. Nincsenek róla képeitek. Nincs ma 
a birtokotokban, mert a Föld csendes, ahelyett, hogy dinamikus lenne. Azt feltételezitek, hogy mindez évmilliók alatt 

történt meg, és egy kis folyó vájta ki az egészet. De nem így történt! 

 
Az ősök hatalmas struktúrákat hoztak létre. Több tonnás súlyú gránittömböket hoztak távoli kőfejtőkből és olyan 

emlékműveket emeltek, amelyek ma lehetetlennek tűnnek. Amikor ezekre néztek, azt mondjátok: "Ez lehetetlen. Nem 
lehettek képesek megcsinálni. Nem állt rendelkezésükre a mai technológia. Nem létezik, hogy megépíthették ezeket 
bizonyos fajta gépek nélkül..." Ez a ti döntésetek, ők nem így építették ezeket. Nos, ismét erről van szó. "Segítségre volt 
szükségük. Talán rendelkeztek űrbéli lebegtető eszközökkel." Most meg fogok dönteni egy paradigmát, és elmondom 
nektek az igazságot, amit talán nem is fogtok elhinni: nem, nem ezt tették. A ti kultúrátok paradigmája az, hogy mindent 

gyorsan és hatékonyan kell csinálni, de most az ő kultúrájukról szeretnék beszélni nektek. Megértitek azt, hogy olyan 
királyoknak emelték ezeket az építményeket, akik még meg sem születtek? Tudjátok, hogy ez mennyi időbe került? 

Emberöltőkbe! Tudjátok, hány ember vett részt benne? Több százezer! "Vigyétek el ezeket a gránittömböket ide! 
Rendben van. Tartson pár évig és tegyétek ezt centiméterről centiméterre. Húzzátok botokkal és kötelekkel, nekünk nem 
számít, hogy mennyi ideig tart." Néha rabszolgák voltak, de gyakran nem. Önként segítettek a királyuknak, aki még a 

királynő méhében volt. Annak, akinek majd lesz mondjuk egy piramisa, vagy másfajta építménye amikor meghal. 2-3 
hetet áldoztak egy évben arra, - azon ezrek, akik az ország minden részéből eljöttek - hogy húzzák a köteleket és 

olajozzák a rudakat. Amit nem ismertetek fel, az az, hogy rendelkeztek a matematikával. Komoly szinten! Értették a Pauli 
elvet, tudtak mindenről, amiről ti is ma, a súrlódási erő csökkentéséről, tudtak minderről. Voltak leleményes terveik, 

hogyan csúsztassanak fel dolgokat egy emelkedőn több ezer ember erejével nagyon-nagyon lassan, azért, hogy egy 
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olyan helyre vihessék őket, ahol meg tudják fordítani. Azt gondoljátok, hogy a piramisok mindig piramisnak néztek ki? 

Milyennek látjátok manapság az épületeket építés közben? Úgy néznek ki, mint a kész épület? Úgy gondoljátok, hogy 
talán akkoriban is voltak olyan dolgok körülöttük, amik segítették őket? Igen, így volt. De ez nem a ti kultúrátokban 

történt, és ez egy időbe fagyott tudomány. Az időbe van fagyva. Nos, vannak jelek arra nézve, amit ezek az emberek 

csináltak akkor, de nem túl sok. Ez az igazság, csak ezt nem tudhatjátok, mert mindaz, amit tesztek az annyi, hogy a 
saját tudásotok nézőpontjából tekintetek rájuk. Az az ötlet, hogy valami évekbe, emberöltőkbe kerülhet, több ezer ember 

bevonásával, nincs meg a tudatotokban. Ma nem így építkeztek. Tehát nem vetítitek bele ezt annak a képletébe, 
megoldási keretrendszerébe, amit ők akkor tettek. 

 

Elmondtuk nektek, hogy a lemúriaiaknak újjászületési templomaik voltak a Huai hegy csúcsán. Ez egy olyan hegy volt, 
amelyet egy lávakupola emelt fel és gleccserek voltak a tetején. A lávakupola már évezredek óta ott volt. Már azelőtt is 

ott volt, hogy a lemúriaiak odakerültek volna. Huai hegye - a tetejétől a lábáig mérve - a legmagasabb a bolygón. A 
lábazat víz alatt van ugyan, de a legnagyobb részét ez a lávakupola tolta fel. Ez a lávakupola nagyon hasonlóan működött 

ahhoz, ami a Yellowstone Parkban történt, ami egy másik forró pontja a bolygónak. Egy geológiai folyamat nem rejtély. 
Ez emelte fel 10.000 méteres magasság fölé a hegycsúcsot. Ott már hosszú-hosszú ideje nagyon hideg van. Ha -50 fokos 

hőmérséklettel rendelkeztek sok-sok évig, akkor az bizony extrém hidegnek számít. Nos, a lemúriaiak ezt elektromosság 

és bármi más tudás nélkül - leszámítva a kémiait - a szuper-hideg technológiához használták fel. Bizonyos kémiai 
eljárások segítségével bármiből tudtok hőt kinyerni, de ez elveszett az időben, az időbe van fagyva - nem akartam 

szóviccet csinálni belőle. A lemúriaiak a szuper-hideg technológiát használták arra, hogy egy kvantumeseményt hozzanak 
létre a hegy tetején. Ez teremtette meg az újjászületés templomait és ezzel változtatták meg a DNS-üket. A szuperhideg-

technológia segítségével ténylegesen képesek voltak a tömeg, az anyag manipulálására, ti pedig ma épp hogy csak 

elkezdtétek felfedezni ezt. De persze, vannak olyanok, akik azt mondják, hogy: "Ez lehetetlen. Nem csinálhatták meg 
számítógépek, elektromosság, és ki tudja még mi minden más nélkül, - mindazon alapok nélkül, amit ma tudunk - azért, 
hogy mindaz a valóságukká váljék, és ne olyanná, amit nem ismernek."  
 

Átadom nektek az utolsó példát is, ez az, amiről még beszélni szeretnénk. Kedves emberi lények, azt gondoljátok, hogy 
nagyon sokat tudtok az egészségről, ugye? A legmodernebb tudománnyal rendelkeztek. El tudjátok képzelni, hogy egy 

olyan egészségügyi rendszernek vagytok a részei, amely nem tudott a baktériumokról? Amikor ez a felfedezés 

megtörtént, minden megváltozott. Képzeljétek csak el milyen lehetett a csatamezőkön lenni úgy, hogy még legjobb 
orvosok sem tudtak baktériumokról? Nem számít, hogy mit csináltak, a csapatok meghaltak, mivel nem értették a 

sterilizációt, a mikrobákat, vagy bármit ezen dolgok közül. Semmit sem. Egészen addig, amíg meg nem kapták ezt az 
információt. Akkor hirtelen minden megváltozott. Tehát itt a mai nap feltevése: lehetséges-e kedves emberi lény az, hogy 

valamit elvesztettetek az út során? Van-e bármi elképzelésetek arról, hogy mi van a Föld erdeiben? A sámánok tudták, ők 

majdnem mindenkit meg tudtak gyógyítani. Ha Gaia együttműködik bizonyos fajta energiákkal és a bolygó sámáni 
energiáiból sokat fektettek bele annak tudásába, amit a növények kémiájának neveznék, akkor a Gaia rendszerrel való 

együttműködés minden betegséget meggyógyít. Tudtátok ezt? A sámánok annyi mindent meg tudtak gyógyítani 
természetes úton a Föld segítsége által - mellékhatások, mesterséges anyagok és gyártás nélkül. Hallottatok erről. 

Furcsának tartották őket, így hát a falu szélén éltek. Minden, de minden, amit csak tudtak az elveszett. Elveszett az 

Istenről szóló modern eszmék megjelenésekor, elveszett, amikor meggyógyítottak volna valakit, és mások nem értették 
mindezt... így gonosszá, ördögivé váltak a szemükben. Mindez teljesen eltűnt. 

 
Most itt ültök. Ez az időbe volt fagyva. Ma minden, amivel csak rendelkeztek az mesterséges. Majdnem minden. Nos, itt 

vannak a darabkák. A társam ma megtett valamit, amire én kértem meg. Időt szánt arra, hogy bemutassa nektek, milyen 
is lehet az új emberi lény. Amikor elkezditek megemelni a DNS működésének hatásfokát, akkor elkezdtek majd alapot 

adni annak a felvetésnek, hogy a gyerekek befogadják az Akashát, így nem kell majd újra járni, vagy olvasni tanulniuk. 

Mindezt rövid idő alatt érik el - még 2 évesek sem lesznek -, mert emlékezni fognak arra, amit már tudtak. Ez új dolog. 
Nos tehát, hadd menjünk a következő lépésre, öreg lélek. Hányan is voltak közületek sámánok? Kezditek már érteni? Az 

öreg lelkek csoportjából kiindulva, a következő két nemzedékben történni fognak majd befagyott technológiákra való 
visszaemlékezések. Emlékezni fogtok majd a kémiára, amely hőt von ki, emlékezni fogtok a túlélés természetrajzára. Ez 

részleteiben és darabjaiban érkezik majd el hozzátok. Vannak közületek olyanok, akik híressé válnak majd a felfedezések 

miatt - amelyek egyszerűen csupán szimpla visszaemlékezések a múltra. Nem csak az orvoslás forradalmának lesz ez a 
kezdete, hanem a változás az erdőkkel való kapcsolatban is be fog következni. Ezek a dolgok azokra a sámáni energiákra 

és információkra való visszaemlékezésből jönnek majd elő, amiben ti is oly sokan részt vettetek. A legnagyobb különbség, 
hogy miért is fogtok erre most emlékezni és nem később az az, hogy ez most már biztonságos. 3 évvel ezelőtt még nem 

volt az. Ez a különbség az akkor és a most között. Azért adom át nektek ezeket a példákat a ma látható tudatlanságról, 
az elfogult döntésekről, amelyeket pusztán az alapján hoztok meg, amit ma tudtok, nem pedig az alapján, amire a 

múltból emlékeztek. Ez az, ami meg fog változni. 

 
Minél magasabb rezgésfokon és nagyobb hatékonysággal kezd el dolgozni a DNS, annál több lesz az emlékezés, ami egy 

bizonyos csoporttal fog megtörténni - a sámáni csoporttal, az öreg lelkekkel. Azokkal, akik képesek egész nap egy ilyen 
teremben ülni, és egy beszédet hallgatni itt, ezen a csodálatos napon. Miért vagytok itt? Miért is vagytok valójában itt? 

Mert többet akartok tudni, ugye? Hát nem érzitek? Nem érzitek? Itt van az az érzés, tudjátok, hogy itt van. Azt 
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szeretném, ha belemerülnétek a középpontotokba, és elkezdenétek továbbfejleszteni magatokban azt az intuíciót, amivel 

rendelkeztek kedveseim. Ti - öreg lelkek. Nem azok, akik később fognak megszületni, hanem azok, akik itt vannak, hogy 
rátaláljanak ezekre a dolgokra. Ők fogják bemutatni ezeket a dolgokat, ők fognak emlékezni ezekre a dolgokra és 

elkezdeni használni őket. Senki sem fog tiltakozni ez ellen, hallottátok? Nem lesz ellenkezés. Nagyon sokan lesztek. Ennek 

nagyon is jó fogadtatásban lesz része. Segíteni fog, meggyógyítja a bolygót. Ez egy jó üzenet. Van benne hely a 
kémiának - az elegáns kémiának, van helye az elegáns, természetes megoldásoknak. Mindezt lehet együtt, egyensúlyban 

használni. Mindig is azt mondtuk nektek, hogy az egyik nem fogja sérteni a másikat, de itt az ideje emlékezni arra, hogy 
hogyan gyógyítsátok meg magatokat. Gaiából. Gaiával. Gaián keresztül. Most már tudjátok, hogy ez miért is része az új 

emberi lény 9 tulajdonságának. Ez az üzenet a mai napra. Egy olyan üzenet, amelyre sokan fognak emlékezni majd, 

néhányan pedig még tanulmányozni is fogják.  
 

Kryon vagyok, az emberiség szerelmese. Tudom, hogy mi következik, láttam ezt már korábban. Ne hagyjátok, hogy a 
körülöttetek látható dolgok megtévesszenek benneteket, és elhitessék veletek, hogy a dolgok nem lesznek jobbak! 

Mondtam nektek, hogy a régi energia vissza fog ütni, hiszen olyan sok ember van, aki vissza akarja húzni a dolgokat oda, 
ahol voltak kedveseim. De ez nem fog bekövetkezni.  

 

És ez így van. 
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