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Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Tudom, hol vagyok. Van itt néhány szent dolog körülöttünk, ezek vannak többségben. Ez azon idők egyike, amikor ezek
többségben vannak, hogy egy sor álomösvény vezessen el erre a helyre. Hiába énekeltek most akár csak egy hangot is,
nem értitek meg, nem látjátok át, hogy valójában hol is ültök. Az ősök talán engedélyt adtak arra, amit most csináltok, de
azt mondom nektek: szeretnék engedélyt adni számotokra ahhoz, hogy tiszteljétek azt, amit most tesztek. Elmondok
nektek egy történetet annak érdekében, hogy egy olyan perspektívát mutassak a számotokra, amivel talán még nem
rendelkeztek. Mindegy, hogy mennyi ideje tartózkodtok ezen a földön, mindegy az eltelt napok száma és talán az arra
való felkészülés is, amit magatoknak adtatok, most mégis hallanotok kell egy történetet.
Nagyon régen történt. Szeretném, ha elfelejtenétek most mindent az idővel kapcsolatban, tartsatok velem és ismerjetek
meg egy asszonyt - a neve Amashaw. Nos, a társam nem helyesen mondja ugyan a nevét, de a szándék ott van. Ő az
Aṉanguk közül való. A társam ezt sem mondja helyesen, de a szándék ott van. Ül éppen és a családja számára ételt
készít, a testvére pont mellette foglal helyet. A hagyományos lapos követ használja, hogy elkészítse az ennivalót. Növény
mindig van, néha állat is hozzá, és ez az élete. Nem fogok sokat beszélni róla, mert ez más közvetítésben hangzik majd
el, de amit szeretnék, hogy megismerjetek, az az időkeret. Amashaw büszke arra - ha használható itt ilyen szó -, hogy a
szelleme mindenütt megtalálható és mindenhez hozzátartozik. Büszke arra, hogy a hagyományaik, az információik szerint,
a nemzetségén, a törzsén belül ő 14.000 éves. 14.000 - és ezt nem azért tudja, mert rendelkezik egy naptárral a falon,
vagy számolná a 6 évszak váltakozását - a csillagok árulják el neki, így mérik az időt. A csillagok mozgása következetes és
mindent elmond.
Ha szétnézhetnétek körülötte, ahogyan a szellő megélénkül és elkezd alkonyodni, a környék nem úgy nézne ki, mint ma mások voltak a növények és az állatok is. Most nincs olyan sok rovar. (Kryon humor) 14.000 éves, de nem személyesen,
hanem a teljes vérvonala. Kedveseim, valami történik éppen a csillagokban, és ő tud is erről - ti ezt a napéjegyenlőség
precessziójának hívjátok. Az utolsó ciklus eleje. Tudja, hogy 26.000 év következik. A Föld ingadozása ismert a régiek
előtt. Minden, amit az ég feltár, minden éjszaka ismert a régiek számára. Ez az élete. Gyertek most velem egy pillanatra,
mert szeretnék bemutatni nektek valakit 10.000 évvel később, akit Amashaw-nak hívnak, 10.000 évvel később.
Ugyanazon a kövön készíti az ételt. Tudja, hogy a törzse, a nemzetsége 24.000 éves. Vizsgáljátok meg most talán a ti
történelmeteket azzal a látásmóddal, amiben ő él. Ha körbenéznétek ezidőtájt a bolygón, semmi sem lenne ismerős, mert
az a történelem, amelyet a nyugati világban tanultatok, még nem kezdődött el. Ahogy később megtanítom nektek, van
még 11 másik hely a bolygón, ahol szintén valami hasonló történik. De nem az, ami Amashaw-val, mert ő tiszta, és
24.000 évig az is volt. Ezalatt semmi sem változott, ahol is ugyanaz az asszonyok dolga, és a szikla őrei is ugyanazok
voltak. Ahol a szellem ugyanaz, a csillagok ugyanolyan módon mozognak. Hadd mutassak be nektek egy Amashaw nevű
asszonyt, 10.000 évvel később. Az álomösvények ősei arról beszélnek, hogy a nemzetsége 34.000 éves. Ugyanazt a
sziklát használja, a család használta mindezen idő alatt. A dolgok azonban kissé másképpen néznek ki, talán a növények
most nagyobbak, de a szellő ugyanaz és ott énekel a tisztaságukat mutató sziklák között. Az álomösvények is ugyanolyan
tiszták. Most azt szeretném, ha megnéznétek a történelmeteket. Éppen most, amikor 34.000 éves vérvonallal rendelkezik,
valami megmozdul abban a völgyben és Mezopotámiában, amelyről azt gondoljátok, hogy maga az élet bölcsője. A
nyugatiak, éppen csak felpezsdülnek. Az ősi egyiptomiak még nem ősiek. Ábrahám még nem született meg. Mindez a
következő 10.000 év alatt fog bekövetkezni.
Hadd mutassak be nektek egy asszonyt, akit Amashaw-nak hívnak további 10.000 évvel később. A csillagok és az
álomösvények alapján tudja, hogy 44.000 éves. A nemzetsége, a vérvonala, a tisztasága soha nem változott. Ebben a
10.000 évben minden, amit a történelemből ismertek, végbe ment. Mostanra megszülettek a próféták és minden, amit
szentnek gondoltok. Minden, amiben hittetek, az Amashaw 44.000 éves vérvonalának legutóbbi 10.000 évében történt
meg. Ahogy a legelső hangot éneklitek, szeretném tudni, hol vagytok, szeretném, ha tudnátok, hogy hol vagytok.
Szeretném, ha igazán megértenétek annak a mélységét, ami itt van, mert ez maga a tisztaság.
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Kedveseim, a csomópontok és nullpontok egész témája itt kezdődött. Amikor azt mondom, hogy itt, akkor erre a Kórusra
gondolok, mert Yaw-ee irányítása alatt lettek kialakítva a bolygó csomópontjai és nullpontjai. Ez az ő feladata volt annak
érdekében, hogy olyan hangokat hozzon létre, amelyek majd kinyitják őket. Közületek néhányan ott voltatok - és azon a
helyen Lemúriban is, ahol elküldtétek a jelet, amivel üzentetek a kozmosznak, hogy elérkeztetek a napéjegyenlőség ezen
precessziójához, valóra váltva az ősök jövendölését. Amit nem tudtatok akkor az, hogy az álomösvények az egész Földet
behálózzák. Néhánynak közülük a feladata ugyanaz, ami a tiétek, bár nem olyan halkan teszik ezt ahogyan ti, de páran
csendben hálával gondoltak a próféciára, amelyet valóra váltotok.
A Kórusok eszközök voltak arra, hogy kitöltsék a szabadon maradt űrt és kinyissák a csomópontok és nullpontok alkotta
párokat illetve halmazokat a bolygón. Minden kórusnak külön neve volt. A Kórusokon történt meg az is, hogy a soron
következő párost azonosítottátok. Eddig négy párt azonosítottatok be, ma pedig még egyre kerül sor. Eddig oly sokatok
számára voltak rejtélyes és megfoghatatlan dolgok, hogy mik is ezek, mik a csomópontok és a nullpontok? Hogyan
illeszkednek bele a nagyobb egészbe? Ez a Teremtés Kórusa, most a teremtésről beszélünk. Szeretnénk megvilágítani
eddig nem ismert részleteket, ahogy ezt évről évre tesszük, hogy elkezdjétek megérteni: a Szellem is a józan ész alapján
dolgozik a bolygó meghatározott energiáinak teremtésével, a beléjük helyezett jóindulattal és a szeretettel kapcsolatban.
A csomópontok és a nullpontok feltételezhetően időkapszulák, és ezen párok mindegyike a megfelelő időben válik
kinyithatóvá. A párok ezután egy húzó-vonó energiát teremtenek a környezetüknek, adnak és igényelnek is tőle. Az
általatok Plejádoknak hívott, Hét Nővér-féle energiákból származó valós idejű információk nyitják fel őket. Amikor ez az
energia szétterjed a bolygón, elősegíti a spirituális evolúciót - ez hát a terv. Néhány ilyet kinyitottatok már. Az egyik páros
egészen mélyenszántó módon lett kinyitva Bolíviában, és most úgy vagytok itt, hogy a párok egyharmada működik már 33%. Ez pedig már minden párt aktivál, a Föld kezdi érezni, hogy mit is tettetek - mindezt az álomösvényeken keresztül.
Mindazon keresztül, amire Yaw-ee megdöbbentően pontosan volt képes visszaemlékezni ezen évek során. De ennél több
van ám itt.
A csomópontok és a nullpontok különböznek egymástól. Többfajta szerepet töltenek be a bolygón. Nemcsak egyszerűen
léteznek, arra várva, hogy valaki megnyissa őket. Mert eredetileg a bolygó csomópontjait nullpontok nélkül teremtették
meg. Ezen bolygó 12 csomópontja az a hely, ahol a teremtés elkezdődött. Ez a mostani az egyik közülük. Elmeséltem
nektek Amashaw történetét. Szerte a bolygón 11 hasonló történettel találkozunk, mind szerepelnek a könyveitekben.
Mindegyik olyan jellegzetességgel rendelkezik, amely ellentétesek egy nullpont létével. A csomópontok jellemzője, hogy
az emberek könnyen eljutnak oda és tevékenykednek ott. Ha megvizsgálhatnátok, akkor azt találnátok, hogy majdnem
mindegyik rejtélyes hely a mai napig, és hogy az ott lakók azt beszélik, hogy olyan energiák vannak ott, amelyek minden
képzeletet meghaladóan ősiek, minden belátáson túli a koruk. A különbség Amashaw-val kapcsolatban az, hogy az ő
csomópontja az egyedüli, amelynek tisztasága megőrződött és nem hígult fel. Különleges helyen vagyunk. De kedveseim,
amit mondani szeretnék az az, hogy a Hét Nővér teremtéstörténete a józan észen alapul, ahol a Nagy, Központi Forrás amelyet Istennek neveztek, 12 helyen lépett frigyre ezzel a bolygóval oly sok évvel ezelőtt, nem pedig csak egyetlen
helyen. A józan ész alapján történt minden. Mennyire találnátok azt értelmesnek, hogy Isten egyetlen helyet választott
volna csak ki és azt mondta volna a Hét Nővérnek, hogy ide vessétek el a magokat. Az egész bolygón csak egyetlen
helyen? Látjátok, hogy ez hogyan is vezetne problémákhoz? Mert ebben az esetben látnátok, hogy milyen az a hely,
milyen színek töltik be, és az emberi agyban olyan torz érzékelések keletkeznének, hogy Isten ezt talán jobban szereti.
Értitek? Rengeteg ilyen torzítás keletkezne. Nem, a józan ész alapján, mind a 12 olyan különböző és olyan távoli vidéken
kezdődött el, hogy valamennyi szín, mindenféle hőmérsékletű hely megtalálható bennük: annak érdekében, hogy
egymástól amennyire csak lehet, eltérő kultúrák számára kínálják föl az egész emberiségre érvényes szabad választás
lehetőségét. Azért, hogy a különbözőségeiteket egy napon majd összekapcsoljátok egymással.
A spiritualitásban élő józan észről már beszélünk nektek egy ideje. A Szellem jóindulatú. Hadd definiáljam most a józan
ész hiányát - ez azzal járna, hogy legyek kerülnének Uluruba. (Kryon humor) Azoknak, akik most itt ülnek, ez
humorosnak hangzik. Isten jóakarata ismer titeket. Isten jóindulata és a mód, ahogyan a dolgok történnek az évek alatt,
kiegyensúlyozott és gyönyörű. A csomópontok mindig itt voltak és mindig ismertek voltak, ezek az emberiség
teremtésének központjai. Ezek képviselik a plejádiak megérkezésének helyét, akikről azonnal beszélni fogunk.
A nullpont akkor nyílik meg, amikor beazonosítjuk a párt, és így már egy másik rendszert kapunk. Az eredeti plejádiai
otthon tudása, a Teremtő Forrásból, a teremtés földi központjaiból származó rendszerből, az egyensúlyok rendszeréből
érkezik. Húzni és vonni - a társam ezt nem érti. Végül hadd mondjak csak ennyit: a csomópontokat és nullpontokat mi
húzó-vonó rendszereknek hívjuk. Amint kinyílnak, kiegyensúlyozottá válnak. Minden, amit a fizikából, a kémiából, a
tudományokból ismertek, az egy kiegyensúlyozott rendszerből kiinduló feltételezésre épül. A fizika törvényei az
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egyensúlyon alapulnak, vagy másképpen szólva azon, hogy mindig lennie kell egy párnak. A DNS-molekula, amelyet most
a hangokkal ünnepeltek, párokban alakulnak ki. A 12-esen alapuló matematika az, amely mindennek része, még a
tudatosságban is létezik vonzás és taszítás. Így működik ez a galaxisban, és a saját életetekben. Így működik ez a
csomópontokban és a nullpontokban is. A Naphoz énekelt minden hangban ott a Plejádi valóság elismerése. Ez egy olyan
dolog, amelyről már rengeteget beszéltünk, mégsem eleget. Egy picit többet szeretnék felfedni egy nagyon gyönyörű
dologról, így most figyelmeztetem a társamat, hogy érzelmekkel telített részhez értünk. Szeretném, ha összekötnétek a
pontokat kedveseim. Tudom, hogy ki fog figyelni ezekre, és ezekre a szavakra a szobán kívül. Tudom, hogy hitetlenség
van azzal kapcsolatban, hogy ilyen dolog lehetséges, ami más tradíciókon alapul, és amely nagyon különbözik az
ősökétől.
Gyakran őrültségnek tartják az ötletet, hogy talán egy, a galaxisban élő másik faj teremtette meg az emberiséget, vagy
másképp mondva, biológiailag átalakították és megváltoztatták. Hát nem az. Ez egy annyira gyönyörű, oly sok kultúra
által megosztott teremtéstörténet, hogy nem lehet véletlen. Minden jóindulattal, komolysággal, szépséggel együtt most
ismét arra hívom fel az antropológusokat, hogy kezdjék el megkérdezni a bolygó kultúráit, különösen azokat a kultúrákat,
amelyek az általunk csomópontoknak nevezet hely körül élnek, hogy: „Mi a ti teremtéstörténetek?” Hasonlóságokat
találnátok mindegyikben. A történet nem lenne azonos, de lenne oly sok a hasonlóság, amely az M45 felé mutat. Egy kis
halmaz az égen, nem a legfényesebb, nem a legkézenfekvőbb - mégis ez maga az otthon. Ezt ünnepelték itt az ősök az
álomösvényekkel. Ismerték őket, akiknek a nevét nem tudjátok kiejteni. Ugyanez a helyzet Lemúriában. Ugyanez a
helyzet a Shasta-hegyen, mindenhol ugyanez a helyzet. Hogyan volt jelen minden ilyen kultúrában ugyanaz a fajta
történet, és hogyan lehet, hogy még az ég meghatározott alakzatát is a teremtéstörténetben szerepet játszó mitológiai
alakok után nevezték el anélkül, hogy egyszer is találkoztak és ismerték volna egymás hitrendszerét? Az egyedüli válasz,
amelyet a józan ész alapján adhattok az, hogy léteznie kell a plejádiakkal alkotott közösségnek. Ez a bolygó
teremtéstörténete és gyönyörű. Továbbra is gyönyörű marad. Most szeretném személyesebb hangvételben folytatni.
Vannak olyanok, akik imádkoznak és meditálnak a bolygón, valamint, akik látják és érzik a bennük lévő Istent. Ahogy a
Felsőbb-Énedhez csatlakozol, ismerni fogod a Teremtő Forrást is. Egy monoteikus Föld ismeri Istent. Szeretném
személyes hangon folytatni, mert azok, akik a magokat belétek ültették, ugyanazt az Istent ismerik. Együttesen, nem
pedig, mint egy különálló plejádi isteni rendszer részei. Nem tudjátok, ha valamit nem tudtok, ezért amikor azt mondom,
hogy ők egy megvilágosodott faj, az nem jelent számotokra semmit. Nem jelenti azt például, hogy fejlett technológiával
rendelkeznek. Mi lenne, ha azt mondanám nektek, hogy a legfejlettebb technológiájuk magából a Forrásból származik? A
mesteri fizikus felfedi a dolgok működésének rendjét egy olyan faj számára, amely teljes mértékben csatlakozik a
Teremtő szeretetéhez. Amely képes utazni a galaxisban ezzel a tudással, Isten jóindulatával és tudásával, ugyanazon
Istenével, akihez az imáitok is szólnak.
Ez azt jelenti, hogy ők a fivéreitek és a nővéreitek. Amikor a szüleitekre gondoltok - a biológiai szüleitekre, még ha el is
távoztak már -, ők bennetek élnek. Oly sok minden van a DNS-etekben, amely még nem látható a számotokra, és oly sok
alapvetően spirituális dolog, amely tartalmazza az őseiteket is. Az életerő, amelyhez magatokban szóltok és amely ahogyan ti hívjátok - a DNS-etekben található, szintén tartalmazza az ősöket. Ha egy napon majd eltávoztok, akkor
ugyanazt az életerőt fogjátok a gyermekeitekbe áthelyezni. Rátok fognak gondolni és tudják, hogy még mindig léteztek
valamilyen módon az emlékeikben, az elméjükben - pont úgy, mint ahogyan apáitok és anyáitok is léteznek. Nem számít,
hogy ezúttal mi történt köztetek, vagy miként nőttél fel. Akár jelen volt a jóindulat a családban, akár nem, hordozzátok
őket. A szándékuk, a bennük lévő isteni jóindulat bennetek él. Még most is elérhetők számotokra, még most is szólhattok
hozzájuk megbocsátásért, illetve ez fordítva is megtörténhet. Ennek bizonyítékát az őslakosok adják, mivel ők
valamennyien beszélnek az őseikhez. Beszélnek hozzájuk és tudják, hogy ezen örökségük él és nem halhat meg. A
plejádiak még mindig itt vannak.
Majd egy évvel ezelőtt elmondtuk Yaw-ee-nak, hogy az édesanyja Plejádi. Elmondtuk azt is, hogy még itt van. Pontosan
ez az, amit el akarok mondani nektek. Szeretném, ha megértenétek, hogy ez egészen személyes: az ősök biológiája
bennetek él! Bennetek él. Nem elvont fogalomként, hanem olyanok valóságaként, mint akik még mindig itt vannak.
Figyeljetek kedveseim! Adott egy rendszer, amelyben egy faj a jóindulat és Isten szeretete által megalapoz egy másikat a
galaxisban. Idejön és nem tud hazamenni, mert lényükkel itatták át a Földet és a köveket. Ők alkotják a Hálókat, és az itt
lévő emberekben élnek tovább. Tudva, hogy soha nem térhetnek haza, hogy a bolygó részei lesznek a csomópontokban
létezve, ottmaradva. Addig, amíg itt emberek élnek, ők is itt lesznek. Esdekelve kérlek benneteket, hogy ismerjétek meg
őket, mert mindig is bennetek éltek, ahogyan anyátok és apátok is bennetek él. A következő meditáción, amint a
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következő hangot éneklitek majd, szeretném, ha éreznétek a mosolyuk és ölelésük melegét, ahogy talán végül az
emberiség kimondja: „Köszönjük, hogy szerettek bennünket!”
Kedveseim, megszentelt földön vagyunk. Sokkal szentebb annál, mint amelyiken eleddig bármelyőtök is lett volna,
köszönhetően a kontinens oly hosszú éveken át megőrzött - ti úgy mondanátok - romlatlan energiáinak. Emiatt Aṉangu
titkokat rejt. Most, 1987 óta a bolygón élő őslakosok legmélyebb titkai közül elkezdett pár napvilágra kerülni. Néhány az
időseknek és az ősöknek köszönhető, mások pedig nem. Mindez nem véletlen, mert most jött el az idő arra, hogy ezen
dolgok közül néhányat megismerjetek. Az Aṉanguk nem fogják feltárni titkaikat, mert ez nem az ő dolguk. Nem mutatom
be az összeset, csak azokat, amelyek most illeszkednek a beszélgetéshez. Szeretném, ha ismernétek tanításunk
jóindulatát és szépségét.
Folyamatosan mondom ám a társamnak, hogy ezt nem jól ejti ki, dehát a szándék megvan rá legalább. Az egyik
legnagyobb titok, amelyről tudnotok kell, az egyik legmélyenszántóbb is egyben az általuk hordozottak közül. A 12
csomópontot egyszerre termékenyítették meg a bolygón, és az ezt követő évezredek alatt az következett be, amire
számítottatok is - változatosság alakult ki. Olyan helyzetek, amelyek azt okozták, hogy a vérvonal tisztasága felhígult mindenhol, kivéve itt. Az ereikben folyó vér, amely azzá teszi őket akik, csak egy lépés távolságra van a Plejádokétól.
Csak egyetlen lépésre, senki más nem rendelkezik ehhez hasonlóval. Ahogyan számítotok is rá, - vagy talán nem is
sejtitek, - hogy ezzel az egy lépésnyi távolságból fakadó tisztasággal olyan dolgok találhatóak meg bennük, amellyel senki
más nem rendelkezik a bolygón. Ha akarják, akkor a tudatosságuk által olyan dolgokat lennének képesek véghezvinni,
amelyeket ti nem tudnátok. Csak egy lépésnyi távolságra vannak a plejádi szülőktől. Vannak dolgok, amiket bárcsak
elmesélhetnék nektek, de itt és most csak utalhatok rájuk: olyan plejádi energiák látói ők, amelyekre ti nem vagytok
képesek. Ők a sziklák nézői - elgondolkoztatok már azon, hogy mire is figyelnek? Miért nézik azt már 44.000 éve? Talán
csak egyszerűen a hagyományok miatt? Elárulom nektek - nem. Milyen érdekes, hogy ezen csomópontokban sok
anomália fordul elő. Ha egy olyan csomópontban vagytok, amelyhez könnyű eljutni és sok ember látogatja őket, akkor
tudatában lesztek egy tipikus jellemzőjüknek. Az emberek dolgokat látnak bennük. Néha fényeket az éjszaka közepén ott,
ahol nem kellene, hogy legyenek. Néha megmagyarázhatatlan energiák vannak jelen. Az Aṉanguk mindig is látták a
fényeket. Vannak olyan helyek a sziklában, amelyek világítanak. A nézők tudják, hogy ezeket sohasem hagyták el, és a
kapcsolat folyamatosan jelen van. Nem fények ők, hanem a szüleik. A sziklák beszélnek hozzájuk: a teremtés daláról, az
álmaikról és az álomösvényekről - amellyel a bolygón csakis ők rendelkeznek. Meg kell őrizniük önmaguk számára, mert
ha megosztanák, akkor az olyan lenne, mintha felhígítanák azokat. Tudják ezt.
Nem adok ki semmit, ami túl mesterkélt lenne. Elmondom inkább, miért is kellene tisztelnetek őket. Azt is elmondom
nektek, amit most tudnak: a Föld megváltozik. Vannak olyan jövendöléseik, amiket nem mondanak nektek el, és amelyek
úgy határozzák meg a napéjegyenlőség második precesszióját, mint a jóváhagyás idejét. Amikor ezekben az években arra
tekintenek, ami a saját nemzetségeiken belül történt meg, akkor talán nem is tűnik fel számukra, hogy ez már maga a
jóslat. Eljön majd az idő, amikor az Aṉanguk álomösvényei csak a szél szépségében és a sziklák közti hangokban jelennek
majd meg. Amikor minden, ami ők voltak, az a sziklákban megtestesült életerőben jelenik meg. Eljön az idő, amikor az
innen nem messze található - általatok Ulurunak nevezett szikla - sokkal nagyobb szentséget fog képviselni, mint
manapság. Mikor az emberek eljönnek ide, nem fogják megérinteni és megmászni, mert valami értékeset, gyönyörűt és
tisztát fedeznek fel benne. Az Aṉanguk soha nem hagyják el a bolygót, a bolygó őrzői lesznek. A szépségük és a
tisztaságuk által valamilyen módon mindig itt lesznek. Ezt ők pontosan tudják. Énekelnek is róla. Ők a legősibbek. Mély
titkokat őriznek a saját biológiai vérvonalukról is. Ha egy Aṉangu együtt hálna egy bármilyen más, nem tisztán egyszerű
emberrel, a különleges képességek nem maradnának el. Ezért kémiai, genetikai szempontból valami szokatlant és
különlegeset képviselnek a bolygón. Más szóval, a tudomány által bizonyítható, hogy ők mások. Ők a Föld látói.
Tudatosságuk a Föld része. Nem léteznek külön, mint ti. Szeretném, ha elgondolkodnátok ezeken a dolgokon. Szeretném,
hogy a következő alkalommal, amikor látjátok valamelyiküket, megértenétek azt a tiszteletet és szépséget, ami itt jelen
van. Ez az otthonuk. A dalok, amelyeket énekeltek, kapcsolatot jelentenek az istenihez. Ők is rendelkeznek ezzel, ti is
rendelkeztek ezzel. Azt kellene lássátok ebből kedveseim, hogy valami mélységes dolgon osztoztok - a teremtés
szépséges álomösvényeinek a megértésén. Ezért vagytok most itt.
Kedveseim, Kryon tanítása mint mindig, emberközpontú. Nem az ember körüli dolgokra, hanem mindig az emberre
koncentrál. A jelenleg zajló intenzív és mély változások miatt lehet Kryon egyáltalán itt. Ha 20 évvel ezelőtt leírtuk volna
nektek, hogy mi történik majd ebben a teremben, ezen az eseményen, amelyen részt vesztek, és azt csináljátok, amit
éppen tesztek - sokan közületek azt mondta volna, hogy ez nem lehetséges. A tudatosság változása a percepcióban is
tetten érhető, talán még a megengedésben is. Megengeditek magatoknak, hogy félretoljátok azt a múltat, amit annyian
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annyiszor elmondtak nektek. Megengeditek magatoknak, hogy a hitetlenségetek gátját áttörve igazként fogadjátok el azt,
ami most történik. Pontosan erre kérünk titeket most: ahogy olyan mértékben eklektikus csoportot alkottok, amilyen
mértékben az csak lehetséges, ahogy egymás ellen megszólaltatjátok a hangokat, olyan módon, ahogyan azt tanították
nektek - és talán nem egészen értitek, de pontosan érzitek azt, hogy mit is tesztek. Még az eklektikusság sem a
legtalálóbb szó arra, ami most zajlik.
Szeretném, ha kicsit jobban megbecsülnétek magatokat. Hunyjátok be a szemeteket és képzeljétek el, hogy a nap már
lement. Ma este talán elsétáltok a szállástól és annak fényeitől, majd felpillantotok az égre. Elakad majd a lélegzetetek a
fent látott fényektől, talán a közeli galaxisokat is látni fogjátok majd. A Tejúton lévő csillagok száma pedig oly hatalmas.
Csak egy töredékét látjátok, és még ettől is elakad a lélegzetetek. Ezt látják a tiszták az otthonaikból - minden egyes
éjszaka ezt látják. Tehát most már értitek, hogy amikor a saját - azt mondanám - vérvonaluk után kutattak, akkor egyből
tudták, hogy kik is ők valójában. De azt nem gondolom, hogy ti tudnátok ezt. Ma este szeretném, ha felnéznétek a
csillagokra, csak egy kis időre. Talán magadhoz szólva meg is kérdezhetnéd: „Ki vagyok én?”. A teljes kép sokkal
hatalmasabb a jelenlegi tudásotoknál. Az első dolog, amit kérdezek tőletek az az: lehetségesnek gondoljátok, hogy
csillagok milliárdjai közt, amelyeket fent láttok, tulajdonképpen bármelyik rendelkezhet olyan naprendszerrel, mint a
tiétek? A válasz: természetesen. Aztán megkérdezem: gondoljátok, hogy csak azok közül, amelyeket szabad szemmel ti is
láthattok, akár egy naprendszerben is kialakulhatnak a ti bolygótokhoz hasonló kedvező feltételek? Pontosan, így van.
Hozzátok hasonló lények, hozzátok hasonló DNS-sel néznek vissza felétek azon töprengve, hogy mekkora a Tejútjuk
kiterjedése, vajon léteztek-e és ha igen, akkor hol. Lehetséges, hogy az égre feltekintve nem csillagokat láttok, hanem
tudatosságot, amely összeköti a galaxist? Elmondom nektek a választ: igen. Ennél tovább is megyek. Szeretném, ha ma
este megkérdeznétek a Szellemet, ahogy csendben felnéztek a csillagokra. Nézzétek meg, hogy milyen választ kaptok.
Tudjuk, kik vagytok. Mindenki tudja.
Ez az, aminek nem vagytok a tudatában. Vannak messzi-messzi, más tudatosságú helyek, ahol az ott élők olyan
varázslatos helyről beszélnek, ahol más élőlények, akik úgy néznek ki, mint ők, akik rendelkeznek DNS-sel, mint ők,
valami olyasmire képesek, amire ők nem. Spirituális evolúcióra. Képesek változásra, végső fokon még alakváltásra is
pusztán a tudatosságukkal, ahogy felszívják Isten szeretetét, ahogy megváltoztatják társadalmaik szerkezetét, ahogy
jóindulatuvá válnak, ahogy elkezdik szeretni egymást olyan módokon, amelyekkel még soha nem találkoztak. Egyik
társadalom a másikat. Ti nem tudjátok, hogy ez egy ajándék, és mások erre nem képesek. Ez tündérmesének hangzik
civilizációk milliói számára, akik a hagyományukban, a mitológiájukban megőrzik a ti történeteteket, miszerint van egy
csillag az égen, amely megváltoztatja a galaxist. Ti pedig kifelé tekintetek és azon tűnődtök, hogy egyedül vagytok-e.
Sokkal több olyan van itt, mint gondolnátok, ami Isten szeretetét és szépségét, az emberi lény erejét hirdeti fennhangon.
Ez az a fordulat, amiről mondtuk, hogy megérkezett. A szabad akarat által akár még fel is gyorsíthatjátok, vagy éppen le
is lassíthatjátok. De ez a hely itt és most arra való, hogy felnézzetek és megkérdezzétek: „Ki vagyok?”. Ez a megfelelő
hely számotokra, hogy válaszokat kapjatok. A válasz pedig csodálatos lesz.
Kedveseim, ez most egy rövid befejezés lesz. Amikor is újra emlékeztetni szeretnélek benneteket arra, hogy hol is
vagytok. Ez az a hely, ahol megadjuk Uluru párjának a helyét. A csomópont és a nullpont. De mielőtt ezt megtennénk,
olyan új információkat osztanék meg a csomópontokról és a nullpontokról, amelyekről eddig még nem beszéltünk. Most
összekötöm az eddig különálló pontokat, hogy az értelmet nyerjen egy körülöttetek lévő, állandóan változó energia
számára. Ez másképpen annyit tesz, hogy minden hatással van mindenre. Most egy zenei kifejezést, a „szenioritást”
alkalmaznék a fizikára. A szenioritást nehéz leírni, a zenében a hangok viszonya közti különbségekre vonatkozik. Ha
hallotok egy dúr hangsort, annak van egy meghatározott „szenioritása”. A mollnak ettől különböző „szenioritása” van.
Most ezek alapján azt mondjuk nektek, hogy a tudatosságoknak különbözik a „szenioritásuk”. Ti úgy hívnátok őket, hogy
pozitív és negatív dolgok különböző aspektusai működnek együtt úgy, amely egy meghatározott „szenioritást” alakít ki.
Azért adom át ezt most nektek, hogy elmondjam: az általunk tanított dolgok a kezdetektől fogva többdimenziósak, ezért
a linearitás dobozán kívülre kell, hogy lépjetek.
12 csomópont és 12 nullpont van. Elmondtuk ugyan, hogy mindegyik párba rendeződik, de azt nem mondtuk, hogy
napról napra mindegyiknek ugyanaz lenne a párja (Kryon humor). Csak két olyan van, amely tartósan mindig együtt
marad és együtt kell, hogy működjön. Az egyik az a pár, amelynek Maui, Hawaii a része, a másik pedig az, amelybe a
boliviai Titicaca tó tartozik. Az összes többi bármerre mozoghat a bolygón - annak függvényében, hogy milyen a bolygó
tudatossága és mikor vált a pár nyilvánosan ismertté. Ez talán nem felel meg a linearitásotoknak, amely olyan dolgok
után sóvárog, amelyek soha nem változnak. Üdvözöllek benneteket az új valóságban! Ha egyszer beazonosították őket,
akkor a pár tagjai örökre együtt maradnak. Ulurut már ismeritek, itt vagytok. Három olyan hely van, ahová ez tartozhat.
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A most kimondandó ma lett rögzítve, nagyon is értelme van, és a szenioritás gyönyörű. Uluru párja a Logan hegy,
Kanada északi tartományaiból.
Ha megnézitek a hely ősiségét, szépségét és mindazon dolgokat, amelyek egy ellentétes polaritást tudnak képezni, mind
a Logan hegyre mutatnak. A magassága, a fenségessége - a hőmérséklete (Kryon humor) - mind ellentétes az ittenivel.
Menjetek most el erről a helyről - mindörökre megváltozva.
És ez így van.
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