Amikor a pillangó meglibbenti a szárnyait
Newport, Kalifornia - 2016. december 4.
( Forrás: http://www.kryon.com/CHAN2017/k_channel17_Newport.html )
Hogy segítsék az olvasókat, a tisztább megértés érdekében Lee és Kryon újra átvizsgálták ezt a közvetítést. Az írott
anyagba esetenként plusz információ is belekerülhet. Az élőben elhangzottak sokszor olyan energiát hordoznak, és
olyasfajta kommunikációt tartalmaznak, amelyet a nyomtatott szöveg nem képes visszatükrözni. Szóval, élvezzétek ezt a
kibővített üzenetet, ami Newport-ban, Kaliforniában lett átadva.

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Vannak néhányan, akik meg vannak győződve arról, hogy a széken ülő férfi egyszerűen a saját Felsőbb-Énjét közvetíti. Ez
ennél sokkalta több, és mindezen évek alatt nem történt egy kísérlet sem arra, hogy ez bizonyítást nyerjen. Az oka, hogy
szabad akarattal rendelkeztek. A legnagyobbtól a legkisebb érzékelésig, az ennek elfogadására vagy visszautasítására
született választás az ajándékotok a bolygón. A Szellem sohasem fogja megérinteni eme szabadságotokat.
Amit a Szellem tesz értetek és veletek, az annak engedélyezése, hogy mit is hagytok neki megtenni. Félelemmel vagy a
hitetlenséggel könnyedén meg tudjátok állítani az igazságot vagy a jóindulatot. Mindig ti irányítotok. Itt van egy idevágó
mélyenszántó kérdés: Megengeditek önmagatoknak, hogy érezzétek az ide beáramló kíséretet egy pillanatra? Kitágítja-e
a hiteteket kedves emberek, hogy azt gondoljátok: vannak olyanok itt, akiket nem láttok, tágítva ezzel az általatok
fizikailag lehetségesnek ítélt dolgokat? Feszegeti-e a hiteteket, hogy azt gondoljátok: létezhet olyan fizika, ami "tudással"
vagy tudatossággal rendelkezik? Talán még nem tudtok mindent?
A doboz, amiben a legtöbb emberi lény él, a védelem. Abban hisztek, amit mondtak nektek, és arra tekintetek rá, ami
már kitudódott a múltban. Aztán ez a két dolog válik a valóságotokká, és határozza meg a jövővel kapcsolatos
elvárásaitokat. Hol van ebben a dobozban Isten szépségének a megengedése, amely kívül áll azon, amit elmondtak
nektek? Lehetségesnek gondoljátok-e, hogy amikor bemásztok a kis kamrátokba és magatokra csukjátok az ajtót,
közülünk mégis milliárdnyian ismerik a neveteket és a helyzeteteket? Talán azért bújtatok el a kamrába, hogy sírjatok és
egyedül legyetek, de fogalmatok sincs róla, hogy ki is van ott valójában.
Ez a bizonyos közvetítés sokféle irányvonalat vehet fel. El akarom mondani nektek, hogy most mi is zajlik a bolygótokon.
A legutóbbi alkalommal, amikor emberi lények előtt ültem, egy kérelemmel éltem: állítsátok félre az emberi beállítottságot
egy pillanatra, mintha egy másik bolygóról jöttetek volna, és épp most bukkantatok volna rá erre a tanításra! Játsszátok
el, hogy nincs közötök semmihez itt a Földön, és pusztán csak megfigyeltek! Ez az elfogultság teljes mértékű hiányát
teremti meg bennetek mindennel szemben, amit csak megtapasztaltok.
Azt szeretném, ha ezen alapigazsággal kezdenénk. Amikor az emberek kivetítik a jövőt, akkor mindezt arra alapozva
teszik meg, amiről tudják, hogy korábban megtörtént. A pszichológiában ezt emberi természetnek nevezik. A mód,
ahogyan az emberi lények tegnap viselkedtek állítja be annak az elvárását, hogy mi jön holnap és azután. Ha semmi
olyan nem történt korábban, ami egy új nézőpontot adott volna nektek, akkor egyszerűen lemásoljátok a jövőre nézve
azt, ami korábban megtörtént.
Hadd adjunk át nektek egy példát! Egy csodálatos hatévessel vagytok együtt. Ez talán a gyereketek, talán nem, de a
hatéves a rokonotok. Belenéztek a szívébe, és csak ártatlanságot, szeretetet és szépséget láttok. Azt mondjátok a
hatévesnek: "Mi az, amit igazán szeretnél a jövődre nézve? Mondd el nekem, hogy milyen lenne az életed, ha le tudnád
festeni a tökéletes képet róla - a leggyönyörűbb dolgot, amit csak szeretnél a jövőben!" A hatéves felnézne rátok és azt
mondaná: "Ez könnyű! Az összes játékot szeretném mostantól egészen a halálomig. Az összes játékot akarom! Aztán

veled szeretnék lenni. Azt akarom, hogy fogd a kezem, ameddig meg nem halok, mert így biztonságban vagyok. El
akarok menni mindenfelé veled, és veled együtt csinálni mindent. Élvezni akarom azt, amim van. Ez lenne a legjobb!
Gondolj csak az összes szuper és izgalmas, és egyre több játékra, amim lenne!" Ez a hatéves tökéletes jövője.

Aztán egy pillanatra vesztek egy mély levegőt, és felismertek valamit. A gyermek a jövőre nézve sohasem említett
jelzálogot, egészséget, vagy bármi más egy felnőtt számára igazán fontos dolgot, mert a hatéves csupán 6 évnyi élettel
rendelkezik ahhoz, hogy kivetítse a jövőt. Értitek, hogy mit mondok? Még felnőttként is az alapján vetítitek ki a saját
jövőtöket, amit korábban megtapasztaltatok. Ha valami drámaian megváltozik, akkor a hatéves azonnal félelmet és az
egyedüllét rettegését, az öröm- és játéknélküliséget fogja kivetíteni. A felnőtt ugyanezt fogja tenni felnőtt
paraméterekkel, de az elvárások ugyanazok - az érkező dolgok az alapján való mérlegelése, hogy mi hogyan történt a
múltban.
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Kedves emberek, ne becsüljétek alá a (2012-es) váltást! Az asztrológia és az ősök számmisztikája kapcsán értesültetek
róla. A csillagok maguk minden itt megtörténő dologra rátekintenek, és ismernek benneteket. Ez a váltás, amiben benne
vagytok, újra fogja írni az emberi történelmet és az ember jövőjét. Hadd adjak át nektek egy feltételezést! Elkezdtek
hazajönni! Nos, ez nem az volt, amire számítottatok, ugye? Elkezdtek hazajönni. "Mit értesz ez alatt Kryon, és mi az a

haza?"

Hadd terjesszük elő ezt a feltevést! Kedves öreg lelkek a teremben, és akik ezt hallgatják. Korábban már
keresztülmentetek ezen, és nem csupán a Föld bolygón. A Világegyetem gyermekei vagytok, és ez a galaxis jól ismer
benneteket. Szó szerint évmilliók óta vagytok biológiai lények ebben a galaxisban, és ez az emlék egy különleges helyet
foglal el az Akashátokon belül. Ez egy olyan különleges hely, ami elkezd felébredni bennetek, és elkezdtek valamit érezni.
Néhányan közületek úgy kezdik el előrelátni és megérezni ezt a váltást, mintha emlékeznének rá korábbról. Ismerősnek
érződik. Valami történik a bolygón, de nem tudtok a lényegre rátapintani, hogy mi is az, mert az látszólag nincs benne a
hírekben, vagy bárhol máshol. Az belül van, és intuitív.
Egy lassú tudatosság, váltás, változás lesz jelen még magában a társadalomban is, azzal kapcsolatban, hogy az mit, vagy
hogy mit nem akar. Ez nem feltétlenül mind metafizikai, hiszen ez a főbb irányvonal. Azonban az öreg lélek az, aki a
frontvonalon van. Elkezdtek olyan információt fogadni, ami jó érzés lesz. Ez intuitív tudatosság, és az emberi evolúciót
képviseli. Ez az első hely, ahonnan érkezik. A második hely az egyetemes Akashátok. A más bolygókon lévő távoli
múltatokból elkezdtek emlékezni erre a "váltás" eseményre. Minden egyes bolygón többféle módon megtörtént ugyanez a
váltás, ami egy "felemelkedett állapotba" vitt bele. Ez egy spirituális forgatókönyv volt, és újra itt van.
Hazafelé tartotok, mert az "otthon" a magasabb tudatosság. Az otthon a bölcsesség. Az otthon a béke a Földön. Az
otthon az együttérző cselekedet. Az otthon az, ahol tudjátok, hogy lehettek. Az otthon a szeretetre alapozott élet. Az
otthon azon sokrétű spirituális rendszerek összessége a bolygón, amelyek talán nagyon különbözőek, ám melyek
tiszteletben tartják egymást azért, hogy választásuk szerint imádkozzanak. Ez az otthon. Ezt már láttátok korábban, és
lassan eljön újra. Ezen a reggelen azt mondtam nektek, hogy legyetek óvatosak azzal kapcsolatban, hogy mire is
számítotok, mert gyakran aminek hangot adtok, vagy amit elképzeltek, az lesz kézbesítve a számotokra.
Egy kis segítség, hogy keresztüljussatok a váltáson
Első számú: Át szeretnék adni egy olyan feltevést, ami segíteni fog benneteket abban, hogy együtt dolgozzatok ezzel az
emberiségben végbemenő hatalmas váltással. "Lazuljatok bele önmagatokba, és tudjátok, hogy ti vagytok a saját
szüleitek." Az emberek gyakran mással helyettesítenek, amikor elköltöznek otthonról. Ez lehet egy másik személy, az
egyház, vagy valami más olyan dolog, ami segíti őket abban, hogy kiváltsák a szülői energiát. Az emberek meg kívánják
ragadni más személy vagy energia kezét, mert különben feje tetejére áll a világ, és ez félelmetes némelyek számára.
Amit tesztek az az, hogy megragadjátok a bennetek élő Isten kezét. Meg tudjátok ezt tenni? El tudtok jutni egy olyan
fejlődést elősegítő helyre, ahol rendelkeztek azzal a tudással, hogy minden segítség belülről, nem pedig kívülről jön?
Néhányan észrevették azt, hogy ebben az új energiában nagyobb a hangulati ingadozás. Üdvözöllek az új Földön!
Ezekben a hangulati ingadozásokban - különösen a fénymunkások - hajlamosak arra, hogy azonnal segítségért kiáltsanak.
Azt kérdezik: "Miért érzem azt, amit érzek? Mi a baj?" Álljatok ellen ennek a csábításnak! Tudjatok róla, hogy a
hangulatváltozások energiájának része egy korábban sohasem látott, felfokozott önkiegyensúlyozó képesség. El
szeretném mondani nektek kedveseim, hogy létezik egy nagy, kinyújtott kéz, ami arra vár, hogy megragadja a tieteket.
Ez a csodálatos Felsőbb-Részeteké, a belső Istené. Isten belül van.
Kettes számú: A szenvedés vége. Ez egy olyasfajta szenvedés, aminek állandóan kiteszitek magatokat. Születésetektől
fogva olyan sok területen mondták azt nektek, hogy ha szenvedtek egy kicsit, akkor az jó dolog. Ez egy olyan régi
energiás alapigazság, ami nem igaz, és soha nem is volt az. A kultúrátok szintén azt mondja nektek, hogy méltatlannak
születtek meg, és ezt elfogadtátok. Ez egy olyan tendenciát hoz magával, hogy alacsonyabb tudatosságot ragasztotok
önmagatokra, ami aztán gyakran betegségbe vagy depresszióba alakul át. A megszentelt igazság az, hogy nagyszerűnek
születtetek!
Kedveseim, azért vagytok itt, hogy ünnepeljetek! Hadd tükrözze vissza az életetek ezt! A szabad választás arról szól, hogy
az emberek azt csinálnak, amit csak kívánnak, de nagyon vonzódnak azokhoz az emberekhez is, akik rájöttek erre. A
kiegyensúlyozottság nagyon vonzóvá válik. A bolygó népessége példaképként fog rátok tekinteni, mikor együttérzést és
egyensúlyt mutattok, mivel ez az, ahová az emberi természeten belüli változás tart, öreg lélek. Ti lesztek a frontvonalon,
hogy elsőnek érkezzetek meg ehhez az egyensúlyhoz.
Ti vagytok azok, akik a legtöbb tapasztalattal rendelkeznek. Ti vagytok a leginkább megedződve. Oly sok régi energián
küzdöttétek át magatokat a Földön, és az agyoncsapott benneteket. Elégettek a karón. Sértegettek benneteket, mert a
magatok módján szerettétek Istent, mivel több dolgot ismertetek, mint mások, és mivel rendelkeztetek egy kis
varázslattal. Most felébredtetek ebben az energiában, és minden, amit elmondtam elkezd felbukkanni. Vannak olyanok,
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akik látni fogják, hogy hogyan is kezelitek ezt. Azt fogják látni, hogy az arckifejezésetek békés. Talán azt mondják:
"Tölthetek veled egy kis időt?" Ez azért lesz így, mert semmivel kapcsolatban sem drámáztok. Nem reakciósok lesztek,
hanem inkább teremtők. Ez az, aki vagy, öreg lélek. Ezt érheted el és találhatod meg bent önmagadban. Az van ott, hogy
rátalálj.
Hármas számú: Félelem. Rájöttetek. A félelmet a sötétség okozza, a sötétséget pedig a fény hiánya. Csupán annyit kell
tennetek, hogy felkapcsoljátok a fényt, és a félelem eltűnik! Újra és újra meg újra elmondtuk, hogy az emberi lények
azért harcoltak egymással a történelem folyamán, mert nem látták egymást. Nem értették a mindennapi könyörületet,
inkább csak a körülöttük lévő sötétséget látták. Amikor felkapcsoljátok a fényt, és meglátjátok a másik személyt, akkor
meglátjátok a belső Istent a másikban! Aztán így szóltok: "Pont olyanok, mint én. Talán nem értek egyet velük, de pont
olyanok, mint én." Aztán elkezditek meglátni, hogy mi közös bennetek másokkal.
Amikor az emberiség többségénél ez bekövetkezik, akkor abba fogjátok hagyni egymás gyilkolását. Sokan vannak még
sötétségben, és igazából sohasem találkoztak még egymással. Csupán azt tudjátok egymásról, amit mások mondtak el
nektek róluk. Amikor az emberek felkapcsolják a fényt, akkor fogjátok végül "látni" egymást. A fényt nem lehet
felkapcsolni, ameddig féltek. A fényt nem lehet felkapcsolni, ha már eldöntöttétek, hogy a sötétségben maradtok, kedves
hatévesek. Mit döntöttetek el a jövőtökről? Ez ugyanaz a régi dolog, mint a múltatok?
Négyes számú: Létezik egy, a nagyobb képre történő ráébredés. A hatéves csupán azt látja meg, ami azonnal ott van
körülötte. Vigyétek csak el a hatévest egy körre a boltba, és tetszeni fog neki az utazás! Hallgatni fogja, hogy mi megy az
autórádióban, és élvezni fogja a játékát, amit magával vitt. Elviszitek a boltba, és azt is élvezni fogja. Körülnéz, lát
másokat, érdekes dolgokat, olyan ételeket, amiket szeret, aztán pedig hazaviszitek. A hatéves nem látta a forgalmat az
autótok körül, vagy hogy mi is volt a sebességhatár. Nem volt tudatában a közlekedési szabályoknak sem. Kell-e
jogosítvány, hogy odajussatok? Hol van a bolt? Nyitva lesz-e vagy sem? Van-e elég pénzetek arra, hogy megvegyétek a
termékeket, amikért mentetek? Mindezek a dolgok igencsak távol állnak attól, amit egy hatéves láthat vagy érzékelhet.
Azon nagyobb tudatosság, amivel most kezdtek rendelkezni, egy sokkalta nagyobb kép arról, hogy mi is történik veletek,
a családotokkal és az országotokkal. Ez elkezd egy bolygószintű tudatossággá válni, és elkezdi kiegyensúlyozni azt,
ahogyan gondolkoztok. Korábban is itt voltatok - tudjátok ezt. Elkezdtek rátekinteni arra, ami körülöttetek, nemzetiilletve bolygószinten zajlik, és azokra az energiákra, amik mások, mint amilyenek 50 évvel ezelőtt voltak. Aztán elkezditek
felismerni, hogy a bolygó számára nem esedékes egy háború. Mi történt? A nagyobb kép tudatossága, amivel
rendelkeztek, az emberi szellem fejlődésének a része. Ha a saját kis dobozotokban maradtok kedveseim, akkor az, ami a
dobozotokban megtörtént mindaz, amit tudtok, és válik azzá, amire a jövővel kapcsolatban számítotok.
Ötös számú: Nem tudok nagyobb nyomatékot adni ennek. A fény elkezd ragyogni, és ti elmozdultok felé. A fényt
érdemnek nevezik. Jelen pillanatban abszolút mindent megérdemeltek. Mindent. Ne hagyjátok senkinek azt mondani,
hogy nem! Ne hagyjátok a valami nagy, lenyűgöző épületbeli ún. spirituális embereknek, hogy azt mondják nem vagytok
azok! Ne hagyjátok a szüleiteknek sem! Ne hagyjátok a barátaitoknak sem, mert félre vannak informálva! Az igazság az,
hogy fenségesek és minden képzeletet felülmúlóan értékesek vagytok! Kedves öreg lélek, a te érdemed az, ami túl fog
juttatni az életed azon állandósult és ismételgetett jogfosztásán, amit újra és újra elmondanak nektek. Kitölti a
Akashátokat ez a tulajdonság! Soha nem jutottatok előre a múltban, fénymunkásként nem. Minden alkalommal, amikor
varázslatot használtatok, megbüntettek. A varázslat, amiről beszélek, a spirituális józanész, de mások ezt varázslatnak
látják, mivel az ő felfogóképességükből ez hiányzik. Sokan azt fogják mondani, hogy a metafizikai igazságok furcsák és
veszélyesek. Minden alkalommal, amikor elkezdtétek kinyitni az ajtót az előtt, amit éreztetek, kaptatok a fejetekre. Ez
önbizalomhiányt teremtett meg és félelem ciklussá vált.
Az új fizika
Kedvesem, egy kicsit szeretnék beszélni a fel nem ismert, vagy furcsa fizikáról. Óvatosan akarok beszélni róla, és be
szeretnék mutatni nektek valami megfontolnivaló dolgot. Sokan lesznek olyanok, akik hallani fogják ezt, forgatni fogják a
szemeiket, és nem fognak hinni benne. Csak az idő fogja megmutatni a számotokra a pontosságát annak, amit
elmondok, és még akkor sem biztos, hogy hisztek majd benne.
Vannak olyan fizikai tulajdonságok, amelyekkel jelen pillanatban csak játszadoztok. Nem számít, hogy milyen nagy
gyorsítótok van, akkor sem fogjátok felfedezni ezeket a dolgokat. Kétfajta fizika létezik. Van egy olyan fajta, amit tudtok
manipulálni, és van az abszolút fajta, amit csak megfigyelni tudtok. Léteznek olyan szubatomi részecskék, amelyek
mindkét fajtát vezérlik. Ez az, amiért a kezdetektől fogva azt mondtuk nektek, hogy meg tudjátok változtatni bármilyen
dolog tömegét. Ez azon fel nem ismert törvények miatt van, amik megengedik a számotokra, hogy manipuláljátok az ezt
támogató többdimenziós fizikát. Ez végül fel fog szabadítani benneteket a gravitáció alól, amikor is meg tudjátok tervezni
bármely tárgy tömegét. Nos, ez olyan dolgokat képvisel, amiket manipulálni tudtok.
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Azt a fajta fizikát, amit nem tudtok megváltoztatni, "magfizikának" fogom nevezni. Ez az, amit csupán megfigyelni tudtok.
A legnagyobb, és a leginkább zavarbaejtő ezek közül a számotokra az idő rejtvénye. Létezik egy szubatomi részecske,
amit "Higgs-részecskének" neveztek. Ezt a különleges részecskét azért kutatják, mert bizonyos fizikusok meggyőződése
alapján, képes elmozdítani a dimenziókat és az időt. Ez egy olyan mag-részecske, amit nem lehet elmozdítani.
Hallottatok az időutazásról? Ez a részecske, amikor megértik, egy különleges módon meg fogja ezt engedni a számotokra.
Képesek lesztek átfordulni más dimenziós forgatókönyvbe, és visszamenni az időben azért, hogy különleges módokon
figyeljétek meg a múltat. De nem tudjátok megváltoztatni azt, ami a megfigyelt időben történik - a múltat nem lehet
megváltoztatni. Ez egy alapeleme a fizikának, ami mindörökre ugyanolyan marad. A fizikának vannak más alapemelei is.
Valójában azt, amiről a társam ma (a Kryon szemináriumon) beszélt, az "Erőtérnek" nevezik. Ezek olyan alapelemek,
amelyek jóindulatúak aziránt, amivel kapcsolatba lépnek, vagy harmonikus energiát bocsátanak ki és megpróbálják
összehúzni a dolgokat. Ha tudnátok, hogy ez hogyan és miért is működik, mosolyt csalna az arcotokra, mert ez az a
fizika, amiben most éltek.
Jelenleg fontos dolgok
Ha elkezdenétek megvizsgálni a Higgs részecskét, akkor lassan meglátnátok, hogy a fraktál idő miért is működik úgy,
ahogy. Abbahagyom most a tudományoskodást, és inkább gyakorlatiasabbá teszem ezt az üzenetet. Vannak olyanok,
akik azt mondják, hogy az idő egy körben van. Ez így van. Valójában az idő energiák lenyomatát teszi rá, amelyek aztán
gyakran ismétlődnek. Bizonyára hallottátok már a mondást: "Az idő ismétli önmagát." Így igaz. "A történelem ismétli
önmagát." Úgy van. Tehát emiatt az idő körben való elképzelése, vagy hogy energiák lenyomataival rendelkezik a körön,
teljesen helytálló. Tehát, ahogy az idő körén haladtok - ami számotokra egy egyenes vonal - rá fogtok találni arra, amit
mi a "múlt energiajelzőinek" nevezünk. Ezeknek az energiajelzőknek talán nagyon is megvan az a lehetősége, hogy
ugyanazt a dolgot teremtsék meg, amit a legutóbbi tett - megismételve a körön belül. Itt jön újra, itt jön újra, itt jön újra.
Szociológusok, történészek, és különösen a fraktál idő teóriában hívők: egy újabb Világháború rég esedékes a
számotokra, kedveseim. Azonban, nem lesz ilyen! Ezt a lehetőséget 16 éve elhagytátok. A Szentírás összes jóslata szerint
meg kellett volna történnie. Látjátok, hogy a fraktál idő ténylegesen hogyan is hat minden jóslatra? Azt várták, hogy ez a
lehetőség megtörténik. Azonban észrevettétek, hogy mégsem így lett? Minden valószínűség ellenére, nem történt meg.
Hány évnek kell még eltelnie, mire az emberiség rápillant, és azt mondja: "Tudod, ez nem történt meg."? Hosszú évek
összes jóslata megijesztett és felkészített benneteket. Az emberiség többsége tulajdonképpen még mindig számít a
háborúra. "Itt jön" - mondják az emberek. Ha nézitek a tévét, néhány tudományos műsor azt fogja közölni: "Nos, az
érkezőben van." Ők még mindig a fraktál energiát nézik. Ez nagyon rémisztő dolog. Számos sci-fi filmetek olyan
forgatókönyvön alapul, ahol az már eljött! Mindez azért van, mert rendelkeztek az idő körén lévő dolog "elvárásának"
energiájával.
Figyeljetek ide! Az idő fraktáljának van egy nagyon érdekes tulajdonsága, és ez az, amit el akarok mondani nektek, mert
oly sokak számára annyira zavaró. Ha mélyrehatóan megváltoztattok valamit az idő körében, akkor azzal újraírjátok a
jövőt. Más szóval, azok a korábban létező fraktálok, amelyek hajlamosak voltak megismétlődni érvénytelenítődnek, és új
lehetőséget teremtetek meg a körön. Mondhatjátok, hogy egy kissé más dimenzióba mozdultatok el, ahol a régi jóslatok
nem fognak megtörténni. Ebben abszolút igazság van, és a fizika ezt meg is fogja mutatni - egy napon fel fogják ezt
fedezni. Tehát, miért mondtam el ezt nektek? Egy nagy eseményt, vagy nagyon más gondolkodást igényel az, hogy a kör
megváltozzon. Noha a Higgs részecske csak megfigyelni tudja a múltat, akkor az emberi tudatosság képes azt
megváltoztatni is! Nem akarunk túl műszakiak lenni, de még olyan fizikusok is vannak, akik abban hisznek, hogy amikor
megváltoztatjátok a jövőt, akkor megváltoztatjátok a múltat! (Retro-kauzalitás)
A "váratlan fordulat" kártya: Legutóbb, amikor veletek voltam, egy teljes beszélgetést adtam elő a váratlan fordulatokról.
Számosat felsoroltam közülük. Átadtam számotokra a váratlan fordulatok szabályait, és elmondtam nektek azt, hogy
azokat nem a Szellem teremti meg. Ezek lehetnek találmányok vagy ötletek, illetve személyek, akik megváltoztatják a
történelmet. Ami történik a következő: az emberek elképzelésekkel vagy magasabb tudatossággal előrehaladnak,
megengedve a Szellemnek, hogy aztán megadja számotokra a váratlan fordulatokat.
Például, észrevettétek azt, hogy néhány legmélyenszántóbb találmány mindenhol a Földön egyszerre érkezett meg a
bolygóra? Micsoda véletlen! Évszázadok repülés nélkül, majd a Wright fivérek csupán úgy egy héttel előzték meg a
franciákat! Folytathatjátok a sort másokkal is ilyen módon. Úgy tűnik, hogy a Föld egyszerre kapja meg az információt! Ez
nem pontosan igaz. Mi nem adunk nektek semmit sem. Helyette kissé megemeljük a fátylat, és azok az emberek, akik
képesek ezen gondolkodni, megteszik! Ez az, ami ismételten megtörténik. Tehát, amikor itt az ideje az idő fraktáljának a
megváltoztatására, akkor a saját szabályaitokkal, a saját tudatosságotokkal, és a saját rendszereitekkel teremtetek egy
váratlan fordulatot. Éppen most tettétek meg.
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Elmondtuk nektek, hogy a legutóbbi (amerikai - a ford.) választás egy váratlan fordulatot hozott el a számotokra. A
váratlan fordulat valami teljesen és totálisan váratlan és időszerűtlen dolog. Ez aztán onnantól megváltoztatja a dolgokat.
Az elnökválasztás kapcsán rendelkeztek egy ilyen váratlan fordulattal (2016. decemberi közvetítés). Nos, könyörgök
nektek, töröljétek el az elfogultságot! Ez kemény dió néhányatoknak! Töröljétek el, és figyeljetek ide egy pillanatra, mert
ez az első alkalom - és talán az utolsó is -, hogy valaha is elmondom ezt nektek! Vannak jelenleg olyanok ezen a bolygón,
akik érzékelni tudják a fraktálokat az idő körében. Ezeket "pre-cog"-oknak (előre tudók - a ford.) hívják. Ők érzékelés
útján előrejelzéssel rendelkeznek arról, hogy mi van érkezőben az önmagát megismétlő idő körén. (Különvélemény c. film
- a ford.)
A kormányzat tud róluk, és alkalmazza is őket! Ők azon kevesek, akik képesek érzékelni azt, ami már ott van, mert az idő
egy körben helyezkedik el. Emlékeztek rá? A fraktál idő az energia olyan elemeit mutatja be, ami ebben a körben érkezik
meg hozzátok. Ezért ők ezt képesek érzékelni, és jóslatokká formálni.
A nagy előrejelzés
Van egy olyan előrejelzés, ami kitűnik, és az elmúlt évben kezdték el látni, vagy kicsit korábban. A fraktálokon alapuló
előrejelzés az, hogy egy óriási, potenciálisan teljes pénzügyi összeomlás várható 2017 februárja vagy márciusa körül.
Közületek sokan hallották ezt, és ez rémisztő. A pre-cogok elkezdtek beszélni róla, majd mások szintén. Minél közelebb
került, annál többet beszéltek róla. Nos, ez szintén ugyanezt a logikát követi, mert azok, akik a pénzügyek, tőzsdék,
befektetések és nemzeti adósság mintázatait tanulmányozzák, szintén látják a mintát. Ők is elkezdték kiáltozni, hogy:
"Érkezik! Nem látjátok?" Néhány elemző azt mondja nektek, hogy azonnal tegyétek át az összes vagyonotokat más
formába. Sokan azt mondják, hogy a bankok hamarosan csődbe fognak menni. Amit el szeretnék mondani nektek az az,
hogy igazuk van. A fraktál csakugyan ezzel az energiával rendelkezik!
A pillangó hatás
Tudjátok, hogy mi a következő, amit elmondok nektek? Egy Edward Lorenz nevű ember filozófiáját. Amikor egy pillangó
meglibbenti a szárnyait, akkor valami jelentős dolog történhet meg a jövőben. Ez azért van, mert a kis dolgok
megváltoztatják a nagyobb dolgokat, a nagyobb dolgok pedig a még nagyobbakat. Igaza van, és a váratlan fordulat egy
hatalmas pillangó ám.
Itt van hát, amit el akarok ma mondani nektek. A többség a választásotok egy bizonyos kimenetelére számított. Helyette
egy váratlan fordulatot kaptatok. Hadd mondjam el, hogy miért is! Ha megtörtént volna, amire számítottak, akkor a
pénzügyi rendszer pontosan úgy maradt volna, ahogyan volt. Az a személy, akire számítottatok, átvette volna (az
elnökséget - a ford.) az előzőtől, és a rendszerek, melyekről meg volt írva, hogy összedőlnek, pontosan oda helyezkedtek
volna, és gazdasági működésképtelenségbe torkollt volna az egész. Annak, akit vártatok, nem lett volna oka
megváltoztatni semmit sem, mivel az általános érzet szerint minden jól működött.
Adjátok ki magatokat űrbéli látogatóknak, akiknek semmi érdekeltsége vagy elfogultsága nincs azzal kapcsolatban, ami
történt. Letekintetek egyfajta metafizikai módon, és azt mondjátok: "Nem érdekes, hogy ez a váratlan fordulat hogyan
fogja megváltoztatni azt, ami megtörtént volna februárban vagy márciusban?" Értitek, hogy mit mondok nektek?
Talán arra volt szükség, hogy egy furkósbotot tegyünk mindenbe, amit gyorsan meg is forgatunk? Ez annak érdekében
lenne így, hogy megváltoztassa a teljes és totális pénzügyi bukás kísértetét. Azt akarom, hogy meglássátok mi is fog
történni, és hogy ne féljetek tőle, amikor néhány csírája csendben felbukkanhat - mint egy csuklás a rendszerben, amikor
az túlságosan emelkedetté válik. De elmondom nektek, hogy enélkül a váratlan fordulat nélkül, "minden a régi" lenne. Ez
pedig pont a probléma megvalósulásához vezetne. Így a pre-cogoknak igazuk lett volna. A fraktál idő lehetőségek aztán
pontosan önmagukat igazolták volna be. De ehelyett a pénzügyi borzalom főbb energiája, a váratlan fordulat miatt
lehetséges módon érvénytelenítve lett. Emlékezzetek rá, hogy a szabad választással rendelkező emberek, és egy olyan
rendszer, amelyet ti terveztetek meg voltak azok, akik belehelyezték a váratlan fordulatot!
Előre mozdulás

"Kryon, mi fog történni legközelebb?" Kedveseim, ez tőletek függ. Mi a lehető legjobb szándékú kimenetel? Amit mondtok
és tesztek az olyan, mintha leadnátok a rendelést a Világegyetemnek és az Erőtérnek. Mit fogtok rendelni az
elkövetkezendő hónapokban? Gondoljatok erre úgy, mint az értékelésetek leiratára, amit átadtok a "Világegyetem
pincérének". Mi fog érkezni az asztalotokhoz? Nem fáradtatok még bele a legalacsonyabb elvárásokkal való rendelésbe?
Nem fáradtatok még bele abba, hogy szörnyű dolgokra számítotok más emberektől, amiket aztán meg is kaptok? Mit
fogtok ezzel kezdeni? A fizika a ti oldalatokon áll kedveseim, és fedezi a hátatokat. Azonban az elvárásotok által ti
irányítjátok azt, ami legközelebb megtörténik.
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Mint a többi váratlan fordulatnál, amiket korábban fogadtatok, a terv az, hogy folytathatjátok, és a bolygó gyorsabban
növekedhet miatta. Nem kell, hogy hosszú éveken át vonszolódjon minden egy jelentős világgazdasági összeomlás miatt.
Ez a mai nap üzenete.
Érzitek már a kíséretet? Érzitek azok mosolyát és örömét, akik ismerik a jövőtök lehetőségeit? Ti irányítotok, még ha
néhányan ennek ellenkezőjét is érzik. Azt szeretném, ha megfontolnátok ezt az üzenetet! Azt szeretném, ha
megnéznétek, hogy mi is történik a bolygón! Azt szeretném, ha beleszoknátok egy olyan üzemmódba, ahol reggel
felkeltek, és "leadjátok a rendeléseteket"! Emlékezzetek rá: gondoljatok a "lehető legjobb szándékú kimenetelre"
mindenből, amit csak láttok! Olyan dolgokat "rendeljetek", amelyek örömteliek, és a hatéves tudatlansága napjainak
elmúlását tükrözik. Helyettesítsétek be érettséggel, bölcsességgel és együttérzéssel!
Remélem ez fényt vet arra, hogy hogyan is működnek a dolgok ebben az új energiában. Még több váratlan fordulat van
érkezőben, és közülük néhány találmány lesz. Leginkább az egészséget és a jólétet, valamint a bolygón lévő emberiség
békességét fogják szolgálni.
Most zárom soraimat. Lesznek olyanok, akik hallgatják ezt, majd kisétálnak, és azt mondják: "Ez képtelenség. Ismerem
az emberi természetet." Kedveseim, ők épp most adták le a rendelésüket!
Legyetek békések! Lazuljatok bele önmagatokba, és legyetek a saját szüleitek! Ragadjátok meg a Felsőbb-Énetek kezét
ezen a napon, és amikor megteszitek, hosszabban fogtok élni!
Kryon vagyok, az emberiség szerelmese, és jó okom van erre.
És ez így van.
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