Kvantummá válni
Sedona, Arizona - 2009. június 13.
( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel09_sedona.html )
Hogy segítsünk az olvasónak, ezt az üzenetet újraközvetítettük (Lee és Kryon) és kiegészítettük a jobb érthetőség
kedvéért. Az élő közvetítés során gyakran olyan energiák vannak jelen, melyek egyfajta kommunikációt hordoznak, amit
a nyomtatott anyag nem. Élvezzétek hát ezt a feljavított üzenetet, amely Sedonában hangzott el 2009 júniusában.

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Húsz éve már annak, hogy mondom ezeket a szavakat társamnak. Tudjátok mit mondott erre nekem? „Meg kéne, hogy
változtasd a neved. Nem elég bolyhos, nem elég angyal-szerű… ki hallott még olyat, hogy mágneses angyal?” Ezt mondta
nekem 20 éve.
Vajon a mai napon ahogy most itt ültök, már értitek hogyan befolyásolja a bolygó mágnesessége a ti életeteket? Vajon
nem értelemszerű-e, hogy a fátyol másik oldalán mi szintén tudjuk ezt? Vajon nem értelemszerű-e, hogy ezek a dolgok
mind szinkronban vannak, hogy a fizikai dolgok, a fraktál dolgok, a tudatossággal kapcsolatos dolgok, mind kapcsolatban
vannak azzal amiért ti itt vagytok? Talán azért vagytok itt, hogy segítsétek a spirituális tényezőt a döntési pontokon?
Most kezdtetek hallani a tudományos részéről (Korábban, nap közben Greg Bradden mutatta be kutatásait). Hisz van aki
erre várt, mert annak, hogy mágneses mester nincs semmi értelme. Talán a közvetítésnek sincs semmi értelme. Sokszor
elhangzott, hogy az ember aki ott ül a széken: „csak színleli, hogy üzeneteket kap a fátyolon túlról.”
Tekintsünk vissza egy pillanatra. Ha akarod, lapozz vissza az 1989-es első üzenetekhez amit tőlem kaptatok. Ilyeneket
mondtam: Eljön majd az idő, amikor azokon a helyeken ahol eddig gabona termett, többé nem fog gabona teremni. Azt
is mondtuk, hogy ahol eddig soha nem termett, ezután teremni fog! Mondtam, hogy ami az időjárást illeti, alapos
változásokra kerül majd sor. Említettem ezt nektek. És most itt van, ez történik veletek!
Beszéltem egy tudatváltásról is és most itt van és azok akik majd csodálkoznak amikor megtörténik, csak azt mondom…
elmulasztottátok! Mindez itt van körülöttetek. Ezek történtek a 80-as évek végétől és ez történik most is. Minden itt van
körülöttetek. Ez egy döntési pont… egy pont, ahol az Emberi tudat eldönti, hogy elhagyja a bolygón ismétlődő energiák
sorozatát.
Elmondtuk, hogy a globális felmelegedés egy ciklikus dolog és hogy nem ti idéztétek elő. Most már elhiszitek? Látjátok,
mindezt megkaptátok üzenetben, most már a tudomány is rámutat. Világosan közöltük veletek azokban az elmúlt
években, hogy ez a melegedés rövid életű lesz és egy lehűlési ciklushoz vezet. Most ezt a tényt már publikálták néhány
helyen és most már ez tudomány. Vajon most már elhiszed?
Vannak itt olyanok, akiknek az értelme kezd összeolvadni az érzelmekkel. Kezditek venni az adást. „Lehet, hogy nem is
kell az angyalnak tollasnak lenni”, mondjátok. Talán helyénvaló az, hogy az igazságot olyan valakitől kapod otthonról, aki
szeret. Talán mégis helyénvaló, hogy egy mágneses mester szól hozzátok?
Vajon valaha is felmerült-e benned, hogy miért ilyen módon kapjátok ezeket az üzeneteket (közvetítéseken keresztül) és
miért ilyen régóta? Talán egy újabb véletlen? Majd elkezdesz nyomozni és megkérdezed: „Mikor kezdődött el mindez?

Mikor kezdte a tudós, Greg az ő utazását? Mikor kezdte a társam (Lee) az ő utazását? Mikor történt valami felismerés az
életetekben?” Néhány gyógyítónak is, akik itt ülnek köztünk, érdekesen történt az indulása. Mikor történt Peggynek a
tanítónak, az első felismerési fázisa? (Peggy Phoenix Dubro-ról beszél)

Visszakeresheted, legtöbbjüknek körülbelül 20 éve, éppen akkor amikor a váltás elkezdődött… éppen akkor, amikor indult
a behangolás. Vajon elég-e ez a véletlenekből? Mikor ismerte fel Dr.Todd, hogy mi a feladata a földön? Mindez ezekben
az években történt, amelyekről beszélünk. Túl sok véletlen? Talán…
Ez az elmúlt hat hónap üzeneteinek összegzése. Mert ezen idő alatt kaptátok az információt azokról a dolgokról, amelyek
most történnek veletek. Ma este egy olyan információt kaptok, ami majd megkülönbözteti a döntési pontot.
Vannak olyanok, akik azt mondják semmi értelme, hogy az Emberi Lény bármi mást tegyen ennek a fordulatnak az
idején, mint előtte bármikor. Vannak olyan Emberi Lények, akik azt állítják úgy vagytok tervezve, hogy elbukjatok.
Minden ciklus, minden civilizáció el fog bukni, amikor bizonyos események és civilizációs jellemzők bekövetkeznek. Azt
mondják, hogy az Emberi természetben soha nem lesz váltás, soha nem fog változni és hogy a ciklusok ismétlődni fognak
újra meg újra. Most pedig itt vagyok én és azt mondom, hogy ez most más. Most elértetek egy pontot, ahol elkezdtek
változni és fejlődni kvantum-szinten. A bolygónak kevesebb mint fél százaléka kell, hogy meghozza ezt a döntést, hogy
bekövetkezzen a bolygó teljes mértékű változása.
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Mágnesesség
Mit tanultatok ma a mágnesességről? (újra csak Gregg Braden anyagából) Hogyan egyeztetitek ezt össze Kryon
tanításaival? Én tudományosan adtam elő a folyamatot, annak ismertetésével, hogyan küldi a naprendszer a saját
gravitációs lenyomatát szó szerint a nap helioszférájába a napszél által… ez egy kvantum kommunikáció. Találkozva és
összekapcsolódva a ti mágneses rácsotokkal, a napszél betakarja a ti földetek mágneses rácsát, amely viszont betakarja
azt a mezőt, amelyet a ti DNS-etek teremt. Ezért ugyanazt az üzenetet amelyet a naprendszer kap, te szintén megkapod.
Ennek megfelelően, ez az a mágneses burok amelyben éltek. A DNS-etek mágneses és ez egy tudományos tény, amely
most már végre megállapítást is nyert. Ez az eset az, amikor a kicsi hat a nagyra és a nagy hat a kicsire. Ezt már
hallottátok a mai napon, ugye? Amikor elég ember gondolkodik másképp, amikor elég ember reagál együttérzéssel, egy
olyan emóciót bocsát ki tömegesen, amelyet már a tudományos műszerek is mérni tudnak. Ez már kihat magának a
bolygónak a rezgésszámára is! Vajon kezd már kialakulni az összefüggés, hogy amit gondoltok és amit tesztek változást
idéz elő? És ha ezt nem hittétek el ennek a furcsa pasasnak (Lee-re gondol), talán majd elhiszitek egy tudósnak. Igen,
talán mindketten az igazságot mondják. Mit szólsz?
Kvantum állapotba kerülni
A nap témája, kvantum állapotba kerülni. Nehéz dolog, mert arra van szükség, hogy másképp gondolkozz. Kedves Emberi
Lény, te fejlődésen mész keresztül. Ez a fejlődés a mágnesesség által történik, amely szól a DNS-hez és ez lehetőséget ad
a gondolatnak, hogy létrehozzon egy tudatváltást interdimenzionális téren. Ez a legnehezebb dolog, amit valaha is
tanítottunk.
Három éve azt mondtam a társamnak, hogy tanítani fogja azt, amit nem lehet tanítani és most itt ül a széken és ezt teszi.
Vannak akik befogadják majd és vannak akik nem. Ha tanultál a kvantum állapotról, figyelmes leszel majd bizonyos
jellemzőkre, mi viszont csak egyről fogunk beszélni ezek közül. Csak egyről, de ez majd igyekszik megbontani a
linearitását az életed néhány jellemzőjének. Megmutatom majd, mit tud érted tenni a kvantummá válás.
Az Emberi Lények érzelmekkel rendelkeznek és ez jó, mert az érzelmek kvantum állapotúak. Tudod, nem lehet őket
ellenőrizni, egyik irányba sem: ellenőrizhetetlen gyűlölet, ellenőrizhetetlen szeretet… nem illeszkednek mintázatba, ugye?
Arra kényszerítik az értelmet, hogy egy skatulyát szerkesszen az érzelmek köré és ti ezt hívjátok egyensúlynak.
Úgyszintén kezditek látni, hogy az Emberi értelem is egy kvantum-jellemző. A tudat, már természeténél fogva kvantum
állapotú. Az Emberi agy úgy lett tervezve, hogy kvantum módon gondolkodjon. Csak a logika és az értelmi egyensúly által
történik, hogy a biológiai kapcsolódások lineárissá válnak. „Kryon, mi nem értjük miről beszélsz.”
Nézzünk csak meg egy autista Emberi Lényt. Ott egy Emberi Lény, olyan tulajdonságokkal, ahol úgy tűnik, valami
hiányzik. Talán már voltál olyan ember közelében, akinek autista a tudata? Akkor tudod, mi az ami belőlük hiányzik. A
linearitás szerkezete. Mert egy autista elme olyan, amelyik nem érti a linearitást és állandóan a rendet és a szimmetriát
próbálja megérteni. Elkeseredetten próbál felépíteni egy szerkezetet a tudata köré, hogy értelmet tudjon adni a világnak.
Az igazság az, hogy ő messze inkább kvantum állapotú, mint ti vagytok! Gondoltál erre valaha is? Tehát, a felállás adott.
Kvantum állapotúvá lenni már neked is kéznyújtásnyira van. Minden, amit tenned kell, hogy kitaláld hogyan nyisd meg és
zárd a különböző szinapszisokat (idegi kapcsolódásokat) ahhoz, hogy létrehozd az Emberi Lénynek azt a fajtáját, amelyik
a kifejlődött egyed kezdete. Vajon eléred-e majd a döntési pontot, hogy az eredmény szinte szokványos dolog legyen?
Vajon egy Ember hirtelen megvilágosodik, választ valamit és akkor visszalép egy nem megvilágosodott állapotba? A
válasz nem és te ezt tudod. Nem. Inkább megváltozol és úgy maradsz. Úgyhogy ez létrehoz egy új kezdetet, vagy nem?
Ez a Joker, ami felbukkan ebben a jelenlegi ciklusban és ami soha nem bukkant fel ezelőtt. Ezért érkezett Kryon 1989-ben
és ezért vagyok itt én is. Előtte álltok ennek a váltásnak. Ott vagytok a közepében.
Az alvás – egy interdimenzionális tulajdonság
Itt van még egy kvantum aspektus. Úgy fogom ezt előadni, hogy megértsétek mennyire zavaró tud a kvantum állapot
lenni. Mégis ott van az agyatokban, ezért tudom, végül is meg tudjátok érteni. Mi történik amikor belépsz abba az
állapotba amit alvásnak neveztek? Esetleg abba amit alfa állapotnak, ebbe a tudat-köztes állapotba, aminek nincs
szerkezete? Volt-e valaha is olyan álmod, ahol nem volt semminek értelme? Kívül az időn, kívül a téren, az álmodban az
Emberi Lények lehet, hogy még nem is ismerik egymást az idő linearitása miatt. Lehetsz különböző helyeken és
különböző időkben, aminek a valós életben semmi értelme, mégis akkor mindennek van értelme az adott pillanatban,
ugye? Hát én elárulom, hogy miért: Mert amikor belépsz ebbe az állapotba, az a kvantum állapot! Az alfa-álmodás egy
kvantum dolog. Az agy egy olyan állapotban van, ahol nincs az értelem irányítása alatt. Kvantum állapotúvá válik,
szerkezet nélkül. Vagyis, ez a linearitáson kívül történik. Hogy úgy mondjuk, nem időszerkezetben működik. Minden
ugyanabban az időben történik és te is helyénvaló vagy, amíg ott vagy. Amikor álom-állapotban vagy, nem téped a hajad
zavarodottságodban, vagy igen?
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Csak élvezed. A kvantum állapot egy természetes állapot. Még azt is mondhatjátok, hogy az elme szerkezete ami
körülveszi a tudatotokat, elkezdett változni, lehetővé téve így talán a jobb megértését annak, amit én most tanítok.
„Kryon, én továbbra sem értem.”
Tudom, ezért kezdem majd olyan kifejezésekkel egyszerűbbé tenni, amelyeket meg fogtok érteni. Nézzük ezt az időnek
nevezett skatulyát, amelyben vagytok. Mennyire lineáris, hogy csak egy irányban tudtok haladni! Fordulhatsz jobbra,
fordulhatsz balra, egyedül csak a jövőbe, előre. Az óra csak egy irányban halad… előre. Nem létezik olyan óra, amelyik
fölfelé, vagy lefelé jár, vagy jobbra, vagy balra… vagy igen? Csak előre halad. Mennyire lineáris! És ilyen módon
gondolkodtok. Fogjátok ezt a lineáris elfogultságot és mindenre ezt alkalmazzátok. Minden gondolat, minden reakció,
minden logika, minden spiritualitás át van szőve az elfogultságotokkal. Erre azt mondjátok: „mi lineárisak vagyunk, ezért
Isten is az kell, hogy legyen.” Pedig Isten nem az! És valójában ti sem! Lesznek köztetek kedveseim, akik hamarosan
kilépnek belőle és többet meg fognak érteni abból, hogy mi is történik az életükben. Egyelőre viszont ennek a legnagyobb
része halandzsa.
Zaklatottság az idő miatt – a legerősebb elfogultságotok
Kezdjük akkor a tanítást. Ezek összegzések, talán olyan dolgok, amelyeket már ezelőtt is hallottatok, de a mai napon
ezeket egy csoportba gyűjtjük, hogy segítsenek a jobb megértésben. Most olyan emberek bölcs csoportja előtt ülök, akik
közül sokan Fénymunkásnak nevezik magukat. Ezt ti úgy definiáljátok, ahogy akarjátok. Ez tudatosság, a linearitáson túli
dolgok tudatossága. Ez hit, valójában, hogy Istennek egy darabja vagy. Itt a teremben többségetek ezek közé tartozik.
Ebben a tudatosságban egy kommunikáció történik a fátyol túlsó oldalával. Most azok a tévedések és csalódások közül
akarok egyet megcélozni, ami akkor történik, amikor megteszed ezt az utazást a fátyol túlsó oldalára itt a linearitásban.
Kedves Emberi Lények, hányan vannak köztetek, akik kaptak már olyan üzeneteket, amelyek megváltoztatták az
életüket? Lehet, hogy akkor amikor meditálsz, lehet, hogy abban az álom-állapotban, amelyre utalok? Kapsz egy ötletet,
talán még utasítást is. Esetleg látomást? Megjelenhet a következőképpen: Itt van, mit kell tenned. Itt a könyv, amit meg
fogsz írni. Így fog kinézni a jövőd. Ezt a gyógymódot fogod tanítani. Ezek az utalások, hogy találkozni fogsz valakivel.
Csinálni fogsz valamit.
Izgatott vagy emiatt, ugye? Talán majd visszatérsz a látomásból és azt mondod a barátaidnak: „Ez annyira valós! Ezt kell
tennem. Ennek fogok nekikezdeni. Hát nem izgalmas?” És akkor mit teszel? Belefogsz és megvalósítod. Ó, mennyire
lineáris vagy! Hát ez az üzenet az, amit kaptál? Vajon Isten, abban a kvantum állapotban azt mondta, térj vissza és tedd
meg azonnal? A válasz nem. Te mégis azt gondolod, mivel az órátok csak egy irányba jár, te visszatérsz ebbe a lineáris
taposómalomba és elkezded megvalósítani, amit mondtak. Ez egy nagy tévedés, de te ezzel nem vagy tisztában.
Most hadd mutassam meg mi történik, te lineáris ember. Az esetek nagy részében, bármi is az amit láttál… nem sikerül. A
csalódottság győz: „Meg kellett volna írnom azt a könyvet és megpróbáltam és megvolt… és semmi nem történt. Nem

akadt kiadó akinek kellett volna, senkinek sem tetszett igazán. Nyilván tévedtem. Nagyszerű ötleteim voltak,
belefoglaltam őket, de semmi nem történt,” mondod.

Tudjátok kedveseim, én tudom, hogy kik azok akik itt vannak (és azok, akik olvassák ezt az anyagot) és ott vannak
köztetek azok, akikhez éppen most szólok és ők tudják, hogy róluk beszélek. Még ha nem is mondtad el senkinek,
valahogy így élted meg a kudarcot. Az Emberi agy nem hajlandó kiállni és kijelenteni: „Nem tudom miért, de nem igazán
jó a kapcsolatom a Szellemmel. Megkaptam az üzenetet, visszajöttem, próbálkoztam és semmi nem történt.” Mennyire
lineáris! És akkor mit tettél? Az ötlet, a szépség, a gondolat, az eltervezett tevékenység, a dolgok, amiket láttál mind a
tiéid voltak… mit tettél velük miután egyszer megpróbáltad megvalósítani és nem sikerült? Félretetted őket egy polcra és
becsuktad a szekrényt! Ebből elég!
Talán valaki a barátaid közül majd megkérdezi: „Ugye, te néhány éve próbálkoztál valamivel. Miért nem próbálod meg
újra?” Mit válaszolsz akkor neki? „Nem, én megpróbáltam és nem sikerült.”
Micsoda? Mennyire lineáris! Vajon érted, hová akarok kilyukadni? Isten nem azt mondta, hogy tedd meg most. Az idővel
kapcsolatos elfogultságodban eldöntötted mikor, hol és akkor minden racionális kvantum-gondolkodás ellenére, egyszer
megpróbáltad és kidobtad! Még csak meg sem próbáltad újra előszedni és újra megpróbálni, ugye? Mennyire lineáris!
Mennyire elfogult vagy egy szimpla időbeosztással! Elmondom, mit tesz a kvantum-gondolkodó: Megkapja az üzenetet,
visszatér a meditációból és megünnepli az üzenetet. Az egy vonatjegy amit a kezében tart, amely azt jelenti, jönni fog
egy vonat. Ha közelebbről megnézi azt a jegyet, nincs rajta időpont. Nem közli vele, hogy mikor. De ott a kezében a jegy.
Ez elég egy kvantum-gondolkodónak!
Ünnepelni fogja a vonatjegyet és akkor hátradől és várakozó álláspontra helyezkedik, várja a szinkronicitást. Hogy úgy
mondjuk, belekapaszkodik a kvantum-állapotba, aminek a része és várja a szinkronicitást, ami majd úgy következik be,
hogy tudni fogja, mikor jön a vonat. Vajon érted mit mondok? Áldott az Ember, aki éppen most itt ül és tudatában van
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annak amit mondok. Vannak még dolgok, amelyek a szekrényben rejtőzködnek, amiket te bezártál és amelyek most
készen állnak. Most van itt az idő! Ez az a pont, ahol dönteni kell. Most van itt az idő, amikor meg kell tenned. Előbb nem
működött, mert nem kellett, hogy működjön előbb. Nem volt meg a szinkronicitás, nem volt jelen az energia, a kvantum
állapot nem volt jelen, most pedig jelen van.
Tehát, mit jelent ez a te számodra? Változz egy pillanatra velem együtt kvantummá. Mit gondolsz, mit jelent ez? Milyen
döntésedet szeretnéd felülvizsgálni? Ez most egy olyan felhívás, ami az idővel kapcsolatos. Te lineáris módon
gondolkodsz és emiatt lineáris módon vagy elfogult, ez pedig megszakítja az Istennel való spirituális kommunikáció
folyamatos áramlását. Mivel ez természetes, te még csak tudatában sem vagy ennek. És vajon tudod, mit hoz ez létre?
Frusztrációt és néha haragot. Néha még hátat is fordítasz a Szellemnek és ilyeneket mondasz: „Ez nem működik.
Gondolom, tovább kell lépnem.” Vagy: „Ez nem működik. Nem szeret annyira, ahogy én gondoltam.” Ez egy Ember
lineáris elfogultsága és ez nem az igazságot jelenti.
Utasításra várva
Hadd hozzak fel egy másik példát. Itt egy terem, teli Fénymunkásokkal előttem és közülük sokan már nagyon régóta
Fénymunkások. De olyan sokan vagytok, akik még mindig arra várnak, hogy megtudják, mit kéne tenniük. Te vagy az
egyik ezek közül? Hmm? Tudod, hogy igazam van. A közepébe találtam? Te nem egy feladattal vagy elfoglalva, mint
ahogy azt előző fejezetben tárgyaltuk, inkább arra vársz és vársz, hogy megtudd ki vagy és miért vagy itt. Ez egészen
más, mert ennek semmi köze ahhoz a valamihez, amit egy vízióban láttál, de mit érzel Akasha szinten. Miért vagy itt?
Mikor fogod megtudni?
Ott van benned a tudatosságnak az a szikrája és tudomásod van az isteni mivoltodról. Tudod, mi van a DNS-edben és
mindezt elkezdted felfedezni és érzed, hogy valami több is van ott. Nem tudod mi az, de „egy napon majd meg lesz,”
mondod. „Egy napon majd tudni fogom, miért vagyok itt,” mondod. Egy rozsdás, lineáris sínpáron haladsz már régóta,
amióta hallottad és amióta érzed ezeket a dolgokat. Mindig ugyanazokat a dolgokat hallod a liearitásban. „Még nem vagy
ott,” hallod. „Az idő nem neked dolgozik,” mondja. Néha meg ilyeneket: „Ott suhant el és te nem láttad!” Akkor kezdesz
aggódni és szomorú leszel.
Az igazat akarom veletek tudatni és arra kérlek benneteket, nyissátok meg a szíveteket, mert én ott ülök azok előtt,
akiknek szüksége van rá, hogy pontosan hallják ezeket a dolgokat, megbízhatóan az érzelmeikkel. Nem kérem, hogy
emeljétek a magasba a kezeiteket, de láthatatlan metafizikai módon arra kérlek, hogy kapcsolj be egy fényt ebben a
pillanatban a fejed fölött, ha rólad van szó. Olvasó, ez rád is vonatkozik. Most azonnal. Én látom ezeket a fényeket, pont
most és már adom is számotokra az összefoglalót. Meg fogjátok kapni azt a tervet, hogy miért vagytok itt. El fogom
mondani, miért érzitek úgy magatokat, ahogy érzitek és kapni fogtok egy utasítás készletet, ami alkalmassá tesz
benneteket arra, hogy itt maradjatok annak a tudatában, hogy kik vagytok és miért jöttetek. Lesz akinek ez majd nem
tetszik, de lesznek olyanok akiknek talán tetszik. Ez a lineáris elfogultságtól függ. Remélem, hogy a fény amit
bekapcsoltál a fejed fölött szinkronban van azzal a fénnyel, ami ebben a pillanatban a társamról sugárzik, mert ez az
igazság.
Idehallgass kedves Fénymunkás, egész életedben azt vártad, hogy mi fog történni. Arra vártál, hogy megtudd merre kell
menned és mit kell tenned. Mondok neked valamit: Áldott az Emberi Lény aki tudatos, mert maga a tudatosságra
eszmélés az, amit a bolygóért teszel. Ez az aktuális feladat. Maradj tudatos. Hadd áradjon a fény. Sétálj az emberek közt,
úgy a magánéletedben, mint a munkádban. Tartsd meg a tudatosságot. Ez a döntő dolog, mert a tudatosság változtatja
a rácsot.
Nem az amit majd tenni fogsz, nem az amiről minden nap gondolkodsz. A kvantum állapotban nincs óra. Meg tudod
őrizni ezt az energiát a halálod napjáig? Ha igen, mindenki aki most ezt a fényt hordozza, tudni fogja, hogy ez az amiért
itt van. Ne keresgélj valami mást, mert egy kvantum szinten most éppen azt csinálod, amiért lejöttél. Mindegyikőtök aki
tudatos, azt teszi! Erről van szó. Azért vagy itt, hogy tudatos legyél! Ha tudatában vagy a belső istenségnek, akkor eleget
teszel a feladatnak tökéletesen. Tökéletesen! Amikor itt befejezzük ezt az üzenetet és távozol, legyél megelégedve azzal,
amit a bolygóért teszel. Maradj éber. Ne add fel! Válj kvantummá (elégedett a mostban.)
Ha mindent időrendbe rakunk, a spirituális munkádat is beleértve, kudarcot vallasz, mert azok a dolgok amelyek az
időben vannak, nem azok a dolgok amelyeket a szívedtől kapsz. A szív (a szenvedély) az kvantum.
Tanulj meg jövő nélkül élni. Az megtöri a lineáris berögződést, ami azt mondja, hogy a megvalósítás a siker mércéje. Egy
lineáris idő-tudatosságban, igen; de egy kvantum tudatosságban ez inkább a békességednek a mércéje és a csak
„létezés” örömének. Magadra ismersz?
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Az Akasha aktiválásának ajándéka
Két évvel ezelőtt kinyitottuk a kaput a kvantum sejt-változás előtt és kezdtünk olyan információkat közölni veletek, ami
egyszerűen hihetetlen. A DNS-edben ott az Akasha krónika. Minden életed, amit ezen a bolygón éltél benne van. A
Felsőbb-Énnek minden életedben ugyanaz a lélek-energiája volt. Tehát van egy barátod, aki részt vett minden egyes
életedben! Mindeddig ezek az elmúlt életek információi fel voltak halmozva, mint a jégtakaró (a lineáris, cső formájú
minta, ami rétegekben tartalmazza a történelmet, amit a tudósok vizsgálnak a sarkokon.) Csak annyit kell tenned, hogy
megvizsgálod a rétegeket és meglátod ki voltál, talán, hogy milyenek voltak az energiák és hogy mi történt. Mindnyájan
elismeritek, érinthetetlen volt és a múltban csak egy öreg újságpapírra hasonlított.
Ez nem kvantum gondolat. A kvantum elme úgy néz erre, hogy minden most történik. Tehát amit mi újra és újra
elmondtunk, hogy ami most történik, az most elérhető a számodra is. Szeretnél-e belépni ebbe a lineárisan
érinthetetlennek tűnő történelembe és magadhoz venni a segítséget, hogy miért is jöttél ide? Három olyan emberhez
beszélek, akik itt vannak a teremben: Hagyjátok abba a próbálkozást, hogy meggyógyítsátok magatokat! Mert a biológiai
valótok, ebben az életben nem fog reagálni. Nem fog meggyógyulni. De az, az előző, ha előhozzátok, az tiszta volt!
Menjetek, szerezzétek meg! Vegyétek el azt és tegyétek az első helyre (a lineáris gondolkodásotok miatt). Mit szóltok
ehhez? Ezt tenné egy kvantum-gondolkodó személy.
Nos, ha ezt meg tudod tenni, tulajdonképpen mit tettél? Vajon meggyógyítottad magad, vagy kiaknáztad az Akashát?
Vajon látod, miért van az, hogy a betegség soha nem fog visszatérni? Mert kvantum-szinten, soha nem is volt ott! Ha elő
tudod húzni az elmúlt életed energiáját, olyan DNS-t találsz ami tiszta és soha nem létezett a probléma, ami most igen.
Hogy van ez? Hadd kérdezzem meg, vajon szeretsz bárkit is a bolygón? Ha a válasz igen, akkor megkérdezlek… hogyan?
Tudod, bizonyos dolgokat egy nem-lineáris szinten kell megtenni, különválasztva azoktól a listáktól, amelyeket az
Emberek előszeretettel összeállítanak. A listák kitűnőek az alapok megtanulásához, de nem alkalmazhatóak arra az
emelkedett, kvantum energiára, amelyet te megtanultál befogadni és azzá válni.
Tisztában vagy vele, hogy mit mondok? Mi az amit szeretnél, hogy meg tudj tenni? Hol vannak benned az akadályok? Mik
azok a dolgok, amelyekről azt gondolod, hogy te vagy, amit nem lehet megváltoztatni? Az Akashában szintén te vagy,
többszörösen. Miért nem sétálsz oda és miért nem cseréled ki azt ami most vagy, azzal ami előzőleg voltál? Ez az Akasha
kiaknázása. Ez egy kvantum Emberi Lény és ez még azon is túlmegy, amit arról hallottál, hogy mire valók az elmúlt életek
energiái. Azt hallottad, hogy a karmikus változtatásokra szolgál. Ez a régi elv, hogy az elmúlt életek tapasztalatai úgy
épülnek be a DNS-edbe, hogy az zavarjon téged, úgy, hogy homokszem legyen a te kagylódban, hogy be kell fejezned
valamit, hogy rendben legyél vele. Ez egy nagyon régi információ, te pedig most már ezt túlhaladtad.
Mi van akkor, ha az Akasha teljes értelme éppen az ellenkezője? Mi van, ha az egy aranybánya, rajta a te neveddel? Te
élted mindazokat az életeket. Gondolkozz el ezen. Sámán, ez élettapasztalat, ez bölcsesség! Most menj és aknázd ki! Hát
ezt teszi a kvantum Emberi Lény. Mesterlétet hoz létre. Gondolkozz el ezen.
Újra a belső gyermekről
Most itt van egy dolog, amit egy ilyen szinten lévő ember valóban élvezni fog (Jan Toberről beszél), mert most elmondom
nektek a belső gyermek titkát. Ez egy kvantum dolog, mindig is az volt! Miért olyan fontos a belső gyermek? Hallottátok
ezt már évekkel ezelőtt, mégis sokan menekülnek tőle. „Nem akarok kölyök lenni,” mondod. „Már felnőttem és nincs
szükségem, hogy kapcsolatba kerüljek ezzel. El szeretném kerülni ezt a dolgot.” Talán ez egészen más, mint ahogy azt te
gondolod?
Hadd mondom el, mi olyan kvantum ebben a dologban. Idehallgassatok és nyissátok meg a szíveteket egy pillanatra. Ez
a dolog az időről szól, ugye? Egyikőtök sem gyerek többé, de mindnyájan voltatok azok. Akkor miért nem teszel meg
valamit velem együtt: Felejtsd el az órát és tegyél úgy, hogy minden amivel rendelkeztél ezen a bolygón, ebben az
életben, most ott van előtted. Mintha ott állnának rekeszekben, amelyekből el tudod venni, mind ott vannak. Nem a
múltban vannak, inkább egy kvantum állapotban, készen arra, hogy lásd őket, mintha az most történne.
Gondolkozz: Azt akarom, hogy menj és nézd meg azokat a rekeszeket – amikor nyolc éves voltál, amikor hét, majd hat,
aztán amikor öt voltál. Nézd csak! Semmit se aggódtál. Hányan vagytok, akik nyolc éves korukban azért aggódtak,
hogyan fogják kifizetni a számlákat? Mi a helyzet az ennivalóra szánt kiadásokkal, vagy ha lett volna kocsid, annak a
javításával? A válasz? Egyiketek sem! A legnagyobb gondotok az volt, hogy meddig maradhattok kinn játszani.
Gondolkozz csak ezen… legtöbben ilyenek voltatok. Ez a gyermek-ész… tiszta, egyszerű és távol az aggódás világától.
Most arra kérlek tartsd meg ezeket a gondolatokat egy pillanatra. Azt akarom, tegyél úgy, mintha magadhoz vennéd azt a
személyt, azt a gyermeket aki te vagy. A te neved van rajta és te élted meg. Vedd el onnan a rekeszből és vedd
magadra. Semmi gond. Semmi dráma. Nincs holnap, nem igazán. A gyermek nem gondol a holnapra, hacsak holnap nem
Karácsony van, akkor az érzés az öröm és az izgatottság érzése. Mennyi idő telt el azóta, hogy nem érezted ezt, Emberi
Lény?
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Miért beszélek erről? Mert Isten szeretete hív, hogy nyerd vissza éppen ezt a tulajdonságot! Csak egyféle modell áll
rendelkezésedre, ez pedig az, amikor gyermek voltál. Hozd tehát ezt vissza és ez legyen a modell arra, hogy mennyire
szeretünk és annyi szeretettel és békével látunk el, amennyire szükséged van, hogy eljuss ebbe az új energiába! Ez a
kvantum Emberi Lény, aki vissza tud menni és alkalmazni tudja ezeket a jellemzőket az életeiben. Te vagy az, aki meg
tudja mondani kik azok, mert ott sétálnak és ragyognak! Kétség nem fér hozzá. Kvantum állapotban vannak.
Számos mesterről tudtok, különböző vallásokban, akik ezen a bolygón éltek. Azt szeretném csak elmondani nektek, hogy
mi volt náluk a közös: Kvantum volt a gondolkodásuk! Vajon láttad rajtuk, amikor ránéztél az arcukra, csak úgy
ragyogott? Gyere el most velem oda, hogy találkozz a kedvenc mestereddel. Vajon meg tudod tenni, csak egy pillanatra?
Oda tudsz állni mellé egy pillanatra? És ha igen, milyen energiákat érzel? Békesség van körülötte, vagy nem? Vajon ők
aggódtak a kölcsönök visszafizetése miatt? Vajon aggódtak a számlák miatt. Milyen drámák voltak az életükben. Lehet,
hogy volt nekik bőven, de te azt soha nem láttad! Valamilyen oknál fogva ők nem ismerték ezeket a dolgokat, te pedig
vonzódsz ehhez a békéhez, ugye? Csak oda akarsz állni mellé. Talán még ilyeneket is mondasz magadnak: „Ó, ha hozzá
hasonló lehetnék. Nagyon szeretném.” Nos, lehetsz kedvesem és ezt úgy nevezik, hogy a belső gyermek lényegének
megértése. Ez nem az ártatlanság, nem a tudatlanság, hanem teljes egészében a kvantum bölcsesség. Ez egy olyan
képesség, hogy fogod azokat a dolgokat amelyek miatt a linearitásban aggódnál és olyan helyre akasztod, ahol nincsenek
rád hatással. Mi történik egy tudatossággal, amelyre nincs hatással a félelem. Elmondom. Szárnyal! Vajon feltételezted
ezt? A belső gyermeken való munkálkodás kvantum munka. Mindezek a dolgok, amelyeket az utóbbi hónapokban
tanítottunk nektek, csak annyi, hogy kérjük az Emberi Lényt, váljon kvantummá.
A szeretet hihetetlen ereje
Ehhez a dologhoz semmi nem hasonlítható. Semmi. A harmadik alkalom ez, hogy elhozom nektek ezt az üzenetet, mert
sokan az ittlevők közül még nem hallották. Nagyon figyeljetek: Vannak olyanok, még a spirituális munkások között is,
akik kijelentették, hogy az érzelmesség nem jó. Azt mondják, ha az érzelmeidre támaszkodsz, nem lehetsz racionális. Ha
sírsz, nem lehetsz itt. Csak az intellektuális elme az, ami rájöhet a megoldásokra, mondják ők. Hát ez a logika és ez az,
ahogy reagálsz. Ezért olyan helyre akarsz jutni, ahol el tudsz dobni magadtól minden érzelmet és hogy csak az Istentől
kapott logikus elméddel tudd meg a dolgokat.
Figyelj kedvesem, ez teljes mértékben lineáris gondolkodás. Nincs egyetlen Ember itt a teremben, aki intellektusával fogja
majd fel a kvantum állapotot, mert ez nem az az állapot amelyben megszületett és nem az, amelyben benne él. Ehelyett
ez az intellektus és a szív egyensúlya. Az érzelmek a fátyolon jöttek keresztül éspedig nem ok nélkül.
Most elmondom nektek, hol van a valódi hatalom… mi az értelme a könyörületnek és a szeretet hihetetlen erejének.
Elmondom nektek mi a leginkább kvantum energia a bolygón és remélem, majd megértitek. Harmadik alkalommal teszem
ezt és azt akarom, hogy nagyon figyelmesen hallgassátok.
Van egy erő, túl minden más erőn és ez az erő éppen az érzelmi állapotból ered. Meglepődtetek? Egy képet fogok festeni
nektek megint, ahogy már ezelőtt is tettem. Ó, vannak anyák is a teremben. Nem kevesen. Kedves anyuka, menjünk
vissza együtt abba az időbe, amit együtt éltünk meg, akarod? Menjünk vissza oda, amikor karodban tartottad az
elsőszülötted, de csak egy perce még. Menjünk vissza oda, amikor az elsőszülötted fölsírt és az élete elkezdődött. Ez
része a DNS-ednek, a családfád része, az Akasha Krónikád része, egy mag-esemény, ha úgy akarod. Most pedig hadd
kérdezek valamit: Vajon hallottad az angyalokat énekelni? Ott álltak az ágyad körül, tudtad? Mit éreztél, amikor a
gyermeked legelőször a szemedbe nézett? Mit éreztél, amikor elkaptad a tekintetét és az élete elkezdődött? Vajon
hallottad az angyalokat énekelni? Szinte elolvadtál? Ugye, hogy ez akkor kiterjedt az egész Világegyetembe? Vajon
észrevetted, hogy a szobában lévő ápolók szintén könnyeztek? Mi okozza ezt?
Talán azt gondolod, hogy ez a bizonyos erő a te elmédből és a szívedből ered? Nos, bizony nem! Valami messze több az,
mint amit egy Emberi Lénynek lehetősége van előállítani. Ez a bámulatos energia, azért áramlott be abba a szobába,
mert ott szent örömben volt részetek. Egy pillanatra kinyitottál egy interdimenzionális kaput az időben, ahol az élet
kezdődött és ettől mindenki zokogott örömében. A gyermek rád nézett és te ránéztél. A dolgok már soha többé nem
lesznek ugyanolyanok. Vajon emlékszel, anyuka? Vajon emlékszel arra a napra? Vajon emlékszel a pillanatra? Ez egy
olyan energia, ami messze több attól, mint amit a te szíved egyedül tenni tud. Segítséget kaptál és minden, amit éreztél
még fel lett erősítve a benned lévő Isten-energia által.
A ragasztóról beszélek, ami összetartja a tudatosságot, ami emocionális. Isten szeretetéről beszélek. Ez volt az üzenet az
első naptól fogva, amióta üzeneteket hozok nektek. Társamnak négy év kellett, hogy olyan mértékben megnyissa a szívét
ennek az erőnek, hogy zokoghasson bárki jelenlétében. Messze több ez attól, mint amit ő magától előállíthat. Ez a terem
megtelt egy olyan kísérettel, amelynek az ereje majd messzemenően több energiát fog létrehozni, mint azt bármelyik
Ember szíve egyedül megtehetné! Ez egy kvantum energia… időtlen… nem egy jövőbeli esemény… töltve egy olyan
érzéssel, hogy minden szerető dolog, ami valaha is létezett, oda áramlik beléd. Ez a természet, a te saját élet-energiád és
a korok bölcsessége! Anyuka, vajon emlékszel?
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Az Emberek néha szerelmesek. Oda vannak egymásért. Sokan vannak köztetek olyanok, akivel ez megtörtént, ugye?
Sokan emlékeztek a sóhajtozásokra, ahogy egymás szemébe bámultok. A pszichológusok azt mondják, ez felér egy
átmeneti őrülettel. (nevetés) Ugye emlékszel, vagy nem? Lehet, hogy van köztetek olyan, akit épp most kapott el. Mesélj
nekem erről, kedves Emberi Lény. Vajon te hozod ezt létre egyedül? Vagy úgy gondolod, az a másik személy, vagy mégis
úgy véled, hogy ott valami más történik? Úgy gondolod, hogy olyan valaminek volnál a része, ahol csak egyedül vagy? A
szerelmesek majd elmondják, hogy angyalok vannak jelen a szobában, amikor ez a két ember találkozik, szikrázik a
levegő és messze több ez, mint amit ők ketten létrehozhatnak önmaguktól. Vannak, akik még az éneklést is hallják! Vagy
ez csak a szerelmesek képzelődése? Nem, mert az valódi… az Emberi élmény része, ahol összetalálkozik két ember,
valami módon egy olyan energiát fejlesztenek, ami messzemenően több, mint a részek összege. Ez pedig azért van, mert
Isten ott van!
Az angyalok mosolyognak. Hát, így működik ez. Ez a kvantum állapot. A nyers erő van itt jelen. „Miért meséled ezeket
nekünk, Kryon?” Elmondom az okát: Azért mesélem, mert vannak köztetek olyanok, akik készek szerelembe esni egy
mag-tudatosság elsőszülöttjével és ez a döntési pont. Szerelmes lenni saját magába, Istenbe legbelül, a természetbe,
vagy az egész teremtési folyamatba. És ez egy olyan energiát hoz létre ezen a bolygón, mint egy gyermek születése.
Azért több mint a részek összege, mert már eléggé kvantum vagytok ahhoz, hogy ezt megtegyétek. Vajon ez zavaró
számotokra, vagy természetes? A tanulási folyamat része az, hogy zavarba ejtő lehet.
Tisztában vagytok vele, hogy nem kell csatlakozni sehová? Nem bizony. Fogadd el a többieket körülötted, akik szeretik a
földet. Vajon tisztában vagytok vele, hogy mindenki olyan mértékben vesz részt ebben, amennyi neki jólesik? A szíved
megnyitása olyan energiát hoz létre, ami messze túlhaladja azt, amire te valaha is képes lennél egyedül, mégis úgy tűnik,
mintha ez egy egyéni döntés lenne. Ez most egy meghívó kvantum-állapotba. De nevezheted, ahogy csak akarod. Ha
akarod hívd Istennek, ha akarod hívd Szellemnek, de hívhatod a saját istenségednek is. Nem érdekes. De érezni fogod.
Sokan közületek már érezték is és még azt sem tudták, hogy mi volt az. A szeretet ilyen. Tiszta. Nincs hozzá miheztartás.
Nem felfuvalkodott. Nincs feltételekhez kötve. Ez Isten bennetek. Ez az üzenet.
Ez tehát az előttetek álló munka. Keljetek fel a székeitekről és távozzatok másképp mint ahogy idejöttetek, egy kicsivel
több betekintést nyerve abba, hogyan dolgozik veletek a Szellem. Talán egy kicsit otthonosabban mozogtok majd azzal
kapcsolatban, hogy kik vagytok és merre tartotok. Talán ma este még megkönnyebbülés is történt azok számára, akik
úgy érezték, hogy kudarcot vallottak, vagy nem végezték el a munkát amiért idejöttek. Elárulom nektek, elvégeztétek!
Bizony elvégeztétek.
Vajon szereted Istent? Akkor elvégezted. Vajon szereted magad? Akkor elvégezted. Vajon békés vagy? El tudod törölni a
drámát azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amelyeken nem tudsz változtatni? Ha egy vagy ezek közül, akkor elvégezted.
Ez az amiért jöttél. És így van ez, hogy ilyenkor elmondjuk, mindannyitokat ismerjük név szerint. Hogy mit fogtok tenni
ezzel az információval? Ez egyszerűen információ, vagy ez az igazság? Döntsétek el ti.
És ez így van.
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