Tudomány, amelyre a kornak szüksége van
Albuquerque, Új Mexikó - 2010. február 14.
( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel10_albuquerque.html )
Hogy az olvasó dolgát megkönnyítsék, tisztább és érthetőbb legyen a szöveg, Lee és Kryon kiegészítette a közvetítést. Az
élő közvetítés gyakran magába foglal egy bizonyos energiát, amely egyfajta információt hordoz, míg a nyomtatott oldalak
erre nem képesek. Élvezd tehát ezt a kiegészített közvetítést, mely Albuquerque-ben, Új Mexikóban történt 2010. február
14-én.

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Itt vagyunk újból, oly módon mely sokak számára szokatlannak tűnhet. Azt akarom, hogy szokjatok hozzá ahhoz, hogy
ezt a hangot halljátok és értsétek meg az itt jelen lévő valóságot. Talán kétségek gyötörnek benneteket: „Ez valóban
igaz?”. Azt mondhatjátok: „Kryon, nehezemre esik elhinni, hogy valóban te szólsz hozzánk és hogy a hang valóban a
fátyol túloldaláról érkezik. Ez egyszerűen túl bonyolult!”. Ha ez az amit mondasz Emberi Lény, azt mondom, hogy
őszinteséggel vagy megáldva, miután szavaidat az a harc szülte, melyet a háromdimenziós dobozból való kijutásért vívsz.
Kedvesem, amikor felteszed a megfelelő kérdést a saját felsőbb énednek, saját hitednek illetve pszichédnek, akkor olyan
dolgok tárulnak fel előtted melyeket nem is vártál volna, mivel ez egy kvantum tapasztalat a fátyol túloldalán. A
partnerem (Lee) és én, linearizáljuk ezt a beszélgetést számodra. Ez egy kvantum tapasztalat, ami azt jelenti, hogy a
nyelv csupán egy kis részét képezi. A hanganyag melyet hallasz, az olvasott szavak, csupán részei ennek.
A múltban beszéltünk valamiről, amit úgy nevezhetünk, hogy harmadik nyelv. Ez az ismertetett harmadik nyelv valójában
nem a linearitás, hanem a 3-as szám katalizátor tulajdonságának a nyelve. A 3-as számot a számmisztikában a katalitikus
akció megjelenítésére használjuk. Ezzel azt mondom, hogy mindannyian rendelkeztek azzal a képességgel, hogy
érzékeljétek mindazt amit kvantum szinten és nem a nyelven, azaz beszéden vagy írott anyagon keresztül kaptok. Még
azok is akik ezt az üzenetet olvassák, kérhetik a kvantum tapasztalást és ilyen értelemben ott lehetnek azokkal, akik a
valós időben hallgatják a közvetítést.
A tudományról fogunk beszélni. Ehhez talán szokatlan helyszínt választottunk (Albuquerque, Új Mexikó). Talán mégsem,
mivel mi kvantum módon gondolkodunk. El akartunk jönni erre a helyre és tisztelegni akartunk azok előtt, akik ezt az
épületet létrehozták (Indián Központ). Az ősök előtt akarunk tisztelegni, akik itt vannak és hallgatnak bennünket. Egy
nagyon csendes helyre jöttünk, a délnyugat nyugalmába, hogy átadjuk a tisztaság és világosság üzenetét, így mindenki
hasonlóképpen fogja megkapni az üzenetet.
Tudomány a mai napra
Mikor tudományról szóló üzenetet adunk át, mindig megkérem partnerem, hogy lassan haladjon. Néhány dolgot,
melyekről most szólunk már felfedtem előtte, némelyeket még nem. Arra kérem tehát, hogy lassan haladjunk előre, mivel
így tisztábban hallható, olvasható illetve látható lesz az információ. A következő üzenet nem csupán ezotéria. A
gyakorlatban használható dolgokat mutatunk be és lesznek fizikusok, akik majd megvizsgálják ezeket a dolgokat… és ez
nagyon idegessé teszi partneremet.
Nem lesz bonyolult, még azoknak sem itt a székeken, akik egyébként nem értenek a tudományhoz. A harmadik nyelv
segítségével ők is be tudják fogadni mindazt, amire mindebből szükségük van. Meg fogják érteni, hogy miért mondjuk el
az üzenetünket és örülni fognak neki. A kíséret mely beáradt ide a terembe, a mindegyikőtök őseit képviselő kíséret, a
folyamat egészében jelen van és velünk együtt fog ünnepelni. Még a jelenlévő ősök is örülnek, akik betöltik ezt az
épületet, ezt a helyet, ahol partnerem átadja a tudomány üzenetét.
Megnyugtató hírek a globális felmelegedésről: mi történik?
Ez az üzenet nem hosszú, de mindenképpen hallanotok kell. A környezetről és a tudományról lesz benne szó. Hadd
kezdjünk tehát néhány jó hírrel. Tekintsük át még egyszer, hogy azok a változások amelyeket ma az időjárással
kapcsolatban láthattok, azok nem az emberi tevékenység eredményei. A folyamat, melyet Ti globális felmelegedésnek
neveztek, egyáltalán nem globális felmelegedés, csupán egy olyan körforgás része, mely mindig is létezett. Ez az
információ nem újdonság, néhány éve beszéltünk már róla amikor a felmelegedés témája először napvilágot látott. Akkor
a hír félelmet keltett. Mikor a partnerem 1989-ben megkezdte utazását velem, felhívtuk a figyelmeteket azokra a
változásokra, amelyeket ma megfigyelhettek. Jóval azelőtt, hogy a felmelegedés népszerű témává vált volna, elmondtam,
hogy számítanotok kell rá.
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Az Északi-sark jege néhányszor már elolvadt, azután pedig újra eljegesedett. Ez így váltakozik. A párolgási körforgás
(Kryon úgy nevezi vízkörforgás) a Gaia munkamódszere. Mindazonáltal, ezúttal úgy tűnik, hogy a ciklus hamarabb
kezdődik mint ahogy várható volt, ez pedig sokak számára ijesztő. Ha megkérnétek Gaiát, hogy jöjjön el erre a helyre, a
következőt mondaná Nektek: „Emberek! Nem ti okoztátok!”. Hogy mondhatná ennél érthetőbben? Azért adom közre ezt
az információt, hogy ne törjétek magatok ennek a hamis feltételezésnek megoldásán.
Ugyanakkor ezzel egyidőben elmondom Nektek, itt a lehetőség, hogy megváltoztassátok a szükséges energia
előállításának módját. Amit a levegővel tesztek lényeges, mert az az egészségre ártalmas. Amit a levegővel tesztek az
emberre ártalmas ugyan, de Gaiára nem feltétlenül. Gaia jóval ellenállóbb mint gondolnátok. Gaia hamarabb helyrehozza
önmagát mint várnátok, olyan módon amire nem is gondolnátok. Az általatok okozott szennyezés mértéke
elhanyagolható ahhoz képest, amit a vulkánkitörések okoztak a múltban. Gaia gondoskodik önmagáról, a folyamat pedig
nem új vagy meglepő. Ezzel együtt azt mondjuk az emberiségnek: „Tisztítsátok meg a levegőt és éljetek hosszabb
életet!”. De ez nem azt jelenti, hogy állítsátok meg az időjárás körforgását, amit persze nem Ti magatok okoztatok.
Csupán azt kérjük, hogy gondolkozzatok életszerűen.
Hűvösebb lesz az idő. És ez egyike a mai nap témáinak. Több energiára lesz szükségetek majd, hogy védekezzetek a
hideg ellen. Ezzel kapcsolatban már korábban is adtunk tanácsokat. Ezek közül az egyiket fogjuk ma feleleveníteni. Mivel
most egy korábbról már ismert dologgal foglalkozunk, most van lehetőségetek rá, hogy kilépjetek a megszokott
háromdimenziós gondolkodásotokból.
Lineárisan gondolkodtok. Nem gondoltok végig bizonyos fogalmakat, hanem feltételezésekbe bocsátkoztok, amelyek
aztán létrehozzák a lineáris gondolatmeneteiteket. Mindazonáltal átadom ezt az információt. Azt is elárulom, hogy ez a
meghatározott koncepció már ismert a bolygón. Így megy ez. Semmi olyat nem mondunk el Nektek, amit korábban már
ne fogalmazott volna meg valaki. Ahogy azt már elmondtuk, a szabad választás a kulcsszó. Annak érdekében tehát, hogy
tiszteletben tartsuk szabad választásotokat, a dolgok melyeket ma ismertetünk, szükségszerűen meg kellett, hogy
jelenjenek már korábban egy emberben, jóval azelőtt, hogy mi közzé tettük volna őket. Így az a helyzet alakul ki, hogy az
ember nem pusztán felhasználja, hanem maga manifesztálja a szellem üzeneteit.
Amikor pedig az emberiség befogadja ezeket az üzeneteket, azok normális esetben - általában egyszerre több helyen is inspirációként landolnak a bolygón. Ilyenkor van az, hogy egyszerre több helyen fedeznek fel valamit, általában háromnégy helyen is, annak érdekében nehogy elvesszen az üzenet. Mindez a következőképpen működik: a bolygó rezgése
hasonlít egy nagy ajtóhoz, amit egy megvilágosodott vagy egy nem-megvilágosodott emberiség vibrációjának
megfelelően nyílik és csukódik. Ha azt választjátok, hogy alacsony vibrációtok okán az ajtó bezáruljon, akkor az
információ, a felfedezés elveszik. Egyszerűen csak eltűnik, mivel az emberiség nem fordított rá figyelmet. Ha viszont
megnő a rezgésszám, az ajtó kitárul. A felfedezés pedig egyszer csak ott hever a lábatok előtt. Tehát nem a Szellem az
aki lehelyezi elétek a megoldásokat, hanem mindinkább a saját magatok által létrehozott rendszer teszi lehetővé, hogy
hozzájussatok. Mindig az határozza meg, hogy mennyihez fértek hozzá az új tudásból és tudományból, hogy milyen a
bolygón élők tudatossága által keltett rezgés. Ez megmagyarázza, hogyan voltatok képesek elveszíteni ennyi tudást az
elmúlt 50.000 évben. Éltek már olyan közösségek a Földön, melyek jóval előrébb tartottak a kvantumossá válás útján
annál, mint ahol most álltok.
Ironikus dolog, hogy ma a találmányaitok magasabb technikai színvonalat képviselnek, de a tudatotok sokkal alacsonyabb
szintű. Bámulatos számítástechnikai tudás birtokosai vagytok, de a programjaitok csak a 3D-re szólnak. Később ezt majd
megmosolyogjátok.
Félelmetes mennyiségű energia áll a rendelkezésetekre, egyenesen a földben. Ingyen! Ez nem az, amit ingyen
energiának hívtok, mivel építeni kell egy eszközt, amivel kinyeritek azt. Mindenütt ott van és a készlet kiapadhatatlan.
Geotermikus energiának nevezik.
A geotermikus hő kinyerésének új módjai
A lábaitok alatt található, nem is olyan mélyen a természetes hő. Elég forró ahhoz, hogy lefúrjatok érte és gőzt állítsatok
elő általa. Ha a geotermikus hő segítségével természetes úton gőzt tudtok előállítani, akkor képesek lesztek gőzturbinák
meghajtására, ezáltal elektromos áram előállítására is. Képesek lesztek megtermelni a házaitok fűtésére azt az energiát,
amely ahhoz kell majd, hogy néhány nagyon kemény telet átvészeljetek. Az elektromosság ugyan nem a leghatékonyabb
módja az otthonok fűtésének, mindazonáltal összehasonlítva a többi megoldással, a legkevésbé szennyező megoldás.
Amennyiben képesek lesztek az elektromosságot hatékonyan előállítani, ez lesz a legéletképesebb energia a mindennapi
használatra.
Más alternatívái is léteznek a gőz alkalmazásával történő elektromos áram előállításának. Az emberiség megszállottja a
nagyon bonyolult gőzgépeknek, nagyon régóta használjátok ezeket. Napjaink atomreaktorai sem egyebek rendkívül
költséges gőzgépeknél. Nukleáris reaktort használtok a víz melegítésére, hogy gőzt állítsatok elő, amivel turbinákat
hajtotok meg. Most tehát elmondunk Nektek valamit, amin érdemes elgondolkodnotok. A nukleáris energia ugyan tiszta
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és jó, de mint tudjátok rendkívül veszélyes melléktermékei vannak. A geotermikus energia úgyszintén nagyon tiszta, de
ennek is megvannak a rendkívüli veszélyei. Akkor most egy új dolgot mutatunk be nektek.
Amennyiben le tudtok fúrni a földbe megközelítőleg öt kilométer mélységig, elég hőt találhattok ahhoz, hogy gőzgépeket
hajtsatok általa. Öt kilométer nem olyan nagy távolság, legalábbis a föld felszínén nem az. Sokan közületek ilyen
távolságra járnak iskolába vagy a munkahelyükre és észrevehették, hogy nem is olyan nagy a távolság. Ugyanakkor
lefúrni erre a mélységre körülményes és veszélyes. Nem csupán a fúrómunkás számára, de a bolygó számára is. Fúrás
közben különböző tulajdonságú rétegeken kell áthatolni, miáltal gáz, víz illetve tűz szabadulhat ki. De ha ezek nem is
következnek be, megbonthatjátok a palarétegek közötti kenőanyag egységét. Azt mondom tehát, hogy magával a
fúrással földrengéseket idézhettek elő.
Most tehát átadom Nektek a választ arra, hogyan állítsatok elő gőzt anélkül, hogy ilyen mélyre kellene lefúrnotok. Ehhez
azonban az kell, hogy ne az oly annyira magatokénak érzett 3D-ben gondolkodjatok. Nektek erről az egészről mindössze
annyi jut eszetekbe, hogy jó mélyen lefúrtok, leengedtek a mélybe egy csövet. Vizet pumpáltok le és gőzt kaptok vissza.
Ha azt mondanám Nektek, hogy a megadott mélység csupán egy kis részéig fúrjatok le és ott a gőz előállításához
elegendő hőt találtok majd, hát azt mondanátok erre, hogy az lehetetlen. Pedig a Föld úgynevezett forró pontjain, ahol a
felszín alatt nem sokkal nagyon magas a hőmérséklet, adott ez a lehetőség. A válasz az, hogy ne vizet használjatok
ehhez. Itt az idő arra, hogy házasságra lépjetek a bolygón jelenleg létező legmagasabb tudománnyal, dolgokkal,
melyekre nem is gondoltatok volna. Ez újfajta gondolkodásra van szükségetek.
Egy olyan gondolkodásmód ez, mely egy kissé kvantum és lehetővé teszi, hogy az egész képet lássátok ahelyett, hogy a
részletekre figyelnétek, vagy pedig megszokásból cselekednétek. Megoldások vannak itt, néhányatok már érti, miről
beszélek. Léteznek olyan kémiai anyagok, melyek jóval a víz forráspontja alatt már forrni kezdenek és ez itt a válasz:
előszedni ezeket a kemikáliákat és részévé tenni azokat egy zárt rendszerű geotermikus mechanizmusnak, amely
működtetéséhez nem szükséges öt kilométer mélységig lefúrni. Mit szólnátok kettő kilométerhez? Ennek az ismert vegyi
anyagnak a segítségével, illetve a felvázolt mélység töredékének kifúrása által kinyerhetitek a Földből azt a mennyiségű
hőt, amire szükségetek van.
Azért mondjuk el Nektek ezeket a dolgokat, mert muszáj lesz megcsinálnotok őket. Ha figyeltek a tanácsunkra, azt
fogjátok észrevenni, hogy az időzítés és a felfedezés egymással szinkronban már itt van karnyújtásnyira. Egyszerűen csak
megértitek majd és azt veszitek észre, hogy a dolog elemei szinte maguktól összeállnak, nektek pedig meglesz a
gőzgépetek. Még öt évbe sem telik és megépítitek és még csak veszélyes sem lesz a használata. Nem lesz arra szükség,
hogy letakarjátok. Füstöt sem fog okádni. Nem szennyezi majd a környezetét és az sem lesz veszélyes, ha valaki mellette
áll majd. Gondoljátok csak meg, természetes hő Gaiatól, amely örökké tart. Ezzel a hővel fogjátok előállítani azt az
elektromos energiát, melyet a házaitok és üzleteitek fűtésére használtok majd… mert előbb vagy utóbb hidegebb lesz. Ez
volt az első mondanivalóm.
Amire az emberiségnek a legnagyobb szüksége van most
Bepillantást fogunk nyújtani a részetekre más szempontból is. A következő dolog ismert már előttetek, azonban az ipar jól
felvásárolta és elrejtette. Minthogy az ötlet már ismert, elmondhatom hallgatóság előtt is, a szinkronicitásnak
köszönhetően lesznek közöttetek aki meg is értik. Ti is, akik most itt ültök a széksorokban, érteni fogjátok a koncepciót, a
tudósok és fizikusok ekkor pedig kénytelenek lesznek kifejleszteni. Nem ejtenénk szót róla, ha nem volna roppant
időszerű.
Amire leginkább szükségetek lesz, miután nő a népesség és az időjárás megváltozik, az a tiszta víz. Észre fogjátok venni,
hogy olyan helyeken fog havazni ahol ez teljesen szokatlan. A víztározók és vízvezetékek a régi energia és elavult sablon
számára készültek. A népesség növekedésével a tiszta vízen lesz a fő hangsúly.
Az új sótalanítási megoldás
Íme egy azonnali megoldás. Nagyon érdekes dolog, hogy a bolygót legnagyobbrészt víz borítja, mégsem iható. A válasz,
hogy tisztítsátok meg és használjátok a tengerek és óceánok vízét. Az óceánok vize természetesen nem iható. Az a
kérdés merül fel tehát, hogy hogy lehet kivonni belőle a sót.
A só kivonásának ma is létezik rendkívül hatékony módja. Óriási mennyiségű víz kerül tározókba. Különféle eljárások
léteznek, némelyek gőz segítségével, mások nem, de mindnek hőre van szüksége a só eltávolításához. Mind hosszú ideig
tart és igen költséges, ezért a jelenlegi eljárásokkal nem lehet egy város vízszükségletét sótalanítással előállítani. Azokon
a helyeken alkalmaznak ilyen eljárásokat, ahol nem áll rendelkezésre tiszta víz. A módszer egy rendkívül költséges
szükségszerűség és igen távol áll attól, hogy jó megoldásnak lehessen nevezni.
Most azt szeretném, ha eddigi kereteitekből kilépve gondolkodnátok, így el tudok mondani nektek egy új eljárást a tiszta
víz előállítására. Társam, szeretném ha lassan haladnál ennél a pontnál.
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A világ legtöbb nagyvárosa óceánok partján épült, ahol ugye közel van a víz. Ez azért történt így, mert a hajózás, illetve a
kikötők lehetővé tették az emberek számára a kereskedelmet. Ugye milyen jó helyek arra, hogy vízhez jussanak
karnyújtásnyi távolságról? A válasz nem olyan bonyolult, de hozzá kell még venni valamit, amit eddig figyelmen kívül
hagytatok.
A napjainkban rendelkezésetekre álló legfejlettebb technológia a lehető legkisebb dolgokkal foglalkozik.
Nanotechnológiának nevezitek. A nanotechnológia gyakorlatilag kémia, illetve rendkívül apró kémiai gépekkel foglalkozik.
Ezek ez ultra kicsi, molekuláris méretű robotok már ma is léteznek és a legújabb fejlesztéseitek csúcsát képezik. A
tudósaitok már ma is kutatják, hogyan lehet ezeket a robotokat bejuttatni a véráramba, hogy ott a fehérvérsejtek
működését kiegészítendő felkutassák és elpusztítsák a kórokozókat. Ennyire aprók ezek a nanorobotok.
Természetesen vannak fenntartások a dologgal kapcsolatban, mivel úgy tűnik, ezek a nanorobotok megváltoztatják az
emberi testet. Ám ez nem így van. A nanorobotok nem avatkoznak bele jobban a testünk működésébe, mint azok a
táplálékkiegészítők és gyógyszerek, amelyeket nem természetes úton állítottak elő akár a fejfájás, akár más betegségek
ellen, a kémiai egyensúly helyreállítására, vagy azért, hogy jobban aludjunk. A nanotechnológia tehát azon
tudományágak táborát erősíti, melyek az életben maradásotokat szolgálják. Emlékezzetek rá, hogy bár azt tanítjuk
nektek, hogy az ember a saját tudatával is helyre tudja állítani a saját működését, mégis sokan egyszerűen nem hiszik el,
hogy ez lehetséges. Másokat meg egyszerűen nem is érdekel ez a lehetőség. Kezdjétek el tehát tudományosan is
vizsgálni ezt a témát, mivel már ma is rengeteg dolgot tudtok arról, hogy hogyan javítsatok az életminőségeteken. A jól
működő helyes egyensúlyról van szó, amihez nem kell metafizikai tudás. És ennek ellenére vannak olyanok, akik inkább
hagyják a gyerekeiket meghalni, mintsem hogy használnák ezt a Földi tudást. Úgy hiszik, hogy minden ami nem Istentől
való, az helytelen. Itt az ideje, hogy teljesen megértsétek azt, hogy a jó tudomány pusztán annak az útnak a felfedezése
és végrehajtása, mely által Isten a világot teremtette. Tisztességgel alkalmazva helyesen működik, Isten által
adományozott és, áldott. Csupán a bolygó magasabb rezgésszintje tette lehetővé, hogy megkapjátok. Más szavakkal:
megdolgoztatok érte! Ilyenformán eldobni vagy az ördögtől valónak nevezni annyit tesz, mint nem érteni.
Egy ember nagyon szomjas volt. Vallásos lévén imádkozott, hogy vizet találjon. Találkozott egy másik emberrel, akinek
volt vize és fel is ajánlotta neki, hogy ad belőle. A szomjas ember visszautasította mondván, hogy csak Istentől hajlandó
elfogadni, tehát még vár. Szomjasan halt meg. Sosem értette igazán, hogy Isten szinkronicitása más embereken
keresztül valósul meg. Tanuljátok meg, hogy köszönettel tartoztok azért a tudományért, melyet azért kaptatok, hogy
általa meghosszabbítsátok az életeteket, merthogy ez a tudomány helyes és ezért adatott Nektek.
A nanotechnológia egyre kifinomultabbá válik. A tudomány azon van, hogy a kémia, a logika és az elektronika
segítségével intelligensé tegye a robotokat. Olyan ez, mint a számítógép logikája, amely okosan segít neked egy sor
dologban. Nem gondolkodik helyetted, inkább csak segítséget nyújt számodra olyan feladatok végrehajtásában,
amelyeket egyébként nem tudnál elvégezni. Ezek az apró, okos robotok segíthetnek a tengervíz megtisztításában.
Feladatot szabok Nektek: építeni fogtok egy sótalanító telepet, ahol a víz sosem áll majd le, ahol a sót ki tudjátok
választani a vízből és olyan melléktermék fog keletkezni, melyet nem vártatok volna. A vizet nem kell majd pihentetni
vagy forralni. Hőre pedig egyáltalán nem lesz szükség. A nanotechnológia alkalmazásával a gép egyik végén bemegy a
víz, a másikon pedig kifolyik. Befelé sós, kifelé tiszta, készen a normál tisztításra.
A tisztítási folyamat első szakaszában elegendő mennyiségű nanorobotot kell majd a vízhez adni, hogy azok megtalálják
és magukhoz kapcsolják a vízben oldottan jelenlévő sót. És íme a titok: minden egyes robot mágneses! Én vagyok a
mágnesesség mestere, egyébként…
(Kryon mosoly)
Minden egyes só részecske mágnesessé válik azáltal, hogy az apró robotok magukhoz kapcsolják azokat. Itt jön a
következő állomás: a következő szakasz felé érkezvén a víz áthalad egy hatalmas elektromágnesen, amely miután a só
molekulák már mágnesesek, magához vonzza azokat, mert a só ekkor már mágneses. Talán túlontúl leegyszerűsítettük,
de ez a módja. Hő pedig nem szükséges hozzá.
A melléktermék pedig? Nem fogjátok elhinni! Ó, mennyit fogtok vitázni róla mikor felfedezitek. A mágneses mező által
„kezelt” víznek gyógyító hatása van. Látjátok már merre haladunk? Miféle eszköz lehet ez? Kvantum, mivel a
mágnesességen alapul. Lesznek néhányan akik azt mondják majd, hogy a mágnesességgel kezelt víz kártékony hatású.
Mindezt csupán azért, mert nem értik hogyan működik. Nem érzik majd meg azoknak az embereknek az óriási energiáját,
akik felfedezték a gyógyító vizet a bolygón. Nem lesz ugyan megdönthetetlen bizonyíték arra, hogy mi is történik
valójában, de mindenki észre fogja venni, hogy kevesebb a beteg ember.
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Ez tehát az, amit át szerettünk volna adni Nektek ma. Szerettük volna, hogy rögzítsétek, hogy halljátok, hogy
publikáljátok. El akartuk mondani, hogy mit látunk a jövőben, melynek Ti teremtettétek meg a potenciálját. Nem
határozunk meg számotokra határidőt, mivel olyan nem létezik.
A jövő tudománya
Az információ melyet átadok éppen, lehet, hogy két vagy három generáció múlva ölt testet. A kvantumfejlesztések által
kell létrejönnie. Fizikusok figyeljetek! Olyasmiről beszélek, amit már úgyis tudtok és ami lehetséges. A tudomány egy
másik területét is érinti a dolog és ellent mond minden háromdimenziós dolognak, amit eddig tanultatok. Az emberek
viccesek. Még a legmagasabb matematikában vagy geometriában is egyenes vonalúan gondolkodtok és határoztok meg
mindent. Ezért határozzátok meg a kör egy olyan sokszögként, amely végtelen számú egyenes vonalból áll. Vicces. Úgy
csináltok mintha a kör nem is létezne a természetben, csak az egyenes vonalú képletetekkel hoztátok volna létre. Én
csupán arról beszélek, hogy mennyire elfogult az ember az egyenes vonalúsággal szemben és hogy ez milyen vicces.
Viszont buborékok mindig is voltak. Csodálatosak, igaz? Természetesek, igaz? A kör a térben is természetesen előforduló
jelenség, gondoljatok csak a bolygókra. Az emberiség azonban azt akarja, hogy ez az alakzat ne legyen más, mint
végtelen számú egyenes vonal.
Csakúgy, mintha a rajzlapra rajzolt pálcikaemberek rájönnének, hogy van néhány háromdimenziós dolog az ő
kétdimenziós világukban és ezeket azzal próbálnák „igazolni”, hogyha a háromdimenziós formákat végtelen számú
kétdimenziós pálcikafigurának fogják fel.
Gyanítjátok már, hogy a gravitáció és a mágnesesség természetes módon görbült. Nem egyenes vonalúak és sosem
voltak azok. Mi van a fénnyel? Hát az sem egyenes vonalú. Mikor a másik kettő hatást gyakorol rá, az is elgörbül. Ez
mondhat Nektek valamit. Egyáltalán semmi nem egyenes vonalú! Az egyetlen egyenes vonalú dolog az emberi agy.
(Kryon vicc) A matematika nem megfelelő fajtáját alkalmazzátok, ahogy mondtuk is már Nektek. Létezik egy kvantum
matematika és ha én erről beszélek, még ha a legegyszerűbb módon is, az rendkívül komplexnek tűnik.
Jön az új matematika
A kvantum matematikában egy olyan dolgot alkalmazunk, amit a jövőben fogtok felfedezni: a ható számokat. Ezeknek a
számoknak nincs tapasztalati értékük, ugyanakkor megvan a maguk értéke, de ezt az értéket a körülötte lévő számok
befolyásolják. A négy az nem négy. A négy módosult, mert a körülötte lévő számok hatással vannak rá, akár egy
képletben, akár számolás közben veszik körül. Minden egyes alkalommal, amikor egy képlet kvantum állapotban jön létre,
a benne lévő számok mindegyike az őt környező számok hatása alatt van. Ez azért van, mert a képletben szereplő
számok mindegyike módosult a körülötte lévő számok hatásának köszönhetően. Ezek a ható számok. Ha a négyet
hagyományos módon vesszük, az a három és az öt hatása alatt van. Elvileg minden szám a szomszédos számok
befolyása alatt áll. Ennek az az oka, hogy a kvantum valóság sohasem lineáris és nincsenek olyan jellemzői, melyeket
„normálisnak” neveznétek.
Bármennyire is bonyolultnak tűnik, nem találomra kialakított, hanem egy nagyon is elegáns rendszerről van itt szó.
Csodálatos lesz, amikor majd felismeritek a rendszer jellemzőit és látjátok, hogy milyen konzisztens a változás. Miután
felismertétek a káosz szabályait, a káosz már nem is tűnik káosznak. És amint meglátjátok a rendszer szabályait, azonnal
ott lesz a kezetekben a kör képlete is, ami nem más, mint egy egész szám - nem egy olyan irracionális szám persze, mint
amilyenekkel ma számoltok. Nem Pí lesz. Inkább a „megoldott Pí”-nek nevezhetnénk. Arra kérjük a fizikusokat, hogy
úgymond hátrafelé haladva dolgozzanak, hogy megkapják a Pí egész számát. És ha ez meglesz, akkor tudni fogjátok,
hogy mit kell tennetek az összes többi számításaitokkal is.
Képzeljétek el a matematikát a ható számokkal! A számok nem hordoznak értéket, hanem a mellettük lévők hatása alatt
állnak. Magas szintű matematikáról beszélek és elmondom, hogyan fog ez benneteket szolgálni: mikor elkezditek
megérteni, meg fogtok világosodni, mert a fizika Szent Gráljáról van szó. Ez egy emberi fogalom. (Kryon kacsint)
A ti egyenes vonalú gondolkodásotokban és a 3D iránti előszereteteknek köszönhetően rengeteg 3D-s képletetek van,
ugye? Amikor a fizika alapjait vizsgáljátok, anyagról beszéltek melynek tömege van. A tömeggel rendelkező dolgok atomi
felépítését és sűrűségét ki is számoltátok már. Annak alapján amit magatok körül tapasztaltok, büszkék vagytok
képleteitek állandóságára és meg vagytok róla győződve, hogy azok statikusak. Azt gondoljátok, hogy mindenre létezik
egy képlet, amely megmagyarázza a dolgok mozgását és reakcióit. Szerintetek ugyanis, ha valami meghatározott atomi
sűrűségű és tömegű, akkor az az adott gravitációs körülmények között egy meghatározott módon viselkedik. Mindezt
kiszámoltátok már.
Valóban kiszámoltátok, de csak 3D-ben. Amint pedig kvantummá válik a gondolkodásotok a képletekkel kapcsolatban,
azok elkezdenek kiterjedni és megváltoznak. Mindezzel azt akarom ismét csak mondani nektek, hogy bármely létező tárgy
tömegét meg tudjátok változtatni. Mindegy, hogy milyen kicsi vagy nagy, illetve milyen sűrű. Meg tudjátok változtatni a
tömeget és ezáltal módosítjátok a rá ható gravitációt is. Nem létezik olyan, hogy antigravitáció, csak a tömeget tudjátok
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kontrollálni. Bármilyen képlet áll is rendelkezésetekre egy dolog súlyának meghatározásához, van rá mód, hogy
befolyásoljátok a tömegét. Ilyenformán nem a gravitációt változtatjátok meg, hanem egy objektum tömegét. Erre pedig
az atomi sűrűség, vagy a látszólagos sűrűség megváltoztatásával lesztek képesek.
Van Jugoszláviában egy híres műhely. Történelmi, mert egy olyan ember műhelye volt, aki nem a szokványos módon
gondolkodott. Ez volt Tesla műhelye. A műhely plafonja tele van mindenféle bevésődésekkel, melyeket a munkapadról
fölrepülő dolgok okoztak. Darabokra hullottak és nekicsapódtak a plafonnak. Nikola rendkívül frusztrált lett, mert
felfedezte, hogy hogyan kell tömeg nélküli tárgyakat létrehozni, de nem tudta hogyan. Kvantumban gondolkodott. Ő volt
az egyetlen élő ember, aki el tudta nektek mondani, hogy hogyan működik a váltóáram. Ez bizony több mint 3D.
Tanulmányozzátok, mert rendkívül elegáns a magyarázata..
Mindaz amit Tesla tett, a mágnesesség révén jött létre, ami a kísérleteinek alapját is képezte. Az Ő idejében nem voltak
még olyan kifinomult számítógépek mint most, melyek képesek lettek volna arra, hogy mérjék vagy létrehozzák a
mágneses mező apró ingadozásait. Tökélyre vitte a testek tömegének módosítására alkalmas eljárást, de nem volt képes
rá, hogy kontrollálja a dolgot. Nem is tudta pontosan, hogyan is sikerült neki. Ez rendkívül összezavarta. Egyébként
visszatért. Azt nem árulom el, hogy hová, de talán olvassa majd e sorokat és tudni fogja, mi a következő lépés amelyet
meg kell tennie. (Kryon mosolyog)
Okos dolog ez, ahogy a mágneses mezőket más mágneses mezők körül elrendezhetjük. Még a folyadékok is
mágnesezhetőek, annak érdekében, hogy megfelelő alakú mezőket hozzunk létre a mágneses mezőn belül. Néha ezek a
mezők derékszögben vannak egymáshoz képest, máskor nem, létrehozva az optimális körülményeket ahhoz, hogy
változást idézzünk elő a tömegben. Ezen dolgok egyike sem esik kívül fejlesztéseitek hatáskörén. Mikorra valósul meg?
Nem tudjuk. Tőletek függ. De vajon tisztában vagytok azzal, hogy mi mindent fog mindez megváltoztatni? Mindent! Azt
jelenti, hogy a tudományos fantasztikum végül is a tiétek. Amit eddig antigravitációnak neveztetek, az nem más mint egy
test befolyásolható tömeggel. Mindegy, hogy mekkora az a tárgy, lebegni fog. Megoldható. Itt az ideje talán annak, hogy
felhasználjátok ezt a tudást…

„Kryon, miért beszélsz nekünk ezekről a dolgokról?”. Ezzel befejezzük. A válaszunk mindössze annyi, hogy szeretnénk, ha

itt maradnátok. Mindezt szeretettel adjuk át. Azt akarjuk, hogy itt maradjatok. De ez nemigen fog sikerülni, hacsak ha
nem gondolkoztok kvantum módon, ha nem gyorsítjátok fel a kutatásokat és nem távolítjátok el a politikát a felfedezések
útjából. Azonban azok az országok, melyeknek meg kellene valósítaniuk a fejlesztéseket, amelyek a legfejlettebb
technológiával bírnak, olyan struktúrával rendelkeznek, mely éppen, hogy útjában áll a fejlődésnek. Elérkezett az idő az
emberek számára, hogy felfogják ezt és kiszabadítsák a fizikusokat a béklyóikból, azaz ne avval kelljen foglalkozniuk,
hogy mennyire felelnek meg az eredményeik a politika és az ipar elvárásainak. Meglehet, nem értitek miről beszélek, de
ők igen.
A folyamat során hosszabb életetek lesz és talán azt is megtapasztalhatjátok, hogy minden információ, melyet átadtunk
pontos és igaz volt. És neked hallgató, mindez egy talány, mert nem tudod ki is valójában az aki ezeket a valós és igaz
tudományos információkat átadja nektek a fátyol túloldaláról? Eljön az idő, amikor azt mondod majd, hogy valóban
igazak. A jövőben néhányszor be kell majd ismernetek, hogy a spiritualitás és a tudomány együtt jár. Hogy az energia,
mely létrehozta a bolygót és a mágnesességet, valamint mindazt a dolgot, melyet tanulmányoztatok, az nem más mint a
Ti részetek, merthogy a Teremtő mindenkiben ott van. Majd megnyíltok ennek a tudásnak.
Erről a kérdésről van szó: valóság-e mindez, vagy nem? Valóban létezik Kryon, vagy mégsem? A szeretet valóságos vagy
nem? Néhányan tudjátok, mert a teremtővel együtt ültetek ma le itt, aki szeret benneteket. A család itt az én oldalamon
szeret benneteket. Csodálatos Valentin napi üzenet ez, igaz? Azt mondjuk nektek kedveseim, hogy mindazt, amiről
beszéltünk, akár a tudomány segítségével, akár az Akashátokkal, a lelketekkel vagy a magasabb énetekkel fogadjátok is
be. Azért adjuk át Nektek, hogy megkönnyítsük az életeteket. Olyan dolog ez, ami által felfedezhetitek a részvétet, amely
úgy köt össze benneteket a teremtéssel, mint egy erős ragasztó, ami a bolygót magát is képes megváltoztatni, mert eljött
a váltás ideje.
Amit 2012-es energiának neveztek, az már itt van. Megközelítőleg 1998-ban érkezett meg. Hadd legyen ez az időszak az,
aminek lennie kell. A magasabb tudatosság, a feddhetetlen tudomány, a tisztességes gazdaság és politika időszaka, mely
lassan levetkőzi magáról a régi energiát. Egy új paradigma kezd felsejleni, olyan dolgokkal, melyeket azelőtt sosem
tudtatok volna összerakni. Ez egy ellentmondás - nem létezik együtt - politika és feddhetetlenség, tisztességes biztosítás,
becsületes bankrendszer. Az új paradigma elérkezett, a váltás pedig bonyolult. Itt vannak a harcosaink és a dolgos
embereink, itt ülnek velünk szemben a székekben. Tudják, merthogy ezért jöttek: az Akasha él bennetek kedveseim, Ti
pedig tudjátok kik vagytok. Én tudom kik vagytok. Ünnepellek benneteket, mindegyikőtöket.
És ez így van.
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