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Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok, a Mágneses Szolgálattól!
A bennszülöttek ősapái itt vannak. Sokan közületek érezték őket a teremben. Az bennszülöttek ősapái mindig is itt
lesznek, bárhol is tegyétek ezt, mivel ez az ő jövendölésük. Bármerre is mentek a bolygón, akár északra, akár délre, ez az
ő jövendölésük. Arról, hogy eljön majd egy nap, amikor a bennszülöttek és a nem bennszülöttek összegyűlnek, majd a
Földön keresztül leróják az egymás iránti tiszteletüket.
Ez a mai napon egy felkent hely, egy megszentelt föld. Akarok mondani nektek valamit. Ezen a napon minden
szeretetteljes és könyörületes. Ha lenne olyan, aki ma szórakozni jött ide, most távozhat. Az üres székeket elrakják és a
helyüket olyanok töltik meg, akik felismerik a mai nap szentségét.
A mai napon 4 darabban fogom átadni nektek az üzeneteket arról, hogy mit is tesztek, mi ennek a háttere és mint
mindig, beszélek egy kicsit Yaweeról is. Fogok beszélni a jövőbeli kórusokról, sőt még egy csomópontot és egy nullpontot
is össze fogok kapcsolni. De most egyelőre állítsuk be ennek a helynek az energiáját és nevezzük azt néven. Arra a
néhány órára, amelyet itt töltötök, fordítsátok a tudatosságotokat arra, amit tanultatok. Tekintsetek erre úgy, mint egy
szent ünnepségre miatta. Tekintsetek rá úgy, mint valami olyanra, ami erőteljes hatással van a bolygóra, mert ez olyan.
Tiszteljétek a bennszülötteket, akik ezen a földön jártak, mielőtt ezt betonnal leöntötték volna ezen a helyen és
tekintsetek rájuk családként. Mert vártak rátok kedveseim és itt most éppen időben vagytok. De a jövendölés beteljesedik
a mai napon. Kezdjük is hát el.
Nyakunkon a változás szele. Valamennyiünkön ott van, még azon is, amit Teremtő Forrásnak hívnátok. Sőt, különösen
azon, amit Teremtő Forrásnak neveznétek. Ha valaha is azt gondoltátok, hogy egyedül vagytok ezen a bolygón és amit
tesztek, az a másiktól elkülönül, akkor gondoljátok át újra. Mivel azok a dolgok, amelyeket ma tesztek, a galaxis és a
szomszédságotok számára is nagyobb jelentőséggel bírnak. Tudják, hogy mit is tesztek itt. Szeretnék most a
történelemről, az ősök történelméről beszélni. Szeretnék a hangok történetéről beszélni.
Kezdjük azzal a mondással, amelyet talán már hallottatok, hogy a történelem hajtja előre a jövőt. Ha beszéltek egy
modern szociológussal, egy modern antropológussal, akkor számukra ez egy cinikus állítás, mert csak azt látják, hogy a
történelem hajlamos arra, hogy megismételje önmagát. Mintha az emberiség soha nem tanulna a hibákból, amelyeket
elkövet. Úgy tűnhetne, hogy igazuk van, mert az utóbbi néhány ezer évben nem volt túl sok bizonyíték a javulásra. Mint,
ahogyan azt korábban említettem, csak a bot lett nagyobb, amellyel megütötték egymást. Ez az egyetlen változás. A
túlélés még mindig túlélés. Tehát úgy tűnhet, hogy helyes az az állítás, miszerint a bolygó történelme meg fogja ismételni
önmagát és a tudatosság fejlődésének a nagy dobása nélkül fog titeket a jövőbe vezetni.
Most menjünk még távolabb az időben és nézzük meg, hogy hogyan is látták ezt a bennszülöttek. A bolygó minden egyes
bennszülött kultúrája, az őseik, a saját elődeik tiszteletére szóló szertartásokba kezd, mivel felismerték, hogy a bölcsesség
mintája ott hever. Így arra kérik a múltat, hogy segítsen a jövőjükkel kapcsolatban, de ezt nem cinikus hozzáállással
teszik. Ehelyett csodálattal tekintenek a világra, ahol a jövő az eredeti ősapák bölcsességével kifejleszthető. Az ősöket
igen réginek látták, ahogy a múlt elismerésének a bölcsességére tekintettek.
Most lapozzunk egyet és nézzünk erre kvantum módon, kilépve a 3D-ből, egy olyan ezoterikus dobozba mászva, amit a
mai napra választottatok. Mi a múltad emberi lény, a kvantum múltad? Most azt kérem tőletek, hogy nézzetek a mintára,
amit a plejádiak tettek ide, ami a DNS-etekben van. Ezek azok az ősök, akik értetek vannak. Tehát valóban, a történelem
hajthatja a jövőt, a Plejádok történelme. Egy érett bolygó, az igazi ősök, akiket most a DNS-etekben hordoztok, azok,
akik ennek a helynek a szentségét beállították. Tehát a bennszülötteknek igazuk volt. Kivéve, ha elfogadjátok azt a
kvantum nézőpontot, hogy sokkal távolabb mentek vissza, mint ez a bolygó. Most egy érett, isteni, tudatos kultúra
történelmére tekintetek. Ez az ajtó, amelyet kinyittok.
Néhány évvel ezelőtt Yawee, akit Dr. Toddnak hívtok, elkezdett hangokat készíteni és nem tudta, hogy miért. Amikor
ezek elkezdtek strukturálttá válni, utasításokat kezdtünk adni neki arról, hogy mit is csinált és, hogy miért is emlékezett a
kvantumtörténelem isteni hangjaira. Az egész a Lemúriából kiszűrődő hangokra való emlékezéssel kezdődött és ezen a
napon a mostra való emlékezés egy példájával rendelkeztek a valós időben. A múltra a plejádiaktól. Úgy lett átadva a
számára, ahogyan arra szüksége volt, nem pedig olyan valami által, ami az Akashájában volt benne.
Na mármost, néhányatok számára mindezt nehéz elfogadni, de ez az, ami a mai napon történik. A múlt évben
összeraktátok azt, amit Lemúriai Kórusnak hívtok. Ez volt a nyitóbeszéd, a kulcs a zárba, ahogy mondtam is nektek akkor,
egy engedélyezés a bolygó időkapszulái számára. A kulcs elfordult, a zár kinyílt. A zárat csak egy olyan bolygó volt képes
kinyitni, amely látta, hogy az őt jövő felé hajtó múlt nem a saját múltja, hanem a biológiai magjának a történelme, a
plejádi történelem. Ezzel lehetővé vált, hogy az emberiség megemelje a tudatosságát és elfordítottátok a kulcsot a
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zárban. Megtudta a galaxis, megtudta a szomszédságotok és valamilyen szinten kedvesem, a bolygón élő valamennyi
ember is megtudta, hogy megtörtént az engedélyezés. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy: „Készen vagyunk.
Végrehajtottuk a feladatunkat. Engedélyeztük.” . Egy példát akarok átadni nektek arról, hogy milyen is ez. Hasonló lenne
ahhoz, mint amikor egy telepes aranyat talál, átmossa, meglátja, ahogyan felcsillan a vízben, majd felismeri, hogy talált
egy aranyrögöt. Aztán elsétál és azt mondja, hogy: „Ez nagyon szép volt!”, anélkül, hogy megtalálná az aranyat.
Van egy olyan mostani emberi tulajdonság a modern társadalomban, ami egy esemény meglátása kapcsán azt mondja,
hogy: „Ez minden, hadd csináljak valami érdekesebbet.”. Azoknak közületek, akik itt vannak, azt akarom mondani, hogy
nem lesz ennél izgalmasabb. Minden egyes alkalommal, amikor összeillesztitek ezeket a hangokat, akkor annak a
cselekedetnek magasztosabb oka van. Való igaz, hogy elfordítottátok a kulcsot, felfedeztétek, hogy hol lehet az arany, de
most használatba is kell, hogy vegyétek azt. Ennek a használata a sorsotok. A használata egyenesen a Teremtő Forrásból
származik. Egy hónappal ezelőtt, a Titicaca-tónál a jövendölés beteljesült. Az északi sámán találkozott a déli sámánnal és
az időkapszulák közösen ki lettek nyitva. Múlt decemberben elfordítottátok a kulcsot. Egy hónappal ezelőtt, azt
mondhatjátok, hogy kinyitottátok az ajtót, ma pedig átléptek rajta. Nem lesz ennél izgalmasabb, ugye?
Az elkövetkező részekben, a jövendőbeli kórusokról fogok átadni információkat. Arról, hogy mi is lesz a céljuk, hogy talán
hogyan lenne érdemes hívni őket és még egy kicsit többet is elmondok Yaweeról. De ez a történelem és a történelem
fogja hajtani a jövőt. Egy olyan jövőt, amely másként látja az emberiséget, mint azt a ma élő szociológusok bármelyike is
gondolná. Ez a jövendölésünk. Végül azt akarom, hogy lássátok, hogy hol is ültök. Mikor legutóbb összegyűlt a kórus, a
Lemúriaiak voltak a bennszülöttek. A biológia magját képviselték. Ma olyan helyen ültök, ahol a bennszülöttek a Föld
prófétái voltak. Csak a maják voltak képesek megfejteni az időfraktálokat, így elmondhatták nektek azt, hogy feltűnt egy
hosszú számlálás vége és átadhatták a jóslatát annak, ami miatt ma itt álltok, amikor is a hangokat éneklitek. A
próféciájuk ez volt: „Egy új korszak kezdődik majd el, amikor is a lehetőségek növekedésével az emberi természet elkezd
megváltozni.”. Végül, végül, előjöttek az ősök és meg fog mutatkozni a tudatosságuk. A mai napon ők is itt vannak és
benneteket néznek. Néhányan közületek, ők vagytok.
Adtunk át számotokra magyarázatokat a bolygók csomópontjairól és nullpontjairól. Ez olyan új információ, ami csak az
elmúlt évben bukkant fel. Olyan információ, ami nem lehetett átadva a számotokra, mivel nem értétek el azt a pontot,
ahol ezekre az időkapszulákra szükségetek lenne. A csomópontok és nullpontok zavarba ejtőek az emberiség számára,
nem 3D-s fogalmak. De valami olyasmit fogunk átadni nektek, amely segíteni fog egy picit jobban megérteni azt, hogy
miért is járnak ezek a dolgok párban. Még a 3D-s fizika is párokban gondolkozik. Mindig is egy csomópontban fogtok
kórusban énekelni és ennek megvan az oka. A csomópont, egy olyan átfedésben lévő, egyszerre fizikai és ezoterikus
háló, amely többdimenziós módon teremt meg egy olyan helyzetet, amiben jól érzitek magatokat. Az emberi lények
hajlamosak jobban érezni magukat olyan helyeken, amelyekről el lett távolítva a negativitás, mintsem olyan helyeken,
ahol pozitív dolgok vannak rátok helyezve. Tudtátok ezt?
Az emberi lények szeretnek megtisztulni. Folyamatosan ezt teszitek. Ha bármilyen lehetőség adódik a megtisztulásra, már
ott is vagytok. Ha valamit el akartok távolítani, ami nem megfelelő a számotokra, akkor ott is vagytok. Emiatt érzitek
magatokat olyan jól egy csomóponttól, mivel ez a Kristályrács kozmikus porszívójának tűnik. Átalakítja, átkalibrálja a
rácsot, ahogy elragadja azokat a dolgokat, amik többet már nem szolgálnak benneteket. Olyan teret hozva létre, amelybe
beletehetitek mindazokat a dolgokat, amiket csak akartok.
Tehát adva van egy csomópont és egy nullpont. Lenniük is kell, továbbá tizenkét pár van belőlük. Amikor az egyikhez
beszéltek, akkor mindkettőhöz szóltok, mert kvantumszinten össze vannak igazítva. Még azt is mondhatnátok, hogy
egymásba vannak gabalyodva. Nincs értelme elmennetek meglátogatni egy nullpontot, ha már voltatok egy
csomópontnál, mert mindkettőt megszólítjátok. Ugye milyen érdekes, hogy a húzó-taszító energia, amelyről éppen a
galaxisotok közepét, a Teremtő Forrást leírva beszéltünk korábban, az maga is egy párt alkot? Tehát, hadd tegyük most
ezt egy olyan módon, hogy jobban megértsétek. Kedveseim, ha valaha is benépesítenétek egy másik világot, csak egy
embert küldenétek? Nem, kettőt küldenétek. Amikor a 3D-ben az emberiségre tekintetek, akkor az energiájuk férfi és női
jellegű. A szépségük egy olyan szeretetteljes módon érkezik meg együtt, amely megteremti azt, ami ott a másik emberi
lényeké lesz. Ez egy gyönyörű folyamat, egy olyan energia, ami együtt jár. Egy csomópont és egy nullpont és ezek
egyenlőek. Gyönyörűek. Az eredmény pedig a Teremtés.
Hadd mondjak most valamit Yaweeről. Lemúriai papként magasszintű tudományos tudással rendelkezett. A plejádiaktól
kapta. Arra választották ki, hogy ezzel rendelkezzen és nagyon hosszú életet élt. A lemúriaiak nemzették. Ez volt az, amit
azért tettek, hogy behozzák a lelkeket, hogy megteremtsenek egy Akashát, egy mintát, amely csodálatos lenne.
Yaweenek sok gyermeke volt. Ahogyan sokan közülük, ő is nagyon hosszú életet élt. Tulajdonképpen néhány gyereke
vált az ősök Akasha mintájává. Tudom, hogy sejtette ezt. Viszont a jelenlegi életében Dr. Toddnak nincs gyermeke és
mégis nagyon sok van, mivel ő lett a felelős azért, hogy elhozza a számotokra azt a húzó-taszító energiát, amely új
tudatosságot fog teremteni a bolygón. Azt is mondhatnátok, hogy emiatt Dr. Todd kvantum módon folyamatosan terhes.
(Kryon humor) Nem vagyok benne biztos, hogy ezt szerette volna hallani, de vajon nem azt mutatja ez meg a
számotokra, hogy az emberben ott van a férfi és a nő egyensúlya? Az a kedvesség, amelyet néhányan már láttatok, a
mesterlét szépsége, amit néhányan már láttatok.
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Szeretném most felidézni veletek a történetét a bolygón, mivel nem ezoterikusan indult. Egy látomással kezdődött. Ebben
a látomásban, okkal belekerült magába a DNS molekulába és körül kellett, hogy nézzen. Még úgy is hívtuk őt, hogy a
„csavarodás mestere”, mert meg kellett nézze azt, hogy hogyan is van összerakva. Bár ez a konkrét ismeret nem épült
bele a tudományába, mégis képet adott neki arról, hogy mire is lesz szüksége a következőkben. Dr. Todd volt az, aki a
bolygó első kvantumenergiáját előállította és lehetővé tette az erősítését, a másolását és a használatát. Hosszú idővel
azelőtt, hogy ezekkel a hangokkal dolgozott volna, felfedezett valamit, amit én úgy hívnék, hogy jóindulatú fizika. Ahogy
plejádiként visszaemlékezett erre a kvantumállapotra, azt találta, hogy minden egyes dolog, amit ezzel a találmánnyal
tett, az jóindulatú volt. Ez kívül esik a tudományos felfedezés esélyein, mivel általában, amikor egy tudományos, vagy egy
kémiai kirakóson dolgoztok, akkor mindig kísérleteztek. Néhány működik, néhány pedig nem. Minden, ami ezzel a
találmánnyal kapcsolatba került, az jóindulatú volt. Néhányan közületek ismerik a legutóbbit, ahol az őssejtek pontosan
tudják azt, hogy hova is kellene menniük. Honnan tudják, hogy hova menjenek? Milyen sablont lehetne itt alkalmazni? El
akarom mondani nektek, hogy mi a sablon: Yawee. Ez egy olyan a plejádiak által számotokra átadott magas szintű
tudomány, amely olyan fizikán alapul, ami tudja, hogy hova is kell menni ahhoz, hogy az emberi lény meggyógyuljon.
Ahogy itt állva ezeket a dolgokat mondom, talán eme szavak egy napon körbejárják a bolygót és észre lesznek véve.
Néhányon lehet, hogy felnevetnek más tudományágak és azt mondják, mi is látjuk ezt. El tudjátok képzelni az olyan
fizikai elemek felfedezését, amelyek tudják, hogy kik vagytok és csak jótékony dolgokat tesznek a testetekben? Azért
hoztam ezt fel, mert az általatok elénekelt hangok olyan jóindulatú párok, amelyek közösen teremtik meg az újfajta
tudatosság születését a bolygón. Olyan, ami egyensúlyban van a férfi és a női között. Olyan, ami nem túlélési módban
van. Olyan, ami elsőként együttérzést mutat és amely így egy újfajta gondolkozásmódot fog teremteni. Most vetitek el a
magokat, holnap pedig már a hírekben látjátok. Kedveseim, tisztában vagytok ezzel. Lehet, hogy akár egy, vagy
kétgenerációnyi időbe is beletelik, mire elkezditek teljesen meglátni azt, hogy egy generációnak el kell távoznia és egy
másik egy új kristályráccsal a lábai alatt tér vissza. De most a bolygó megszületésében segítetek. Ezért van az, hogy a
hangokat együtt éneklitek. Ezért kell meghatározott módon együtt szólniuk, hogy megszülethessen ez az új gyermek a
bolygóra, amely nem más, mint az új tudatosság és az új emberi lény. Ez ebben a pillanatban nagyon távol áll a jelenlegi
logikátoktól. De érzitek, ugye? Tudjátok, hogy valami fontosat tesztek, ugye? Tudjátok, hogy az ősök a szabad akarat
minden bolygóján most mosolyognak? Ez a története annak, hogy mi is folyik ma ezen a helyen. A szünet után a
következő részben, beszélni fogok nektek azokról a kórusokról, amelyeket hamarosan elénekeltek.
Akkor hát folytassuk. Kérdezhetnétek, hogy mi lesz a kórus folytatása. Yaweenak még nem lettek átadva a pontos
utatásítások, hogy hány kórust szervezzen, mikorra és milyen hosszú időtartamra, úgyhogy most tudatom vele. (Kryon
humor) Ez nem egy lineáris folyamat. Nincs szükség arra, hogy minden egyes csomóponthoz elmenjetek a bolygón és ott
egy kórust szervezzetek. Ez jó hír, nem igaz? (Kryon humor) Van egy időszak a hangok eléneklésére és a kórus
összeállítására, ami 2016-ig tart. Ez a befejezés éve, az évek ezen csoportja, a napéjegyenlőség precessziójanak
középpontja utáni 18. év kezdete, a megfelelő idő erre. Yawee, ez egybe fog esni az időbeosztásoddal. Meg fogod érteni,
hogy csomópontokat összerakni és talán más kórusokat is nem csomóponti területeken azért, hogy olyan bizonyos fajta
energiákat valósítsanak meg, amiknek meg kell érkezniük. De hadd beszéljünk azokról, amelyek be vannak ütemezve.
Éppen most tűnnek fel az 3D-s időben. Hadd beszéljünk arról, hogy mik is lesznek ezek és hadd nevezzük meg őket.
Yawee, fejben már meg is nevezted őket, de soha nem kérdezel, úgyhogy most át fogjuk nevezni ezeket. Nem lehet
minden a te dolgod. Csak majdnem. (Kryon humor)
Beszéljünk a következő 2 évben megérkező dolgok tulajdonságairól és tekintsünk rá azokra a tulajdonságokra, amelyekről
talán még nem beszéltetek, vagy amelyekre nem gondoltatok, ahogyan a kórusokat szerveztétek. Yawee, néhányra ezek
közül gondoltál, néhányra pedig nem. A következő 2 csomópont, ahol énekelni fogtok, amik elő vannak jegyezve rá,
mindketten különlegesen aktív helyek a plejádi teremtés szempontjából. Valójában még azt is mondhatnátok, hogy ők a
legaktívabbak. Ezalatt azt értem, hogy a plejádi energia még ott van. Még ott van és ezt olyan emberek is érzik, akinek
fogalmuk sincs arról, hogy mit is éreznek. Mindkettő megszentelt föld, mindkettő védett terület.
Tehát beszéljünk az elsőről, amelyet ismertek, ami a következő évben fog sorra kerülni. Ez a 7-es éve. A 7-es teljesen
hagyományos numerológiai értelemben - azaz a tibeti forrás szerint, tehát nem ezoterikus, hanem klasszikus értelemben
- maga az istenség száma. Így vélhetően összegyűltök majd eköré az isteniség köré, hogy üdvözöljétek a plejádiakat
azon a hegyen, amelyet Shasta-nak neveznek. Az ott néhány hónapon belül összeállított kórus olyan lesz, amely nem egy
energia megszületéséről fog szólni a bolygón, hanem sokkal inkább egy ünnepelés összeállításáról. Üdvözölve azokat a
hegyben, akikről tudtátok, hogy mindig is ott voltak. Ez a város Thelos, amelynek a megpillantására a hegyben, korábban
többen is az életüket szentelték. Az ott elhangzó kórus, a még ma is ott élő Teremtő Forrás hasonlatát fogja ünnepelni.
Ugye milyen érdekes a számotokra, hogy ezen csomópont körül nincsenek szállodák? Nem igazán, nem úgy, mint itt.
Nem volt olyan vonzereje, ami oda nem illő dolgokat teremtett volna meg a hegy körül. Érintetlen, faluszerű. Ez az,
ahová az elkövetkezendő, a 7-es szám, az istenség évében fogtok elmenni. Lehet, hogy ezt a nevet szeretnétek adni
neki: az Isteni Kórus, az Istenit Üdvözlő Kórus. Bármire is legyenek hatással ezek a dolgok, ez az, amit tenni fogtok. Most
énekeltetek el éppen egy hangot a Teremtés magjairól, énekeljétek el újra ott is. Valójában 2015-ben is el fogjátok ezt
énekelni. Tehát ez a felszínhez olyan közel lévő, a plejádi Forrás eleven energiájával rendelkező Shasta története. Nem
érdekes az, hogy azok, akiket nem érdekel az ezotéria, képesek megmászni a hegyet és érezni őket? Talán még azokat a
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fényeket is látják alkonyatkor és éjjel, amelyeknek nem kellene akkor ott lenniük. Egy hegy, amely eredettel rendelkezik
és ez a Teremtő Forrás eredete. Menjetek és ünnepeljétek őket, üdvözöljétek őket egy kórussal.
Az ezt követő évre 2 kórus van betervezve: az egyik egy csomópontban van, a másik pedig nem. Így most meg fogom
vitatni veletek azok lehetséges neveit és a körülöttük lévő energiákat. Yawee, már ismered a hangokat. Azok, amelyekről
azt gondolod, hogy szükséged van rájuk, valós időben fognak eljutni hozzád, éppen úgy, ahogyan ez is. A következő évi
kórus az ünneplésről szól. A 2015-ös kórus, a 8-as évében, szintén egy rendkívül aktív plejádi helyen lesz, az Ausztrál
kontinens közepén, Uluruban. Az őslakosok rendelkeznek valamivel, amit a legtöbb ember nem ismer. Ha
tanulmányoztátok a kultúrájukat, akkor azt állítják, hogy a Hét Nővér, maga a Teremtő Forrás. Ez a hagyományuk. Azt
állítják, hogy azok, akik a csillagokból érkeztek, elsőként az Ayers Sziklánál, Uluru-ban szálltak le. Számukra Uluru a
teremtés helye. A Teremtés sok pontja megtalálható szerte a bolygón. Vannak nagyon ősiek is és ez a legősibbek közül
való. Lemúriára, mint az első civilizációra, amely egy szigeten elkülönülve létezett és amely olyan hosszan plejádi
energiával rendelkezett, teljesen más jellemző. De Uluruban a plejádiak eredeti magjai, talán még most is ott vannak. Ha
megkérdezitek az őslakosokat Ausztráliában, akik most már résztvesznek a terület megtervezésében, azokat, akik ezen
terület tulajdonosai, akkor azt fogják mondani, hogy azok, akiknek a nevét nem tudjátok kiejteni, még most is ott
vannak. Nem fognak más emberi lényt odaengedni, csak a sámánokat. Még egy repülőt sem engednek elrepülni felette.
Ez szent a számukra. Tehát oda fogtok elmenni és ott fogtok összegyűlni. Ez a Teremtés Kórusa. Ez nem csak azt ünnepli
meg, hogy mi kezdődött el ezen a bolygón, hanem azt is, hogy hol helyezitek el az új energiákat. Amikor 2015-ben
megérkeznek hozzátok, akkor tudni fogjátok, melyek azok az energiák. Amit tennetek kell azon a helyen az az, hogy
kipótoljátok azt a csomópontot és kinyissátok azt a kapszulát. Az ausztrálok azt mondják, hogy szénizotópos
kormeghatározással született bizonyítékuk van arról, hogy az általunk ismert civilizáció Uluruban, több mint 60.000 éves.
Oda fogtok menni és érezni fogjátok, ahogy az ősök megosztják veletek azt az ott található történelmet és mintát, amit a
plejádiak hoztak el és amelyet az őslakosok a Hét Nővér Teremtő Forrásának neveznek. Valóban nagyon különleges
kórusról van szó.
2015-ben lesz egy másik is, amit megterveztetek. Ez nem egy csomópontban van, hanem Izraelben. Még csak közel sincs
egy csomóponthoz sem. Mondhatnátok, hogy mit tehettek ott egy kórussal? Vajon mit tehettek ott? Remélem, hogy most
kirázott titeket a hideg kedveseim. El fogom mondani, hogy mit is fogtok ott tenni, mert Izraelt még az utóbbi 2.000 év
valamennyi jövendölése is a Földi vég gyújtópontjának hívta, a bajok forrásának, ami ki fogja robbantani a III.
Világháborút. A bolygó politikai szövetségei, nukleáris háborút hoznának el a számotokra, mindezt azért, mert Izraelben
helyezkednek el. Az izraeliták valamennyi problémája és az izraelitákkal kapcsolatos valamennyi történelmi probléma,
ezen a zavaros területen éri el a csúcspontját. Mit tehetnétek ott kedveseim? 2015-ben fel fogjátok szabadítani a
problémát. Nevezhetitek ezt a Megbocsátás Kórusának, ha akarjátok, de akkor meg azon fognak vitatkozni, hogy ki
bocsát meg kinek. (Kryon humor) Jobb lenne, ha úgy hívnátok, hogy: a Gyógyítás Kórusa. Az ősi ellenségek
meggyógyítása, a szent hely még szentebbé válásának kezdete. Ahol a mesterek, aki ott jártak, képletesen egymásra
nézhetnek, átölelhetik egymást, kezet rázhatnak és azt mondhatják, hogy: ez egy új Izrael kezdete. Ez lesz az új
Jeruzsálem és ez az, amit ott tenni fogtok. A város a hegyen. A próféták ezt látták végig, amely gyógyulástól,
megbocsátástól és az új emberiségtől fénylik. Ez egy rendelkezésre álló lehetőség a számotokra. Nem egy csomópont,
nem kell meggyógyítani. Sokan vannak közületek olyanok, akik ennek részesei szerettek volna lenni. Sokan vannak
közületek olyanok, akik nem fogják tudni, hogy mikor is fog ez megtörténni. Yawee, talán lesz ennek egy internetes
módja azok számára, akik csatlakozni szeretnének. Van még időtök rá.
Ez az, amit a következő 3 energiájaként látunk. Mindezen túl, 2016-ban lesz egy lezárás, de még nem tudjuk, hogy hol és
mikor. Most megadtam számotokra a neveket, így az idő ezen pontján látjátok azt, hogy amit tesztek az egy sorozat
része és önmagában egyik sem teljes. Sorozatban kell lenniük. Egy emberi lénynek, egyáltalán nem kell mindegyiken ott
lennie, az lineáris lenne. Azok, akik vonzást éreznek és el tudnak jönni, menjenek el az egyikre. Ők lesznek ott a
megfelelőek. Pont úgy, ahogyan itt is azokra van szükség, akik itt vannak. Tervezzétek meg. Vegyetek benne részt.
Legyetek a részesei. Megdolgoztatok érte.
Nemcsak egy ünnepség végére érkeztetek el, hanem a társteremtés és a Kristályrácson megszülető új energia idejéhez
is. Visszanézve újra elmondom azt, hogy a bolygó Kristályrácsa, az a Cselekvés rácsa. Emlékszik az emberi cselekedetre
és arra, ami beállítja az újszülöttek energiáját. Amikor az újszülöttek a Földre érkeznek, az első dolog, amit a szüleik és a
környezetük mellett látni fognak az az, hogy összekapcsolhatják az Akashájukat a Föld jelenlegi energiájával. Ez az, ami a
Kristályháló által be lett állíva. Emiatt, ha megváltoztatjátok a hálót, akkor az emberiség újszülöttjeinek lehetőségeit is
megváltoztatjátok. A történelmet más, tiszta területekről szívjátok magatokba. Visszatekintve, el is mondtuk nektek azt,
hogy a bálnák rendelkeznek a bolygó legtisztább mintáival. Ott raktározódnak el, így sohasem lesznek lerombolva.
Nemcsak a bolygó mintái, hanem még a tiszta emberi lényé is. Az, ami Yawee szerint megengedi, hogy érte éljetek.
Valóban van egy ilyen minta. Biológiai, ezoterikus és isteni. A bolygón született találmányok, az eljövendő kvantumság, a
felfedezések mintái, mind ott vannak. Nem különíthettek el egy sablont a többitől. Gaia mintái, a DNS mintái is, ezért a
Yawee által éppen feltett kérdésre a válasz az, hogy nincs különbség. Kedveseim, mától, amit a Kristályhálóval tesztek,
azt magatokkal teszitek. Ezért most éppen azt tisztítjátok meg, ami a saját DNS-etekel együtt kalibrálódik át. Mások
lesztek emiatt. Könyörületet teremtetek meg a Kristályháló számára és egyúttal ezt magatokban is átírjátok. Ezeket a
dolgokat nem különíthetitek el egymástól. Az emberi lény lineáris módon szeretné kategorizálni az egyiket és a másikat.
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Ezt, vagy azt a hangot énekelve, tudni szeretnék, hogy mit is aktiválnak itt és hogyan is működik ez. Számunkra ez nem
ilyen módon jelentkezik. Ez nagyszerűbb annál, mint sem gondolnátok. Amikor valami olyat raktok a tűzhelyre, amin
keményen dolgoztatok és minden hozzávaló is megvan, akkor együtt felmelegítitek őket. Nem teszitek csak az egyik
alapanyagot a tűzhelyre, hogy csak a hozzávalók egy része melegedjen fel. Az egész melegszik fel. Ez az a kvantumleves,
amit a kórussal készítetek el.
Elforgattátok a zárban a kulcsot a magatok számára, 2012. december 21-én. A mai napon pedig kinyitottátok a DNSetekben lévő időkapszulát, lehetővé téve, hogy az ezen a helyen lévő magasabb bölcsesség gyógyításba kezdjen. Drága
kórustagok, nektek küldöm el elsőként a gyógyulást és a dolgokat, amiket kértetek. Ha csak a szórakozás miatt jöttetek
volna el, akkor nem kellene itt lennetek. Dolgozni jöttetek és megtettétek. Ennek eredményeként, néhányan közületek
meg is fogják kapni azt, amiért eljöttek. A többiek pedig a hatalmasabb, a sokkal hatalmasabb elvetett dolgok magjaival
fognak rendelkezni. Ez személyes és bolygószintű is. A bolygón lévő csomópontokban és nullpontokban, valamint az
emberiségben lévő időkapszulák kinyílnak, különösen azok, akik részt vesznek benne. Az emberek szabad választással
rendelkeznek, de a hatalmas dolgok egyike éppen az, hogy ahogy kinyittok egy időkapszulát és engedélyezitek, akkor az
az emberiség nem ezoterikus részére, arra, amelyik soha nem jönne el ide és semmit sem értene meg ezen dolgokból,
azokra is hatással lesz. Ez egy jóváhagyás a számukra, hogy könnyebben megtalálják a dolgokat, hogy meglássák a
könyörületes módokat, hogy inkább összerakják a dolgokat, a szétszakításuk helyett. A vallási vezetőkre, a politikusokra,
mind hatással vannak a most megnyílni készülő időkapszulák. Tehát ne linearizáljátok azt, amit ma itt tettetek úgy, hogy
azt egy csomópontért, vagy egy nullpontért tettétek. Ez nem így működik. Ehelyett a Föld és az emberiség tökéletes
mintáinak az edényét melegítitek fel. Ezek mind együtt vannak a tűzhelyen. Az események sorozatán keresztül gyújtjátok
meg a tüzeket.
Amikor Yawee elkezdte, akkor a kvantumtalálmánya Afrikába vezette el. Ez érdekes. Most néhány olyan dolgot adok át
nektek a jövőről, amiket még egyszer hallanotok kell és, amik lehet, hogy rejtélyesnek tűnnek. Kryon nem egy próféta.
Azért vagyok itt, hogy áttekintést adjak nektek arról, ami éppen zajlik és arról, amit egy emberi lény egyénileg nem láthat
meg. Amikor 23 évvel ezelőtt megérkeztem és elmondtam nektek, hogy nem lesz világvége, akkor az azért volt, mert
láttuk, hogy mi van folyamatban. Nem azért, mert Isten jóslatával rendelkeztünk. Láttuk, hogy mit tett az emberiség és
ez az, amiért eljöttünk. Láttuk a háborús jövendölések végével kapcsolatos lehetőségeket, ezért jöttünk. Láttuk Yawee és
ezen nap lehetőségét, ezért jöttünk. Ma pedig egy beteljesült jóslatban ültök és a részesei vagytok. Yawee tehát Afrikába
vezettetett. Ugye milyen érdekes, hogy ebből a teremből milyen sokan foglalkoznak valamilyen szinten Afrikával? Nem
gondoltátok, hogy tudom, ugye? Pedig igen. Ő most is Afrikában dolgozik. Yawee munkája sok helyre viszi el őt, de ez
Afrikáról szól. A kontinens gyógyulásáról szól, talán még a kvantumtalálmányokkal való élelmezéséről is.
Afrika. 2012. december 21-én Lemúriában, egy csomópontban voltatok. Ekkor - ezt nem fedtük fel, csak később - a páros
másik tagja a nullpont, Csádban volt, Afrikában. Így tehát összeraktátok a lemúriai csompontot és az afrikai nullpontot.
Ez volt az első párosítás, amit felfedtünk. A második pár, amit a Titikaka-tónál fedtünk fel, egy olyan természetes
párosítás volt, amire a Bolíviában lévő tónál elhelyezkedő csomópont és a tibeti hegyekben lévő nullpont esetében
számíthatnátok. Vajon meg fog döbbenteni és meg fog lepni bennetek az, hogy a második kórus, az ezen a Maja
félszigeten lévő csomópontot köti össze az Afrikában lévő Kilimandzsáró hegy nullpontjával? Afrika, mi is történik ott?
Miért keveredik ebbe bele Yawee? Miért dolgozik éppen azokkal a csomópontokkal és nullpontokkal a kórus? A választ
drága emberi lények, elmondtuk nektek korábban. Még az is az Akasha miatt van, hogy az ember, aki beszél, tudja, hogy
a következő állomás számára Afrika. Más bőrszíne lesz, egy politikai szerkezet része lesz és segíteni fogja Yaweet, amikor
odakerül. Ez Afrikáról szól. Az ok pedig az, hogy ez egy érintetlen kontinens. Amikor meggyógyul, amikor táplálják és
amikor a saját valóságában kezd el létezni, akkor semmit sem kell megújítania. Nem lesznek átirandó kultúrái, előről
fogja kezdeni és lehet, hogy nagyon jó lesz. A legnagyobb, a legmagasabb, a legelegánsabb kultúra, amely valaha is
létezett ezen a bolygón. Éppen most ültetitek el ennek magjait. Ez érkezik.
Olyan sok dolog van, amelyet el sem tudtok képzelni ezen a bolygón, csupa olyan jó hír, amit látunk. Igen, ez egy hosszú
távoli út, de ha azt mondtuk volna a nagyapáitoknak, hogy nem lesz háború, elhitték volna abban az időben? Ha
elmondtátok volna a nagyapáitoknak és a nagyanyáitoknak azt, hogy eljön majd az a kor, amikor a mai politika szerkezet
olyan különböző lesz a bolygón, hogy az egykoron egymással háborúzó országok találkoznak és egyesülnek, ahol nem
lesznek többé falak, ugyanaz a pénz lesz, hittek volna nektek? Ha ma azt mondanánk nektek, hogy ebben a pillanatban is
kontinensek állnak sorban azért, hogy ugyanezt a dolgot megtegyék, akkor hinnétek benne? Ez mind része annak, amit
tesztek.
Az időkapszulák ti vagytok. Magatokon belül pedig ott van a plejádi DNS, ott van a történelmük mintája. Ennek a
felfedése lesz elkezdve, könyörületesebbé téve benneteket. Nem ez az, ami miatt jöttetek? Nem ezért jöttetek?
És ez így van.
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