
www.kryon.hu  1/5 oldal 

Evolúció - Jövőbeli forgatókönyvek 
Berkley Springs, Nyugat-Virginia - 2018. április 15. 
( Forrás: http://www.kryon.com/CHAN2018/k_channel18_BerkS.html ) 

 

 

A tisztább megértés érdekében - hogy segítsék az olvasókat - Lee és Kryon újra átvizsgálták ezt a közvetítést. Az írott 
anyagba esetenként plusz információ is belekerülhet. Az élőben elhangzottak sokszor olyan energiát hordoznak, és 

olyasfajta kommunikációt tartalmaznak, amelyet a nyomtatott szöveg nem képes visszatükrözni. Szóval, élvezzétek ezt a 
kibővített üzenetet, ami Nyugat-Virginia-ban lett átadva! 

 

 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 
 

Ez egy másfajta közvetítés lesz. Nem egy szabványos üzenet, hanem inkább három jövőbeli lehetőség bemutatása, amit 

valóban megláthattok. Ezt a találkozót egy olyan illető rendezi és látja vendégül, akit "futuristának" neveznek. A futurista 
olyasvalaki, aki arra szánja az idejét, hogy megpróbál előrejelezni érkezőben lévő kormányzati, gazdasági rendszereket, 

valamint olyan lehetséges találmányokat, amik megváltoztathatják a kultúra jövőjét. Ez aztán megengedi az emberiség 
számára, hogy jóindulatú módon készüljön elő ezen dolgokra, amikor megtörténnek. Ez hát a futurista. Tehát - a 

futuristák megtiszteléseként - szeretnék lefesteni egy képet három olyan dologról, amelyekre a jövőben számíthattok. 
 

Az egyik kérdés, amit ma korábban feltettek a szemináriumon, az elektronikáról, a gépekről és a "mesterséges 

intelligencia" jövőjéről szólt. Hová tart ez? Veszélyt jelent az emberi lényekre? Az emberiség egy fekete lyukba tart a saját 
alkotása miatt, mivel olyan gépeket hoz létre, amik ellene fordulnak? Ezek olyasfajta dolgokat fognak tenni, amiket a sci-

fi filmjeitek mutattak be? 
 

Íme a válasz: "Nem tudjátok, hogy mit nem tudtok." Ami azt jelenti, hogy a jövőtök nem jelezhető előre semmi olyanból 

sem, amit a múltban tapasztaltatok meg. Az elmúlt 50 év áramkör-, mesterséges intelligencia és magának a 
technológiának a fejlődése, nem alkalmazható a következő 50 évre. A múlt logikája rátok erőlteti azt, hogy 

előrejelezzétek a jövőt, de ez lehetetlen. Minden jövőbeli mesterséges intelligenciától való félelmetek azon elvárásotokon 
alapul, hogy olyan gépeket fogtok létrehozni, amik ugyanazzal a működésképtelen -félelem, -kapzsiság, -gyűlölet és 

háborús tudatossággal rendelkeznek, amit emberi természetnek neveznek. Igazán vicces szemlélni azt, hogy 
tulajdonképpen féltek attól, hogy nem lesztek képesek irányítani önmagatokat, és hogy olyan "gondolkodó gépet" hoztok 

létre, ami ugyanazzal a elromlott tudatossággal rendelkezik, mint ti. A rendszerszintű tudatváltás érkezőben van.  

 
Egyszerűen nem lehetséges előre jelezni a jövőt, ahol az egyetlen dolog, amivel össze lehet hasonlítani, az a múlt, amitől 

eltávolodóban vagytok. Például: kérlek adjatok nekem evolúciós elképzeléseket a jobb jégszekrényhez vezető következő 
generációs lépésről. (Csönd) Óh, hogy már nincs ilyenetek? Mi történt? A válasz az elektromosság. Ez egy rendszer szintű 

változás. Amikor egy óriási rendszer szintű paradigmaváltásban van részetek, gondoljátok, hogy ez hatással lenne egy 

olyan előrejelzési útra, amit megpróbáltok előrejelezni? A válasz: igen. Tehát, a tudatváltás egy olyan "lelőtt poén" - ha 
így mondanátok - a futuristák képességére, hogy előrejelezzék a jövőt. 

 
Hadd adjak át nektek három forgatókönyvet egy olyan idővonalon, amit nem évekkel, hanem számsorrenddel 

azonosítunk - egy, kettő, és három. Tehát, ez azt jelenti, hogy ezen lehetőségek számára nincs idővonal, hanem ezek 
ténylegesen egy fejlődési növekedést képviselnek, az elsőtől a következőig. 

 

Következőre azt akarom elmondani nektek, hogy minden, amit bemutatok, ténylegesen megtörtént, de ti még nem 
láttátok. "Kryon, ez hogyan lehetséges? A Földről beszélsz?" Csakugyan, nem a Földről beszélek. Emlékezz öreg lélek! 

Nem csupán öreg lélek vagy, hanem messzemenőkig öreg lélek. Nemrégiben átadtunk egy üzenetet, ezzel a címmel: 
"Milyen idősek is vagytok?" Ez más, a Földhöz hasonló bolygókra helyezi a lelketeket, keresztülhaladva olyan váltásokon, 

mint amiben most is részetek van, csak más időben a régmúltban. 

 
Közületek sokan éppen most ébrednek fel erre a tulajdonságra, és "emlékeznek vissza" arra, hogy mi is következik. Olyan 

érzéseik vannak, hogy ezt korábban már megtapasztalták. Ez az ezoterikus visszaemlékezés elkezdi csökkenteni a 
félelmeteket, amit gyakran az emberiséggel manapság megtörténő dolgok okoznak. A változás gyakran félelemteljes. De 

elkezdtek jobban megnyugodni ezzel kapcsolatban, mert bizonyos szinten emlékeztek arra, hogy ez hová is tart. 

Korábban már résztvettetek a "váltásban". 
 

A jövő teljes mértékben a szabad választástól függ. Ez vagytok ti, most, itt a Földön. A változás megtörténtének, és a 
tudatosság elmozdulásának gyorsasága tőletek függ. Szabad választásotok van abban, hogy a sötétben maradjatok, vagy 

belépjetek a fénybe. Szabad választásotok van a lassú, vagy a gyors változásra. Tehát, ha azt mondanám, hogy ez 50 
vagy 100 évet vesz igénybe, akkor tévednék. Teljesen rajtatok, és a bolygón élő embereken áll az, hogy gyorsabb vagy 
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lassabb. Lesz néhány meglepetés. A technológiai meglepetések azért lesznek meglepetések, mert senki sem vette 

figyelembe őket annak köszönhetően, hogy még nem láttátok azokat. Minden elvárásotok a múltatok által van beállítva, 
és most ez már nem lehetséges.  

 

Egyes számú forgatókönyv 
 

Az egyes számú nem szükségszerűen a távoli jövőben van, hanem az első lépésnek tekinthető azon tekintetben, hogy mi 
is jön el. A jövő elektronikájának fókusza az emberi egészség lesz. Az elektronika jobban "befelé" fog fordulni, az 

egyének, az emberek képességébe, hogy a gyógyulás érdekében használják fel a technológiát. Jelenleg az elektronikai 

fejlődés nem befelé forduló. Mindig is kifelé fejlődött. Megengedte számotokra, hogy egyszerre beszéljetek a világgal, és 
hozzatok létre olyan hálózatokat, amiket mind egyszerre használhattok. Ez kifelé irányuló fejlődés. De most azon 

elektronikáról akarok beszélni, ami befelé fog fordulni, és a személyek tudatával fog érintkezni - belső evolúcióként. 
Megadom számotokra az első forgatókönyvet. Olyan találmányok járnak ezzel, melyek még nem következtek be, és olyan 

folyamatok, amiket még nem értettek meg.  
 

A rákos beteg bejelentkezik a kórházba, befekszik és előkészül. De az előkészület nem a műtéthez van, helyette valami 

más fog történni. Valami nagyon apró, kicsi injekció hatol be a testébe - valami, amitől ma nem várnátok el, hogy 
működjön. "Óh, tudom." - gondolja az olvasó. "Ez a kifejlesztett mikro-robotika." Nem, nem az. Ez biológia, olyan 

részekkel, melyek nem nagyobbak egy sejtnél, ami alig látható. 
 

Arról a fejlődésről beszélünk most, amit őssejteknek neveztek. Mi lenne, ha foghatnátok egy darabkát a rendszeretek 

sejtszerkezetéből - egyet, ami a saját rendszeretekhez tartozik, ami a ti tudatosságotokkal és a jóindulatotokkal 
rendelkezik -, és utasításokat adnátok neki, hogy érjen el egy beteg részetekhez, és újítsa meg azt? Ez a saját 

rendszeretek egy olyan része, ami sohasem bántana benneteket, ami nem mesterséges, viszont "utasítható". Az ehhez 
kapcsolódó elektronika azon képesség része lesz, amivel utasításokat ad, és segít átitatni a tudatosságotokkal a 

befecskendezett sejtcsoportot, hogy közölje vele: mit is akartok, hogy elvégezzen. Ti vezetitek a sejtek ezen csoportját a 
véráramon keresztül az útjukon, hogy elpusztítsák a tumort, de nem úgy, ahogyan azt manapság próbáljátok tenni az 

orvoslásotokban. Ehelyett a tumor lesz "átprogramozva". Tudtátok, hogy minden betegségnek van programja? Nos, talán 

ez az, amin dolgoznotok kellene. (Kryon mosolyog) A betegségeknek tulajdonképpen "betegségtudatuk" van, és okkal 
működnek. De az nem valami okos, gyakran meg sem érti, hogy megöli a hordozóját - csupán azt látja, hogy a 

növekedés a végső cél.  
 

Ez a sejtcsoport, amiről beszélünk, nem a robotika egy formája - nem mesterséges intelligencia. Ez ti magatok vagytok, 

ahogy egyfajta csodálatos módon, olyan találmányokon keresztül helyezitek bele a saját tudatosságotokat a saját 
testetekbe, amik még nincsenek itt. Ez részben biológia, részben gép, részben pedig elektronika. Ezeket mind egy olyan 

jóindulatú forgatókönyv keretében fogjátok együtt használni, ami összegyűjti azon konkrét energiát, amit a tumor használ 
egy olyan folyamatban, amiről még nem tudtok. A tumor majdnemhogy azonnal reagál, mert átprogramozódik. 

Emlékezzetek rá, hogy az élő, és nem helyénvaló, hogy a testetekben van! Azonnal elkezd meghalni. Rendszer szinten, 

biológiai szinten programozódik át.  
 

Mi az, ami ilyen módon el tudja pusztítani a betegséget? Amit megszemléltek ebben a tapasztalatban, az a megértés első 
hulláma, hogy a személyes tudatosságotok hogyan itatja át azon különleges sejteket, amiket belőletek gyűjtöttek ezen 

célból, és ténylegesen szándék-alapú utasításokkal láttak el. A tumor nem harcol. Nincs más választása, mint az, hogy 
azonnal elkezd meghalni, mert átprogramozódott arra, hogy "tudja": nem helyénvaló a léte. Lehetséges ez? 

Megvalósítható egyáltalán? Óh igen! Éppen most adtam át a számotokra egy olyan valóságot, ami meg fog történni. A 

tudatosság többé már nem egy megfoghatatlan elképzelés. Energiaként lesz mérhető, és energiaként lesz helyesen 
felhasználva. 

 
Kettes számú forgatókönyv 

 

Amit épp átadtam nektek, az valójában elavult a másodikhoz képest. A rákbeteg bejelentkezik az épületbe, és azon egy 
olyan jelzés lehet, miszerint: 

 
"A V csoport - Teljes és totális gyógyulás! Egyszeri vásárlás a betegség eltávolítására" 

 
Lesznek versengések ezen folyamaton belül, mivel ezt bármilyen orvosi eljárás nélkül is jóval elérhetőbb létrehozni. Ezen 

okból kifolyólag ez csak fejlődik és fejlődik. A rákbeteg bemegy az épületbe. Ezúttal viszont nincs injekció. 

 
Amit most fogtok megtapasztalni az, amit a virtuális valóság evolúciójának hívtok. Azonban többé ezt már nem 

hívhatjátok virtuálisnak, mivel ennek a látszólag mesterséges valósága, egybefolyik a sajátotokéval. Manapság ennek 
csupán a kezdetével rendelkeztek. Feltesztek egy VR szemüveget, amivel körülnézhettek és egy rendkívül valósághű 

programot tapasztalhattok meg. 360 fokban nézhettek körbe a területeteken, láthatjátok a gyönyörű természetet, 
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megtapasztalhattok olyan helyeket, ahová sohasem mehettek el. Bármilyen elképesztően csodásnak is gondoljátok 

kedveseim, ez mégis egy játék ahhoz képest, amit következőre bemutatok nektek. 
 

A rákbeteg bemegy az épületbe, és egy igen különös berendezéssel teli nagy szobában találja magát. Nem adok leírást a 

berendezésről, mert azzal elárulnám a folyamat egy részét. Ne aggódjatok, ez érkezőben van! Fel fogják fedezni. Már 
azok fejében és Akashájában van, akik ezt megteszik. 

 
Amint alkalmazzák a berendezést, a beteg egy rövid időn belül egy másik helyre kerül, más valóságban. Egy olyanban, 

ami megengedi a számára, hogy felálljon, járkáljon, és normális legyen - miközben mégsem teszi meg igazán ezeket a 

dolgokat. Olyannyira valóságos, hogy képes érintkezni másokkal ebben a látszólagos szimulációban. Nem egy 
programmal teszi ezt, hanem olyan más intelligens lényekkel, akik embereknek tűnnek, mert tulajdonképpen azok is. A 

többi ember az épület más részeiben van, szintén kapcsolatban állva vele a berendezésen keresztül. Ehhez az 
eseményhez majdnem az egész épületre, és más emberekre is szükség van. Nincs egyedül. Semmi sem mesterséges 

ezen "csere" során (tapasztalatcsere - a ford.), viszont minden mesterséges, amit csak lát és megérint. Ezt valóban tudja 
is, de hamarosan nem fog emlékezni rá. 

 

Ebben a "másik valóságban" besétál egy gyógyító központba. Ez olyan valóságos, hogy érzi a szellőt a parkban, ahol van, 
és érzi a fű illatát is. Belép az épületbe, és használja a liftet. Pont úgy, ahogyan otthon tenné, hogy felkeresse a 

háziorvosát. A recepciós elkéri a nevét, kapcsolatba kerül vele, és még a családjáról is beszélget vele egy kicsit. A csere 
nem mesterséges. Az intelligencia nem mesterséges, de minden, amit máskülönben megtapasztal, az a tudatával működő 

elektronika evolúcióján át történik meg. 

 
A páciens lefekszik egy kanapéra, és a feje felett egy nagy videokivetítő helyezkedik el. Ahogy a nővér kábelekkel teli 

tárgyakkal mozog körülötte, a rákos tumor megjelenik a kijelzőn. Nyugalomban, és izomfeszültség nélküli állapotban van, 
mintha épp elszundítani készülne, de teljesen éber és maximálisan készen áll a szembesítésre. Egyáltalán semmi sem 

fenyegető körülötte, de annyira valóságos, hogy mindent meg tud érinteni, amit csak lát. A fölötte lévő képernyő 
továbbra is mutatja a tumort, ám ő nem nyugtalan, mert tudja, hogy mi következik. Előkészül a csatára. 

 

Néhány hordozható irányítót adnak a kezébe, amivel képes bizonyosfajta mozgásokra, és ezzel valahogyan hatással van a 
tumorra és a környezetére. Úgy tűnik, mintha az irányítót használva tényleg megérintené a tumort. Minden egyes 

alkalommal, amikor ezt megteszi, az reagál rá és megpróbál gyorsan elmozdulni a helyéről. A nővérek figyelmeztetik, 
hogy ne haladjon túl gyorsan. Aztán segítően vezetik abban, amit tesz - hogy hogyan is mozogjon -, majd pedig 

megtapsolják, amikor jól csinálja. A szobában maga körül elkezd valamiféle dalt vagy dallamot hallani, ami ismerős 

számára. A kezében lévő irányító által elkezd kapcsolatba kerülni azzal, amit a képernyőn lát. Azt látja, hogy valójában 
lassan kitörli a képernyőn lévő tumort. Az tiltakozik, rángatózik, és a szeme előtt lassan elkezd összezsugorodni. A stáb 

vele együtt dolgozik, és mégtöbb tanáccsal látja el. "Nézd a színeket!" - mondják neki. "Mozgasd az irányítót a színekkel 
együtt! Ez jelzi számodra, hogy mi kényelmetlen neki!" A tumor majdnemhogy sikít, és vadul mozog, miközben ő folytatja 

a irányító kezelést. A dalok és a dallamok tovább játszódnak, ő pedig lassacskán megállapítja, hogy ő is velük együtt 

énekel, és mosolyog egész idő alatt. 
 

Kedveseim, ez a nő a saját tumorát gyógyítja éppen! Mindez olyan valóságos. Egy másik világban van, egy mesterséges 
világban, de ugyanakkor egyáltalán nincs is ott. A teste azonban olyan valóságosnak látja és érzi a dolgokat, hogy a 

vérnyomása és a tudata reagál rá. Izzad, és a tényleges kémiája arról van meggyőződve, hogy ebben a gyógyító 
épületben van, és keményen dolgozik azon, hogy túljárjon a betegség eszén. Ebben az elképesztő és kifejezetten 

valóságos virtuális világban, látja a tumorát a saját kezei által lerombolódni. Látja, hogy saját vágya, szándéka és kemény 

munkája az, hogy megszabaduljon tőle.  
 

A tumor és a páciens úgy tűnik, heves csatát vív egymással, így megengedik neki, hogy pihenjen. Virtuális ételt eszik, 
érzi, ahogy lemegy a gyomrába, majd visszatér a kanapéhoz, hogy folytassa a küzdelmet. Úgy tűnik, ezúttal a tumor 

megérzi az érkezését, színt vált, és anélkül is mozog, hogy "megérintenék". A nő újból csak énekel. Örömmel teszi, ahogy 

lassacskán, lépésről-lépésre kitörli a tumort a testéből. Érzi a csata fáradtságát, a győzelem örömét, ahogy az egyre 
zsugorodik, egyre kisebb és kisebb lesz, majd pedig eltűnik. Nincs több mozgás, nincs több színváltozás. 

 
A virtuális tapasztalat egy napig tart. Olyan valóságos, hogy többször is étkezik ezidő alatt, és a teste ténylegesen 

táplálékot nyer. Végül felkel, hogy távozzon, de még nincs vége. Most egy másik szobában jelenik meg, vizsgálatokra . Az 
orvosok kapcsolatba lépnek vele, és elkezdik a szokásos teszteket, amiket mindig is elvégeznek. Van tűszúrás, vérvétel - 

mint a szokásos módon, de virtuálisan. Aztán a stáb visszatér az eredményekkel. Látja a kémiát, a grafikonokat, és a 

hulladék anyagot, ahol a tumor volt, ahogy annak maradványa a rendszere által kimosódik. Az orvos mosolyog és azt 
mondja neki: "Gratulálok! Ez valóban eltűnt." - majd megjelenik az öröm, a diadalmámor, és az ünneplés érzete. 

 
Amikor itt az idő arra, hogy visszajöjjön a valódi világba, akkor szép lassan visszahozzák. Nem tett fel VR szemüveget 

kedveseim. Nem fogom elmondani nektek, hogy mit tett, de az teljes illetve élethű volt, és körülvette őt. Nincs ehhez 
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hasonló - egy virtuális valóság, ami majdnem olyan valóságos, mint amikor egy másik dimenzióba léptek be. (Kryon 

mosolyog) 
 

Amikor teljesen visszatér, senki sem teszteli le "igaziból", hogy rájöjjenek hogyan is működött a dolog, mert már 

mindenki tudja: teljes a gyógyulás. A teste, a rendszere, és az elméje beépítette a tapasztalatot, mintha az minden 
módon, teljes egészében valóságos lett volna. A virtuális mintázásból származó támogatással - ami tulajdonképpen a 

tudatosságához volt kapcsolva és "ismerte őt" - a rák nélkül ment haza. Ez hát a jövő elektronikájának és 
technológiájának az ereje. Ez a "befelé" forduló technológia. Ez egy olyan jövő, ami felismeri, hogy mit is tehet meg a 

tudatosság, és hogy milyen erőteljes is az elme. Ez a kettes számú forgatókönyv. 

 
Hármas számú forgatókönyv 

 
Mindig vannak kérdések a többdimenziós emberi lényről. "Kryon, lehetséges, hogy valaha felfedezzük saját magunk 
többdimenziósságát, és hogy bármiféle elektronika vagy gép nélkül meg tudjuk változtatni a kémiánkat egy olyan 
folyamatban, ami ismert, megértett, és intuitív?" Igen kedveseim, igen! 

 

Az ok, amiért ilyen határozott vagyok ebben az, hogy ez a lenyomatotok. Erre való a DNS-etek teljes tervezete. Ez az az 
evolúció, amiről beszélek. Nem leszek képes elmondani nektek, hogy ez mennyi időt is fog igénybevenni, mivel az 

evolúciós órát, az emberiség szabad akaratának tudatossága irányítja. De hadd mutassak be nektek valami olyat a 
testetekben, ami tényleg arra lett megtervezve, hogy megtegye ezt a fajta dolgot, viszont ami jelen pillanatban 

működésképtelen. Ez valami olyasmi, amiről tudtok, és elfogadtátok "olyannak amilyen", az összes működésképtelen 

állapotával együtt. Mégcsak fel sem ismertétek, hogy nem működik. Sohasem láttátok azt semmilyen egyéb más módon. 
 

Amiről beszélünk az az, amit "Veleszületettnek" neveztek. Milyen érzés a legmagasabban fejlett teremtménynek lenni a 
bolygón - olyan értelemmel, ahol megvizsgálhatjátok a saját létezéseteket, megkérdezhetitek, hogy miért is vagytok itt, 

érezhetitek a Teremtő szeretetét, és még azokat a szavakat is kimondhatjátok, hogy: "Vagyok, aki vagyok!", ám mégis 
van egy olyan része a saját testeteknek, ami okosabb, mint ti? 

 

A kineziológiát (izomtesztelést) sok étizede használja számos kezelő és az orvoslás annak érdekében, hogy megtaláljanak 
válaszokat a testetekre vonatkozó nagyon egyszerű kérdésekre, amit a tudatosságotok tulajdonképpen már ismer! Itt van 

az igazság egy kijelentése, olyan, amit az embereknek nehéz meghallania: "Kedves emberi lény! Az elméd és a 
tudatosságod - bár olyan bámulatos, amilyennek érzed is - jelenleg teljesen el van különülve a kémiádtól, és sohasem ez 
volt a terv." 
 
Hadd kérdezzelek meg benneteket! Logikusan, van annak értelme a számotokra, hogy a biológiai lenyomatotok egy 

"ostoba", lekapcsolódott rendszert teremtett volna meg? "Ostobát", mert a bolygón lévő minden egyes emlős "túlélési" 
ösztönével ellentétes. A válasz: nem. Ez nem logikus, és egyáltalán nem segít benneteket a túlélésben. Valójában olyan 

működésképtelen, hogy a betegség képes kapcsolódni hozzátok, és ti hetekig még csak észre sem fogjátok venni, amig 

az igazán rosszabb nem lesz. Aztán elmentek az orvoshoz, és megkapjátok a híreket.  
 

Jelenleg most ehhez a Veleszületett "okos testhez", teljes mértékben és elkülönülten csak olyan folyamatokon keresztül 
lehet hozzáférni, amelyek elavultak. Csakugyan adhat nektek jelzéseket, ha kéritek, de semmi olyasmit sem fog 

elmondani nektek, ami valós időben történik meg, mivel nincs jelen az elegáns kapcsolat "hídja" az elmétekhez, ami ezt 
megengedné. Ez a hiányzó híd az, amit az evolúció el fog kezdeni megépíteni. 

 

A többdimenziós emberi lényen belüli Veleszületett - az okos test - el fog kezdeni fejlődni, hogy használja azt a 24. pár 
kromoszómát, amiről nem is gondoljátok, hogy rendelkeztek vele. A múltban átadtuk nektek azon információt, hogy a 

"modern" felszereléseitekkel csupán 23 kromoszómapárt láttok. A 24. pár még mindig ott van, azonban többdimenziós. 
Még nincs megértve, meglátva és felismerve. Vannak olyan jelenlegi célzások, melyek megfejtése a biológusoknak azt 

mondaná, hogy: "valami kiegyensúlyozatlan, és összetettebbnek kéne lennie", de a pár alapvetően láthatatlan a 3D-ben. 

 
Ez a többdimenziós 24. pár az, amit a plejádiak manipuláltak, amikor a DNS-eteken belül elmozdították a régi lineáris 

kromoszómacsoporttból, egy látszólagos 23-as csoportba. Ez az, ami megadta számotokra a képességet, hogy tudjatok a 
Teremtőről, a belső Istenről, a magas illetve az alacsony szintű tudatosság közötti választást, valamint azon képességet, 

hogy elegáns zenét, művészetet, költészetet és festészetet hozzatok létre. Ez az Ádám és Éva történetetek. 
 

Kedveseim, amikor a tudatosság elkezd növekedni ezen a bolygón, illetve amikor elkezditek megmérni és felhasználni a 

kvantum dolgokat, akkor a dupla spirálon belüli 24. pár fel fogja fedni önmagát. Ez nagy felfedezés lesz: "Több van 
annál, mint gondoltuk!" Ez lesz az, amikor is a kvantum-mintázat elkezdi megmutatni önmagát, a kémia és a fizika 

összeér, és olyan módokon fogják tanulmányozni, ahogyan mindig is kellett volna. 
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"Kryon, mi lesz ezen evolúció eredménye?" Az első dolog, hogy el fogjátok kezdeni meglátni azt, hogy az emberi lények 

olyan különleges tudatossággal születnek meg, ahol is a saját testükön belül lesznek képesek "érzékelni" dolgokat, és 
emiatt a saját gyógyítójukká fognak válni. Vizsgálat nélkül mindent tudni fognak a saját vérük kémiájáról. Tudni fogják, 

amikor bármilyen betegség megpróbálja megtámadni őket - azonnal, abban a pillanatban, ahelyett, hogy megvárnák, 

hogy valami növekedjen bennük, és fájdalmat hozzon létre. Ők lesznek a saját maguk orvosi médiumai. Az emberek meg 
fogják látni ennek első állomásait, és az fogják mondani: "Ez hihetetlen. Ez nem helyes. Ez abnormális. Ezek az emberek 
furcsák és szokatlanok." A fejlettségük miatt el lesznek különítve, és vizsgálgatva lesznek. Üdvözlünk a Földön, ahol a 
fejlett embereket gyakran elrejtik, és félnek tőlük! 

 

Ez az, amit tesztek, nem igaz? Ezt csináltátok az autistákkal is a kultúrátokban. Ez azért van, mert nem látjátok azt 
érkezni, ugye? Nem látjátok a jövőbeli tudósokat, ugye? Csak egy olyan szokatlan gyermek-csoportot, akik furcsán 

kommunikálnak, és akikkel nehéz bánni a régi energiában. Mivel nem igazán számítotok erre az evolúcióra, a normálisnál 
alacsonyabb fokon állókként vagy bonyolultként bántok ezen dolgokkal. Ezek az új autisták éppen azt kiáltják, hogy: 

"Nem vagyok lineáris gondolkodó! Találj egy nem lineáris módot arra, hogy kommunikálj velem!" Mégsem álltok készen 
tanulmányozni azt, hogy ez mit is jelent. Ezek a körülmények oly sok módon kezdik el ténylegesen megmutatni 

önmagukat. Nézzétek csak meg, hogy ezek a különleges emberek mit "tudnak" csinálni, amit ti "nem", és ez utalásokat 

fog adni számotokra azzal kapcsolatban, hogy kik is ők. Ez az evolúció érkezőben van. A DNS-etek többdimenziós 
darabkája - amit még nem vagytok képesek látni -, összhangba fogja hozni a tudatosságotokat a Veleszületettel. 

 
Hadd fejezzem be ezzel: Mihez kapcsolódik a Veleszületett, ami szintén rejtély és amihez nem tudtok egykönnyen 

hozzáférni? Ismételten csak arról beszélek, amit az emberi lény Akasha feljegyzésének neveznek. Ez a Földön lévő 

lelketek minden energiájának, tevékenységének és történetének feljegyzése. Kedveseim, az új emberi lény belsejében 
végbemenő evolúció, az Akashátokhoz fog kapcsolni benneteket. 

 
Mit is tudtok az Akasháról a régi energiában? Azt, hogy valami olyasmi, ami gyakran zavar benneteket, mivel csak az 

elmúlt életekről szóló negatív tulajdonságokra emlékszik vissza. Az Akasha problémás dolgai olyasmik, amiken még 
manapság is dolgoztok, hogy megpróbáljátok elnyomni őket. Ezek nehezen megfogható dolgok, és nem részei a 

tudatalatti elmének. Gyakran elmúlt életek olvasói fedik fel őket, vagy mások, akik tudják "olvasni" az Akashátokat, olyan 

mértékben, ahogy engedélyt kapnak hozzá. De mindez változóban van. 
 

Lesz egy összeolvadás a Veleszületett és az Akashátok között, ami teljes hozzáférést fog adni számotokra a múlt 
bölcsességéhez, valamint teljes hozzáférést ahhoz, hogy elhagyjatok minden negatív dolgot. Ez lesz az emberiség egyik 

legjelentősebb evolúciós lépése, az Akasha ezen házassága a Veleszületettel és a magasabb tudatossággal. Ez igazán fel 

fogja fedni a többdimenziós emberi lényt. Amikor megtörténik, akkor rátekintetek a tényekre és a történelemre, majd 
felismeritek azt, hogy egyáltalán nem is innen származtok - a DNS-etek a csillagokból származik. El fogjátok kezdeni 

megérteni mindezt, mivel ez mind része az égen szétszóródott fivéreitekkel és nővéreitekkel való kapcsolat, a koherencia 
egy forgatókönyvének. Ez hát a jövő. 

 

"Milyen hamar, Kryon?" Nem elég hamar, de eléritek. Minden egyes ember - használva a szabad választását - vissza fog 
jönni, és ismételten csak vissza fog térni. Minden egyes alkalommal haladás megy végbe egy olyan világ felé, ami 

nagyszerű ígéretekkel rendelkezik. Ez más, mint azelőtt kedveseim, ahol sohasem fejlődött a tudatosságotok, folytatta a 
háborúzás működésképtelenségét, és más olyan folyamatokat, amik évszázadról-évszázadra sohasem változtak meg.  

 
A nagyon távoli jövőben eljön az idő kedveseim, amikor a ti dolgotok lesz más cililizációkban elvetni a magokat, más 

igencsak távoli helyeken. Ez fog életet adni az együttérző cselekedeteknek ezen galaxis más részein. Egy napon együtt 

fogtok dolgozni, hogy egy olyan másik bolygót hozzatok létre, ami a ti pecséteteket hordozza, a DNS-eteket, és be 
fogjátok mutatni őket a Teremtő Forrásnak, csakúgy, ahogyan az nektek is át lett adva. 

 
Felfogjátok ezt? Tényleg értitek, hogy milyen fontosak is vagytok az időnek e fordulatában? "Olyan sok a rejtély." - 
mondhatnátok. De végezetül mind fel lesz fedve, és ti itt lesztek. Ne féljetek ezektől a dolgoktól, mert belőletek érkeznek, 

eltervezve. Ez hát az üzenet mára. 
 

És ez így van. 
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