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„Następne Osiemnaście Lat”
Uwaga :
tłumaczenia dokonano z przekazu na żywo, wersja nie posiada formy pisanej.
W oryginalnym nagraniu w wersji angielskiej w tle słyszymy muzykę graną na
żywo przez Roberta Coxona.
Witam, moi drodzy, jestem Kryon od Usług Magnetycznych.
Myślę, że w tej chwili już niektórzy z was czują energię, jaka mamy w tym momencie na
sali. Oglądacie wydarzenie kwantowe. *1/Mężczyzna na krześle praktykował przez
dwadzieścia trzy lata udoskonalając swój filtr. Filtr, o którym mówimy jest „portalem” w
szyszynce. Przez ten portal jego wyższe Ja może się komunikować. Portal łączy obie
strony zasłony i chociaż on sam (Lee) pozostaje w trzech wymiarach to połączenie jest
wielowymiarowe. Tą możliwość możemy nazwać wynikiem ewolucji ludzkości.
Abym mógł wam przekazać to, co mam w programie na dzisiejszy wieczór muszę
zreasumować informację o miejscu gdzie jesteśmy, o tym co się wydarza i to, co się
dzieje z energią. Jak będę mówił o tym chciałbym żebyście poczuli energię świty, która
jest tutaj obecna. Szczególnie energię współczucia, która nie pochodzi ode mnie ani od
mojego partnera, ale od was. Wielu z was czuje, że ktoś jest tutaj jeszcze obecny. Kiedy
zrobiliście dzisiejszą intencję i zarezerwowaliście czas, aby tu być – to powiedzieliście:
„Drogi Duchu i Panie Boże ten dzień należy do Ciebie, nie będę kontrolował moich
odczuć, i chce czuć tylko to, co Ty masz dla mnie.” Przypatrzmy się więc na
wiadomości, które będą mi potrzebne dzisiaj a wy w międzyczasie wykreujecie spokój
dla kwantowej świty, która nie wie, czego dziś oczekiwać, chociaż jest częścią rodziny.
Z waszej perspektywy trzech wymiarów (3D) uważacie, że Kryon przyprowadza z sobą
tą liczną świtę nie rozumiejąc, że jest to świta pochodząca od każdego z Was, bo świta
jest częścią rodziny. Wasi przodkowie są tutaj. Zwłaszcza teraz, kiedy dzieje się tak
dużo rzeczy. Chcę więc powiedzieć o tym, co się dzieje. Precesja przesileń (równowaga
dnia i nocy) jest tym, o czym mówili Majowi. To nie było dla nich zagadką. Dlatego, że
patrzyli w niebo i zaobserwowali, że gwiazdy się trochę poruszają. Ponieważ nie znali
mechaniki nieba, więc uważali, że to gwiazdy się poruszają, gdyż nie wiedzieli że to
ekliptyka ziemi precesuje. Tysiące lat temu zrobili pomiary ruchu gwiazd i odkryli, że są
cykliczne. I ta cykliczność jest bazą, na której Majowie zbudowali swój kalendarz.
Obecna precesja przesileń zbliża się do końca cyklu, w którym jesteśmy. Nazywamy go

długim cyklem, bo trwa on dwadzieścia sześć tysięcy lat. Zakładamy, że moment
kulminacyjny precesji przesileń wypada dwudziestego pierwszego grudnia 2012, w dniu
zimowego przesilenia. Wtedy patrząc na słońce powinniście go widzieć dokładnie w
płaszczyźnie równika galaktyki. To będzie koniec obecnego trwającego dwadzieścia
sześć tysięcy lat cyklu i początek następnego cyklu mającego następne dwadzieścia
sześć tysięcy lat i wynikającego z precesji przesileń. To ustawienie ziemi w płaszczyźnie
galaktyki nazywamy również galaktyczną koniunkcją.
Patrząc na spiralną galaktykę Drogi Mlecznej z boku, widzimy że ma ona określoną
grubość. Ziemia w stanie precesji zaczęła wchodzić w tą grubość galaktyki osiemnaście
lat temu i powoli posuwać się w kierunku centrum tego obszaru wyznaczającego
dokładnie płaszczyznę równika galaktyki. Każdego roku ziemia zbliżała się do tego
centrum i to trwało osiemnaście lat. Tak, więc przejście ziemi przez całą grubości
galaktyki zajmuje trzydzieści sześć lat. Astronomowie tą grubość galaktyki nazywają
czasami „ciemną przerwą”. I teraz po osiemnastu latach dochodzimy do kulminacyjnego
punktu tego przejścia. Co robiłeś osiemnaście lat temu? Gdzie byłeś? Gdzie się
znajdowałeś?. Chcę wam powiedzieć, że te wszystkie zmiany, które obserwujecie
zaczęły się osiemnaście lat temu i wielu z was zaczęło się również „budzić” w tym
czasie. Gdybyście chcieli wrócić się powrotem w czasie i popatrzeć na historię, to
zobaczylibyście, że przepowiednie Nostrodamusa na ten okres jak również te, które były
w pismach świętych nie sprawdziły się.
Na początku tego osiemnastoletniego okresu w roku 1987 było również to, co
nazwaliście harmoniczną konwergencją i to wydarzenie było zapowiedzią tego, co
obecnie się wydarza. Wtedy, osiemnaście lat temu, wszystko zaczęło się zmieniać,
istoty ludzkie zaczęły się budzić i w tym czasie mój partner (Lee) znał mnie już około
cztery i pół roku. To był dla nas początkowy okres. Jak popatrzycie na to, jakie są
postępy w jego książkach i przekazywanej informacji, pomiędzy tamtym czasem a
obecnie, to zrozumiecie, dlaczego tak długo zajęło mu dopracowanie działania tego
filtra, o którym mówiliśmy na wstępie. Ale on (Lee) tego dokonał i jesteśmy teraz
dokładnie w punkcie środkowym galaktycznej konwergencji i zmian z tym związanych.
Niektórzy widzą w tych zmianach przegraną ludzkości i koniec świata, ale to jest
metafora gdyż to, co się kończy to są stare czasy, stara energia odchodzi i zaczyna się
Nowa Era.
Kiedy osiągamy punkt środkowy przejścia i przechodzimy go, co się wtedy dzieje? Tak
jak powiedzieliśmy wam wcześniej do całkowitego przejścia poprzez gęstą część
galaktyki potrzeba będzie następnych osiemnastu lat. Czyli całe przejście zajmuje
trzydzieści sześć lat. W tym okresie przejścia wyzwalają się na ziemi niesamowite
potencjały. Lee wie o tym. Gdyby on chciał popatrzeć na historyczny czas, na przykład,
gdy wynaleziono laser, to jest to właśnie czas, o którym mówimy. Jest to również czas,
który był mu dany, aby otworzył kanały swojej szyszynki i aby rozwinął swój potencjał.
Co w tym samym czasie wydarzyło się Tobie? Popatrzcie na tych, którzy obecnie, w
rozmaitych miejscach na świecie, przekazują informację, mają otwarte kanały, nauczają
i siedzą na krzesłach tak jak Lee, to gwarantuje wam, że zobaczycie iż są obudzeni od
ponad dziesięciu lat. Prawie dziewięćdziesiąt procent z nich nie robiło tego dwadzieścia
lat temu. Patrząc na historię tych, którzy nauczają w tej chwili, którzy w tej chwili piszą

książki zobaczycie w jak wielkim są przebudzeniu. To daje ogromny dopływ informacji i
wiedzy. Również ja przedstawiłem się mojemu partnerowi (Lee Carroll) na początku tych
zmian i jestem tu dzięki tym zmianom.
Mówicie, że za parę tygodni, kiedy nastąpi zimowe zrównanie dnia z nocą będziemy
przechodzić przez punkt środkowy trzydziestosześcioletniego okresu. I teraz mam dla
was wiadomość, chciałabym żebyście ją przyjęli lekko i bądźcie zrelaksowani. Oscylacje
i ruch planet, które tworzą dwudziestosześciotysięczny cykl zawierają w sobie również
błędy, gdyż pomiary, jakie wykonujecie dotyczące centrum galaktyki oparte są na
wizualnej informacji. Jeżeli rzeczywiście chcecie wiedzieć jak wygląda centrum galaktyki
to w centrum znajduje się osobliwość, którą my nazywamy dualnością, gdyż są tam
dziury, czarna i biała. Jak wiecie czarne dziury zmieniają rozchodzenia się światła, jak
również zaburzają przebieg czasu. W związku z tym patrząc na centrum galaktyki,
patrzycie jakby przez soczewkę, która pokazuje zaburzony obraz środka galaktyki. Tak
więc moja informacja jest taka, że punkt środkowy trzydziestosześcioletniego cyklu już
się zdarzył, chociaż wy będziecie go celebrować dopiero dwudziestego pierwszego
grudnia, bo to jest dla was punkt milowy. Ale czas po przejściu środka jest już teraz.
Niektórzy astronomowie dostrzegli to i nazywają to zjawisko jądrowym wybrzuszeniem
( chodzi o jądro galaktyki). Co to znaczy, to znaczy, że ta soczewka w centrum galaktyki
zaburzyła czas i precesja przesileń już się zdarzyła w stosunku do centrum galaktyki,
tak, że jesteście już od pewnego czasu w energii po przejściu. Co w związku z tym
macie zrobić w dniu dwudziestego pierwszego grudnia? Co macie zrobić będąc w
różnych strefach czasowych? Po prostu uczcijcie ten dzień, podnieście rękę
i powiedzcie: dziękuje, żyje, dziękuje, że przepowiednie nie spełniły się tak jak się miały
spełnić, dziękuje, że ziemia przeszła przez ten punkt milowy.
Przez następne osiemnaście lat będziecie obserwować energetyczne zmaganie się
starej i nowej energii, i o tym już wam mówiliśmy. Zostało ono nazywane „mostem
szabli”, to oznacza, że stara energia musi odejść, lecz nie odejdzie bez walki. W tym
czasie również będziecie siali ziarna tego, co ma przyjść. Wiecie skąd ja to wiem? Skąd
ja to wiem? I to nie są wróżby! Gdyż ja to oglądałem już poprzednio. Jak myślicie, przez
co przechodzili Plejadianie w podobnym czasie? Co musieli zrobić, przez co musieli
przejść, aby osiągnąć stan kwantowy? Chcę wam powiedzieć, że oni przeszli przez to,
przez co wy przechodzicie obecnie. Dostajecie pomoc i niezależnie od tego, co
oglądacie, nie pozwólcie, aby wam ktokolwiek powiedział, że rzeczy się cofają. To, co
oglądacie, to są metody starej energii, które już nie pracują. I choć zdarzają się na całej
planecie, to uhonorujcie je, gdyż ta energia odchodzi. Ta energia próbuje użyć tych
samych metod, które kiedyś pracowały, zmieniając trochę swoje oblicze, ale to i tak nie
pomoże, bo to już nie będzie pracować. Wiecie, kto czuje to najlepiej? Każdy, kto jest
przed dwudziestką. Oni patrzą się na nas wszystkich, na człowieka w krześle, na was i
zadają sobie pytanie:, co jest niedobrego z wami? Jak nie wierzysz to się ich zapytaj.
Chcę was teraz z czymś zapoznać. W poprzednich przekazach dawałem wam już
informację na temat tego, co będzie. W tej chwili chce ją tylko uściślić. Zaczniemy od
kwestii wynalazków. Co to jest wynalazek? I jaki to ma związek ze spirytualnością,
zapytacie? Oh! Kryon będzie teraz mówił o sprawach 3D. Nie ja nie będę. Powiem wam
o rzeczy którą nie wielu z was bierze pod uwagę. Popatrzmy się na pewne wynalazki,

które stały się krokami milowymi w rozwoju planety. Co to było? Popatrzmy bliżej na
niektóre z nich: w medycynie odkryto bakterię i zarazki i obecnie nie ma wątpliwości, że
to są rzeczy realne. Popatrzmy na wynalazek możliwości latania i co to zmieniło?
Popatrzmy na wynalazek radia, który spowodował to, że możecie teraz komunikować
się bez granic, możecie wymieniać informację, o tym, co się dzieje w sposób, który
nigdy przedtem nie był dostępny, jaki jest tego rezultat? że możecie się komunikować
natychmiastowo o tym, co pracuje a co nie. Jak wielu z was, przyglądało się ostatnio
temu, co się dzieje na Środkowym Wschodzie i ilu z was powiedziało widzimy tu starą
energię, która próbuje za wszelka cenę się utrzymać. Ale poczekajcie, bo młodzi ludzie
którzy tam mieszkają, wiedzą że to już nie pracuje. Teraz powiem o czymś, co nie jest
łatwo zaakceptować. Czy zrozumieliście, że wynalazki są dostarczane poprzez
świadomość w odpowiednim czasie wtedy, kiedy są potrzebne? Również, kiedy
popatrzycie na synchronizację czasową, to na przykład wynalazek samolotu w Ameryce,
był tylko tydzień wcześniej niż we Francji. Tylko jeden tydzień. Francuzi robili to w
bardzo podobny sposób. Czy nie wydaje się wam dziwne, że to było nie tak dawno
może 150 lat temu.
A przez ile lat Chińczycy puszczali latawce?
Przez ile lat patrzyli jak latają ptaki?
Czemu nie spróbowali wynaleźć latania wcześniej?
nie wiedzieli jak?
nie byli na tyle mądrzy?
Zdajecie sobie również sprawę, że intuicyjna informacja o tym wynalazku (latania) była
dana całemu szeregowi ludzi równocześnie.
Następny przykład – radio. Nadal słyszy się dyskusję, kto był pierwszy. Czy był to
Marconi czy też ktoś inny? W rzeczywistości byli też inni, którzy pracowali nad tym
wynalazkiem i znaleźli rozwiązanie wcześniej niż Marconi*2/. Lecz nie ogłosili tego.
Elementy potrzebne do odkrycia radia, były znane już od dawna. Więc dlaczego zajęło
to tyle czasu? Zdajcie sobie, więc sprawę, że te wszystkie wynalazki, były podane do
świadomości ludzkości równocześnie na całej ziemi. I zawsze znaleźli się ludzie, którzy
zareagowali na tą informację i dokonali odkrycia.
Kolejny przykład, odkrycie penicyliny. Dlaczego to zajęło tyle czasu? Czy rozumiecie
teraz, o czym mówię? Kiedy świadomość ludzkości była gotowa, to Duch/Bóg dostarczył
na tą planetę potencjał dzięki któremu dokonywane były wynalazki. Wynalazki te były
wyselekcjonowane. Dokonywano tylko tych wynalazków, które były potrzebne w tym
czasie do uzdrawiania i jednoczenia planety.
Jeżeli byście rozmawiali ze swoimi pradziadkami i powiedzielibyście im, że możecie
teraz rozmawiać natychmiastowo między kontynentami. To jak myślicie, jaka byłaby ich
odpowiedź? Powiedzieliby; to jest niemożliwe. Dlatego, że w ich czasie jak napisałeś
list, to ten list płynął statkiem i mogłeś otrzymać odpowiedź na niego dopiero za parę
miesięcy, jeżeli w ogóle ją otrzymałeś. A w tej chwili uważacie za oczywiste, że można
podnieść słuchawkę i rozmawiać z kimkolwiek na całym świecie.

Zbliża się czas na odkrycie, o którym już wam wspominaliśmy. Nadejdzie ono tak
szybko, jak szybko rozwiążecie sprawy na Środkowym Wschodzie. Te osiemnaście lat
przed wami są krytyczne. Jeżeli w osiemnastym roku sprawa Środkowego Wschodu nie
będzie rozwiązana, to będzie to dla mnie wielkim zaskoczeniem. Dlatego, że w tym
czasie młodzi ludzie będą dorastać, zaczną obejmować przywództwo i ich odczucie
sytuacji będzie zupełnie inne. To będą Ci, którzy nie przyjmą nienawiści, którą próbują
im przekazać ich rodzice z obu stron granic. I to będą Ci, którzy dokonają koniecznych
zmian. Ich działalność będzie kluczowa do tego, aby to odkrycie przyszło. I to są te
siane ziarna, o których mówimy.
Jawi (Dr. Tod Owokaitis) jest świadomy tego odkrycia gdyż już je widział, ale jeszcze nie
potrafi go zmierzyć. On używa go w tej chwili do uzdrawiania, ale nie może odkryć jego
działania. Zadam wam pytanie: jak to się dzieje, że biologia reaguje na energię
kwantową w określony sposób? To wszystko stanie się jasne po tym jednym odkryciu.
To będzie tak jak gdyby odkryto „radio przyszłości” to będzie wreszcie rewelacja na
temat tego jak można obserwować i mierzyć energię kwantową. Najpierw będziecie ją
mogli oglądać za pomocą instrumentów. A w miarę jak będziecie dalej robić odkrycia,
wasz światopogląd ulegnie radykalnej zmianie. Każda gałąź nauki, jaką macie w tej
chwili, będzie musiała zostać przepisana na nowo. Z głównych nauk to oczywiście
będzie fizyka, to samo stanie się z biologią i o tym powiem wam za chwile. W momencie
jak zaczniecie widzieć za pomocą kwantowego oka – to będzie to tak jak odkrycie radia.
Nowa fizyka pozwoli wam zaobserwować rzeczy, których nigdy wcześniej nie
widzieliście.
W momencie jak zrobicie te obserwacje, to wszystko ulegnie kompletnej zmianie. To
będzie się działo stopniowo. Tak jak po radiu przyszedł obraz (telewizja) a po obrazach
Internet. To będzie się odbywało stopniowo i na początku nie będziecie sobie zdawali
sprawy z tego, co rzeczywiście macie w swoich rękach. Gdy otworzycie portal/kanał do
wielowymiarowej energii i nauczycie się ją obserwować, mierzyć i używać, to zmusi
was to natychmiast do radykalnych zmian obecnego obrazu świata.
Nie będziecie mogli w to na początku uwierzyć, ale powiem wam: usłyszycie to, gdyż to
pozwoli wam na nawiązanie kontaktu z resztą galaktyki i to będzie rewelacja, że nie
jesteście sami i że nigdy nie byliście sami i że galaktyka jest pełna życia. Każdy kto
posiada kwantowy odbiornik zacznie was słyszeć. Każdy kto ma kwantowy nadajnik
będzie mógł z wami rozmawiać. Będzie to komunikacja, która się będzie odbywać w
realnym czasie, pomiędzy dowolnymi punktami w galaktyce, gdyż będzie się odbywać
poprzez uwikłane stany kwantowe.
Czy zdajecie sobie sprawę z tego co to będzie znaczyło? To zmieni wszystko. Mówi się
wam teraz, że nie będziecie się mogli komunikować z innymi układami słonecznymi,
gdyż taka komunikacja zajmuje tysiące lub miliony lat. To są wszystko
wasze wyobrażenia w 3D. W stanach kwantowych natychmiastowa komunikacja
odbywa się w czasie realnym, poprzez proces który jest nazywany uwikłaniem i nad
którym NASA pracuje nawet w tej chwili. Jak otworzycie ten kanał, włączycie się do
ogromnej ilości kanałów komunikacji. Najpierw nie będziecie wiedzieli co to jest, ale
będziecie wiedzieli że to jest połączenie z istotami inteligentnymi. Zajmie wam to trochę

czasu, aby dojść do tego kto mówi? i o czym mówi? I jaką ma inteligencję. To będą
początki ogromnych możliwości które się przed wami otworzą. Co z tym dalej zrobicie?
W największej mierze wpłynie to na Kościół. Czy muszę wam o tym opowiadać? Czy
muszę wspominać o mistrzach, którzy przychodzili na ziemię by przekazać wam
informację? W szczególności jeden, który oddał swoje życie za was. I czy on oddał
swoje życie, za wszystkich wszędzie? Czy tylko za tych na ziemi? Jest to problem. To
jest pułapka zmuszająca do podjęcia i rozwiązania tego problemu. Kościół będzie musiał
zrekalibrować rzeczy w które wierzy. Jak zrozumiecie, że nie jesteście sami, to
zrozumiecie również że monotoistyczny Bóg tej planety, jest odpowiedzialny za całą
resztę wszechświata i miliony dusz, których jeszcze nie spotkaliście. Za całe życie, które
istnieje i co się wydarza. Czy to wszystko zaistnieje w ciągu najbliższych osiemnastu
lat? Prawdopodobnie nie.
W tej chwili siejecie ziarna i one potrzebują czasu aby urosnąć. Oczywiście mówimy
metaforycznie. Gdyż te ziarna będą rozwijane przez wasze dzieci i ich dzieci, aż do
czasu kiedy to wszystko, o czym mówię stanie się rzeczywistością. Dzieci waszych
dzieci będą tymi, które dostarczą planecie tego największego odkrycia, jakie
kiedykolwiek zrobiono. Bo co się stanie jak zastosujecie kwantowe oko do tego by
patrzeć na to co się dzieje na ziemi? Zobaczycie siatki, zobaczycie siatkę krystaliczną,
zobaczycie światło, które jest w powietrzu. I jak pójdziecie do lasu nagle poczujecie, że
nie jesteście sami, bo będziecie się mogli komunikować z drzewami. Drzewa mają swój
kwantowy stan i w nim mogą was widzieć, oczywiście wtedy będziecie również
zmuszeni zmienić definicję życia.
Chcę wam teraz powiedzieć kilka rzeczy na temat DNA. Są tacy, którzy mówią, że DNA
się zmienia, ewoluuje. Ale nauka ciągle mówi, że są to statyczne chemiczne układy i w
związku z tym się nie zmieniają. Oh, jakież to naiwne. Czy ty naukowcu patrzysz się na
wszystkie te trzy biliony układów chemicznych? Niestety nie! Nie posiadasz takiego
instrumentu. Gdybyś miał instrument, który by Ci pozwolił popatrzeć na wszystkie cechy
trzech bilionów DNA, to zobaczyłbyś, jaka zaszła tam ewolucja przez ostatnie tysiąc lat.
Zobaczyłbyś gatunek, który ewoluuje, i pędzi do przodu ze zmianami. W rzeczywistości
sama chemia DNA, gdybyś mógł zmierzyć jej zmienność – podlega zmianie. Jest różna
w tej chwili niż była sto czy pięćdziesiąt lat temu. W ciągu następnych osiemnastu lat
zmiany te będą rosły wykładniczo. Dlatego, że pozwoliliście na to. Bądźcie pewni, że
jest to zaplanowana ewolucja, dokonywana przez was w każdym momencie jak
zmieniacie energię planety. Gdy łączycie waszą świadomość ze świadomością Gai i
ewolucyjną częścią DNA to macie odpowiednie połączenie. Wy zmieniacie energię
poprzez zmianę świadomości Gai a Gaja oddaje to pozwalając na zmiany, które
możecie zrobić w DNA. DNA pracuje obecnie z wydajnością trzydziestu procent a pod
koniec cyklu osiemnastoletniego ta wydajność podniesie się do trzydziestu pięciu
procent i to będzie ogromna zmiana.
Wy ewoluujecie i chemicy będą mogli to udowodnić. To wydarzy się niedługo. Zostanie
zbudowany instrument, który pozwoli zobaczyć strukturę tych części DNA, o których
uważano, że są zbędne i nazywano to „śmieciowe DNA” – dopiero bardzo niedawno
odkryto ich prawdziwa rolę (wrzesień 2012*3). W związku z tym odkryciem, dalsze
badania DNA będą postępować i w trakcie, naukowcy zobaczą ewolucję człowieka.

Ewolucja czasami działa w sposób nieoczekiwany. Kiedy zapytasz biologa, w jaki
sposób pracuje ewolucja to otrzymasz odpowiedź, że ewolucja zmienia początkowo
niektóre formy tak, aby przetestować przydatność tych zmian? Często te zmiany
nazywane są w nauce mutacjami. My nie nazywamy ich w ten sposób, ponieważ
zachodzące zmiany nie są przypadkowe. To są zmiany które mają swój cel.
Teraz odkryje przed wami coś, o czym już mówiłem, lecz potrzebujecie usłyszeć to
jeszcze raz. Powiem o tych, którzy chodzą po ziemi i posiadają mądrość. Czy wiecie, o
kim mówię? Mówię o dzieciach, które są urodzone bez struktury i nazywane dziećmi
autystycznymi. Chcę wam powiedzieć, że w ich mózgu usunięta została struktura
odpowiedzialna za odczuwanie trzech wymiarów. Te dzieci są kwantowymi
indywidualnościami do maksimum i w związku z tym bardzo źle reagują na wszystkie
rzeczy pochodzące z poziomu trzech wymiarów. Niektóre z nich nawet nie chcą mówić,
gdyż nie rozumieją, po co są słowa. Po co jest ta cała sytuacja? To jest sytuacja, w
której Duch i Gaja testują przyszłe rozwiązania. Testują przyszłego kwantowego
człowieka. Wam się wydaje, że autyzm jest problemem. Zapewne jest to problem dla
rodziców takich dzieci, ja jednak chcę żebyście spojrzeli na nich inaczej i zrozumieli, co
się dzieje. Te dzieci są prekursorami testującymi sytuację. Są to testy na to jak dalece
trzeba zmienić DNA, do wykreowania nowego nie strukturalnego człowieka, takiego,
który będzie mógł myśleć konceptualnie i kwantowo. To jest wasza przyszłość.
Model takiego człowieka jest w trzech warstwach DNA, które nazywamy warstwami
Plejadian, gdyż Plejadianie są istotami kwantowymi. Oni mają kwantową biologię. Nie
powiem wam ile czasu im to zabrało, ale to było około jednej czwartej rew, czyli jednej
czwartej czasu, jaki zajmuje gwiazdom pełny obrót wewnątrz galaktyki. Wszystkie
gwiazdy w galaktyce obracają się z tą samą prędkością. W związku z tym jeden pełny
obrót jest to wspólna miara czasu dla wszystkiego, co istnieje w galaktyce. Jak
zaczniecie się komunikować z innymi istotami w galaktyce, a będziecie to robić, to nie
będziecie mówić o dziesiątkach i setkach ziemskich lat, ale za to będziecie używać
jednej czwartej rew, połowy rew i całej rew. Gdzie rew jest rewolucją, czyli jednym
pełnym obrotem wokół centrum galaktyki wspólnym dla wszystkich gwiazd.
Trzeba będzie zrewidować definicje życia. Czy wiecie, że w powietrzu istnieje życie? Jak
definiujecie życie? Zapytajcie o to biologów, ale bądźcie przygotowani na zmianę
odpowiedzi, którą usłyszycie. Co będzie jak odkryjecie formy życia, z którymi możecie
się komunikować, a które nie są materialne? Coś będziecie musieli zmienić wtedy w
waszych pojęciach i definicjach? Bo wyobraźcie sobie, że będziecie prowadzić dialog z
planetą, z drzewem lub ze zwierzętami. To jest to, co was czeka. To nadchodzi. I to
będzie bardzo różne od tego, co jest.
Być może nie będzie się to działo w czasie waszego życia. Ale coś ci powiem stara
duszo – to nie ma znaczenia. Bo ty będziesz tutaj znowu, wszyscy z was będziecie tutaj
znowu. Mówię to na wypadek gdyby wam się wydawało, że jest to wasz ostatni pobyt na
ziemi. Również będziecie się bardzo spieszyć, aby wrócić tutaj jak najszybciej, bo
będziecie chcieli zobaczyć wyniki waszej pracy, jaką wykonujecie w tej chwili, siejąc
ziarna. Będziecie chcieli widzieć jak zmieniła się świadomość planety.

Popatrzmy więc na potencjały, jakie my widzimy. My nie mamy zegara, więc nie
możemy wam podać dokładnego czasu, kiedy to nastąpi. Ale wyobraź sobie, że
pewnego dnia wracasz na planetę i widzisz, że jest tylko pięć rodzajów pieniędzy na
całej ziemi. Wojna jest uważana za coś, co się działo w czasach barbarzyńskich i było
idiotyzmem. Widzisz jak świadomość ziemi się powiększyła. Gdziekolwiek udajesz się
na ziemi – nie ma żadnego problemu z poruszaniem się , gdyż kontynenty są
zjednoczone i przybywając do jednego kraju, masz otwartą drogę do reszty krajów na
tym kontynencie. Wewnątrz kontynentu jest jeden rodzaj pieniądza, oczywiście nie ma
granic pomiędzy krajami i wszystkie kraje na tym kontynencie współpracują ze sobą. Co
myślisz o takiej przyszłości? Natychmiast odpowiesz: być może jest to możliwe w innych
miejscach, lecz nie na Środkowym Wschodzie. Powiem wam coś, być może zajmie to
trochę czasu, ale Środkowy Wschód dojdzie do takiego punktu, że nienawiść pójdzie w
zapomnienie. I to wam przyrzekam, przyrzekam, że tak będzie dlatego, że będzie to
wynik zmian w DNA i wynik zmiany świadomości.
Jaki kraj był nieprzyjacielem dla twojego dziadka w czasie wojny? A co ty teraz myślisz o
tym kraju? To samo będzie na Środkowym Wschodzie, gdzie wnuki będą się dziwiły, po
co ich dziadkowie walczyli między sobą. To jest to, co my widzimy. Właśnie to widzimy.
Wszystko, o czym mówimy dotyczy świadomości i jest to cały powiązany zestaw
zależności. Dwadzieścia trzy lata temu powiedziałem mojemu partnerowi (Lee Carroll),
że pewnego dnia będzie siedział przed publicznością i wszystkie przyrzeczone rzeczy
będą spełnione. Rzeczy, o których mówimy tu, to już nie są nie realne mrzonki, gdyż
zmiany, które obserwujecie, na co dzień właśnie do nich prowadzą. Zasiane wcześniej
ziarna zaczynają kiełkować. Weźcie na przykład młodych ludzi na Środkowym
Wschodzie, oni nie chcą wojny. Oni nie rozumieją nienawiści swoich rodziców. Oni
doskonale wiedzą, że są inne rozwiązania. I zrealizują je jak tylko dostaną szansę.
Zobaczycie, że tak będzie.
Zobaczycie, że będzie to koniec starego systemu. A kluczem do tego jest poziom
świadomości. Działanie wynikające ze współczucia, o czym już wiele razy mówiliśmy. I
rzeczywiście orzeł spotyka kondora i ta przepowiednia-metafora staje się jasna. Mówimy
o zbalansowanej planecie, na której nie ma już dominacji energii męskiej. Planeta
zaczyna używać mądrości uświęconej żeńskiej energii. Mówimy tu o energii matki,
matczynej opiekuńczej energii. Mówimy o matce i dziecku. Mówimy o uzdrowionych
zbalansowanych półkulach ziemi. Planeta staje się jakby bardziej czuła, gdyż częścią
żeńskiej energii jest to, że matka nigdy nie wyśle swojego dziecka na wojnę. I to jest to,
do czego zmierza planeta, czy wy mnie rozumiecie? Ten proces postępuje powoli. Ale
już jesteście w połowie tego okresu i proponuję żebyście celebrowali osiągnięcie tej
połowy, gdziekolwiek będziecie dwudziestego pierwszego grudnia 2012. Proponuję
żebyście zatrzymali się na chwilę i celebrowali ten moment. Tubylcy wiedzieli o tym,
gdyż ten potencjał zawsze istniał, a w tej chwili ten potencjał się realizuje. Wiecie, kto
jest pierwszy w kolejce do celebrowania, to są wasi przodkowie i oni już celebrują. Teraz
jest wasza kolej do celebrowania, gdyż zaczynacie rozumieć proces który zachodzi.
Możecie zapytać o to waszych przodków gdyż są oni w waszej Akaszy, a informacje
macie takie same. Taki proces byłby wam bardzo pomocny stalibyście się bardziej
pokojowymi ludźmi.

Chciałby abyście dzisiaj opuścili tą salę w innym stanie niż przyszliście. Abyście
wiedzieli, że istnieje ogromna nadzieja i możliwość na te zmiany i że my jesteśmy z
wami, z całą świtą, która tutaj jest i mentalnie trzymamy się z wami za ręce. Powiem
wam również moi drodzy, że tym razem zostajemy z wami.
I tak to już jest.
Kryon
Tłumaczenie: Janusz Grabowski i Urszula Rutka

Przypisy:
*1/”Mężczyzna na krześle praktykował przez dwadzieścia trzy lata udoskonalając swój
filtr ” – Kryon mówi tutaj o swoim ziemskim partnerze Lee Carroll.
*2/ Guglielmo Marconi (ur. 25 kwietnia 1874 w Bolonii, Włochy - zm. 20
lipca 1937 w Rzymie, Włochy) – włoski fizyk i konstruktor. Jeden z pionierów radia i
przemysłu elektronicznego. Laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki w roku 1909 za
wkład w rozwój telegrafii bezprzewodowej. (źródło:Wikipedia)
*3/ Przełomowe odkrycie: Znacznie większa część naszego genomu niż dotąd
podejrzewano zawiera tzw. kodującą cześć DNA – twierdzą na łamach magazynu
„Nature” badacze kilku ośrodków naukowych. Wspólnie opublikowali oni nowe
ustalenia dotyczące mapy ludzkiego genomu.
Podwójna helisa DNA /AFP Większość prac nad Encyklopedią Elementów DNA
(Encode) skupiona była dotąd na 2 proc. naszego genomu, uznawanych za
najważniejszą jego część, gdyż w nich zapisane są nasze geny. Te z kolei mają
zakodowana informację o białkach, od których zależy funkcjonowanie naszego
organizmu.
Badacze projektu Encode zajmowali się również fragmentami pozostałej części DNA,
zawierającymi tzw. śmieciowe DNA, czyli takie, o których sądzono, że nie pełnią żadnej
ważniejszej funkcji i są pozostałością po rozwoju ewolucyjnym. Uczonym tak się
przynajmniej wydawało, bo nie rozumiano, jaka jest jego rola.
Z najnowszych ustaleń wynika, że śmieciowe DNA wcale nie jest „śmieciowe” jak się
wydawało. Główny autor tych analiz dr Ewan Birney z European Bioinformatics Institute
w Cambridge twierdzi, że znacznie większa część naszego genomu jest aktywna
biologicznie niż sądzono.
Znajdują się tutaj fragmenty DNA kontrolujące geny, pełniące ważną funkcje
przełączników. Od nich również zależy prawidłowe funkcjonowanie komórek i całego
naszego organizmu.

Dr Ian Dunham z Encode, dyrektor Wellcome Trust Sanger Institute – brytyjskiego
centrum badań nad genomem, jest optymistą. W rozmowie z BBC powiedział, że
najnowsze ustalenia są kamieniem milowym w badaniach nad biologią człowieka.
Źródło:
Tekst pobrany z Fakty interia.pl ukazał się z datą 6 września 2012 roku.
Pierwszy raz tą informację usłyszeliśmy przekazaną przez Lee Carroll na
seminarium 16 września 2012 roku w Krakowie.
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