Poniższa informacja jest bezpłatna i można ją wydrukować, kopiować
i przekazywać innym. Prawo autorskie zabrania sprzedaży tego tekstu
w jakiejkolwiek formie. Prawo do sprzedaży tego tekstu posiada tylko
autor.

Przekaz Kryona na żywo
"Fizyka świadomości – przyszłość odkryta ujawniona"
Przekaz otrzymanyw Berkeyley Springs, Wirginia Zachodnia
Niedziela, 29 czerwca 2014
Aby pomóc czytelnikowi, przekaz ten został przeredagowany przez Lee i
Kryona tak, by był lepiej zrozumiany. Często to co jest przekazywane na
żywo, posiada formę energetyczną, niosącą ze sobą rodzaj komunikacji
której nie posiada forma pisana. Tak więc przyjmijcie z radością tę
zapisaną wersję przekazu otrzymanego w Berkeley Springs, 29 czerwca
2014.
Witam moi drodzy, jestem Kryon od Usług Magnetycznych. Ten przekaz
będzie trochę inny niż zwykle. Będzie dotyczył przeglądu waszej
przyszłości, jednakże sam termin “przyszłość" jest nieuchwytny,
ponieważ może on obejmować jakikolwiek okres czasu. Nie chodzi tu o
najbliższą przyszłość, a raczej o przyszłość planety w ogóle. Jest to dla
mojego partnera trudny rodzaj przekazu, ponieważ informacje które
otrzymuje często wykraczają poza zakres jego trójwymiarowego umysłu.
Czasem informacje te podawane są mu dwukrotnie lub nawet
trzykrotnie. W momencie gdy do was mówi, dostaje dodatkowe
wiadomości dzięki którym może doprecyzować swój przekaz. Ten proces
powtarza się ponownie, gdy dokonuje zapisu informacji. To jest
najlepszy sposób w przypadku wysyłania wielowymiarowej wiadomości
do trójwymiarowego umysłu, czasem wymaga to od niego sporego
wysiłku. W sytuacji gdy wiadomość jest dla niego zbyt trudna do
zrozumienia, może poprostu do niej wrócić i ponownie ją przełożyć.
Jest to rodzaj wiadomości do której będziecie chcieli wracać wiele razy.
Jest to rodzaj wiadomości, którą można by włożyć do kapsuły czasu, aby
odczytać ją później i zrozumieć lepiej kiedy już dojdzie do pewnych
zmian na ziemi. Kawałki i części informacji, które teraz przekazuję
podawałem już wcześniej, jednak teraz chcę przekazać szersze
spectrum tego obraz.

Dużo mówię tu o zmianie. Mój partner daje wykłady o tym co ma
nastąpić, lecz stanowi to jedynie wstęp do tego co ma nastąpić. Może on
zaprezentować jedynie informacje będące w zasięgu Waszego
zrozumienia. Przekazuje on wiadomości ludzkości, która krok po kroku
kierując się własną logiką, wybierze z tego tylko te informacje które
oparte są na jej wiedzy, a nie na tym czego nie wie. To jest tak jak
puzzle, które by się chciało ułożyć ale układanka jest z dziedziny w której
nie ma się żadnego doświadczenia. Jest to inne, nowe doświadczenie,
które wymaga czasu. Ale tak to się właśnie Moi Drodzy zaczyna i jest to
wszystko z czym możemy pracować.
Wstępem do tego przekazu niech będzie fakt, że to co wydarza się
obecnie na Ziemi już widzieliśmy wcześniej gdzie indziej na innych
planetach.
Moi Drodzy, gdybyśmy dokonali porównania galaktyki i wszystkich
planet, które już przeszły taką drogę rozwoju, do systemu szkolnictwa to
dzisiejszy poziom energii na ziemi można by porównać do osiągnięcia
pierwszej klasy poziomu świadomości. Widzieliśmy to już wiele razy
wcześniej. Miało to już miejsce w tej galaktyce dla innych przed Wami i
dlatego wiemy co teraz nastąpi.Kroki, które teraz podejmiecie to te same
kroki, które podjęli Ci którzy byli przed Wami. Teraz przyszła Wasza
kolej, aby tego doświadczyć. Wasza cywilizacja jest bardzo młoda i
dopiero zaczyna uświadamiać sobie co tak naprawdę ma znaczenie, a
co nie.
Ludzka świadomość rozłożona na części
To co nazywacie ludzką świadomością nią nie jest. To jest poprostu
świadomość. Świadomość jest przynależna do Ludzkości ponieważ
ludzie postrzegają ją w ten sposób. Ludzkość generuje energię
świadomości, którą nazywacie ludzką świadomością i jest ona prawie
identyczna do świadomości której doświadczyły już inne planety. To jest
energia, która posiada realną strukturę [więcej o tym później]. Czy fizykę
też nazwalibyście tylko "ludzką fizyką"?
Świadomość oznacza dla Was wiedzę zdobywaną przez doświadczanie
życia. Tylko życie może jej dostarczyć. Dotyczy jednostkowych i
grupowych wartości myśli i zmienia się z czasem. Cykl dojrzałości
świadomości planetarnej jest prawie identyczny w przypadku wszystkich
planet, ponieważ galaktyka składa się z fraktali energii. Od
najmniejszych do największych. Fraktale reprezentują powtarzalne

części tej samej rzeczy. To piękna idea, która oznacza, że istnieje
wspólny system życia dla całej galaktyki i wspólność ta dotyczy również
jego struktury. Dzięki temu prawie wszędzie istnieją segmenty
stanowiące budulec życia o strukturze typu łańcucha DNA. Na
zaawansowanym poziomie życia DNA niesie ze sobą o wiele więcej
informacji niż tylko informacje chemiczne.
Te same struktury
aminokwasów, które występują w Waszych ciałach są te same dla
wszystkich. Już to wszystko widzieliśmy. W obliczu tego co już wiecie,
czyli że Wszechświat pochodzi z jednego źródła, a nie z wielu, czyż
powyższe nie jest dla Was w pełni logiczne? To jedno źródło niosło ze
sobą fraktale wszystkiego co powstało do dzisiejszego dnia.
Moi drodzy, jesteście młodą cywilizacją, tak młodą, że nawet trudno
przedstawić Wam perspektywę waszego młodego wieku. Układ
słoneczny, które częścią jest Wasza cywilizacja nawet jeszcze nie
okrążył galaktyki! Przesunął się tylko o ułamek długości jednego
okrążenia (jednego rev). Jedno okrążenie wokół centrum galaktyki
zajmuje prawie 200 milionów ziemskich lat (jeden rev). A co powiecie na
to, że istnieją cywilizacje dalekich światów, które mają już za sobą trzy
okrążenia? Plejadianie (wasi rodzice) – połowę okrążenia (polowe rev).
W ten sposób chcę Wam pokazać jak bardzo stare są niektóre formy
życia w tej galaktyce. Niektóre z nich Was odwiedzają, ale żadne,
powtarzam: żadne, nie są w stanie wpłynąć na Wasze losy w takim
stopniu w jakim Wy sami możecie to zrobić. Mówiąc innymi słowy,
Galaktyka tętni życiem a Wasza cywilizacja do teraz pozostawała w
cieniu.
Byliśmy już wcześniej świadkami osiągania planetarnej dojrzałości,
dlatego chcemy przedstawić Wam szerszy obraz jak to wygląda . Młody
wiek ludzkości na tej Planecie wyjaśnia dlaczego Ziemia doświadczyła
tak straszliwych wydarzeń. Historia Waszej Ziemskiej cywilizacji wygląda
dość strasznie, czyż nie jest to prawdą? Waszą przeszłość i historię
wypełnia energia przetrwania: zabijanie, śmiercionośna broń, masowa
destrukcja i brak poszanowania życia. Zadawanie bólu było
codziennością, a publiczne egzekucje sportem. Moi Drodzy, wszystkie te
planety przez to przeszły! Tak było, bo na tym polega postęp
cywilizacyjny - następuje on z czasem i rozwojem. Część tego wzrostu
następuje na ścieżce dalekiej od dojrzałości. Czasami w czasie tej
wędrówki może dojść do samodestrukcji lub zniszczenia nasion wiedzy.
Czasami to się zdarza a czasami nie. Jak wiecie, Ziemia właśnie
przekroczyła punkt historii w którym ten scenariusz był możliwy.

Nadchodzi taki czas, w którym ludzkie dziecko staje się świadome
siebie. Ego przejmuje nad nim całkowitą kontrolę i myśli ono tylko o
sobie. Widać to szczególnie w cechach związanych z instynktem
przetrwania, które objawiają się na placu zabaw. By przetrwać, niektóre
dzieci uciekają się do przemocy, inne nie. Niektóre dzieci nigdy nie
osiągają dojrzałości świadomości i pozostają przy przemocy również
jako dorośli. Walczą przez całe swoje życie. Nie są w stanie odkryć
elegancji i piękna, które dostarcza nam mądrość wraz z dojrzałością.
Często umierają zostając „dziećmi”.
Świadomość planetarna którą nazywacie „ludzką naturą”, dojrzewa lub
też nie. Odbywa się to w miarę jak rośniecie jako cywilizacja i
gromadzicie wiedzę i doświadczenie. Efektem tego jest, że dochodzicie
do mądrości, która zmienia wasz sposób myślenia i podejście do
rozwiązywania problemów. Znajdujecie nowe lepsze rozwiązania niż te
stare techniki dotyczące przetrwania ( dla przykładu: wojna). Poprzez
tolerancję i współpracę macie możliwość rozwoju i kooperacji, dokładnie
tak samo jak doświadczaliście tego kiedy dorastaliście jako
dzieci.Musicie tak postępować, aby się rozwijać. Dzieci nie zdają sobie z
tego sprawy, bo nie posiadają intelektu dzięki któremu mogłyby to
zauważyć. Nie mogą wiedzieć tego, czego jeszcze nie doświadczyły.
Niektóre nigdy nie dojrzeją i ich dorosłe życie będzie odzwierciedleniem
złości, przemocy i myślenia nastawionego wyłącznie na przetrwanie.
Możecie postrzegać cały system poprzez metaforę Waszych dzieci i tego
jak dojrzewają.
Kiedy wychowujecie wasze dzieci możecie zauważyć że one robią
dokładnie to samo co robią cywilizacje. One przechodzą przez te same
straszne sytuacje, są niesfornymi dwulatkami, trzylatkami i wchodzą w
wiek nastolatka (ech!) i jest nadzieja że w końcu dorosną.Wiem, że
bardzo upraszczam sprawę przyrównując dziecięcą świadomość do
ludzkiej cywilizacji, lecz pozwólcie mi to zrobić. Jaki jest tego powód?
Wciąż tkwicie na placu zabaw! Wciąż zajmujecie się przepychankami
żeby pokazać „kto tu jest szefem”. Wciąż dajecie się prowokować.
Wciąż jesteście nastawieni jedynie na przetrwanie. Jednak jakieś 50 lat
temu sprawy zaczęły się trochę zmieniać. Teraz przekroczyliście już
próg przed którym mogło dojść do samozagłady, lecz nie doszło.
Powtarzaliśmy wam to w kółko, jaki jest plan i co mówią o tym
kalendarze starożytnych. To wyjaśnia również dlaczego ja jestem tutaj.

Świętujemy to czego dokonaliście. Chciałbym teraz pójść dalej w tym
channellingu.
Niedostrzegalna energia świadomości
Chciałbym powiedzieć Wam o niezwykłej niedostrzegalnej energii, która
reprezentuje niewyobrażalny dotąd nieodkryty system.
Istnieje rodzaj energii, którą jest zainteresowanych wielu z Was. Nie
możecie jej zobaczyć, chociaż bardzo tego chcecie, dotyka Was na wiele
sposobów których nie da się opisać.
Ta niedostrzegalna energia jest odpowiedzialna za rzeczy, które jako
pierwsze są postrzegane przez głosicieli New Age i ludzi o ezoterycznym
umyśle. Niektórzy są w stanie, w jakiś niebywały sposób odebrać
energię czyjejś aury. Rzeczywisty intuicyjny uzdrawiacz może odczytać
co złego dzieje się z innym człowiekiem. Aura wokół każdego z was
pokazuje informacje o chorobie, zdrowiu i radości. Co to jest za energia?
W jaki sposób działa? Dla naukowców o ścisłych umysłach, zapewne
najlepszym sposobem byłoby włożyć tą energię do butelki, zabrać do
domu i dokonać analizy? Lecz nie mogą tego zrobić.
Ten sam instytut, który zorganizował to wydarzenie [odniesienie do
Instytutu Arlington w Wirginii Zachodniej] zajmuje się tymi energiami –
niedostrzegalnymi energiami, które zmieniają świat. Co tak naprawdę
odczytuje czy czuje medium, co przewiduje futurysta? Skąd pochodzi ta
energia i czy w ogóle można nazwać ją energią? Dlaczego jest taka
nieuchwytna? Za chwilę powiem o tym więcej, jak również o fakcie, że
właśnie
ta
energia
stanowi
klucz
do
przyszłości.
Jak już wspominałem, dziecko nie rozpoznaje wartości mądrości.
Dziecko nie zastanawia się jak zorganizować wszystko dookoła tak by
inne dzieci na tym skorzystały. Dziecko, którym kieruje wyłącznie ego,
dziecko w którym dopiero budzi się samoświadomość będzie robiło tylko
to, co jest dobre dla niego samego. Dziecko jest wyposażone jedynie w
najbardziej podstawowe emocje i wszystko to co jest potrzebne do
znalezienia podstawowego rozwiązania. Dziecko będzie wybuchać,
krzyczeć, walić pięściami lub popychać innych, aby zdobyć to na czym
mu zależy. Gdybyście nawet podali temu dziecku mądrość na tacy,
patrzyłoby na nią nie mając najmniejszego pojęcia co to jest. Zapewne
wyrzuciło by ją jak niepotrzebny śmieć.

Ludzkość znajduje się na takim właśnie rozdrożu. Świadomość
nastawiona na przetrwanie jest na progu przekształcenia się w bardziej
dojrzały sposób myślenia. Ta niedostrzegalna energia posiada cechy o
których nie macie pojęcia. Gdybym Wam ją podał na tacy moglibyście ją
odrzucić. Moglibyście nie być w stanie jej zauważyć. Lighworkers i stare
dusze pierwsze odkrywają tę zmianę. Wszystko co dotyczy tej energii,
którą nazywamy kwantową świadomością ludzkości, zaczyna ewoluować
tak by stawać się coraz bardziej widoczną i uchwytną.
Gdybym zabrał Was teraz do innej cywilizacji, np. Plejadian lub tej z
Oriona, czy Arkturian, nie bylibyście w stanie się odnaleźć. Jak dzieci na
wieczorku poetyckim bylibyście ogłupiali! A gdzie zabawki? Dlaczego tu
tak nudno? Dlaczego nie rozumiem o czym oni mówią! Kiedy zacznie się
film? Daleko jeszcze?
Po pierwsze, te cywilizacje nie posiadają technologii w ludzkim
rozumieniu tego słowa. Zaskakujące, prawda? Fizyczne maszyny, które
wykonywały różne prace zostały już dawno wyrzucone. Był to powolny
proces aż do momentu kiedy przekonano się, że fizyka ludzkiej
świadomości może stworzyć wszystko czego dusza zapragnie. Moi
Drodzy, w tym kierunku to zmierza, ale Wy nawet nie wiecie o czym
mowa. Nie rozpoznajecie, czego nie wiecie.
Podaliśmy Wam już pewne wskazówki, rozwińmy więc temat. Ludzka
świadomość nie posiada żadnej zwięzłej definicji, oprócz tej, którą
podałem na początku tego przesłania o energii życia. Jednak co by było
gdybym Wam powiedział, że dla innych dojrzałych planet ta świadomość
ma ugruntowaną definicję? Dlaczego? Bo potrafią pokazać ją Wam na
tablicy „białe na czarnym”, używając Ziemskiej szkolnej terminologii jako
metafory. Jest to bowiem czysta matematyka! Posiada ona własne
prawa i ma własną fizykę! Co więcej, nie jest trójwymiarowa i nie
odnoszą się do niej żadne zasady trójwymiarowości. Nic więc dziwnego,
że nie potraficie jej zrozumieć!
Mógłbym Wam wszystko o tej energii opowiedzieć, lecz nie miałoby to
najmniejszego sensu dla Was. Podam teraz przykłady cech, które są dla
Was zagadkowe. Powiedzieliśmy Wam, że mniej niż połowa jednego
procentu ludzkości musi się w pewien sposób obudzić i pójść właściwą
drogą co spowoduje zmiany na całej planecie. To powinno Wam
uświadomić, że ludzka świadomość nie jest trójwymiarowa. Jak coś tak
małego może mieć wpływ na wszystko? Mniej niż połowa jednego
procenta. Tak naprawdę nie chodzi o to jak wielu Was jest , ponieważ

byłaby to rozmowa na poziomie przedszkola. Energia kwantowa jest
wszędzie i zawsze wchodzi w reakcje z inną energią kwantową na
zasadach właściwych dla energii kwantowej.
Posłuchajcie moi Drodzy, istnieje pewien system, a raczej zbiór
systemów o którym jak dotąd nie wiecie nic. Wyjaśnienie tego jest
jeszcze poza Waszą zdolnością pojmowania. Nie byłoby to przez nikogo
zrozumiałe i zapewne chcielibyscie umieścić to w kapsule czasu aby
móc to przeczytać jeszcze raz później.
Jak wytłumaczylibyście czym jest Internet, komuś kto nie wie nic jeszcze
o elektryczności? Od czego byście zaczęli? W jaki sposób omówilibyście
subtelne różnice w budowie silników poszczególnych samochodów
wyścigowych, komuś kto jeszcze nie odkrył koła? Na tym polega
właśnie mój dzisiejszy problem. Jak mogę Wam opowiedzieć o czymś,
czego nawet nie potraficie sobie wyobrazić, ale jednocześnie
potrzebujecie tej wiedzy? Muszę zacząć od najmniejszych cegiełek i
posłużyć się kolejnymi metaforami.
Bariera mądrości
Istnieje coś takiego jak bariera mądrości. Opisaliśmy ją jako "to, co
wydarza się w energii ludzkiej świadomości, kiedy pojawiają się pewne
cechy, które nie są ilościowe, ale które mają wpływ na barierę czy nawet
ją zmieniają". Nie chodzi tu więc o ilość. Chodzi o inne rzeczy, które
pojawią się w zasięgu fizyki świadomości o której jeszcze nic nie wiecie.
Ale te rzeczy muszą się pojawić i to w sposób rozproszony,
niescentralizowany, aby złamać tę barierę. Bariera mądrości to nie
ściana czy przeszkoda, ale bariera energii która czeka aby ją
przekroczyć, tak samo jak czekała bariera dźwięku. Wraz z dotarciem do
bariery mądrości, stare paradygmaty świadomości zostaną odrzucone i
wtedy już nic nie będzie takie jakie było.
Kiedy człowiek przekroczył barierę dźwięku, czy wrócił do domu i
stwierdził: "Jak miło! Nadal będziemy korzystać ze starych samolotów i
ich możliwości"? Nie! Nie mogliście się już doczekać kiedy powstanie
nowy samolot, który były lepszy, szybszy! Nic już nie było takie same,
nie można przecież włożyć dżina z powrotem do butelki. Ludzkość
przekroczyła już pewien etap i nie znajduje się już w trybie przetrwania.
Przekroczyła barierę mądrości i wchodzi w tryb współpracy. Krok do tyłu
do stanu mniejszej świadomości, byłby teraz bardzo trudny.

To cecha kwantowa. Pomyślcie o mądrości, która usprawnia umysły
całej ludzkości do tego stopnia, że większość ludzi jest zgodna co do
spraw z których wcześniej nawet nie zdawano sobie sprawy. I wszystko
to bez nauczania. Czy to słyszycie? Tego się pewnie nie
spodziewaliście. Bariera zostaje przekroczona a wraz z nią pojawia się
"intuicyjna
dojrzała
myśl
ludzkości"
dla
całej
planety.
Otacza ona człowieka i ludzką cywilizację w taki sposób, że gdy rodzi się
dziecko, ta nowa dojrzałość staje się jego druga naturą – mądrość
współżycia i tolerancji oraz rozwiązywania problemów między ludźmi. To
jest właśnie bariera mądrości. Dotarliście do niej! Ale nie spodziewajcie
się żadnych fajerwerków z tej okazji. Nie będzie żadnych uroczystości,
toastów, balonów, no może oprócz tych po mojej stronie kurtyny.
Wszystkie stare dusze wczuwają się w kwintesencje tej energii.
Podglądają co jest jej siłą napędową i są na progu rozszerzenia jej nie
tylko na Lighworkers i na stare dusze, lecz również na całą ludzkość.
Jesteście tuż przed zapoczątkowaniem nowej fizyki, o istnieniu której jak
dotąd nie wiedzieliście. Zajmie to pewien czas.
Brakująca część.
Chciałbym Wam teraz podarować brakującą część. Jak ja to wyjaśnię?
Partnerze, bądź teraz bardzo uważny [zwraca się do Lee]. Ludzkość
wyjaśnia rzeczy tylko z perspektywy tego co już wie, nie tego czego nie
wie. Na przykład: załóżmy, że naukowcy obserwują przestrzeń
kosmiczną i odnajdują w niej cechy, których nie potrafią wyjaśnić. Cechy
te nie wydają się odpowiadać nauce Newtona, ale zasady fizyki Newtona
stanowią podstawę każdego ruchu, dlatego człowiek robi wszystko, żeby
odnaleźć wzory dzięki którym włożyłyby to co niewyjaśnione w ramy
Newtona. To dopiero ciemna materia! Później będziecie się śmiać z tych
ram, w które jesteście włożeni. Mówiliśmy Wam to już wcześniej, ale na
tym polega skłonność człowieka do tego co logiczne i jest to jak
najbardziej zrozumiałe. Weźcie to co znane, obserwujcie to co nieznane i
spróbujcie włożyć to co nieznane w ramy tego co już znacie, nawet jeśli
te ramy są całkowicie zagmatwane i wszystko wydaje się nie mieć
sensu. Nawet jeśli to bardzo tajemnicze! Zamiast aktywnie szukać
brakujących praw fizyki użyjcie tego co już macie.
Brakuje Wam jednego z największych źródeł informacji fraktalnej.
Dlaczego człowiek oddziela znaną energię świadomości od świata
fizyki? Energia też posiada fraktale, które działają wspólnie od
największego do najmniejszego. Struktura atomowa wytwarza energię!
Świadomość to energia, która podlega prawom kwantowym. Brakująca

część

zrozumienia,

czy

uświadomienia

to

fizyka

świadomości.

Posłuchajcie mnie uważnie: Jak ludzkość definiuje świadomość? "Cóż” mówią ludzie- "świadomość to tylko koncept, który opisuje stan
samoświadomości człowieka. Nie można jej zmierzyć, bo to tylko
koncept." Nie, to nieprawda! Co powiecie na to? Grawitacja to tylko
koncept, który opisuje dlaczego człowiek upuszcza różne rzeczy. Nie
można jej zmierzyć, bo to tylko koncept. Przecież wiecie, że to
nieprawda! Grawitacja to niewidzialna energia, którą można zmierzyć i
która jest energią kwantową. Magnetyzm jest niewidzialny jednak daje
się zmierzyć i jest to energia kwantowa. Ze świadomością jest tak samo.
To kwestia fizyki i przyzwyczajajcie się do tej myśli bo jest to jedna z
nowych dziedzin fizyki, która przeniesie Was ze świata trójwymiarowości
do wielowymiarowości. To co postrzegacie jako koncept (świadomość) w
rzeczywistości nim nie jest. Nie jesteście świadomi faktu że istnieją
prawa
świadomości,
które
są
częścią
fizyki
kwantowej.
Istnieją zasady, postulaty, obliczenia, wykresy i rozwiązania. Istnieją
piękne i nieznane właściwości fizyki świadomości. Kiedy zaczniecie to
dostrzegać, zacznie się równiez wyjaśniać wszystko to co ma nastąpić
oraz rozwój przyszłości.Ale teraz nie postrzegacie tego w ten sposób.
Brakującą częścią jest wiedza, że możecie obserwować i zmierzyć
świadomość, że możecie ją przedstawić na wykresie, nawet świadomość
wychodzącą poza ludzkość.To piękne! Wyobraźcie sobie, że nie macie
praw Newtona i zastanawiacie się nad zasadami ruchu ciał w układzie
słonecznym – lecz już nie musicie tego robić. Newton to wszystko opisał.
Jego obliczenia pozwalają Wam teraz na wystrzelenie rakiety i dotarcie
do asteroidy, której nie można zobaczyć ludzkim okiem! To czysta
przewidywalna matematyka a to otwiera przed Wami nowe, piękne
potencjały.
Technologia, którą posiadacie i z którą pracujecie na planecie tak pięknej
i pomocnej jak Ziemia, powstała dzięki wiedzy fizycznej którą posiadacie.
Jest akcja i reakcja; popchnij to, a stanie się to a to. Rozumiejąc prawa
fizyki można uczynić swoje życie lepszym i właśnie to robicie.
W tej chwili, ludzkość rozumie i używa czterech podstawowych prawa
fizyki. Mówiliśmy Wam już wcześniej, że istnieje sześć praw, ale nawet
bez tych dwóch ostatnich jesteście świadomi tego jak używać tych
czterech. To zmieniło ludzkość. To piękne! A co wy na to, gdybym Wam
powiedział, że ten sam scenariusz odnosi się do świadomości?
Istnieją prawa świadomości, które tak jak prawa fizyki są przyczynowe

(zmiana jednej rzeczy powoduje zmianę innej). Ale w świecie
kwantowym te prawa ruchu świadomości nie są liniowe, dlatego
powodują różne rodzaje reakcji. Teraz partnerze, sprawy przyjmą
trudniejszy obrót [znowu zwraca się bezpośrednio do Lee]. Właśnie teraz
pokazuję mojemu partnerowi rzeczy, których on nie potrafi opisać. Mogę
mu tylko powiedzieć by zrobił co w jego mocy. On czuje tylko emocje. O
mój Boże!
Nowy rodzaj praw fizyki
Gdybyście znali prawa fizyczne świadomości, moglibyście zbudować
lepszy świat.
Posłuchajcie o tych własnościach: po pierwsze,
świadomość nie przemieszcza się z miejsca na miejsce, nie porusza się
w prostej linii, w ogóle się nie porusza! Świadomość nie znajduje się w
jednym miejscu i nie przechodzi do drugiego, nie rozszerza się. Nie staje
się mniejsza lub większa. Świadomość po prostu JEST. Fizyka
świadomości jest podobna do pewnych cech trójwymiarowej fizyki,
energia świadomości gotowa jest powiększyć się lub nie w zależności od
tego jak działają inne prawa wpływające na nią. Świadmość jest klejem
istnienia życia. Jeśli byłby wzór na życie, to jest właśnie to.
Powiem teraz o kilku czynnikach, które można zastosować do
świadomości, aby uzyskać zmianę. Jednym z nich jest czynnik
życzliwości. Czy wiecie, że eksplorując prawa fizyki świadomości i
używając do tego czynnika mądrości (zdobytego dzięki przekroczeniu
bariery mądrości) można dojść do wykładniczego zrozumienia i
zastosowania zasad świadomości, która tworzy czynnik generujący
życzliwe działanie. Oj, partnerze to zagmatwane! Czy możesz to wyrazić
inaczej? [Lee przytakuje]
Wytłumaczę to w ten sposób: mamy na tej planecie do czynienia z walką
pomiędzy siłami energii. Ze względu na świadomość, którą rozwijacie i
"prawa", które stosujecie zamiast praw świadomości, wytworzyła się
walka pomiędzy wieloma rzeczami na tej planecie o której wcześniej nie
mówiliśmy. Czy na Ziemi istnieje zło? Tak. Czy są tu istoty nastawione
na konflikt? Tak. Czy to szokujące? Dlaczego tak jest? Dlaczego tak się
dzieje w czasie, gdy otwieracie się na potencjał wyższej świadomości?
Moi Drodzy, dzieje się tak, ponieważ przez to co stworzyliście w fizyce
świadomości i przez prawa, które zostały zastosowane, wytwarzacie
nacisk na niską świadomość, aby poszła w zapomnienie! Pamiętajcie
znajduje się ona w trójwymiarowym trybie nastawionym jedynie na

przetrwanie. Więc jak myślicie, co będzie robić? Oczywiście walczyć !
Czy to rozumiecie?
Kiedy w konkretnych sytuacjach stosuje się prawa fizyki można
kontrolować bieg zdarzeń. W tym tkwi piękno wiedzy na temat fizyki
trójwymiarowej. Jednakże to samo dotyczy świadomości. Kiedy osiągasz
pewien poziom zrozumienia fizyki świadomości, tego jak działa, jej
mechanizmów, jej rozmieszczenia i spiralnego sposobu dostawy,
zamykasz drzwi starym energiom. Pewne istoty, które odwiedzały tę
planetę w przeszłości nie mogą już tego zrobić.Czy to słyszycie? Nie
mogą się tu dostać! Fizyka stworzyła barierę przez którą nie mogą się
przedostać. Istnieją ciemne energie i idee ciemności które chciałyby
namieszać w Waszej świadomości. Niektórzy nazywają je złem. Ma ono
wpływ na ludzi i są ludzie którzy z tym współpracują. Pomaga im ono
zdobyć władzę i kontrole w sposób daleki od elegancji. Ale te drzwi się
zamykają! Zło, takie jakim go znacie zaczyna znikać. Zło to energia
wchłaniana przez niektórych ludzi, którzy stają się źli, ale to tylko kwestia
ich osobistej wolnej woli. To przykład "starej" świadomości. To najlepsze
wyjaśnienie, jakie mamy tego co będzie się działo w przyszłości.
Plejadianie skaczą teraz z radości, bo wiedzą co się tu wydarzyło. To
będzie eksponencjalna ewolucja, jeśli tylko będziecie jej chcieli. To
łańcuch zdarzeń, który rośnie w siłę. W końcu nie będziecie musieli
zaczynać ciągle od początku z każdym Waszym narodzeniem, jak
wcześniej opisywał mój partner. Rozpoczyna się duchowa ewolucja i
zaczynacie pojawiać się na tej planecie z wiedzą o czynnikach o których
dzisiaj mówię by rozwijać tę wiedzę w następnym życiu. Gdybym miał to
jakoś nazwać, powiedziałbym, że jest to czas w którym człowiek może
rodzić się mądry.
Później, gdy dowiecie się prawdy o prawach fizyki zrozumiecie czym są
narzędzia, które można stosować przy pracy ze świadomością. W końcu
to czysta fizyka. Niekoniecznie będą to maszyny, a raczej biologiczne
wsparcie. Jednak zanim je dostaniecie musi minąć sporo czasu. "Ilu
potrzeba pokoleń, Kryon?" tego Wam nie wyjawię. Powodem jest to, że
nie chce wam dawać szczegółowego przepisu, żeby nie popsuć Wam
zabawy. Każda poszczególna planeta ma swój własny czasowy cykl
dotyczący szybkości jej ewolucji.
"Jak to działa? Jak szybko to działa? Kiedy się rozpocznie?" To już się
rozpoczęło! Dotarliście do bariery mądrości i przełamaliście ją. Dlatego
że tu jesteście, chcę Wam powiedzieć że historia wszystkich planet,

które były w tym samym miejscu w jakim jesteście obecnie Wy, jest taka
sama. Wszystkie zrobiły krok naprzód, każda z nich. Tak jakby
świadomość grupowa całej planety była w to zaangażowana. To tak,
jakbyście wcisnęli już włącznik i żadna ilość ciemnej energii nie mogła
tego zatrzymać. Oj, a będzie próbować! Mówiłem już Wam. Ludzie
zaangażowani w stare metody działania, jak dzieci na placu zabaw nie
chcą dorosnąć. Będą kopać, wrzeszczeć i zastraszać. Wiedzą, że
światło wszystko zmieni i nie będą już mogli działać tak jak wcześniej.
O tym właśnie mówimy. Czynnik życzliwości i bariera mądrości działają
w ramach praw świadomości związanej z fizyką w sposób, który Wy
odkryjecie. Dojdzie do tego, że stworzycie zwiększoną aktywację
procentową DNA, która będzie zwiększać się jeszcze bardziej z
pokolenia na pokolenie. W końcu człowiek będzie w stanie manipulować
materią i pozornie tworzyć coś z niczego. Co w tym szczególnego? To
czysta fizyka! Przecież fakt, że wielowymiarowa fizyka jest w stanie
kontrolować niższe poziomy fizyki jest oczywisty. Najwyższym rodzajem
fizyki jest świadomość, która w każdej chwili może kontrolować
trójwymiarową fizykę.
Pokój na Ziemi? Och, to proste. To tylko początek. To tylko zasianie
ziarna i na pewno będzie miało miejsce. Popatrzcie na Wasze
wiadomości - nie będzie to już zawsze w ten sposób wyglądało. To tylko
stan na dzisiaj. Pokój na Ziemi nie jest wcale ostatecznym celem! Kiedy
dorastacie i stajecie się dorośli, przestajecie rzucać w siebie nawzajem
kamieniami na placu zabaw. Po prostu przestajecie! To normalne. Potem
zaczynacie mieć bardziej zaawansowane pomysły. Pokój na Ziemi to
tylko
początek
po
którym
robi
się
tylko
lepiej.
To właśnie widzimy. Nigdy wcześniej tak o tym nie opowiadałem.
Chciałem, żebyście usłyszeli całą historię. Jak myślicie co stanie się z
cywilizacją nieznającą wojen, która może stworzyć wszystko czego
zabraknie pod względem fizycznym, tak, że nigdy nie zazna głodu? Jak
by to było żyć trzy, cztery razy dłużej niż teraz i przez całe życie cieszyć
się idealnym zdrowiem? Jak wyglądałaby cywilizacja, która mogłaby
znaleźć się w stanie kwantowym kiedy tylko tego chce i być "wszędzie"?
Taka cywilizacja istnieje! Pomyślcie o tym gdzie byliście 1000 lat temu?
A teraz wyobraźcie sobie cywilizacje, które są milion Ziemskich lat
starsze! Czy trudno o tym spekulować? To czysta fizyka!

Co by było gdybym Wam powiedział, że te cywilizacje nie mają żadnej
centralnej władzy? Czy kiedyś słyszeliście o firmie bez zarządu? To coś
takiego. Pewnie powiecie, "To nie może działać". Ależ oczywiście, że
może! To działa, kiedy wszyscy są ze sobą powiązani do tego stopnia,
że zgadzają się w sprawach oczywistych i wiedzą co mają robić. To
sprawa intuicyjna i naturalna. Dla Was? Niemożliwa. Ale do tego właśnie
dążycie. Rząd światowy nie będzie istniał. To takie trójwymiarowe i
przestarzałe! W zamian, będziecie mieli światowe porozumienie
świadomości. Będziecie po prostu "wiedzieć lepiej". I co Wy na to? Co
dzieje się z grupą dorosłych, która pierwszy raz idzie razem na przyjęcie,
mimo, że nikt wcześniej nikogo nie poznał? Co tacy ludzie robią? Czy
rzucają w siebie kamieniami? Nie. Powstaje pewna świadomość tego
przyjęcia na którym się spotkają, rozmawiają, jedzą smacznie i dobrze
sie bawią. Kto im każe tak się zachowywać? Czy musieli to wcześniej
ćwiczyć? Nie! To przyszło samo, razem z dojrzałością i mądrością. Co
jeśli planeta działa właśnie w ten sposób? Dana cywilizacja rodzi się z tą
mądrością. To czynnik mądrości, to bariera, którą przekraczacie.
W końcu, odrzucicie wszystkie systemy, które wcześniej wydawały Wam
się przydatne, szczególnie te, w ramach których organizowaliście się w
grupy z konkretnymi zadaniami do wykonania. To będzie Wasza druga
natura i wszyscy będziecie zdawali sobie z tego sprawę. Zbyt piękne by
było prawdziwe? Zapytajcie Plejadian. Zapytajcie tych z Oriona i tych z
Arcturusa. Zapytajcie każdej planety gdzie jest wolna wola poniewaz
wszystkie patrzą właśnie na Was. Ten pokój wypełniają przybysze z tych
planet, wszyscy kiwają głowami i mówią: "Tak jest! Tak jest! Tak jest!"
Piękno tego przekazu tkwi w fakcie, że tak naprawdę nieważne czy w
niego dzisiaj wierzycie, czy nie, gdyż będziecie tego po prostu
doświadczać. Po prostu czekajcie, doświadczycie tego. Jesteście tymi,
którzy będą kreatorami istoty tych przewidywań.
I tak już jest.
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