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tłumaczenie z audio

Witam, moi drodzy, jestem Kryon od Usług Magnetycznych.
... (Chwila ciszy) Czy to czujecie? Nowy wiatr wieje w waszym kierunku. Jest
tu obecna Nowa Energia i wiem gdzie jestem. Drodzy moi, tego wieczoru
chcę dać Wam trochę więcej informacji o tym, gdzie się znajdujecie.
Przebywanie w energii określonej kultury i przekazywanie o niej informacji nie
jest dla nas niczym nowym. Czyniliśmy tak w wielu miejscach. Całkiem
niedawno robiliśmy to pośrodku kontynentu zwanego przez Was Australią.
Robiliśmy to na południu Francji, w Wielkiej Brytanii, w Bułgarii, w Rosji. Są to
nazwy krajów, które macie obecnie. Robiliśmy to na Węgrzech. Za każdym
razem, gdy wymieniam jeden z tych krajów, przed Waszymi oczami pojawia
się obraz tego, gdzie on się znajduje. A jednak granice tych krajów i ich nazwy
są całkiem nowe, a Wy znacie je tylko z ram swojej własnej historii.
Dzisiejszego wieczoru chcę Wam przekazać rozszerzoną historię. Chcę
opowiedzieć Wam historię jeszcze nieopowiedzianą. Wspominaliśmy o niej
wiele razy. Nie będzie to bardzo długi channeling, ale będzie zawierał
informację o dużej głębi dla Was. Pytanie, które chcę zadać brzmi: Jak
myślicie, kim jesteście Stare Dusze? Jeśli śledziliście wcześniej podawane
przeze mnie informacje, wiecie że piękno ludzkości jest bardzo stare.
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Niektórym z Was powiedziano, że źródła cywilizacji, źródła początków
ludzkości, mogły znajdować się w Dolinie Indusu, gdzie odnaleziono stare
cywilizacje. (Lee Carroll śmieje się) A jednak, to tylko historia na dzisiaj. Chcę
Wam coś wyjaśnić. Ludzkość, jak do tej pory, miała pięć początków i pięć
zatrzymań. Gdy mówię, że rozpoczynała się i kończyła, mam na myśli to, że
cywilizacja, którą zwiecie ludzkością, powstawała, wzrastała i prawie
całkowicie ginęła. Działo się tak już cztery razy. Wy jesteście piątym cyklem i
liczycie sobie tylko 10 tysięcy lat. A więc, gdy celebrujecie to, co uznajecie za
swoja historię, patrzycie tylko na to, co jest początkiem piątego cyklu. Mam
powód, dla którego mówię Wam o tym wszystkim. Pomyślcie o tym. Cztery
cykle były przed Wami. Teraz zadam Wam pytanie: Kim jesteście? Gdzie
byliście? Czym się zajmowaliście?
Wydaje się, że tylko kilka dni temu mój partner [Lee Carroll] był w miejscu
zwanym Czerwonym Centrum w Australii. I świętował tam tą część ludzkości,
która przetrwała wszystkie pięć cywilizacyjnych cykli. Aborygenów, rdzennych
mieszkańców tego obszaru, których historia liczy ponad 40 tysięcy lat. A mimo
to znana Wam historia sięga wstecz tylko 10 tysięcy lat. Mam do Was pytanie:
Gdzie byliście 20 tysięcy lat temu? Czy kiedykolwiek się nad tym
zastanawialiście? Nie znacie nic ze swojej historii, która sięga tak daleko
wstecz, ale ona istnieje i istnieje właśnie tutaj. Chcę opowiedzieć Wam o tym,
co wydarzyło się podczas pierwszego i drugiego cyklu. Nigdy nie znajdziecie
dowodu na to, że cykl pierwszy i drugi istniał, a mimo to, każdy z nich trwał
około 10 tysięcy lat. Gdzie byliście Wy, gdy pojawili się Aborygeni? Chcę,
abyście o tym pomyśleli, gdyż Wy także nie zaczynaliście 10 tysięcy lat temu,
Stare Dusze, a gdybym powiedział Wam, że wiele z Was było wśród tych grup
cywilizacji i żyło wtedy? Teraz to, co Wam powiem będzie skomplikowane,
gdyż wszystko, o czym dzisiaj wiecie, to granice krajów o określonych
nazwach. Gdybym powiedział "Większa Persja" to, co by to znaczyło? Trzy
kraje, cztery kraje? Może pięć. Kiedyś istniały inne granice i kraje o innych
nazwach, ale nie podczas pierwszego i drugiego cyklu. Tam wszystko było
małe.
Zakończenie cyklów ludzkiej cywilizacji miało wiele powodów, ale nigdy nie
zniszczyliście siebie całkowicie, chociaż byliście blisko tego. Przyczyna końca
cyklu nigdy nie pochodziła od Ziemi, od Gai. Tą przyczyną zawsze była
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świadomość ludzkości. Ludzkość musiała dorosnąć, tak jak dorastają dzieci.
Wykształcanie tak wyrafinowanych myśli, jakie dziś macie, zajęło dużo czasu.
Cykl pierwszy i drugi zakończył się z powodu niskiej świadomości ludzi. Nie
mogliście dać sobie rady, nie było Was tak wielu. Ale jesteście tutaj, ponieważ
cykl pierwszy, drugi, trzeci i czwarty, one wszystkie istnieją tutaj. I znów:
Gdzie jest to "tutaj"? (Lee Carroll śmieje się) Pozwólcie, że narysuję dla Was
kolejną mapę. Jej granice wykraczają daleko poza Bośnię, Chorwację, Serbię,
wykraczają daleko poza teren, który obecnie nazywacie Persją, Turcją, Syrią,
Iranem. Pomyślcie o nich jak o jednym miejscu, ponieważ coś wydarzyło się w
tym miejscu, podczas trwania czwartego cyklu. Ślady cyklu trzeciego będzie
Wam niewiarygodnie trudno znaleźć, kiedykolwiek. Ludzie nie budowali
wielkich budowli podczas jego trwania, dlaczego? Gdyż intuicja im tego nie
podpowiadała. To, czym zajmowali się ludzie w czasie pierwszego, drugiego i
trzeciego cyklu, to podążanie za instynktami, pobudzanymi przez wszystko to,
co znajdowało się wokół nich. Królestwo zwierząt nie wznosiło budowli i w
nich nie zamieszkiwało. (Lee Carroll śmieje się) Przenosiło się z miejsca na
miejsce, podążało za zmianą pór roku i nigdy długo nie pozostawało w jednym
miejscu. Wszystko to zawsze prowadziło do walki o terytorium, niedojrzałego
myślenia i ostatecznie do zabijania. Mieliście trzy takie cykle, trzy, niemal 30
tysięcy lat.
Ale gdy rozpoczęliście czwarty cykl, staliście się bardziej wyrafinowani,
zaczęliście wznosić budowle, a niektóre z nich stały się centrami, a Wy
zaczynaliście grupować się w państwach-miastach. To miało miejsce 20
tysięcy lat temu. To był cykl czwarty, a mimo to, cała Wasza wiedza sięga
tylko tego piątego cyklu, w którym się znajdujecie. A co wydarzało się
podczas jego trwania tutejszym rdzennym mieszkańcom? Nic, pozostali tacy
sami, nic ich nie dotknęło. Wskazuję Wam na to, jako na dowód, że ludzkość
była tutaj przynajmniej od 40 tysięcy lat lub nawet dłużej. Istnieją takie miejsca
na tej planecie, gdzie znajdują się dowody na to, że było to 60 tysięcy lat, a
Wasza historia ma tylko 10 tysięcy lat. Gdzie byliście 20 tysięcy lat temu?
Niektórzy z Was to Stare Dusze. Co Was tu dzisiaj przywiodło? Powodem jest
to, że na pewnym poziomie pamiętacie, nawet cykl pierwszy. Jedną z
właściwości Nowej Energii na tej planecie jest przebudzona Akasza. Być
może pamiętacie o pobliskich centrach energetycznych Ziemi i pierwotnych
domach w Plejadach, gdzie cywilizacja miała swój początek, a jeden z tych
domów jest tuż obok. Gdzie byliście? Chciałbym powiedzieć coś, co wywrze
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na Was wrażenie - byliście częścią tej ziemskiej zagadki o wiele, WIELE
dłużej niż zdajecie sobie sprawę.
Chcę porozmawiać z Wami o cywilizacji cyklu czwartego, ponieważ
zaczynacie ją odkrywać. Moi Drodzy, w obszarach, o których właśnie Wam
opowiedziałem jest tak wiele do odkrycia i będzie to dla Was iście tajemnicze,
ale nie to jest najważniejszą wiadomością tego dnia. Istnieje skłonność do
ponownej reinkarnacji, o której już Wam wspominaliśmy. Zwykliście wcielać
się ponownie w grupach rodzinnych i pozostawać na określonych terenach,
raz po raz. Reinkarnacja zmieniła się na przestrzeni ostatnich 30 tysięcy lat.
Bardziej wyrafinowana ludzkość, zacznie reinkarnować się w innych
miejscach, by doświadczyć różnorodności planety. To pojawiło się dopiero w
ostatnich 10 tysiącach lat. Wcześniej odradzaliście się ciągle w tej samej
rodzinie, raz po raz, raz po raz. Niektórzy spośród Was, znajdujących się w
tym pokoju, mają silną szamańską energię i nie macie pojęcia, co znajduje się
pod Waszymi stopami. A znajduje się tam tak wiele warstw cywilizacji. To
interesujące. Właśnie teraz na planecie, politycznie rzecz ujmując, Turcja to
jedyny kraj, który da Wam pozwolenie, by kopać i dowiedzieć się, co kryje ta
ziemia. (Lee Carroll śmieje się) Niemal każdy z innych krajów, o których
wspomniałem jest w kłopotach. Nie mają one zasobów, lub być może system
wierzeń nie pozwala im na archeologiczne odkrycia. Ale nie ma to miejsca
tutaj (mowa o Turcji). Moi drodzy, są rzeczy, które należy znaleźć, a gdy tego
dokonacie, będziecie wiedzieć, że Wasza historia nie jest taka, jak zwykliście
o niej myśleć. A gdy zaczniecie znajdować artefakty pochodzące z czasów
cyklu czwartego (Lee Carroll śmieje się) będą one bardzo różnić się od
wszystkiego, co pochodzi z okresu ostatnich 10 tysięcy lat. A teraz, jak mogę
powiedzieć Wam o tym, o czym chcę, by nie brzmiało to zbyt dziwnie.
Ludzkość dorosła, tak jak dorastają dzieci, w ciągu tych wszystkich tysięcy lat,
powolnej zmiany świadomości.
Przekazuję Wam informację, z którą nie zgodzi się żaden historyk. Myślicie,
że natura ludzka zawsze była taka sama? Nie. Tylko przez ostatnie 10 tysięcy
lat istnieje człowiek, którego naprawdę byście rozpoznali, a w czasie trwania
cyklu czwartego był zupełnie inny. Wasze archiwa znajdują się tuż pod
Waszymi stopami. Istnieją miejsca, do których jeszcze nie zaglądaliście,
wliczając w to wybrzeża Waszego oceanu. Ujawnią one, kim jesteście!
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Poszerzą horyzonty myślenia o tym, od jak dawna tu jesteście. Jest bardzo
mało miejsc na ziemi, gdzie mogę być i to powiedzieć. W tym miejscu
znajduje się wiele warstw historii tutaj i niektórzy z Was ją odkryją. W czasie
trwania Waszego życia, technologia pozwoli Wam na odkrycie rzeczy, o
których się Wam nie śniło, w miejscach, w których nigdy nie szukaliście lub
nie było wolno Wam szukać. A to, co tam znajdziecie będzie tak tajemnicze,
że archeologowie będą drapać się po głowach. Posągi postaci, których nigdy
wcześniej nie widzieliście, pisma, których nigdy wcześniej nie widzieliście. Na
ścianach budowli będą znajdować się wzmianki o niebiosach, a Wy po prostu
założycie, że chodzi w nich o astrologię. Nie chodzi o nią. Oj, astrologia to
zupełnie coś innego.
Astrologia jest jedną z najstarszych nauk na planecie, ale nie jest starsza niż
12 tysięcy lat, ponieważ jest wyrafinowana i jest systemem, który został
rozwinięty przez wyrafinowane istoty ludzkie, podczas cyklu piątego. Będą
tam tajemnicze napisy na ścianach i posągi, których nie rozpoznacie. Niektóre
spośród nich będą mieć wydłużone głowy. Możecie pomyśleć, że to takie
specjalne nakrycia głowy. (Lee Carroll śmieje się) Nie są nimi. Daję Wam
sposób, dzięki któremu będziecie mogli rozpoznać cykl czwarty i czeka on
tutaj na Was, aż go odkryjecie. A nawet więcej, Wy też czekacie na to, by
odkryć Was. Czy rozumiecie to, o czym do Was mówię? Jesteście starożytni.
Tu jest kolebka ludzkości. Więcej rozmaitych cywilizacji było obecnych na tych
ziemiach, których nazwy wymieniłem wcześniej, niż w jakichkolwiek innych
miejscach planety. Były one bardziej zaawansowane, niż mogłoby się Wam
wydawać. Cywilizacje, których byliście częścią, ale nie przyznalibyście się do
tego.
Poprzednio, mówiłem Wam o krystalicznej sieci planety. Jest to ezoteryczna
sieć, która pamięta ludzkość. To skomplikowane. Wyobraźcie to sobie w ten
sposób: cokolwiek ludzie robili i myśleli zostało zapamiętane przez tę
krystaliczną sieć, którą pokryta jest planeta. Im więcej cywilizacji było w
danym miejscu, tym jest więcej do zapamiętania tego, co wydarzyło się w tym
miejscu. Jak to Wam powiedzieć... czy macie jakiekolwiek pojęcie o tym, jak
wiele lat sobie liczycie? Czy macie jakiekolwiek pojęcie o tym, jak wielki ślad
pozostawiliście po sobie przez 30 tysięcy lat? Stara Duszo, zakorzeniłaś się w
tej ziemi. Ten piach, ta ziemia należy do Ciebie. Właśnie tutaj wychowywałeś
rodzinę po rodzinie i toczyłeś bitwę po bitwie właśnie tutaj. Mogę powiedzieć
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Ci, co to oznacza. Poprzez Nową Energię wszystkie te rzeczy zostają
rozpoznane, a ci, którzy kładli podwaliny pod to wszystko tutaj, którzy
budowali tutaj cywilizację za cywilizacją, są tymi, którzy się przebudzą i to
zmienią. Szamani! To o Was właśnie mówię. Jesteście jednymi z nich! Czyż
tego nie czujecie? Wieje wiatr w Turcji, który zmieni tu porządek rzeczy.
Poczuliście go? Niektórzy z Was obawiają się go. Wydarza się tu
Przebudzenie, tak samo jak w niektórych krajach wokół Was. Akasza budzi
się i niektórzy z Was są tego świadomi, ale nie wiedzą, czemu.
A oto więc, siedzicie tutaj, (Lee Carroll śmieje się) bym mógł Wam powiedzieć
dlaczego. W Turcji wieje wiatr. W Turcji istnieje tolerancja. Ma miejsce
przebudzanie się młodych ludzi, których nikt by o to nie podejrzewał. Są w
Turcji także tacy, którzy nie chcą zmian. Są tacy, których nazwalibyśmy
negatywnymi energiami, którzy chcą walczyć o utrzymanie starego porządku.
(Lee Carroll z żalem) Tak więc oni się nie zmienią, nie staną się częścią
żadnego rodzaju Nowej Energii i nie mają na to szansy, (Lee Carroll chwilę ze
spokojem, a potem ze wzruszeniem) ponieważ ci tutaj, przebudzeni do
Światła reprezentują tych, którzy liczą sobie 30 tysięcy lat. Jesteście
właścicielami ziemi i drzew. Znają Was zwierzęta, mędrcy, strażnicy. Tak
samo portale między wymiarowe wiedzą o Waszym tutaj istnieniu. To Wy
oświetlicie to miejsce. Jesteście tu z powodu tych wszystkich cywilizacji. To
wszystko wkrótce ujrzy światło dzienne, (Lee Carroll śmieje się radośnie),
gdyż dowody już zaczynają być odkrywane. Historia, o której nikt nic nie
wiedział, z wyjątkiem Was i Waszej Akaszy.
Powiem to ponownie: Istnieje bardzo mało miejsc, gdzie mógłbym być i zrobić
ten przekaz. I był już najwyższy czas by mój partner [Lee Carroll], przywiódł
mnie tutaj, byście mogli to usłyszeć. Stara, Stara Duszo, masz mądrość by
poprowadzić ten rejon, to miejsce, ku wspaniałości. Nie niecierpliw się, ludzka
świadomość zmienia się powoli, ale zmienia się. Czyż czujecie wiejący wiatr?
Jest odświeżający, a równocześnie jest zastanawiający, ale jest nowy. Nie
bądźcie tymi, którzy pragną powrotu do starych ścieżek. Dostrzeżcie szamana
i mędrca w Was, który wie, po co tu przybyliście. Niektóre spośród
Najstarszych Dusz Ziemi są tu obecne. Wiecie jak czujemy się z tego
powodu??? Byliśmy z Wami od początku i nie ma wielu miejsc na planecie jak
to. Chcę, abyście odchodząc stąd tego wieczoru wiedzieli, KIM jesteście. (Lee
Carroll śmieje się radośnie)
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I tak to jest.
Kryon
Tłumaczyła: Joanna Gołubowska
Korekta: Jadwiga Fedynkiewicz
Konsultacja: Janusz Grabowski

