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tłumaczenie z wersji audio

Witajcie moi Drodzy, jestem Kryon od Usług Magnetycznych. Ci, którzy
będą słuchać mojego głosu później, nie wiedzą o tym, jaka nauka była w
wykładzie Lee. Jest to dogłębna, wszechogarniająca koncepcja, mówiąca o
tym, że indywidualna istota ludzka może być w stanie kontrolować swoje
własne życie. Nie tylko siebie samą, ale być może też synchronizację tego,
co ją spotyka. Jest to koncepcja, którą cechuje przyśpieszenie i jest ona
częścią Nowej Energii. A mimo to, są tacy, którzy słuchają tego nagrania
oraz tacy, którzy znajdują się w tym pomieszczeniu oraz używają tych
zasad całe swoje życie. Chcę pogratulować tym, którzy tu są i tym, którzy
tego słuchają, za kierowanie się tymi zaawansowanymi zasadami w ich
pracy, od tak długiego czasu. Uzdrowiciele doskonale wiedzą, że to nie oni
uzdrawiają. Oni zmieniają energię w taki sposób, że ci, którym pomagają,
mogą sami siebie uzdrowić. Tak więc, oni rozumieją, że świadomość istoty
ludzkiej może uzdrowić swoje własne życie - jest to kwestia wiary. Możecie
powiedzieć, że uzdrowiciele są specjalistami od wiary. (Lee Carroll śmieje
się) Jednak jest to czymś ponadto, jest to bardziej złożone.
Moi Drodzy, to wszystko sprowadza się do zdrowego rozsądku, że w tej
Nowej Energii wszystko, co chcecie robić, znajduje się w Waszych rękach,
a nie w czyichś innych. Nawet channeling, a także rady pochodzące
od wróżbitów, nie zadziałają, chyba, że ktoś w nie wierzy. Gdy człowiek
całkowicie w coś wierzy, zmienia się nawet jego struktura komórkowa w

ciele. Ciało słucha i jest zawsze świadome znaczenia wiadomości, jakie mu
przekazujecie. Dowód na to wszystko był obecny od wieków. Niektórzy z
Was nazwą ten starożytny system homeopatią. Nie zawsze był on jednak
nazywany w ten sposób. To jego nowa nazwa, która towarzyszy Wam tylko
od kilku tysięcy lat. A oto jej zasada - przekazujecie swojemu ciału
wiadomość, dotyczącą tego, czego potrzebujecie za pomocą małej
domieszki składnika chemicznego, którego ilość jest zbyt mała, by wywołać
reakcję chemiczną w Waszym organiźmie. Medycyna powie, że lekarstwa
homeopatyczne nie mogą oddziaływać na stan organizmu, skoro zawierają
w sobie tylko kilka części na milion aktywnej substancji. A mimo to,
pomogły one tysiącom. Możecie pomyśleć, że jest to tajemnicze, a być
może nawet cudowne działanie. Mieszkańcy Azji używali tego na długo
przed tym, zanimzaczęliście nazywać to homeopatią. Ten pomysł liczy
sobie tysiące lat.
Wchodzicie w kontakt zwnętrzem Waszego ciała, po prostu poprzez
wysłanie sygnału za pomocą bardzo, bardzo małej dawki. Ciało będzie
wiedziało, czego od niego chcecie i zrobi resztę. I TO DZIAŁA! Wiecie, że
to działa. Właśnie wyjaśniłem, czym jest INNATE. Właśnie powiedziałem
Wam, co tak niesamowitego jest w Waszej biologii. (Lee Carroll z
naciskiem) ON SŁUCHA, Innate chce wiedzieć, a Wy sprawujecie tu
władzę.
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homeopatię, poszerza granice Waszej wyobraźni? W Nowej Energii, bez
małych dawek, bez fizycznej medycyny, energia Was samych, Waszych
myśli i Waszej Akaszy, może zacząć oddziaływać na Wasze ciało w ten
sam sposób [co homeopatia i tradycyjna medycyna - przyp. tłum.]. Nawet
więcej, możecie kształtować swoje powodzenie poprzez intuicję: „Bycie we
właściwym miejscu i właściwym czasie” - jak to zwykle nazywacie. Istnieje
nawet dowód na to. Wiem, kto tu jest. Naprawdę to wiem.
Niektórzy z Was nie wiedzieli o tym, że zjawią się tu dzisiaj, bądź wczoraj
(Lee Carroll śmieje się) lecz w ostatniej chwili zaistniała synchronizacja
wyboru. I oto jesteście, we właściwym miejscu, o właściwym czasie, by
usłyszeć rzeczy, które mieliście usłyszeć. Mogą one uzdrowić Wasze życie
i zmienić je na zawsze (Lee Carroll ze wzruszeniem). Wszystko przez to, że
uhonorwaliście swoją Intuicję, mówiącą Wam, by się tu zjawić. Wiecie, kim
jestem, bo to, co do Was mówię, przydarzyło się Wam. (Lee Carroll śmieje
się) Droga istoto ludzka, masz TAKĄ kontrolę nad tym, co wydarza się w

twoim życiu i nad zdrowiem swojego ciała, i jak to jest że nie wiesz o tym.
To są nowe nauki na tej planecie, są to też nauki starożytne, gdyż ci, którzy
jako pierwsi Wam o nich opowiedzieli, byli Mistrzami tej planety. Mówili:
"Jak myślicie, jak zmienia się to, kim jesteście?". Zaczyna się to od Miłości,
uczucia, któremu jako istota ludzka nie możecie zaprzeczyć, ani temu, jak
ono na Was oddziałuje. To tylko początek. Jest praca do wykonania,
ponieważ świadomość ma swoje prawa działania, swoją.
Podczas dzisiejszego przekazu, powiem Wam, jaki jest następny krok do
wykonania przez Starą Duszę. To nie będzie lista rzeczy, ale lista
koncepcji, które zmienią Wasze życie i sprawią, że zrozumiecie, Kim
jesteście. I może nawet sprawią, że dostrzeżecie trudności związane z
odpowiedzialnością, jaka wiąże się z byciem Starą Duszą. Jesteśmy
zakochani w ludzkości, gdyż zaczynacie dostrzegać i rozwiązywać problem
niskiej świadomości ludzkości i podnosicie ją do poziomu synchronizacji,
dokładnie tak, jak mówiliśmy, że to zrobicie. Do synchronizacji, która
ostatecznie będzie miała imię Metafory Miasta na Wzgórzach, zwanego
pokojem na Ziemi. Kontynuujcie. Kontynuujcie. Kontynuujcie

I tak to jest.
Kryon
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