Egészség és gyógyítás - válaszd a táncot
Newport Beach, California - 2004. december 5.
( Forrás: http://www.kryon.com/k_chaneldance.html )
Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Ha olyan érzékeléssel rendelkezel, hogy látod a színeket, nézd meg őket most. Megjelennek, beáramlanak erre helyre és
olyan részleteket képviselnek, melyek nagyobbak, mint a részek összege. Látod? Ezek az entitások gyógyulását
képviselik, néhányuk egész nap jelen volt, mások pedig ezt a pillanatot várták, hogy megjelenhessenek.
Képzeld el, hogy ennek a teremnek a teteje nem létezik. Csodálatos tiszta éjszaka van… meleg, pont olyan mint ennek a
teremnek a hőmérséklete. Egy stadion veszi körül ezt a termet, mely tele van entitások tízezreivel, akik mindannyian azt
figyelik mi folyik ebben a teremben. Ha ennek a képnek az elmédben mélyére tudsz hatolni, akkor van egy kis
elképzelésed az igazságról. És az igazság az, hogy mindannyian kapcsolatban vagytok a Családdal olyan szinten, melyet
nem könnyű megérteni.
Habár egyedül érzed magad, amit a dualitás nagyon jól elhitet veled, mégsem vagy egyedül. Isten Szelleme a vállaidnál
áll. Isten mindent tud rólad, rád tekint és mosolyog, nem bírál. Részét képezed az egésznek, így vagy megtervezve.
Megértjük, hogy tele vagy kérdésekkel, de ezekben a pillanatokban megkérlek, hogy tedd félre a linearitásodat és a
háromdimenziós életedet, de horgonyozz le, hogy el ne szállj. Meg fogod kapni a válaszokat, azok által akik szeretnek.
Úgy hiszed, hogy entitások tízezrei vannak ebben a stadionban feletted? Most ezt a stadiont terjeszd ki az egész
Univerzumra. Ha megérted, hogy kvantumszinten vagytok kapcsolatban, ez azt jelenti, hogy az összes szinten mindent
tudnak erről a találkozóról. Azt mondhatnád: „Annyira különleges ez a találkozó?” Igen az. Te vagy ennyire különleges! Ez
a tény rejtve van előtted és nem tudsz a mélyére hatolni. Részét és darabját képezed egy „interdimenzionális levesnek” mely nélküled nem teljes. Ezért a tevékenységeid mind részét képezik Isten energiájának, melyet önmagádtól
függetlennek érzel, de ez nem így van. Az Univerzum tud erről a találkozóról, mert az angyalok akik a székekben ülnek és
úgy tesznek mintha emberek lennének, részét képezik az egésznek. Mit csinálnak ezek az entitások? Ünnepelnek…
táncolnak. Az Isteni Szellem így beszél az emberekhez, tehát hagyd, hogy ezt a színek is megmutassák. Hadd növekedjen
a partnerem aurájának energiája nyolcméteresre, hogy ti akik jelen vagytok láthassátok. Hadd váljon ismertté, hogy a
bizonyíték itt van, megnézheted, interdimenzionális látnok ha úgy döntesz. Ekkor tudni fogod mi történik - ezt a
partnerem és köztem történő összeolvadást nevezzük közvetítésnek.
Ma az egészségről és a gyógyulásról szeretnénk neked beszélni. Adunk néhány feltételezést, melyet már korábban
megbeszéltünk, aztán kiterjesztjük őket. Aztán átadunk neked dolgokat melyekről sosem beszéltünk, mert csak most jött
el az ideje. Tudományosabban és ezoterikusabban beszélünk a DNS-ről. Beszéltünk a rétegekről, beszéltünk a héber
nevekről, melyeket ezek tartalmaznak. Megadtuk nektek a céljaikat. Azt is elmondtuk, hogy ezek hogyan keverednek.
Még nem határoztuk meg mindegyiket, de ezt meg fogjuk tenni.
A rétegekről szóló információt lineárisan adtuk át, habár ezek nem lineárisak. Amikor te mint ember beszélsz a DNS-ről,
akkor az egészről beszélsz, habár több milliárd részről van szó. Az interdimenzionális DNS ennél is sokkal összetettebb,
mégis úgy adtuk meg neked a rétegek neveit, mintha dobozokban lennének melyeket ki tudsz nyitni és belenézni és nem
úgy mint egy energetikai „levest”, ami valójában. Mégis ez a legtöbb amit tehettünk. Nos kezdjük az elején: beszéljük
meg a legnagyobbat.
Mi történik most éppen a bolygó Fényküldötteivel? Annyian fedeznek föl olyan dolgokat a saját biológiai felépítésükben,
melyek félelmetesnek tűnnek. Logikusan azt gondolhatja a Fényküldött, hogy ez a pillanat egy energiát hoz el, melyben
sokkal jobban lesz mint korábban, mert az energia elkezd arányba kerülni a bolygóéval. Más szavakkal, a Fényküldött
erre az energiára várt! Mégis úgy tűnik, hogy ennek az ellenkezője történik.
Kapcsolatok esnek szét személyes és nemzetközi értelemben. Ügy tűnik, hogy az emberi testek egészsége szétzilálódik és
olyan dolgok, melyeket sosem gondoltál, hogy valaha is látni fogsz, megjelennek. Ez a kor kihívása és mondtuk, hogy ez
várható. Nem mondhatjuk, hogy ezek a kihívások mind jelen vannak ebben a teremben, de általánosságban véve mégis
igaz rád és azokra a tízezrekre, akik ezt az üzenetet olvasni fogják. Hadd beszéljek a teremben jelenlévőkről és az
olvasókról - a két szemről, mely erre az oldalra tapad és meg van többszörözve. Megismételjük: interdimenzionális
értelemben, hallgató, érted-e, hogy az olvasók is jelen vannak? Olvasó, ahogy most hozzád beszélek, érted, hogy
embereknek ez a kis csoportja akiket testvéreidnek nevezel, most decemberben itt ülnek a világító dekorációval, kint
hűvös este van - és te velünk vagy? Akkor is ha te ezt augusztusban olvasod, mégis velünk vagy! Mindannyian
kapcsolatban vagytok. Ez a valóság interdimenzionális jellegzetessége, melyet sosem ismersz fel. Tehát üdvözöljétek
most egymást!
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Ismét emlékeztetlek: a világítótornyok a viharra épültek és tudod, hogy miről beszélek. Ez nem a tesztelés, hanem az
alkalmazkodás ideje. Nem a tetteid hozták ezeket a problémákat és kihívásokat. Eljött a változás ideje. Tehát kedves
Emberi Lény, ahogy a DNS-ed elkezd változni, a kényelmes régi realitásod változása is gyakran megtörténik. Ne keseredj
el. Mindezeknek a dolgoknak megvan az oka és ha te azok közül való vagy aki úgy dönt, hogy szembenéz ezzel a
félelemmel és ki tudod mondani: „Úgy döntök, hogy táncba kezdek”, akkor végig fogod csinálni.
Furcsának tűnhet, hogy a változások egész serege érinti a Világítótornyokat? Elvégre is a világítótorony a legerősebb
elem a viharban! Nézd meg az üzeneteket, melyeket az utóbbi néhány hónapban adtam neked, amikor a „spiritualitás
teléről” beszéltem (A spiritualitás tele). Úgy tűnik, hogy sötétség borul a földekre. Ez egy változás és az alapok
kitisztításának az ideje, mielőtt az emberiség új épületét meg tudjuk építeni, melyet „Földi béké”-nek neveznek. Ehhez
Fényküldöttekre van szükség, hogy megtegyék! A Fényküldött az, aki elvégzi ezt a tisztítást!
Ezért gyakran a Fényküldöttek azok, akik az elmozdulásokon és változásokon átmennek és sokan ezt tapasztaljátok
éppen. Valójában ez a változás többféle formában jelenhet meg, de ettől még kihívás marad nem? Ezen kihívás idején
minket (a Szellemet) sok mindenről faggatják. Például: „Mi történik sokaknak az egészségével, főleg Észak-Amerikában,
az ételallergiákkal kapcsolatban? Úgy tűnik, olyan sok van ezekből.” Ezt nagyon tisztán fogjuk megválaszolni, hogy
megértsd, mivel ez az egészségedet érinti. Hiszed vagy sem, ez a tudatossági váltással áll kapcsolatban és nagyon
ezoterikus.
Ételallergiák
Észrevetted, hogy a kis farmokon élő gyermekek legtöbbször nem allergiásak a tejre? Viszont a városi környezetben élő
gyermekek gyakran azok. A gyermekek akik hasonló környezetben élnek mint ti, gyakran többféle dologra is allergiásak.
Miért van ez a különbség? Most olyan dolgokat mondok el, melyekről eddig még nem szóltunk. Ha nem tiszteled az
állatokat, nem fogod megkapni a belőlük származó tápanyagot!
Erre a tényre még nem döbbentek rá azok, akik az ételek termeléséért felelősek. Sőt, számukra ez nagyon is nagy
butaságnak hangzik.
Itt van egy feltételezés: azok akik hatékonyan akarnak termelni és gyárszerű farmokat teremtenek az ételfeldolgozásért,
a marhákat annyira közel tartják egymáshoz, hogy azok érintik egymást - egész életükben. Állásokba vagy más kis
helyekre vannak bezárva és állandóan csak fejik és takarmányozzák őket… és ezek után csodálkozol miért vagy allergiás
a tejre? A farmon viszont, ahol csak egy vagy két tehén él melyekről helyesen gondoskodnak, olyan tejet termelnek
melyet a tested máshogyan fogad be. Ehhez arra az interdimenzionális felismerésre van szükség, hogy a Föld, a tehén és
te nagyon is szoros kapcsolatban vagytok. A sejtstruktúrád ismeri a különbséget és erre reagál.
Néhányan a csirkéket kis tárolókban tartják, úgy, hogy egész életükben egy négyzetméteren élnek - nem kapnak fényt,
amikor járna nekik - csak a tojásukért tartják őket. Ha ez így folytatódik, akkor hamarosan emberek egész
nemzetségének a szervezete nem fogja tudni elviselni a tojást! Ez valami olyasmivel áll összefüggésben, amiről e
közvetítés folyamán egy kicsit később fogunk szót ejteni, valamivel amit nem vársz, hogy megtörténhet… még kevésbé
mint az interdimenzionális folyamatok.
Ennek főként az az oka, hogy most a Harmonikus Konkordanciától megszabadultál és megtisztultál - ez egy méretezett
energia vége -, a tisztulás a Harmonikus Konvergenciával vette kezdetét. A Harmonikus Konkordancia után, a saját terved
alapján kezdtünk olyan energiát hozni a Földre, mely szó szerint meg fogja változtatni Gaiát. Az egyik ilyen energia a
Vénusz-tranzit volt. Akkoriban kértük, hogy tekintsetek vissza és nézzétek meg az energiát és az egyensúlyt, mely a
bolygóra érkezik, mivel ez az elmozdulás sok mindent megváltoztat. (A Vénusz-tranzit ajándéka)
Ez az új energia bizonyos dolgokat fel fog erősíteni, mint például az ételallergiákat, kivéve akkor ha úgy döntesz,
megváltoztatod azt ahogyan az ételeket megtermelitek, learatjátok és tároljátok. Majdnem minden konzerv étel amit
megvásárolsz, rosszat tesz neked, habár a konzerválás célja, hogy az ételt frissen tartsa, hogy ne romoljon meg és ne
ártson neked! Mégis, a raktáraitokban keresendő ennek a bajnak az oka, nem igaz? Az összes konzervált termék ott
sorakozik a polcokon. Amikor kinyitod az egyik ilyen konzerv terméket, rájössz, hogy amit benne találsz, látszólag friss,
nagyon jó az íze - de nagy árat kell érte fizetni. Amikor elfogyasztod, tudd kedves Emberi Lény, hogy olyan anyagot
juttatsz a szervezetedbe, mely sosem volt megtalálható a természetben. Hogyan tudod elvárni, hogy ugyanakkor az
ereidben tudatosság, megértés, bölcsesség, egyensúly és béke csörgedezzen - amikor a biológiai rendszerednek
túlóráznia kell, hogy az ételek után, melyeket elfogyasztottál, ismét egyensúlyba kerüljön. Talán eljött az ideje, hogy
megnézzük mi ez. Hozz meg néhány döntést, mely elszakít a gyárban készült ételektől. Bizonyos kultúrákban sok
munkába kerül ezt megtenni, de végül is ezért vagy itt.
(Kryon- mosoly)
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Oltások
Itt van egy kérdés, mely úgy tűnhet a tárgytól független, pedig nem az, mivel az emberek összekapcsolják vele. Felteszik
a kérdést: „Vannak gyermekeim, vannak unokáim és hamarosan beoltják őket. Mit mondasz Kryon az oltásokról? Sok

különböző hozzáállást hallottunk.”

Az oltások alapja helyes. A biológiai egyensúlyodért dolgoznak már sok éve. Sok gyilkos kórt mulasztottak el, vagy
szüntettek meg teljes mértékben a bolygón és számtalan életet mentettek már meg eddig. Működik. Mégis, továbbra is
működni fognak az oltások? Elmondom, néhányan meg fogják érteni, néhányan viszont nem: abban a szellemben
ahogyan ezeket kifejlesztették és abban a formában ahogyan ezt már ötven éve bevezették, továbbra is működni fog.
Vannak viszont különböző próbálkozások, hogy az oltóanyagokba olyan gyógyszereket helyezzenek, melyek más
betegségeket is le kellene, hogy küzdjenek, akár tizenhét-, vagy tizennyolcfélét is, az eredeti hét vagy nyolc helyett.
Tanácsunk: orvosok, menjetek vissza az időben és térjetek vissza a hét vagy nyolc összetevőhöz. A többit ne adjátok
hozzá az oltóanyaghoz. Ezeket külön kezeljétek és adjátok meg a szülőknek is a döntési jogot, hogy melyik oltóanyagot
részesítik előnyben: az eredeti formulát, vagy a több oltóanyag különböző időpontokban történő beadását. Amit még nem
„láttok” a tudományotokban, hogy valóban létezik egy tudatossági energia és ha túl sokat kombináltok ezekből,
tulajdonképpen célját vesztheti és néhány sejttulajdonság teljes mértékben eltörölheti ezeket, ha együtt adjátok be őket.
Valóban felbukkanhatnak olyan problémák, melyek éveken keresztül nem mutatkoznak meg, mikor ezeket az anyagokat
együtt adjátok, egyszerűen azért mert nem teszik azt amit elvársz tőlük. Kinyitnak egy kaput, mely későbbi
egyensúlyvesztéshez vezet.
Gyógyítóknak: növekedés az új energiában
Néhány tanáccsal tudok szolgálni gyógyítók számára. A partnerem (Leeről beszél), néhányat ezek közül eddig még sosem
mondott el, tehát ezt most megfelelően kell elmagyarázni. (Kryon egy mosollyal figyelmezteti Leet, hogy lassan
haladjon.) Itt ülnek - sok gyógyító és ennél még sokkal több olvassa. Néhányan energiát használnak, néhányan fizikai
eszközöket és tudják, kikről van szó.
Van néhány tanácsom számodra, ha gyógyító vagy. Szeretnéd még tökéletesebbé tenni a gyógyító erődet? Nos először
beszéljük meg, tulajdonképpen mi is történik. Néhányan közületek abba is hagyták a gyógyítói munkájukat, mert a
dolgok nem úgy működnek ahogy szoktak. Gyakran felmerül a kérdés ebben az új energiában: „A múlt gyógyító erői
továbbra is működni fognak?” A válasz: igen - a tény az, hogy az intuíció által sokkal jobban fogjátok tudni őket
használni, mint korábban - de adok azért néhány tanácsot is. Az első ez: eljött az ideje, hogy megtegyetek valamit, amit
eddig nem mindannyian tettetek: gyakoroljátok a mesterfokot! Ha az egyensúly eszközei lesztek, akkor legyetek magatok
is egyensúlyban! Elmúltak azok az idők, amikor a gyógyítók rendelkezhetnek az információval és a tudással, kinyithatnak
egy könyvet, elvégezhetik a munkát, aztán továbbmehetnek és tehetnek amit akarnak a saját testükkel. Először mondom
el nektek, hogy a gyógyító képességetek összefüggésben lesz a saját magatokért folytatott munkával - fizikális és
spirituális értelemben is.
Ti mások kiegyensúlyozásának tiszta eszközei vagytok és ez sejtszinten „látható” lesz azok számára, akiken dolgoztok,
vagy akiknek éppen tanácsot adtok. Ha a gyógyítással azonnal le akartok állni, akkor elmondom nektek, hogy ez nagyon
egyszerű. Amit tenned kell gyógyító az, hogy válj kiegyensúlyozatlanná és minden le fog állni. Ez régen nem volt így.
Gyógyító, a régi energiában az alapelvek működtek, függetlenül attól mit tettél ha egyedül voltál. Újra és újra a megfelelő
helyekre tettétek a kristályokat vagy a tűket, vagy megfelelő színekkel gyógyítottatok és ősi módszereket gyakoroltatok.
Talán ha a megfelelő szimbólumokat vizualizáltátok és a megfelelő energiát tartottátok a fókuszban, akkor szemetek
láttára zajlott le a gyógyulás! Ez már nem így van.
Nos itt van a tanács: hangoljátok be magatokat! Van olyan szokásod mely a saját sejtjeidet megöli? Azt gondolod, hogy
ezt el tudod rejteni az elől akin dolgozol? A régi időkben így volt. A Vénusz-tranzit óta viszont nem. Emlékezz, hogy a
Vénusz-tranzit tulajdonsága a maszkulin és a feminin kiegyensúlyozása. Ennek az egyensúlynak egy része az intuíció
sejtszinten történő működésének megteremtése volt az emberiség számára. Ez elkezdett működni és ezért van az, hogy
olyan sokan elkezdtek „ébredezni”. Az emberi test többé már nem lehet „tudatlan” afelől, hogy mi folyik körülötte, vagy
mi történik vele. Elkezd tudatossági frekvenciákra reagálni és ez gyakran te vagy. Ez az első tanács.
A második a hangolással kapcsolatos. A realitásod frekvenciája megváltozott. Ó, a te gyógyító erőid továbbra is működni
fognak, de kudarcba fulladnak ha nem kezded el az új energiát kutatni, ahol ezek aktiválódni fognak. Tudjuk, hogy ez
nem háromdimenziós információ és nehéz elmagyarázni. Tehát gondolj erre így: a kedvenc rádiócsatornád megnövelte az
erejét és lassan új állomáshelyre kerül (új frekvencián kezd sugározni). Ha a csatornakeresőt a régi frekvencián hagyod,
akkor lassanként eltűnik az adás. Hamarosan nem lesz zene és el kell kezdened aktívan keresni. „Hol van az új csatorna?”
kérdezheted.
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Nem titok, hová tart ez a frekvencia, de ne hagyd, hogy ez a tények után meglepetésként érjen. Vedd át most ezt az
áramlást. Ha ennek tudatában vagy, akkor intuitíven és fokozatosan fogod megkapni az információt. Viszont az
előtételezést meg kell értened. Ami tegnap működött, lehet, hogy holnap nem fog, kivéve ha felemeled magad és te is
megtalálod azt a frekvenciát, mely felé minden mozdul. Most metaforikusán és általánosságban beszélünk. Ennek az az
oka, hogy lehetetlen minden részletet átadni, melyek közül sok tulajdonsággal személyesen is szembesülsz. Tehát adunk
neked egy áttekintést. Gyógyító, tudod, hogy miről beszélek.
Lehet, hogy felfedeztél egy előtételezést, mellyel már régóta dolgozol? Tudományos kutatást végeztél - talán saját
rendelődben ezt be is bizonyítottad. Most ez kezd téged elkerülni. A dolgok nem működnek olyan jól, mondhatod: „Nos ez
azért van, mert a népesség már nem befogadó erre. Telítve vannak a témával.” Nem, nincsenek! Épp ellenkezőleg. Eljött
az ideje, hogy változz. Az emberek újabb eszközöket kaptak, ébredezni kezdenek és tisztában vannak a különbséggel.
Nem mindennapi dolog
Itt van valami, amit lehet, hogy nem értesz: gyógyító, amikor ezt a változást elkezded, keresd a nem mindennapit! Van
néhány felfedezésre váró előtételezés, melyre még nem találtál rá a munkád során, melyről azt hiszed, hogy annyira jól
tudod. Keresd a nem mindennapit. Adok neked egy példát erre: az akupunktúra mestere a test tizenkét meridiánját
kezeli. Csak tizenkettő van - az ősi tudomány szerint, mely megmaradt, mivel energetikailag a test így működik. E tudás
mellett kitartanak. Nos elmondom nektek, hogy hány meridián van valójában jelenleg. Kezdésként ebben az évben
huszonnégy! „Kryon, ezt úgy érted, hogy több meridiánt kapunk? Ez nem valami olyan, ami vagy 'van' vagy 'nincs'?
Hogyan tud így egy gyógyító akár elkezdeni is kezelni egy embert, ha az egészség szabályai állandóan változnak?” Ha
felteszed ezt a kérdést, akkor nagyon ravasz vagy! Igen, az ember változik. A kérdésedre a válasz az, hogy „hogyan”
változtassuk meg a gyógyítót!
Az Emberi Lény hirtelen új meridiánokat kap? Valójában nem. Ezek mindig is voltak, de a mostani energiában ahol
egyensúlyba kerülsz és interdimenzionális értelemben tudatossá válsz, elkezdi önmagát tisztábban megmutatni az, ami
láthatatlanul mindig is jelen volt. Az eredmény? Felerősödött gyógyulás! Ehhez egy interdimenzionális értelemben tudatos
gyógyítóra van szükség. Az interdimenzionalitás egy három dimenzionális ember számára különös! Ne engedd, hogy a
háromdimenziós intellektuális kérdések, melyek felmerülhetnek, megállítsák a kutatásodat. Például, hol van a másik
tizenkét meridián? Ne keresd őket a test fizikális részein. Ezek az eredeti tizenkettő fölött vannak!

„Micsoda?” mondhatnád. „Hogyan fogunk tudni akkor akupunktúrás gyógyítással megfelelően eljárni, ha a tűket a nyílt
térbe kell beleszúrnunk?” Nos, itt kezd bizarrá válni. Mi a helyzet a gyógyító szándékával? Mi van akkor, ha egy tűt szúrsz
be és úgy veszed mintha kettő lenne! Működik? Nagyon is. Ha megérted és felismered, hogy az a bizonyos meridián az
ősi fölött létezik, akkor sínen vagy. A felső egy interdimenzionális meridián, mely interdimenzionális értelemben kezdi a
testet szabályozni, de a fizikálisnak a céljához is csatlakozik.
Ha ezt megérted, akkor már sokkal előrébb jársz.
Emlékezz, hogy az akupunktúra egy energiatudomány: az energia testen belül történő mozgatásáról szól. Amikor a
bolygó energiája változik és ez mindent érint, akkor azt vártátok volna, hogy az emberi test nem változna abban a
tekintetben, hogy hogyan viszonyul az energiához? Csupán azáltal is, hogy elismered, a tudásodat és az erődet
megnövelted mint gyógyító. Amikor a tűt beleszúrod a meridiánba ahogy mindig is tetted, gondolatban két tűt képzelj el.
Most talán már érted, hogy a gyógyító lelki és testi egészsége miért fontos? Egy olyan gyógyító aki „csak végigszalad a
folyamaton , sosem tud mindennek a három dimenziója fölé emelkedni. Miért is van mindez? Ez gyógyít? A válasz: nem.
Ez az egyensúly érdekében történik. Az akupunktúra az egyensúly rendszerét követi. Az energia által történő gyógyítás is
egy egyensúlyi rendszert követ. A gyógyítók nem gyógyítanak, hanem kiegyensúlyoznak. A kiegyensúlyozott gyógyító
kiegyensúlyozására adott egyéni emberi reakció az, ami az embert meggyógyítja.
Vond be a páciens tudatosságát a folyamatba
Több mint egy évtizeddel ezelőtt már adtunk nektek erről útmutatást és ezt az „előfeltételt” fogjuk ismételni ma este is a
jelenlévő hallgatókkal. Nem tudunk elszakadni ettől az alapvető feltételtől és minden gyógyítót itt arra kérünk, hogy tegye
azt amit most át fogunk adni, minden alkalommal amikor egy pácienst kezel. Beszélj a páciensekkel szokatlan módon:
kérdezd meg, hogy adnak-e neked engedélyt aznap a gyógyításra. Ne engedd, hogy olyan helyzet következzen be,
amikor úgy jönnek el hozzád, hogy azt gondolják teszel értük valamit, miközben ők egyszerűen az asztalon fekszenek és
te valamilyen mágikus dolgot alkalmazol, aztán távoznak. Nem - ehelyett érd el, hogy részesei legyenek a folyamatnak.
Mielőtt lefekszenek nézz rájuk - nézz a szemükbe és kérdezd meg őket, hogy adnak-e saját sejtstruktúrájuknak engedélyt
a változásra. Ez a szándékkal áll összefüggésben. Felteheted ezt a kérdést: „Adsz engedélyt ma arra, hogy megváltozzon
a DNS-ed?” Hagyd, hogy kimondják, hogy igen vagy nem. Természetesen igent fognak mondani. Végül is valószínűleg
fizettek, hogy ott lehessenek. Maga a hang a levegőben, amikor a saját testük is hallja, hogy engedélyt adnak, már
megteremti a gyógyulás lehetőségét. Ha tovább szeretnéd vinni, akkor egy második kérdést is föltehetsz nekik: „Érted,
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hogy egyedül te vagy felelős azért, ami a testedben történik?” Most el kell gondolkodniuk egy kicsit. „Igen”mondhatják.

Ekkor elvégzed a munkát. Ez a szándék hatalmas erővel rendelkezik, gyógyító. Meg kell értened, hogy mindez részét
képezi a gyógyulás egészének… valóban része a folyamatnak. Tedd őket felelőssé magaddal szemben és mintha
csapatban dolgoznátok együtt, úgy végezd a munkádat. Van valami, amit mostanában említettünk, de sosem közvetítés
során: tudunk egy titkot a gyógyítókról - egy olyan titkot, melyet ők sem vallanak be. Tudod, amikor ők egyedül vannak
és senki sem látja őket és a körülöttük zajló eseményekről gondolkodnak, bűntudatuk van. Bűntudatuk van azokkal
kapcsolatban, akiken nem tudtak segíteni - azokkal kapcsolatban, akiket nem tudtak meggyógyítani. A saját
önértékelésük szenved csorbát emiatt!
A gyógyítók Fényküldöttek, akiknek szó szerint megvan az adottságuk, hogy fizikálisan és energetikailag
megérinthessenek embereket és segíthessék őket az életükben, mégis amikor egyedül vannak, nagyon kicsiknek érzik
magukat. Gyakran elgondolkodnak rajta, hogy tesznek-e bármi hasznosat is a bolygón. Ó, valamilyen szinten ezt ennél
sokkal jobban tudják, de három dimenzióban negatív önértékeléstől szenvednek. Gyógyító, ha magadra ismersz ebben,
akkor körülbelül három trillió entitás van aki most éppen át akar ölelni és azt mondani: „Fogalmad sincs róla, mennyire

segíted a bolygót!”

Tudtad ezt kedvesem, hogy amikor egy ember feláll a kezelőasztalodról és ez az ember a biológiai rendszerében javulást
ért el, ez valójában Gaiát is megváltoztatja? Tudtad ezt? Tudtad, hogy minden lépés, melyet őszintén és spirituális
tudatossággal teszel, segíti Gaiát? Mondjuk azt, hogy lemész a boltba és az úton elmondasz egy rövid kis imát. Ezzel is
segítetted a bolygót! Mégis annyira hétköznapinak érzed magad és azon gondolkodsz, hogy teszel-e bármi hasznosat is?
Hadd szánjunk rá egy pillanatot, hogy táncoljunk és ünnepeljünk téged! Mivel a fátyol távol tart attól, hogy a saját
eredményeidet lásd!
Képzeld el, hogy éveken keresztül termékeny földeken jársz. Bárhova is mész, magokat ültetsz. Ezeket a magokat
automatikusan ülteted, mivel akárhova is lépsz, a jelenléted hagyja ezeket maga mögött. Évek telnek el és otthon ülsz
azon gondolkodva, hogy tettél-e bármit is a Föld nevű bolygóért. Haldokolsz a látszólagos haszontalanság érzetétől, mivel
sosem térsz vissza azokra a helyekre ahol jártál és nem tekintesz körül ismét. Ha látnád, akkor erdőket és hatalmas
növényeket látnál, csodálatosan virágzó réteket, melyek mind a te nevedet viselik. Így működik ez, amikor dualitásban
vagy.
Új ezoterikus információ
Most belevágunk az ezotériába. Lesznek a hallgatók és olvasók közül, akik amikor elhagyják ezt a helyet, sosem fognak
semmit sem befogadni abból amit ebben az utolsó részben elmondunk, mert nem állnak erre készen. Legutóbb amikor
együtt voltunk, a DNS-ről beszéltünk. Adtunk néhány kinyilatkoztatást a DNS struktúráját illetően is. Elmondtuk, hogy a
tudományotok idővel be fogja bizonyítani, amit elmondtunk és ez nem lesz túl sokára. Hadd tekintsük át ezt a nagy
előfeltételezést.
Képzelj el egy versenyautót, mely előtted áll és ez metaforikus értelemben a te DNS-ed. Ott van, pihen és alig hallod a
motor hangját. Hárommilliárd részből áll és mindegyik alkatrész tökéletesen működik, addig amíg valami el nem romlik.
Amikor ez megtörténik, a motor köhög, kicsit elkezd zörögni és ha nem foglalkoznak vele és nem értenek a motorhoz,
idővel le fog állni.
Tehát úgy tűnik, a DNS egész tanulmányozásának a célja, hogy rájöjjünk hogyan működik, azért, hogy ne romoljon el.
Hogyan pihen ez a motor? Hogyan tud annyira csendben járni? Éppen ez történik most, miközben ezt tanulmányozod. A
DNS enciklopédiája előtted van és felfedi számodra az emberi génállományt. Most megvizsgálhatod a részeket és az
összes forrást a részek körül. Ez az első alkalom az emberiség történelmében, hogy ez az információ előtted áll. Mégis az
erre irányuló összes erőfeszítés mi célt szolgál? Azt szolgálja, hogy rájöjjenek, hogy ez a motor hogyan pihen annyira jól.
És ez az! Ez az!
Mit is mondtunk mi van előtted? Egy versenyautó. A történelem során egy Emberi Lény időnkét beül a kormány mögé,
rálép a gázra és robogó sebességgel körbeszáguld. Az összes többi Emberi Lény megjegyzi: „Ez elképesztő. Ez egy
mester.” Volt több mester is ezen a bolygón aki beült a versenyautóba és megnyomta a pedált. Amíg te hajlandó vagy
tanulmányozni egy pihenő motort, elmondjuk neked, hogy a DNS-ed a gyorsaságra épült! A mestertudásra épült!
Eljött az alkalom amikor meghívunk, hogy ülj be az autóba és nyomd a padlóig a gázt. Ez a próba nem egy pihenő DNSről szól, ez arról szól, hogy mi minden létezik amit beleépítettek. Megértetted, hogy még a te kultúrád prófétája, Jézus is
ugyanazzal a DNS-sel rendelkezett mint te? De az övé mesterfokon működött. Ö tudta mi minden rejlik benne és mindezt
aktiválta. Amikor a nagy mester, Illés segítségének, Elizeusnak jelenlétében eldöntötte, hogy felemelkedik, a legtöbb amit
Elizeus megtehetett az volt, hogy lejegyezte a mester felemelkedését, mint egy tüzes szekéren - a „kerék a kerékben.”
(Királyok II. könyve, I. rész.) Elizeus valóban nem volt tudatában vagy készen arra, hogy megtudja mi történt azon a
napon. Ha láthattad volna… elmondjuk: az történt, hogy Illés eldöntötte, hogy fénnyé válik! Ezt teszik a mesterek.
Gyakran ilyen a felemelkedés.
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A mai napon arról kapsz üzenetet, hogy a felemelkedés nem változott sokat, kivéve azt, hogy ha te fénnyé válsz, itt
maradsz! Szeretnéd azt a versenyautót a versenypályán vezetni - felemelkedetté válni - és felfedezni a mesterfokot?
Emlékezz, először hajts lassan, hogy ne szállj bele egy falba, mert akkor újra kell kezdened, (nevetés) Metaforikusán
beszélünk, igaz? Elizeus elment, hogy nagyszerű dolgokat tegyen. Azt mondják, ezek még nagyobbak voltak mint a
mesteré. Elizeus viszont nem tűnt el, amikor eljött az ideje. Felvette a mestere köntösét és még hozzátett. Mikor Elizeus
felemelkedett, a Földön maradt. Az ő megvilágosodásának nem volt köze a távozáshoz vagy a halálhoz. Az ittléthez és a
tánchoz volt köze!
Gaia energiája és saját biológiai rendszered
Nos partnerem, azt fogom kérni, hogy lassan és megfelelő módon haladj, még akkor is ha itt van mellettünk ez a
felfordulás (szünet), kapcsold ki őket a tudatodból. (A szomszéd teremben egy együttes kezd játszani!) Létezik egy
energia ezen a bolygón, melyet mi a bolygón jelenlévő életerőnek nevezünk. Ez az az energia, amit ti Gaiának neveztek.
Gaia tulajdonképpen entitások kombinációja, mely csak egy energiaként érződik, hasonlóan ahhoz amit ti Kryonnak
neveztek. Ez nem egyes számú és nem lineáris. Gaia kapcsolatban van veled és te is kapcsolódsz Gaiához.
Ami ezen a bolygón történik a tudatosság tekintetében, az szó szerint megváltoztatja a tested sejtstruktúráját. Ti sokkal
nagyobb mértékben vagytok kapcsolatban, mint várnátok. Hamarosan valami nagyon-nagyon érdekes fog történni.
Fennáll a lehetősége a bolygó ezen életerejének, a Gaia-erőnek, hogy olyan nagymértékben elmozduljon, hogy
megváltoztassa a betegségeket, melyekkel az emberiség bajlódik. Ekkor azt mondhatod: „Várj egy kicsit! A biológia már

csak ilyen. Elkapunk vírusokat, AIDS-et terjesztünk, vagy tuberkolózisban szenvedünk. Ezek a dolgok részét képezik az
emberi biológiának. Semmi közük az Föld porához.”

Hadd mondjam el neked, ez a fenti állítás Gaia egy régebbi energiáját képviseli, amikor még el voltál zárva a bolygó
vibrációjában történő teljes részvételtől. Hamarosan elmozdulást és változást fogsz tapasztalni kedvesem és csodálkozol
miért vagy olyan fáradt? Néhányan a régi Gaia energiát vetik most ki magukból! A bolygód életereje megváltozik és szó
szerint berekesztenek néhány olyan energiát, melyek nem voltak szabályozhatók. Ennek az az oka, hogy úgy döntöttél,
megváltoztatod ezt a bolygót és ezzel megváltoztatod „a bolygó egészségtudatát”. Szokj ehhez hozzá. Létezik egy
tudatosság a bolygón, mely megengedi bizonyos fajta betegségek létezését.
Emlékezz, hogy a biológiai rendszered részét képezi a Föld porának. Nem tudod elválasztani a kettőt. Ezért a bolygó
fontos szereplője annak, hogy milyen betegségek támadják az emberiséget és most ezt fogod megváltoztatni. Az idő meg
fogja mutatni bizonyos vírusok terjedésének lelassulását és eljött az ideje az AIDS legyőzésének is.
Egy hihetetlen eszköz
Korábban már elmondtam, hogy a lemúriaiak interdimenzionálisak. A lemúriaiaknak volt egy tulajdonsága, mellyel te nem
rendelkezel - egy ötödik dimenziós tudatosság. Ők sok mindent megértettek abból amit én most át fogok adni nektek és
ez az oka annak, hogy a Megújulás Templomai olyan jól működtek számukra. Ez is az oka annak, hogy ennek a bizonyos
fajnak (melyet sosem bizonyítottak vagy fedeztek fel), annyi minden ment olyan jól. Egy interdimenzionális állapotban a
lemúriaiak tudtak valamit, amit most elmondok neked. Ők megértették és gyakorolták is ezt. Már csak egy előfeltételezést
kell átadnom neked és ez nagyon ezoterikus.
Azt szeretnénk ha örülnél annak ami a szomszéd szobában történik. Táncolnak! (Az együttes játszik, éppen karácsonyi
ünnepség zajlik.) Ünnepeljétek őket és hallgassátok ezt amit mondok, mivel ez az utolsó és a legjobb információ.
Ezt a témát még sosem érintettük, mégis sokak előtt ismert. Néhányan még tanulmányozták is. A sok nőről beszélek a
teremben és azokról, akik ezt olvassák. Sokan félelemben éltek valamilyen betegség miatt, melyet a származásuk szerint
el kellett volna kapniuk. Ez nagyon háromdimeziós gondolkodás - ha az édesanyádnak rákja volt és testvérednek is és ők
is meghaltak, úgy találod, hogy ez a DNS-ben lévő ketyegő bomba és idővel te is megkapod. Ez „uralja” a családot.
Ezen tudsz változtatni! Újra tudod írni a DNS-ed és fel tudod pörgetni a versenyautó motorját, hogy beindítsa ezt a
tulajdonságot és szó szerint megfékezze. Nos ez a régi információ, amit korábban adtunk. Amit most szeretnénk
elmondani, az sokak számára hihetetlen és ez azért van, mert a valóság interdimenzionális tulajdonságaira van szükség a
megértéséhez. Még egyszer, jól figyelj és ne értsd félre, partnerem (egy további figyelmeztetés Leenek, hogy ne siessen,
mert ünnepség van a szomszéd teremben és ez elterelheti a figyelmet).
Kedvesem - ebben a hallgatóságban és aki olvassa ezt az üzenetet - ha te az vagy, aki dolgozni fog a saját genealógiáján
és megálljt parancsol a betegségnek, nehogy vele is megtörténjen. Elmondom, hogy minek áll fenn a lehetősége a
múltban és a jelenben. Megpróbálok tömören fogalmazni, ha interdimenzionális értelemben tudok, de ez egyszerűen nem
magyarázható el három dimenzióban. Amikor ezt a lehetőséget eltünteted a saját DNS-edben, az összes utódod - a már
élő lányaid és a lányok, akiket ők fognak szülni és azok a lányok, akiknek majd ők adnak életet - ők is megtisztulnak ettől.
Ez szó szerint a saját DNS-ed megtisztítása, mely mindannyiukat meg fogja változtatni, függetlenül attól, hogy mennyire
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mész előre a jövőben. Ez a DNS-ed totális újraszerkesztése a betegség lehetőségének tekintetében - egy olyan lehetőség,
mely tulajdonképpen a családtörténelmedet és a karmikus csoportodat megváltoztatja mostantól kezdve.
Ekkor sok kérdés vetődik föl: „Várj egy percet, Kryon. Többször elmondtad nekünk, hogy nem tudunk másokat

meggyógyítani. Önmaguknak kell megtenniük, mi csak egyensúlyba kerülni segíthetünk nekik. Tehát, hogyan tudnánk
egy létező lányunk DNS-ét megváltoztatni? Megértem, hogyha megváltoztatom a saját DNS-em, akkor az én meg nem
született gyermekeim ez a tulajdonságot nem fogják örökölni és mentesek lesznek ettől, de ez hogyan működik egy élő
lányommal?” Hadd mondjuk el, hogy egy már élő nőben a genetikai hajlam, a probléma továbbra is megmarad, de

eltűnik annak bizonyossága, hogy megtörténik. Ez a választási lehetőségről fog szólni a nőknél. Gondolj így erre: a tetted
egy magot fog elültetni a DNS-ében. A mag csak akkor fog megnőni ha öntözik, de ez egy isteni mag, mely engedélye és
megértése révén meg tudja őt változtatni és a gyermekeit is és így tovább.

„Kryon, ez tulajdonképpen a múlt megváltoztatása! Hiszen őmár megszületett és rendelkezik a lehetőséggel.” Igen,

kedvesem. Pontosan. Látod, hogy ez mennyire zavaros lehet? A valóságban viszont ez a te egy számjegyű dimenzióban
történő létezésed határain felül áll. Az idő nem lineárisan halad és ezek a dolgok nemcsak, hogy lehetségesek, hanem
nagyon is reálisak. A lemúriaiak ezt nagyon jól tudták. Úgy gondoltad, hogy a megfiatalodás azokban a lemúriai
templomokban, mind csak egyének számára volt adott? Nem. Nem, ez családok számára szolgált, akiket egy személy
képviselt! Gondolkodj csak el ezen.
Nos kedveseim, ez most a férfiaknak szól. Ha olyan háttérrel rendelkezel, hogy van a családodban bizonyos fajta rák,
mely az édesapádat megtámadta és a bátyádat is és téged is, akkor hallanod kell ezt: amikor a saját betegségeden
dolgozol, amikor sikerül eltüntetned és megszabadulsz és megtisztulsz tőle, akkor a te fiaid fiai és az ő fiaik sem fogják
már a kórt megkapni! Ez kedves Ember, részét képezi Gaia új energiájának, mely fokozatosan alakul. Nem mondanánk
ezeket a dolgokat, ha nem így lennének. Ez táncra kellene, hogy perdítsen!
Mielőtt befejeznénk, valami olyat fogunk tenni, amit még sosem. Ezt a mostanit gyógyító találkozónak kiáltjuk ki. Az egyik
tanács, amit a gyógyítóknak adtunk, ez volt: verbális úton vond be a gyógyítási folyamatba azt akit meg szeretnél
gyógyítani. Most felteszem nektek a kérdést, mindannyiótoknak, olvasók és hallgatók: van köztetek olyan, aki megadja az
engedélyt a gyógyulásra? (A közönség verbálisan egy hangos „Igen”-nel válaszol!) Engedjük, hogy azok akik a gyógyulási
folyamat felerősítéséért felelősek, akik értetek érkeztek, hadd helyezzék az energiáikat rátok. Hadd váljon ismertté a
súlyuk, melyet itt megérezték mivel azt a választ adtátok amit vártunk. Ez egy együttműködés és újfajta partneri
kapcsolat Gaia új energiájával, melyet néhányan elkezdtek érezni.
Az engedélyt megadták és a valóságot megértették. Ó, ennél sokkal több létezik, de ezek bonyolult eszmék, így még
várni fogunk. Hadd mondjunk csak ennyit: amint az időben előre haladunk, többet is fel fogunk fedni. Igennel
válaszoltatok? (Az imént feltett kérdésre utal.) Ha igen, ez azt jelenti, hogy néhányan nem fognak jól aludni ma este.
Tételezd fel annak a kihívásnak a lehetőségét, hogy angyali diszkóklub lesz a saját hálószobádban! Sok helyen folyik most
a tánc, igaz? (A szomszéd teremben levő csoport egyre hangosabbá válik, miközben az együttes egyre erősödő zenéjére
táncolnak.) Lehet, hogy ez az első alkalom, hogy ilyen engedélyt adtál. Lehet, hogy ez az első alkalom, hogy ezt
hangosan kimondtad? Ha igen, akkor még nem késő ismét kimondani, ha kívánod most, ahogy ezeket az oldalakat
olvasod.
Ez a mai nap üzenete. Eljött az ideje, hogy összegyűjtsd az erődet… az új Föld erejét. Eljött a tánc ideje.
És ez így van.
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