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Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Egy sokkal nagyobb közönség van jelen, mint amiről tudtok. Egy azon jellegzetességek közül, amit régebben
meghatároztunk az, hogy amikor bemutatjuk magunkat azoknak a csoportban lévőknek, akiknek megadtuk a
meghallgatás tiszta részvételének lehetőségét, akkor egy másik energiát hoztok létre. Ebben az egyedi esetben ezt Kryon
kíséretnek nevezzük, de ezt így nem azonosítjuk be túl gyakran. Ebben a sajátságos esetben, ezt azok töltik be, akiket
ismertek. Mivel a mai este az egy gratuláló üzenet, amely telítve van sejtszintű és kémiai információkkal, de egy olyan
üzenetet is, ami nem lehetett átadva a mostani év előtt.
Tehát, akik ebben a pillanatban bejönnek ebbe a terembe, azokkal mindannyian részt vettetek ebben. Részt vettek
veletek, talán szerettétek és el is veszítettétek őket, beleértve a szüleiket és a szüleik elődeit is. Mert a maguk módján ők
is egyfajta munkások. A fátyol másik oldalán tudnak rólatok és az ittlétetek lehetőségéről. Zavarba ejtő az emberi lény
számára az a dolog, hogy ez így működhet, mert miattatok, néhányatok miatt, ott ültek az élet ciklusaiban, sokuk pedig
megint csak újraszületett. Itt vannak a bolygón, itt kell lenniük és itt is vannak. Mégis a lelkük egy darabkája sohasem
hagyja el a fátyol túloldalát. Ez az a rész, ami ma itt van, így ebben a pillanatban be is hívjuk őket. Néhányan közületek
meg fogják érzi őket, amint a kezeikkel megérintenek benneteket szeretetben és azt mondják nektek, hogy:

„Hallgassátok, hallgassátok, hallgassátok, mert ez egy üzenet, egy mélységes üzenet az emberi lény fejlődéséről!”.

A múltban már adtunk át nektek információt, most le akarjuk tisztázni és még többet átadni róla. Módosítani akarjuk,
letisztázni és hozzáférhetőbbé tenni pár olyan dolgot, amiknek elébe néztek. Mielőtt még az üzenet előrebocsátását
elkezdenénk, el fogjunk mondani nektek azt, amit újra és újra megállapítottunk, mégpedig, hogy amit arról határozunk
meg, hogy mi is történik az emberi lénnyel, azt láttuk korábban. Tehát tudjuk, hogy létezik és ismerjük a lehetőségeit
annak, amiről beszélünk, de elmondhatjuk nektek, hogy fogalmunk sincs arról, hogy mikor fogjátok megengedni, hogy ez
megtörténjen. Amikor az emberiség elérkezik ezekhez a váltásokhoz, a szabad választásotokon múlik az, hogy milyen
soká szeretnétek, hogy ez a sajátságos átmenet eltartson. Szintén függ attól is, hogy a dualitás sötét oldala hogyan dönt
arról, hogy milyen keményen harcol ellenetek. A bolygó régi energiája, harcolni fog a változások ellen. Talán a haláláig
harcolni fog ellene és azt kell mondjuk, hogy lehet, hogy egy egész generációnak kell teljesen elhagynia a bolygót ahhoz,
hogy néhány ezen dolgokból megtörténhessen. Minden tradíciónak és életmódnak soká tart eltűnnie. Néha még az is
szükséges, amit az izraeliekkel kapcsolatban láthattatok a sivatagban, ahol is egy olyan 40 éves időszakuk volt, amikor
egy generációnak teljesen el kellett tűnnie, mielőtt a következőt elvihették az ígéret földjére. Az ok, amiért ezt korábban
átadtuk a számotokra, az ugyanaz, mint amiért ezt ma tesszük a mostani történéssel kapcsolatban. Nem vihetitek be a
rabszolgák tudatosságát az ígéret földjére. Egy olyan új generációnak kellett megszületnie, fejlődnie és növekedni, aki
sohasem látott rabszolgaságot Egyiptomban. Etetve minden nap, vigyázva és szeretve, valamint utasítva arra, hogy
költözzenek arra a vidékre, ahol most vannak. Ez nem csak egy hasonlat, ez egy példa és ez az, amivel most
szembenéztek. Meddig fog ez tartani? Ez nem az a kérdés, amivel ma foglalkozunk. Ma azzal foglalkozunk, hogy mi fog
történni. Megtesszük a feltevést és meghatározzuk azt, amit már korábban elmondtunk.
Az előrebocsátás a következő: a DNS-etek jelenleg, emberi lényként, a teljes kapacitásának körülbelül 30-31%-val
működik. A DNS teljes kapacitása, a létező összehasonlító skálának köszönhetően természetesen 100%. Ez a lehető
legmagasabb és ez képviselné azon mesterek DNS-ét, akik a bolygón jártak. Akik képesek voltak manipulálni az életet és
a halált, akik képesek voltak manipulálni azt, ami fizikai. Akik meg tudták változtatni az anyag tulajdonságait és sokuk
megtudta. Ti pedig ott ültök a körülbelül 30%-nál. Elmondtuk nektek azt, hogy ez a tudatosságotokkal kapcsolatos
szabad választásotok miatt volt így. Arra a tudatosságra gondolván, amelyik fizikailag jelen van a bolygón, beleértve a
DNS-etek százalékarányát, amin most dolgoztok. Éppen ezért, amiről azt gondoljátok, hogy az idő hosszú korszakain
keresztül teremtitek meg, az az idő ezen pontjában, 30%-nál talál meg benneteket. Na mármost, amit itt most mondani
akarok nektek az érdekes és a 2012 szeptemberében tett felfedezésnek köszönhetően, ezt most el is tudom mondani.
A tudomány most már tudja azt, amit évekkel ezelőtt elmondtunk nektek, hogy a DNS-etek 90%-a információ, nem pedig
kódok. A DNS-etek 90%-a olyan, mint egy használati utasítás, mint egy vezérlőpult a kevéske 3,5%-hoz képest, amelyik
módosítja a fehérjét és a kódoló részeket, illetve létrehozza a láncokat. Tehát a tudomány most úgy határozta meg a
DNS-etek 90%-át, mint utasításokat. Ez az, amit eredetileg mondtunk nektek. Most következik az, amivel kapcsolatban
azt akarom, hogy nagyon-nagyon tisztában legyetek, mivel csak 30%-kal üzemeltek. Egy emberi lény lineárisan
gondolkodva azt mondja magának, hogy: „Ez azt jelenti, hogy elkezdünk tökéletesedni és a tudomány látni fogja a

hatékonyabb DNS kézbesítést. Valamilyen módon képesek leszünk ezt meglátni - talán kémiailag - és látni fogjuk az
emberi génállományban, ahogy átvált és megváltozik.”. Tehát, most át fogom adni nektek azt az információt, hogy: nem,
nem fogjátok! Itt van, hogy miért is: mivel az információ, amit magatokkal hordoztok a testetekben éppen most, az pont
100%. A használati utasítás teljes, de az emberiség tudatossága mindössze 30%-ot enged látni ebből. A 100%-ot
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hordozzátok magatokban, így, ahogy a DNS - mondhatjátok - aktiválódik az idővel - néhány azon folyamat által,
melyekről még ma este beszélni fogok - többet ragad meg azokból az utasításokból, amik már ott vannak. Ha kívánjátok,
láthatjátok ennek bizonyságát néhány olyan csodában, amit emberi lények önmagukon vittek véghez és spontán
gyógyulásnak hívnak. Saját maguk mesterévé válnak, teljesen kigyógyítják önmagukat és másnapra a betegség eltűnik.
Amit tulajdonképpen tettek az az, hogy egy pillanatra az időben megragadták a DNS-ük 100%-át. Így az, amit talán Isten
csodájának tulajdonítanátok, az végül is a sajátjuk. Több bizonyíték is létezik, amit megnézhetnénk, mert vannak
pillanatok, amikor egy emberi lény - az önmaga által teremtett dolgok rendellenességén keresztül - váltani fog és egy
pillanatra megragadja a 100%-ot. Aztán egy csoda fog bekövetkezni és népnyelvivé váltok. A felfogásotok nem érti meg,
hogy amit egyszerűen láttatok, az minden nap elérhető volt a számotokra. Most meg akarom szilárdítani ezt azáltal, hogy
egy kicsivel többet is elárulok nektek abból, hogy mi fog történni.
Elmondtuk már a múltban, hogy mire is számítsatok, de majdnem minden információ, amit mondtunk nektek, az az
Akashátokkal történő kommunikációról szólt. Tehát elmondtuk nektek azt, hogy a DNS-etek elkezdi majd másképpen
olvasni az Akashát. Azt, hogy a fal, ami élet és halál között létezik, enyhén fel lesz majd emelve. Tehát amikor majd
visszajöttök a bolygóra, akkor elkezdtek majd jobban emlékezni arra, amit az előző és az azt megelőző alkalommal
tanultatok. Ez az öreg lelkeket fogja szolgálni, mert korán meg fognak világosodni az életükben és nem kell újra
megélniük a leckéket, mint, ahogyan ebben a körben tették. Elmondtuk már nektek ezt az információt, ez a
visszatekintése. Elmondtuk nektek, hogy csecsemőként el fogtok kezdeni emlékezni a járásra, emlékezni fogtok az
olvasásra, emlékezni fogtok arra, hogy a forró tűzhely olyasmi, amitől tartózkodni kell. Azt, hogy fokozott ösztöneitek
lesznek, ahogyan az állatok is csinálják a bolygón. Így az emberi csecsemő nem lesz olyan gyámoltalan, mint amilyen
most. Ez hát az Akasha örökség, az Akasha emlékezet, amit már korábban is elmondtuk nektek.
Pár dolgot át akarunk adni nektek, kémiai szinten. Ez nem pontosan az Akasha örökséget foglalja magában, hanem az
ételre kiterjesztve értendő. Elmondtuk nektek azt, hogy néhányan közületek, információkat fognak majd kapni a
spirituális diétáról. Amennyiben követitek ezt vagy azt a megállapodást, Isten boldogabb lesz veletek. (Mosoly) Azt is
elmondtuk, hogy a dolog igazsága az, hogy az Akashátokban - mondhatni a mélységes korábbi életeitekben - voltak
olyanok, amelyekben nagyon hosszú ideig éltetek és nagyon hosszú ideig egyazon helyen. Ez az az étel, amit ma meg
kell találnotok. Ez ellentmond annak, amit majd szükségszerűen megesztek, mint egy egészséges, vagy egy
egészségtelen amerikai. Emiatt azon fogjátok kapni magatokat, hogy visszatértek az olyasfajta ételekhez, amelyek
valójában soha nem voltak vonzóak a számotokra, de az új energiában ez elkezd majd megmutatkozni és élvezni
fogjátok. Lehet, hogy nem lesz szükség húsra, lehet, hogy más gondolkodásmódot követel meg. Ez nem azt jelenti, hogy
ez spirituális a körülötted lévők számára, ez csak az egészség Akasha emlékezete. Ez még mindig az Akasha emlékezetről
szól.
Tehát, most haladjunk afelé, hogy mi is fog történni kémiailag a testetekben, a DNS-etek intelligenciájának
megnövekedett hatékonysága miatt. Az, amiről beszélni akarok, az a test intelligenciája, amit veleszületettnek hívnak.
Elkezdtek majd közelebb kerülni hozzá. Már ezt az információt is átadtuk nektek. A fátyol elkezd felemelkedni a tudatos
test és a veleszületett között. Ott vannak azok a dolgok, amelyek felismeréséhez izom-teszteket végeztek, holott
valójában ismernetek kellen őket tudatosan és tudjátok is, hogy jelenleg szét vannak kapcsolódva. Ez elkezd majd figyelni
és ti elkezdtek majd intuitívan még többet tudni a testetekről. De még ennél is több van. Ennek az intelligens DNS-hez
van köze. Ez egy olyan DNS, amely fogalmi módon kezd el működni a reaktív helyett. Amely kevésbé válik lineárissá és
egy kissé jobban kvantummá.
Az étel: Néhányan közületek már élvezik azt, amit mi Akasha örökségnek neveztünk, de csak fenntartásokkal, mert még
mindig összeférhetetlenek vagytok bizonyos fajta ételekkel. Ám az összeférhetetlenséget az okozza, hogy a DNS nem
fogalmi. Nem tudja, hogy miért, egyszerűen csak allergiás. Részben a kultúrátok miatt allergiás és azért, amit eddig
tettetek, annak ellenére, amit az Akasha örökséggel próbáltok tenni. Ezek nem úgy tűnnek, hogy teljesen, 100%-ig
elkeverednek és nem is fognak, de ahogy a DNS egyre intelligensebb lesz, kielemzi majd, hogy mit is csináltok és eldobja
azokat a dolgokat, amelyek megteremtik az összeférhetetlenséget. Úgyhogy, amit mondok az az, hogy néhányan
közületek azt találják majd az elkövetkezendő években történő utazásaik során, hogy a dolgok, amiket úgy ismertek,
hogy tartózkodniuk kellett tőlük, egyszeriben csak „O.K. csináld!” dolgokká válnak. Amit ez egyszerűen jelent, az egy
jobban élvezhető étel. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy egészségesebbek lesztek, mert távol tartjátok magatokat a
dolgoktól, amikkel szemben összeférhetetlenek vagytok, hanem tényleg szeretnétek majd megkóstolni őket. (Mosoly) Ez
tehát egy olyan intelligens DNS, amelyik tudja, hogy akarjátok ezeket a dolgokat. Az élet egy kicsit szebb és egyszerűbb
lenne, ha megennétek őket. Ez rendbe hozza azt a valódi metabolikus rendszert, amire a test állítólag allergiás, pedig
nem az. Ez nem annak köszönhető, hogy valamit bevesztek. Ez nem annak köszönhető, hogy az egyik kémiai anyag
valahogy reagál egy másikra. Ez annak köszönhető, hogy a DNS okosabbá válik. Belemerül a használati utasításba és
felcsippent pár százalékpontot. Ezekben a százalékpontokban van az, amit én annak a fogalmi DNS-nek fogok hívni,
amivel az emberi lények állítólag rendelkeznek. Ez nem csak ebben fog megmutatkozni, hanem a következő dologban, az
immunrendszerben is.
Az immunrendszer jelenleg meglehetősen alapszintű, működik ugyan, de eléggé tudatlan. Mindössze tüzeket olt. Nem
kérdezi, hogy honnan jönnek, vagy, hogy milyen okosak, csak eloltja őket. Ez egy hasonlat arra, hogy ha valami
megtámadja a testet, az aztán fehérvérsejteket hoz létre, hogy odarohanjanak a helyszínre és harcoljanak a tűzzel.
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Számos esetben győzedelmeskednek és megmentik az életeteket, majdnem, hogy napi szinten. Mivel az immunrendszer
azt tudja elpusztítani, amit ismer. A legegyszerűbb baktérium is, amivel együtt éltek, megőrzésre kerül az
immunrendszeretek miatt. Néhány védőoltás, amit néhányan közületek megkaptak, éppenséggel ezt segítette elő. Ezek
egy egész sorozat katonát hoztak létre, hogy segítsenek megnyerni a csatát. De ez még mindig lineáris. Fölismeri, hogy
tűz van, megy és eloltja. Kedveseim, ez nem elég ahhoz, hogy eloltsa azt a tüzet, amit ráknak hívnak, vagy, hogy eloltsa
a vírusok tüzét. Mert mindkettő, amit említettem, fogalmi betolakodók - tervük van. Egyikük vagy mindkettőjük, némely
esetben át fogja venni a sejt működési feladatait. Néhányuk becsapja az immunrendszert. Ez a rák esetében a
növekedés, ami ellenőrizhetetlen. Néha elrejtőzik, néha betokozódik és a fehérvérsejtek még csak nem is férhetnek
hozzájuk. Nincs mivel felvenni a harcot, olyan, mint a tűz egy buborékban. Áthatolhatatlan és csak növekszik, növekszik
és növekszik. Ha az immunrendszer fogalmi lenne, annak látná a rákot, ami valójában, amit valójában tesz és
eltávolítaná. Ha az immunrendszer okos, majd azután fogalmi lenne, akkor látná a vírus tervét is és keresztbetenne neki,
azáltal, hogy okosabb. Na mármost, ez mind ott pihen a használati utasításban, a testetek minden egyes DNS
molekulájában. Több, mint 100 milliárdnyi van belőle. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, a DNS-nek magának egy kissé
jobban többdimenzióssá kell válnia. De oda is el fogunk jutni. Mindaddig, amíg lineáris állapotban marad, mint ahogyan
most is van, ahogy megszoktátok a 3D-s kémiában, nem fogtok jelentős fejlődést látni. De, ahogy egy kicsit is jobban
többdimenzióssá válik és több utasítást csippent fel, hogy ezt megengedje, egy egészen más módon fogja legyőzni a
betegséget. Ez egy ígéret. Ez hát az emberi lény, amely egy egészen más teremtménnyé fejlődik, akit talán meg sem
ismernétek, ha párszáz év múlva visszajönnétek, vagy ha lenne időgépetek, hogy előremenjetek és látnátok a
különbségeket. Az egyik lineáris, a másik nem az. „Óh ez jó hír Kryon, imádom. Ez azt jelenti, hogy ismét megtaláltuk a
nátha ellenszerét!” Óh nem, nem találtátok meg. (Nevetés) Ez nem egy mélyreható információ és mostanra már tudnotok
kellene, hogy a megfázás az egy átkalibráló berendezés azért, hogy kiegyensúlyozzon titeket. Szükséges és
elengedhetetlen. Mindnyájatoknak továbbra is része lesz benne. Most meglehet, hogy túl sok van belőle,
ami azt mutatja meg, hogy egy kis egyensúlyhiány van. Illetve elkaphatjátok egyszer-kétszer egy évben és ekkor
egyensúlyban vagytok, de ez átkalibrálja a rendszert. Olyan antitesteket fejleszt ki bizonyos fajta dolgokra, amelyek jó, ha
vannak és szükségetek is van rá. Ez egy ingerlő dolog, nem öl meg benneteket és nem kell, hogy bármi nagyobbá nője ki
magát. Mindig is itt lesz, csak hogy tudjátok! (Nevetés)
De leselkedik itt még pár más dolog is, ami tényleg nagyon mélységes. El szeretném mondani nektek, hogy az
immunrendszer mellett - és azon képessége mellett, hogy legyőzze a betegségeket illetve a vírusokat, mindegy hogy
micsodák azok, mert jobban fogalmibbá válik - az, ami a legjobban tetszeni fog nektek, az a test órájának az
átkalibrálása. Jelenleg 30%-on üzemeltek és egy bizonyos mennyiségű évig éltek. Tényleg le kell festenem a képet?
Sokkal hosszabb életre lettetek tervezve. Jelenleg a 3D-ben, a biológusok - még a legokosabbak is -, ahhoz tartják
magukat, amiről azt hiszik, hogy az öregedés tulajdonképpeni oka. 3D-ben igazuk is van, mert a 30%-os DNS,
megrövidíti a határoló jeleket a sejtek minden egyes fejlődési osztódása során. Maga a kromoszóma, ezáltal elkezd
torzulni, valamivel kevesebbé válik, mint születéskor volt. Tehát többé már nincs meg a teljes molekulátok, ez egy kicsit
más. Ez a másolat másolata. Na mármost, amit korábban elmondtunk az, hogy a DNS utasításkészletében, az összes fajta
sejthez ott vannak az őssejtek tervrajzai. A tervrajz egy új sejtet képvisel, egy tökéleteset, egy olyat, ami veletek van,
amikor megszülettetek. Ahogyan a testetek elkezdi majd növelni a hatékonyságát, egy adott időben megfiatalodtok. El
fog kezdeni visszamenni és megkeresni az utasításokat. Ahelyett, hogy másolatot készítenétek, elő fogjátok venni az újat.
Ennek az öregedés folyamatának a lelassulása lesz az eredménye. Ez egy olyan lelassulás, ami látható, amit a
körülöttetek levők is látnak, amit a szomszédok és a szeretteitek is látnak. Nem olyan ütemben fogtok öregedni, mint ők.
Hogy tetszik ez eddig?
Namost, ez csak akkor történhet meg, ha a DNS-etek azon része, amely eddig lineáris volt, egy kicsit jobban
többdimenzióssá válik. Erről fogunk beszélni. Tehát úgy látszik nemde, hogy a kulcs mindehhez a 3D-s kémiai rendszer
paradigmájából fakad? Egy rendszer, amely csupán visszaható. Az egyik vegyi anyag reagál a másikra és valami más
keletkezik, beleértve a szinapszisokat is. Azt is vizsgáljátok, amit mi az agy intellektuális csúcspontjának nevezünk, hogy
milyen magasan is tudtok gondolkodni. A társam már említette azt, hogy az ősi tibeti számmisztikába, az emberiség
jelenleg a 33-as számig látott fel, mint a meghatározás mesterszáma. Továbbá, hogy még a következő mesterszám is,
amely a 44, egy rejtély. Ha megnézitek, hogy hány mesterszám van 11-től 99-ig és megszámoljátok őket, akkor
felismeritek, hogy csak 3-al rendelkeztek. Ugyanazt a fajta forgatókönyvet látjátok, mint a DNS-eteknél. Még félúton sem
jártok odafelé. Ezek a dolgok beazonosíthatóak, amikor az agyatok szinapszisai - mondhatni az a rész, ami most a 3D-ben
van - jobban többdimenzióssá válik, felmarkolhatja a 44 és az 55 elgondolását. Ez mind összefügg és itt vagyok, hogy
elmondjam nektek azt, hogy 2013 után ez az, ami elkezd majd történni az emberiséggel. Na mármost, hogyan is fog ez a
dolog megtörténni és mi kell hozzá? Az, amit már csináltok is öreg lelkek, itt ültök és az ilyen üzenetekre figyeltek. Ezek
most már egyetemi szintűek és elmondjuk nektek azt, hogy nem tudjuk, hogy mikor fognak megtörténni, de figyeljétek
őket, itt vannak, érkeznek. Elhagyjátok ezt a helyet és azt mondjátok, hogy: „Imádom ezt az információt, de én most
szeretném!” Segít az, ha azt mondom, hogy mindannyian látni fogjátok? Lehet, hogy nem olyan módon, ahogyan most
nézitek. (Nevetés) De itt lesztek, itt lesztek, mert ez az, amit az öreg lelkek tesznek. Visszajárnak, hogy részt vegyenek a
győzelemben.
Beszélni akarok nektek a DNS-ben lévő időkapszulákról. Az utasításkészletben - ami nem nyilvánvaló a tudomány számára
- olyan információt kibocsájtó időkapszulák rejlenek meg, amelyeket az emberi tudatosság indít be. Össze vannak kötve
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azzal, amit Gaia tudatosságának hívnak, ami a teljes emberiség egyetlen olyan mértéke, amivel rendelkeztek. Az egész
emberiségnek váltania és változnia kell egy kicsit, annak érdekében, hogy a személyes DNS-etekben kinyithassátok az
időkapszulákat. Ezt tehát nehéz egyedül megtennetek, ha nem lehetetlen, mivel az a bolygó Kristályhálójától kapja az
utasításokat. Ez az a háló, amely emlékszik az emberi tettekre és reagál az emberi érzelmekre. Így Gaia részt vesz
mindezen dolgokban. Tehát megint itt vagyunk egy olyan kirakóssal, ami nem egészen az, mint amit megszoktunk.
Ahogy az emberek megváltoztatják a személyes tudatosságukat és szándékukat, ahogyan egyre könyörületesebbé
válnak, Gaia megváltozik. Már meg is változott. Vajon nem furcsa, hogy az ősök jövendölése a sasról és a kondorról, az
nem az emberiségről szólt? A bolygóról szóltak! (Mosoly). Értitek? Elköltözni egy helyre a bolygón, a kundalini
lehorgonyzása a bolygóhoz, a Tollas Szolga utazása és a Phoo-Phoo ébredése, ezek mind a bolygót tartják szem előtt!
Nem a DNS-ről szólnak és nem szólnak semmi másról, csak Gaiáról, mert ez a kapcsolat hozzátok! Ez az, ami elkezdődik
és már kezdi felfokozni az emberi DNS-t.
Nézzétek meg a kölyköket! A gyerekeitek mások! Az unokáitok - szülők, akik itt vagytok a teremben és vannak unokáitok
- ők igazán különbözőek. Ők már kezdenek inkább fogalmi módon gondolkodni. A szinapszis már elkezdett megváltozni. A
DNS-ük jobban működik, mint a tiétek, vagy, mint, ahogy a tiétek működött. Tehát a munkátok a könyörület
megteremtésének a folytatása és meggyógyítani a bolygót a háború betegségétől! Meggyógyítani a bolygót azoktól a
dolgoktól, amik nem igazán férnek össze a becsületességgel. Meggyógyítani a bolygót bármilyen más betegségtől, ami
nem tiszteli Isten szeretetét és azt, ami Gaia, illetve Patron-Mama! Amint ezt megteszitek és megoldjátok a kirakósokat az
életetekben, Gaia megváltozik, a Kristályháló megváltozik és ez az, amit átadtok a gyermekeiteknek.
Van még pár jó hír, amit tudnotok kell. A rendszer messzemenőkig elkezd megváltozni. Amikor az időkapszulák kinyílnak
a DNS-etekben - apropó, félre ne érts öreg lélek - nem kell újra megszületned, hogy ezzel rendelkezz. Éppen úgy, mint
azok, akik megtapasztalták a spontán gyógyulást, te is megteheted önmagad! Mivel egy öreg léleknek, aki mindazokban
az időben a bolygón volt, annak megvan a könyörületének a hatalma és a tettvágya hozzá. Amint kitakarítod az életed,
elkezdesz fiatalodni, tudtad ezt? Látni fogod ezt a saját DNS-edben! Az időkapszulák, amik ki lesznek nyitva - mondhatni,
hogy új információ kezd el beáramlani annak a 90%-nak az információs tárházából - amint egyszer kinyílnak, úgy is
maradnak és ez öröklődik. Ezért egyetlen utódodnak sem kell ezt majd újra megtanulnia. Amint ők is kinyitják a
sajátjaikat, bármit, amit a bolygón felfedeznek, az átadásra kerül az utódjaiknak. Egy újfajta öröklődés - talán még
kvantumöröklődésnek is hívhatjátok - lesz kéznél. Ez igazából egy gyorsvágány egy megvilágosodott társadalomhoz. Ha
nem lett volna dualitás a bolygón, ez mindössze 5 generáció alatt létrejöhetett volna. 50%-on működnétek, mivel az
emberi test természetes ösztöne az, hogy minél inkább fogalmibbá váljon. Továbbá, hogy megszerezze azokat a
dolgokat, amikre szüksége van és amikkel dolgozik. De, ami az utatokban áll, az korlátozná az ilyen mértékű fejlődést.
Ezek a régi dualitás maradványai és ez továbbra is harcolni fog ellenetek. Ez helyénvaló, láttuk már ezt azelőtt is, része a
folyamatnak.
2013 egy kemény év. Öreg lelkek, ha tudjátok, hogy miért kemény és mélységesen megértitek a teljes hatását, hogy
miért is kemény, ha tényleg értitek ezt, akkor haza kéne mennetek és ünnepelnetek kellene. Gratulálni önmagatoknak,
hogy megtettétek a kigondolhatatlant, ami létrehozza a magjait egy olyan bolygónak, amely fel fog emelkedni.
Megteremtve, nevelve és elültetve a magokat a saját otthonotokban, amelyek talán egy háborúmentes bolygóhoz
vezetnek majd el. Óh, sohasem lesztek egyedül, ugye elmondhatom ezt? De a megoldás nem az lesz, hogy megölitek
egymást és ez egy jó dolog lesz! Ez az a lehetőség, amit mi látunk. Már ma! Ha megnézitek a társadalmaitokat, akkor
voltak olyanok, amikor először indultunk a háborúba, most ez lesz az utolsó. El fog jönni egy nap, amikor ez egyszerűen
meg sem fog történni. El tudjátok képzelni a javak újraelosztását, ahol nincs több fegyver és azt, hogy mi mindenre
költhetnétek ezt? Ez benne van a jövőtökben. Öreg lelkek, ezeknek a magjait vetitek most el, de a DNS-etek kémiailag
már igencsak készen áll rá!
Az időkapszulák, amik rejtőzködnek, azok olyasvalaminek fogják kihasználni az előnyét, amit nagyon nehéz technikailag
elmagyarázni nektek. Állandóan kvantum DNS-ről beszélünk, de ez nem helyes. Tudjuk, hogy nem korrekt. A DNS
sohasem lehet egy kvantumrészecske, de a DNS-nek vannak kvantum tulajdonságai, mert rendelkezik egy mezővel,
amelyik tulajdonképpen hatással van az atomokban lévő kvantumszerkezet forgására. Mondhatnátok, hogy
kvantuminformációt sugároz. Így önmaga alkot egy kvantum közvetítőt… egy megnevezést, amit nem tudok átadni
nektek. (Mosoly) Még nem rendelkeztek vele, még nincs meg a számotokra! A társam nem tudja átadni nektek! Átadtam
neki háromszor is, de ő nem tudja átadni nektek, még nem létezik. Ez egy kézenfekvő gyakorlat. Hogyan tudhatjátok,
amikor nem tudjátok? Hogy mondhatom el a társamnak azt, hogy mi következik, amikor nincsenek meg a szavai rá?
Képzeljétek csak el! Az időkapszula nyitva lesz, tehát a DNS-etek jobb munkát végezhet a kvantummező közvetítésével a
saját sejtszerkezete körül és intelligensé teheti az immunrendszereteket. Egy házasságot létrehozva a tudatos elme és a
veleszületett között. Nincs még megnevezés erre. Ó, de lesz rá! A tudósok látni fogják ezt és fel fogják címkézni. Amikor
ez elkezd megjelenni kedveseim, visszaemlékeztek erre a közvetítésre és az is lehet, hogy nevetni fogtok azon, hogy a
társamnak nem volt még kifejezése erre a dologra. Nektek már lesz!
Értitek, hogy ez miért egy ünneplés? Értitek, hogy miért van az, hogy a kíséret a teremben - amelyik attól a pillanattól
kezdve veletek van, hogy elkezdtük - tapsol? Értitek, hogy ezt a különleges üzenetet sohasem adhattam volna át nektek
2012-ben? Nem ilyen formában! Mert most már elmondhatom nektek, hogy mi fog történni. Előtte ez csak egy lehetőség
volt. „Kryon, úgy érted, hogy ez, ez tényleg, ez, ez több mint egy lehetőség?”. Azt fogom mondani, hogy igen, ez több
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mint egy lehetőség! Az oka annak, hogy ezt elmondhatom nektek az az, hogy vannak olyanok, akik jelenleg ott sétálnak
az emberiség között és rendelkeznek ezzel. Kvantum zseniknek nevezzük őket. Gyerekek, akik tovább fognak élni, nem
kapnak el semmit és nem lesznek betegek. Tanulmányozni fogjátok őket, mikroszkóp alá teszitek őket és nem fogtok
semmi különbséget sem látni. Majd azt mondjátok, hogy megvan az a kvantum találmány, amiről beszéltünk nektek és
akkor meg fogjátok látni.
Néhányan közületek megértették ezt az üzenetet, néhányatok nem. Azoknak, akik nem értették meg, összegzem most és
elmondom. Áldott az az emberi lény, aki érzi, hogy részese ennek a könyörületnek és változásnak a bolygón és
megragadja ezt Isten szeretetében, önmaga belsejében, mivel mindannyian irányítják a jövőt! Ez az, amiért a gratuláció
és ünneplés zajlik itt a teremben, ami tovább is folytatódik ma este. A beavatási szertartásban - és én ott leszek - a
látomásokban, amiket néhányatok talán álmában lát majd, többről is szó lesz, mint sem gondolnátok.
Itt vagyok, hogy elmondjam nektek azt, hogy 23 éve ez csak egy lehetőség volt, ma viszont ez a valóság. Nem mondtam
volna nektek ezeket a dolgokat, ha nem lettek volna pontosak és igazak. Megértem azt is kedves emberi lény, hogy
nagyon türelmetlen vagy és hogy azt kívánod, bárcsak már most itt lennének! Ugyanezt mondtátok egy évtizede is és egy
évtizeddel azelőtt és még egy évtizeddel korábban.
Meg fog történni és látni fogjátok.
És ez így van.
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