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Mini közvetítés 
 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 
 

Néhányan azt mondják, hogy képtelenség magasztosabbá tenni azt a pillanatot, amikor a társam táncol, leül és én 

belépek. Újra el szeretném mondani nektek kedveseim, hogy ez nem egy szokatlan helyzet. Arra tekintetek rá, hogy 
milyen az emberiség, és arra, amivé válik.  

 
A legistenibb jelenlét, amit csak fel tudtok mérni, az a kapcsolat az örökkévaló Forrással - ami mindig is volt és mindig is 

lesz. Ez a forrás bennetek van, mélységesen bennetek. Ez az a forrás, amit az emberiség akkor érzett meg, amikor 

először megérkezett a sötétség és a fény tudása. Az emberek megérezték a belső Istent. 
 

Egy könyvesboltban vagyunk, egy olyanban, ami jó hosszú történelemre tekint vissza. Ezen bolt polcai egy olyan 
történetet mesélnek el, amit most átadhatok nektek. Amilyen messzire csak visszanéztek a múltban, ahol a történelem az 

archívumain keresztül megmutatja nektek magát - olyan messzire, amit csak  ki tudnak ásni a régészek - akkor 
rátalálnátok azokra a férfiakra és a nőkre, akik tudták, hogy Isten belül található. Mindenhol jelen volt a belső Isten 

tisztelete - akár szervezett spirituális vallás, ahogy mondanátok, vagy akár a személyes hit tekintetében. Még a kis 

törzsekben élő emberi lények is nyitottak arra, ami túllép képességeik határán, de tudják, hogy ez egy belső dolog. Nem 
érdekes az, hogy minden egyes törzsnek van egy sámánja? A sámán az, aki tud beszélni Istennel, ha úgy hiszik, hogy ők 

nem képesek erre. Vannak olyan rendszerek, amelyek ezt tisztelik. Még akkor is, ha nem hiszik el, hogy beszélni tudnak 
azzal, ami belül van, van valakijük, aki viszont képes rá. Ez mindenhol ott van. Ez volt az ember spirituális hitének az 

eredete. Ez hát mindenhol itt van a boltban. Benne van a szobrokban, amik az ősi időket képviselik. 

 
Kedveseim, az egyetlen oka annak, hogy átadom ezt nektek az az, hogy ezt fedezi fel éppen most az emberiség. 

Hányszor kell még elmondanunk nektek, vagy emlékeztetnünk benneteket arra, hogy a sötétség és a fény csatájában 
vagytok? Egy csatában, amiről 26 évvel ezelőtt elmondtuk, hogy érkezőben van, 2012-ben pedig azt, hogy az már a 

fejetek felett lebeg. Egy csatában, amiről azt mondtuk, hogy a nagy váltás teremti azt meg mélységében, és aminek 
megadtuk az időzítését is. 

 

Ha tanulmányoznátok a napéjegyenlőségek precesszióját, akkor megint elmondanánk, hogy létezik egy 36 éves ablak, 
egy felfelé és lefelé vezető rámpa. A Föld imbolygásának a középpontja - ami a napéjegyenlőségek precessziója - 

jelentős, és ez jelenti a bolygó naptárainak a felezőpontját is: amikor a váltás lehetőséggé vált, amikor az emberiség 
energiája szó szerint elkezdhetett elmozdulni. Önmagunkat ismételjük, viszont ez azok számára fontos, akik korábban 

nem hallották.  

 
Létezik egy irányadó példa a bolygón az új energia számára. Ezt korábban láttátok már egyszer. Még a történelmetekben 

is észrevehetitek. Felismertétek-e, hogy az egész bolygó megváltoztatta az idő mérésének módját, egyetlen ember - 
Jézus, a mester - miatt? 300 évvel a megjelenése és halála után felismerték, hogy itt egy új felosztásról van szó. 

Létrehozták a halála előtti és utáni időt. Az egész világ látta ezt. Jó, lehet, hogy nem az egész akkori világ tette ezt abban 

a pillanatban, de később az egész világ elfogadta. Ez az a forma, ahogyan ma az időt méritek. Ha megnézitek az 
elkövetkezendő évet, a 2016-ot, akkor az 2, 0, 1, 6 - a beteljesedés éve. Ezt a számot a halálához viszonyítva határozzuk 

meg. Miért hozom ezt fel? Mert a napéjegyenlőségek precessziója kedveseim, egy másik ilyen esemény. Ám ez nem a 
próféta, hanem a csata körül kering.  

 
A sötétség és a fény harca az, amiben most éppen benne vagytok - a magasabb és az alacsonyabb tudatosság csatája. 

Az emberek állást foglalnak azzal kapcsolatban, hogy melyik oldalon akarnak lenni, és kivel akarnak harcolni. Egy régi, 

alacsonyabb energia oldalán, ami még mindig számos fiatalt vonz. Egy magas energia oldalán, amire a többiek az 
Akashájukban emlékeznek. Ha újoncok vagytok ezen a bolygón, akkor könnyedén elnyel benneteket a sötétség, mert 

nem rendelkeztek az öreg lélek Akashájának érettségével. Az öreg lélek jobban tudja. Az öreg lélek látja a fényt, ennek 
egy része pedig a győzelemre utal. Sokkal többen vagytok ti, mint ők. Mondtuk nektek, hogy ez van érkezőben. Minden 

egyes alkalommal, amikor veletek szemben ülünk - és ez egy régi történet azok számára, akik újra és újra meg újra 

hallgatják -, de ismét meg kell, hogy hallgassátok! Ezt megmondtuk előre.  
 

Öreg lélek - a leginkább azok, akik most hallgatják és a székekben ülnek - azt szeretném, ha tudnád: nem véletlenül élsz 
éppen most! Az elmúlt héten elmondtunk valami olyat, amit most meg szeretnénk ismételni, majd valami mélyenszántó 

dologgal folytatnánk ma este.  Amit korábban elmondtunk ez volt: maga a történelem fogja megváltoztatni az emberi 
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természetet. Az "útmutatók" átkalibrálása van folyamatban. Ti ebben a teremben tudjátok, hogy miről beszélek, mert 

nehéz időkön és nehéz dolgokon mentetek keresztül. Vannak köztetek olyanok, akiknek a biológiája, a tudatossága 
átkalibrálódott, fontos személyeket veszítettek el, váratlan dolgokat tapasztaltatok meg - mindezt pedig 2011 óta. 

Elmondtuk már, hogy miért is. Azt az információt is átadtuk, hogy szeretnénk ha tudnátok, hogy oka van annak, miért is 

kellett átkalibrálódnotok. Ez pedig az, hogy maradhassatok, és másoknak tanítsátok, hogy mit fognak érezni hamarosan.  
 

Hogyan lépjetek ki a félelemből? Hogyan építsétek fel önmagatokat? Hogy változtassátok meg ténylegesen az 
önbizalmatokat? Hallottátok? "Óh, önbizalom? Hát elveszett?" Rá fogtok jönni, hogy van egy olyan eszköz a 

szerszámosládátokban, ami meg fogja növelni az önbizalmatokat, és ezt tanítani fogjátok másoknak is. Okkal vagytok itt! 

Oka van annak, hogy itt vagytok! Az "útmutató" nem egy idős személy ezen a bolygón - inkább egy olyan ember a 
bolygón, aki nagyon öreg Akashával rendelkezik. Számos útmutató a fiatalok között található. Tudjátok, hogy mit 

csinálnak most éppen szerte a világon? Kifogásolják a dolgok működését. Kifogásolják a tisztességtelen rendszereket. Ott 
vannak a Közel-Keleten, Izraelben a fal mindkét oldalán. Kifogásolják, hogy azt kéne tenniük, amit a szüleik mondtak 

nekik, vagy azt, amit a történelem mond, illetve azt, hogy kinek van joga megtenni ezt vagy azt. Kifogásolnak, és azt 
mondják: "Ezt így nem lehet folytatni!" Az életüket kockáztatva titokban találkoznak, és meghallgatásra is találnak majd.  

 

A paradigmák el fognak mozdulni, át illetve meg fognak változni. Egy darabig még látni fogjátok a csata folytatását. Az 
időzítés a következő: 2012 vége után 18 további évetek lesz még. A 18-ból most a 3-ban jártok. Nem ezt akartátok 

hallani. Újra elmondjuk a következőt. Azt akarjátok, hogy kijavítsuk, most. Azt akarjátok, hogy a fény itt legyen, most. El 
szeretném mondani nektek, hogy itt van bizony - és ti hordozzátok. Ez milyen érzés? 

 

Kedveseim, a fény rátok vetül, és az emberek rátok tekintenek. Azok, akik nem tudják azt, amit ti, akik talán bármilyen ok 
miatt félelemben élnek, elkezdenek hozzátok jönni. Ne adjatok nekik Kryon könyvet! Együttérzést és figyelmet adjatok! 

Csak figyeljetek, üljetek és legyetek azok a mesterek, akik vagytok! Mutassátok meg nekik, hogy békével viseltettek azon 
világ iránt, ami látszólag nincs békében! Ahogyan a dolgok rosszabbra fordulnak, hagyjátok, hogy méginkább békésebbé 

váljanak a számotokra! Legyetek egy sziget, egy oázis a viharban! A tudatosságotokkal és a szeretetetekkel vonzzátok az 
embereket. Ez a lecke, és most itt van előttetek. Mondtuk, hogy érkezőben van. Ez olyan jó hír, nem igaz? Tudjátok, 

hogy miért is vagytok itt - tudjátok, hogy a fény áll győzelemre. Most már ismeritek a menetrendet. Lazítsatok, és 

tudjátok, hogy Isten ott van belül! 
 

Én állandóan a társammal vagyok. Vannak olyanok, akik azt mondják: "Bárcsak rendelkeznék ezzel!" - nem értve meg 
azt, hogy ez így van. Lehet, hogy ez nem a fátyol másik oldaláról származó entitás, lehet, hogy ehelyett egy jobb dolog, 

lehet, hogy a lelketek. A Felsőbb-Én végül megérkezik, és lehet, hogy egy másik lénynek érződik. Olyan érzésetek lehet, 

hogy üzenetet akartok odaátról. Ez egy, a lelketektől származó nektek szóló üzenet lesz, ami azt mondja, hogy: "Kitartás! 
Az Akasha szempontjából öregek és bölcsek vagytok. Jó oka van annak, hogy itt vagytok." Képzeljétek csak el, hogy a 

legöregebb dologgal való kommunikáció, amivel csak rendelkeztek, az a belső Isten egy olyan darabkája, amely minden 
egyes életöltőben veletek volt. Hát ez az, ahová ez tart. 

 

Végezetül elmondom, hogy eljön majd a nap, amikor nem lesz több közvetítés. Nem lesznek olyan találkozók, ahol valaki 
másra fogtok figyelni. Nem lesz szükségetek rá. Mindenki meg fogja érteni, hogy ez intuitív dolog, hogy ez egy olyan 

helyről származik, amiről jelen pillanatban senki sem tud igazán sokat. Ma este szeretnék adni nektek valamit. Néhány új 
információt akarok átadni. Ideje van, ideje van! 

 
Az lesz az év utolsó előtti közvetítése. El szeretnék mondani nektek néhány olyan dolgot, amik éppen megtörténnek. Át 

szeretnék adni nektek pár olyan információt, amelyek látszólag tudományosnak tűnnek, de nem azok. Ez egy ezoterikus 

egyveleg. Egy olyan csodálatos dolog, amit egy kicsivel később fogok felfedni a számotokra.  
 

És ez így van. 
 

Kryon 

 

 
A rejtett megfiatalodási minta 

 
Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 

 
Társam, azt szeretném, ha lelassítanál! Fontold meg a szavakat, légy biztos benne, hogy helyesek úgy, ahogyan jönnek! 

Ez 2015 utolsó előtti közvetítése. Tulajdonképpen még kettő lesz. Azért mondom, hogy az utolsó előtti, mert ez az utolsó 

előtti egy Kryon találkozó keretein belül. Így azt fogjuk mondani, hogy ez az, ahol információt szeretnénk hozni a jövő 
számára. Néhányan azt fogják mondani, hogy ez egy tudományos közvetítés - hát nem az. Viszont vannak olyanok is, 

akik azt mondják: "Nos, azt szeretném, ha a tudósok hallanák azt, amit ma mondanod kellett, Kryon!" Tehát, most talán 
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olyan hallgatóságom van, akiknek azt mondták, hogy figyeljenek. Ha ti vagytok ezek a hallgatók a jelen pillanatban, akkor 

most a jövőben figyeltek. De természetesen ti nem gondoljátok azt, hogy ez a jövő, mert számotokra és számomra ez 
most a jelen! Az előttem lévő sokaság számára viszont nem az. 

 

Ez hogy tetszik nektek eddig? Sokakhoz szólunk ám, kívül azon az időkereten, amiben ti gondolkodtok. Lehetséges, hogy 
ez a közvetítés később kerül előtérbe. Lehet, hogy egy olyan helyszínen kerül előtérbe, amire nem számítotok, 

bizonyítékként arra, amit éppen felfedeztetek. Hogy igazoljátok azt, amit most már tudtok, ám a közvetítéskor még nem 
tudtatok. Összezavarodtatok már? Na, ez egy ilyen fajta közvetítés. 

 

A társam megborzong, mert tudja azt, hogy az információ csodálatos. Ismeri ennek a helyénvalóságát. Tudja, hogy ezt 
már megkapni kívánták, és hogy az emberiség akarja azt, ami érkezőben van, így hát lelassít. Egy felfedezésről szeretnék 

beszélni nektek. Egy olyan felfedezésről, ami meg fog történni, illetve ami fokozatosan történik meg. Mielőtt 
megbeszéljük, hogy mi is ez, és hogyan is működik, át szeretnék adni nektek néhány átgondolnivaló dolgot. 

 
Kérdés: lehetséges, hogy létezik egy olyan minta a DNS-etekben, ami a fiatalság titkát hordozza? Egy minta, ami nem 

egyszerűen adathalmaz, hanem annak a többdimenziós DNS molekuláris szerkezetnek a része, amit bizonyos esetekben 

aktiválni és felfedni lehetséges. Amikor ez megtörténik, akkor az mindent megváltoztat az emberi lénnyel kapcsolatban, 
akihez tartozik. Lehetséges, hogy minden egyes DNS molekulátokon belül van valami, ami 2-3-4-szer hosszabban képes 

életben tartani benneteket annál, mint ameddig manapság éltek? Lehetséges, hogy van ott egy születési minta, egy terv, 
ami kémiává tud válni, és ami jelenleg egyszerűen csak ott hever, mint egy utasításkészlet? Ez kívül áll a DNS-etek 3D-s 

gondolkodású működési körén, mivel teljesen más. 

 
Mit gondoltok azokról a prófétákról, akik 900 évet éltek le? Egyenesen ehhez ugrok. Azt akarom, hogy belül válaszoljátok 

meg a kérdést! Ha tudósok vagytok, akkor nosza, válaszoljátok meg! "Bolondság"? Sokféleképp, sok helyen, különböző 
források jelentették azt, hogy néhányan, akikről talán a Szentírásaitokban vagy talán a történelemkönyveitekben olvastok, 

sokkalta tovább éltek, mint bármilyen más emberi lény is valaha. Nem is egyen több mint 600 évig is éltek. 
 

1. "Ez lehetséges?" 
2. "Bekövetkezhet ez a Szellemtől vagy a Teremtő Forrástól származó érvelés alapján?" 
 

1. Ez lehetséges? Itt ülök a székben és arról beszélek nektek, hogy ez nem csak lehetséges, hanem azt mutatja, hogy 
megtörtént: bizonyos esetekben, bizonyos emberi lényekkel, és csakis férfiakkal. Hosszú életöltőket éltek meg fajukat 

felhasználva tudatosságukhoz. A mechanizmus egyszerű: a férfi mag végig termékeny, a női pedig nem. A férfi volt az, 

akinek nagyon sokáig kellett élnie annak érdekében, hogy sok-sok gyermeknek továbbadja a tudatosságot, a bolygó egy 
olyan friss területén, aminek szüksége volt arra a tudatosságra. Elhiszitek ezt? Most már tudjátok, hogy miért. Mi volt az a 

folyamat, ami ezen idő alatt ezeket a férfiakat életben tartotta? Ez egyszerű, egy aktivált megfiatalodási mintával 
rendelkeztek. Nos, nem orvosi szaknyelvet használok, és lehet, hogy van erre saját kifejezésetek. Ez a terminológia a 

jelen pillanatban, valóban létezik. Maradjatok velem! Jelenleg is létezik, neve is van, mert a biológiában már van róla 

sejtésük. 
 

2. Mi történik akkor, amikor egy emberi lény spontán meggyógyul? 
 

1. Ez valós dolog? Elhiszitek? Nos, ez egy kicsit aktuálisabb. Tudósok! Láttatok ilyet, beszámoltak róla, hisztek benne 
miatta.  

 

2. Hogyan működik? A 2-es számú mindig is rejtély volt, és a 2-es számú sok energiával rendelkezik. Vannak olyanok, 
akik abban hisznek, hogy a beteg egyén tudatossága idézi elő. Ez az, amiért ezt spontánnak nevezik. Ez azt kellene 

jelentse, hogy egyedül a tudatosságon keresztül - és talán anélkül, hogy tudomása lett volna róla  - megtörtént a minta 
aktiválása. Olyan gyors és olyan elképesztő volt, hogy kívül állt azon, ami lehetségesnek elfogadott a 3D-ben, vagy az 

orvosi történelemben. Ez majdnem olyan, mintha a test megtisztította volna önmagát. A sejtmegújulás pár napra 

mérhetetlenül felgyorsult azért, hogy néhány hét alatt kitisztítsa azt, ami nem oda való, annak érdekében, hogy 
megmentse az egyén életét. A betegség spontán, automatikus eltűnése, valami olyannak a meggyógyulása, ami nem 

tartozott oda, és ez valóságos dolog. 
 

A 2-es számú kategóriában vannak azok, akik azt mondják: "Aha, ez a placebó hatás!" Mintha minderre egy elnevezés 
adna meg minden szükséges magyarázatot, ami után tovább is mehettek. "Ez csak a placebó hatás, csináljunk most már 
valami mást!" Mi is az a placebó hatás? Ennek a 3-as számúnak kellene lennie. A placebó hatás az eredmény elvárása 

általi emberi tudatosság. Az elvárást leszámítva minden ok nélküli eredményeket kapni. Ebben a helyzetben olyan 
tudatossággal rendelkeztek, amivel szabályozzátok a testetek kémiáját. A teljes és tökéletes elvárás, aktiválja a mintát.  

 
Hadd beszéljünk egy kis tudományról! Létezik egy terület, amit kvantumbiológiának neveznek. Ez valós dolog, létezik. 

Vannak, akik ezzel foglalkoznak. A feltételezés a következő: a biológia, mint ahogyan más fizikai tudomány is, rendelkezik 



www.kryon.hu   4/6 oldal 

kvantum területekkel. Ezért maga a DNS, vagy bármely más molekula, kvantum módon kell, hogy a fizikához tartozzon. 

Mégis valahogy jelen van egy olyan fal, vagy korlát, ami odakerül amikor biológiáról beszéltek. Mintha a biológia nem 
lenne fizika, pedig hát az. Valójában a biológia elsősorban fizika, mert a kémia éppen azoktól a dolgoktól függ, amiktől a 

kvantumság is függ: az atomok körüli elektronok perdületétől, amik azért találkoznak, hogy megteremtsék az élet 

kémiájának bizonyos fajtáit. Ez sokkalta mélyenszántóbb dolog az élettudományokban, mint azokban, amik nem azok.  
 

Kérdés: Ez valódi? A kvantumbiológia, a kvantumság tanulmányozása a biológiában és az élettudományokban valódi 
dolog. Mit fedeztek fel? Azt, hogy néhány kvantumenergia érdekes módokon tényleg megváltoztatja a DNS-t. Nem 

tudják, hogy miért, nem tudják, hogy mikor, de ha a sokféle kvantumenergiát a sokféle kémiára alkalmazzák, akkor ott 

reakció lép fel. Nem tudják, hogy miért.  
 

Orvosok, hadd beszéljek hozzátok! Gyanítják, hogy bizonyos molekulákon belül olyan dolgok találhatóak, amiknek 
látszódniuk kellene, de mégsem ez történik. A kvantumkísérletekben látjátok az eredményeiket, de elektronmikroszkópon 

keresztül nem látjátok meg őket. Létezniük kellene, hogy előidézzék a kísérlet eredményét, de nem teszik, láthatatlanok. 
 

Kedveseim, ezek nem láthatatlanok, hanem többdimenziósak, pont úgy, ahogyan gyanítottátok. Tehát, ez eljuttat minket 

ehhez. Ezért hát az emberi testen belüli minta, amiről beszélünk, ami sok molekulán belül létezik - beleértve a DNS-t is -, 
csak akkor látható, ha egy többdimenziós erőnek van kitéve. Hadd mondjuk el ezt újra más szavakkal, társam! Így szól 

tehát újra. A bizonyos molekulákban gyanított energia akkor fogja megmutatni önmagát, amikor más 
kvantumenergiáknak teszitek ki azt. Csak ekkor látjátok meg, hogy mi is van ott. Amikor pedig elkezditek meglátni, az el 

fog kezdeni mintákba csoportosulni. Olyanokba, amiket nem igazán fogtok felismerni, mert nem találkoztatok velük a 3D-

s biológiában, de mindig is sejtettétek, hogy léteznek. 
 

Mondjuk ki, hogy mit is gondoltok, mi ez! A "megfiatalodás csoportja". A megfiatalodási mintának ott kell lennie. Bizonyos 
kísérleteknél ez megmutatkozik egy pillanat erejéig, aztán megáll. Néhányan a mágnesességet alkalmazták, mint 

többdimenziós erőt, hogy felfedjék a mintát. A kísérlet a következőképpen zajlik. Veszitek a keveréket, hozzáraktok 
bizonyos mágneses mezőket, rápillantotok - a legjobban ezt egy elektronmikroszkóppal tehetitek meg - és keresitek azt, 

amire ott számítotok. Majd megpillantjátok, meglátjátok egy darabkáját - ott van.  

 
Hány évvel ezelőtt beszéltünk nektek a mágnesességről? Hány évvel ezelőtt mondtuk már nektek, hogy a mágnesesség 

egy olyan mező, ami része lesz a biológiának? Amikor kapcsolatba kerültök azzal, amit "megtervezett mágnesességnek" 
neveznek, és amikor megtanuljátok, hogy hogyan hozzatok létre megtervezett és célirányosan elhelyezett mágneses 

mezőket, akkor fogjátok látni a dolgokat megtörténni. Ám nem egy sima mágnessel, az nem elég jó. Ennél többel kell 

előhozakodjatok! De kedveseim, amikor megteszitek, akkor az egy többdimenziós erő lesz. Apropó, a mágnesesség 
többdimenziós erőnek minősül, ami fel fogja fedni a megfiatalodás molekuláit, a mindenben benne lévő mintát. A mintát, 

ami mindenben ott van! 
 

A spontán gyógyulás az, amikor bizonyos esetekben, a túlélés, a félelem, vagy az isteni közbeavatkozás által, az emberi 

lény tudatossága aktiválja a mintát. Ezt újra és újra meg újra láthattátok. Az egyik dolog, ami a biológiában be fog 
következni, az a "kvantumság" elismerésének a növekedése. Elkezdődik az életerő megteremtésének tanulmányozása, 

ami a kvantumenergiáknak való kitevés miatt más. A mintára való ráhatásnak köszönhetően részben látható lehet a 3D-
ben. Amikor helyes a ráhatás, akkor meg fogja mutatni magát. Aztán a dolgok elkezdenek mozgásba lendülni. 

 
Nos, most lapozzunk! Tudósok, most már megállhattok, mert olyan dolgokról fogunk beszélni, amire maximális 

szemforgatás lesz a válasz. Azt fogjátok mondani, hogy ez nem lehetséges így, ilyen módon, egyszerűen nem... amikor is 

felfedem, hogy a Veleszületett micsoda. Az okos test, amit Veleszületettnek neveztek, teljes irányítással bír a 
megfiatalodási mintára való ráhatás felett. Amikor többdimenziós erőket alkalmaznak, akkor a Veleszületett látja azt, és 

arra hat, amire hatnia kell. A Veleszületettnek, az okos test intelligenciájának nincs olyan forrása, amit forrásként 
nevezhetnétek meg - nem az agyból származik. A Veleszületett nem agyi funkció. Az agy egy olyan számítógép, ami 

veletek együtt él - túlél. Tesztek valamit, az pedig emlékszik rá. Ha az fájdalmat okoz, akkor nem ismételitek meg. Olyan 

tapasztalatokkal rendelkeztek, amelyek a pillanatról pillanatra történő túlélésben segítenek. Emlékeztek, ez van az 
agyatokban. A kreatív dolgok, amik megtörténnek, a tobozmirigyből származnak.  

 
Elmondtuk nektek korábban a következőt. Azok a dolgok, amelyek mindkettőt meghaladják, részei annak a 

hármasságnak, amiről elmondtuk, hogy a szívet is magába foglalja. A szív annyira fontos! Valójában néhány olyan 
dologban is részt vesz, amiről a tudósok azt mondják, hogy azt az agy végzi, ám a szív az, ami ezt teszi. Vannak, akik azt 

fogják mondani: "Nos, nézd, a szívben nincsenek agyi funkciók." Óh, de igen, vannak! Szinapszisok vannak a szívben, ha 

meg akarjátok őket keresni. Mágnesesség van a szívben, ha meg akarjátok keresni. Sok minden van a szívben. Az nem a 
Veleszületett. Tehát, mi is az? Hogyan is működik, és mi is fog történni? Beszéltünk a múltban az emberiség jövőbeni 

másmilyenségéről. Eme jövő egy részei a sokkalta fejlettebb Veleszületettel megszülető gyermekek lesznek. Más 
szavakkal ez azon képesség, amivel összekötitek az elmúlt életeitek és a jelen életöltőtök tapasztalatait. Tehát, nem 
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követitek el újra ugyanazt a hibát. Ez hát a Veleszületett. Még nem mondtam el nektek, hogy ez honnan is származik, 

ugye? Elmondom. 
 

A gyermek megégeti a kezét a sütőn, és többé sohasem érinti meg azt a hátralévő életében. Ez egy agyi funkció, nem 

igaz? Van ehhez bármi köze is a Veleszületettnek? Óh, igen. Látjátok, a Veleszületett - az okos test - egyeztet az aggyal, 
ezek szerves egészt alkotnak. Tehát, figyeljetek ide! Itt jön az, amit a Veleszületett az újszülöttel fog tenni. Az újszülött 

nem fogja megérinteni a sütőt, mert emlékszik rá az elmúlt életéből, hogy az milyen. Áthozza, és ezt ösztönnek fogjátok 
hívni. "Ne érintsd meg a sütőt!" Az újszülött azokra az elkövetett hibákra is emlékezni fog, amik érzelmi gyötrelmet 

okoztak, és nem ismétli meg őket újra. Áthozza az elmúlt életek hibáiból származó bölcsességet. A hibák egy része 

érzelmi szinten tűnt fel, vagy fizikai szinten, az agyban. Ez a tobozmirigy vagy a szív is lehetett volna, de a Veleszületett 
fogja ezt összekötni és segíteni az újszülöttnek emlékezni rá, illetve ösztönként azt érintetlenül továbbadni.   

 
Elmondanom nektek, hogy mi az a Veleszületett. Ez zavarba ejtő dolog, mert aztán linearizálni fogjátok. Nem lesztek 

képesek megérteni, hogy hogyan is megy ez át az egyik életből a másikba, mert nem tudjátok, hogy a többdimenziós 
dolgok hogyan működnek - különösen akkor, amikor annak a lélekhez van köze. "A Veleszületett nem a lélek, ugye?" 
Tévedtek. Van egy héber szó, ami (járművön való - a ford.) utazást jelent, ez pedig a "Merkaba". Az emberi lény 

Merkabája pedig még soha nem lett igazán pontosan meghatározva. Hogy mi is az, és mit is csinál. Minden emberi lény 
Merkabája hatalmas, 8 méter széles. 

 
Itt van, hogy mi is ez. Ez az a többdimenziós mező, amit többtrilliónyi DNS molekula teremt meg. A DNS molekulák 

azonosak az egész testben, minden egyes közülük ugyanolyan. Egyediek a számotokra és egyformák. Amikor találkoznak 

- ha így akarjátok mondani, és hát ők mindig együtt vannak -, egy mezőt hoznak létre a test körül. A mező 
többdimenziós. Spirituálisan mindig is így tekintettek rá és Merkabaként volt ismert. Üdvözöllek a Veleszületettnél! A DNS 

együttesen az, ami maga a Veleszületett. A DNS-t nem lehet darabokra szedni, hogy az ez vagy az - vagy együttest alkot, 
vagy nem. Hadd mondjak el nektek valamit! A DNS dönti el, hogy mikor haltok meg. A Veleszületett dönti el azt, hogy 

mikor is haltok meg. A körülöttetek lévő mező fogja "kilehelni a lelkét", nem pedig az agy. Persze ha a szív áll meg, akkor 
semmi sem működik tovább, az maga a halál. De mi van akkor, ha a vese mondja fel a szolgálatot? Mikortól biztos a 

halál, amikor az már nem tud ezt vagy azt feldolgozni? Néha a halál teljesen érthetetlen időpontban következik be. Azok, 

akik ezt újra és újra látják a kórházakban, tudják, hogy valami más olyan dolog is zajlik a testben, amit én a "halál 
intelligenciájának" nevezek. Amikor a Veleszületett látja az előtte álló szenvedést, és nincs több remény, akkor a 

szenvedésen való keresztülmenetel helyett inkább egy lezárás történik. Ez hát a Veleszületett, az okos test, mert az 
valóban az. Ugyanúgy a Veleszületett az - figyeljetek, figyeljetek! -, ami visszatér a következő életöltőbe, mert 

kapcsolódik a lélekhez, a tobozmirigyhez, valamint mindenhez. Ez a Merkabátok.  

 
A Merkabátok ugyanolyan, mint a legutóbbi alkalommal, pont úgy, ahogyan a lelketek is. Olyan más mintázatú DNS-t 

hordoztok, ami ugyanazzal a Merkabával rendelkezik, mint a legutóbbi alkalommal. Ezt adjátok össze! Nem tudjátok, mert 
ez egy olyan mechanika, ami többdimenziós, spirituális. Olyan csodálatos tudni azt, hogy ti, a lényetek magja az, aki újra 

és újra átjön. Ha igazán találkozni tudnátok önmagatokkal az előző életben - és néhányatok meg is tette - akkor 

egymással találkoznátok. Más arc, ugyanazzal a Merkaba. Más arc ugyan, de ugyanaz a lélek, ugyanaz a Veleszületett. A 
Veleszületett tud mindent minden egyes életöltőről, amivel csak rendelkeztetek. A Veleszületett jobban ismer benneteket, 

mint ti most magatokat. Amikor elkezdtek kapcsolatba kerülni a Veleszületettel, ekkor kezdenek el megtörténni a dolgok, 
beleértve a megfiatalodás mintájának aktiválására vonatkozó képességet is. Figyeltek? Ez fog megtörténni. Az emberiség 

számos ok miatt fog elkezdeni hosszabban élni. Amikor lassan képesek lesznek ezt mesterségesen aktiválni más 
kvantummezőkkel, akkor ez a megújhodása lesz annak, ami a Megfiatalodás Temploma volt. Mondtuk nektek, hogy ez 

visszatér, csak másképpen fog kinézni. A másik dolog pedig ti vagytok - ti önmagatokkal. Hány alkalommal mondtuk el 

ezt nektek? Azt, hogy amikor az emberi lény tudatossága végül finomhangolódik az élet és a mesterlét tulajdonságaival, 
akkor nagyon hosszú életet fog élni. 

 
"Tehát Kryon, hogyan illeszkednek mindebbe az őssejtek?" Ez az, ahol a minták vannak. Ez az, ahol a minták vannak, és 

az őssejtek minden egyes sejtben jelen vannak - még mindig ott vannak. Még ha ez ellentmondásos is, erre mutat 

minden és tanulják is. Létezik egy olyan gyorsítás az őssejt-technológiával kapcsolatban, amit kutatnak, bár ez igazából 
nem szükséges. Eljön majd az idő, amikor a saját őssejtjeiteket fogjátok használni bármely más forrásból származók 

helyett, mert ezek azok a mintával rendelkezők, amit valójában szeretnétek: a Veleszületettével. Olyan dolgok érkeznek, 
amikre nem számítotok. "Mikor érkeznek meg Kryon?" A válasz: igen. Amikor megengeditek nekik, hogy jöjjenek. Amikor 

elég fény lesz a bolygón. Figyeljetek ide! Amikor elegendő fény lesz a bolygón, és amikor ezek a felfedezések nem 
lesznek fegyverként felhasználva. Nos, ez az, amikor meg fogjátok kapni őket. Hallottatok? "Ez mikor lesz?" Amikor 

megteremtitek. 

 
Kedveseim, jelenleg a fény és a sötétség küzdelmében vagytok benne - ezt tudjátok. Amikor ennek vége, és a fény kerül 

túlsúlyba a bolygón - mondhatni a becsületesség elkezd győzedelmeskedni a tisztességtelenség felett az üzleti életben, a 
kormányzatban, és minden dologban - akkor kezditek majd meglátni a váltást abban, hogy mi az, amit az emberek 

elfogadnak és mi az amit akarnak. Ez először az emberekben kezdődik, és aztán átszivárog ezekre a dolgokra is. Ezek 
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már folyamatban vannak. Közülük néhányat tulajdonképpen most fedeznek fel. Azért mondom ezt el nektek, mert Kryon 

nem beszél olyasmiről, amit még nem fedeztek fel. Fel kell őket fedezni, és ez meg is történt. Legnagyobbrészt ezek a 
csecsemőkorukat élik, és sok időt fog igénybe venni mielőtt kifinomodnak. De a minta ott van, és néhányan már látják is.  

 

"Kryon, mit fog csinálni a minta?" A válasz: pontosan azt, amit gondoltok, hogy tenni fog. A sejtmegújulás majdnemhogy 
tökéletes lesz. A telomerek nem fognak megrövidülni. A test nem fog öregedni. "Kryon, ez társadalmi problémákat fog 
teremteni. Túl sok ember, túl kevés táplálék." Kimondhatom ezt még egyszer? Hogy ti milyen 3D-sek vagytok! Rá fogtok 
jönni, hogy mitől lesznek a kisbabák, és bölcsebbek lesztek ez ügyben. Rá fogtok jönni, hogy hogyan teremtsetek 

többdimenziós módokon ételt a bolygó számára. Tudjátok, hogy mi történik, amikor többdimenziós jóindulatú energiákkal 

megvilágítjátok a magokat? Hát az nem GMO. (Kryon nevet) A bolygó maga egy jóindulatú jelzésként fogadja el, pont 
úgy, mint a Veleszületett a mintát. A növények életereje szintén rendelkezhet ilyesmivel. El tudtok képzelni tökéletes 

gabonatermesztést 5-6-szoros hozammal, permetezés nélkül, nagyon kis trágyázással, magától növekedni, mert 
életerőként felismeri ezt, és szükségetek van arra, hogy növekedjen? Micsoda egy elképzelés! Lehetséges, hogy az 

emberi tudatosság még a növényekre és az állatokra is kiterjedhet? Ez csak a kezdet. 
 

Egy kis bepillantást adok most nektek egy csodálatos jövőbe. Azok, akik hallgatják és azok, akik most mint emberi lények 

előttem ülnek, ugyanazt a dolgot mondják: "Nem jöhet elég hamar mindez. Legyen meg most! Mikor, de mikor Kryon?" 
El szeretném mondani nektek, hogy legyetek csendben, mert ott lesztek. Lehet, hogy kicsit másképpen fogtok kinézni, de 

ott lesztek! Kedveseim, öreg lelkek vagytok, és nem végeztetek még a bolygóval. Ott lesztek, hallotok engem? Azt 
szeretném, ha készen állnátok erre! Azt szeretném, ha megünnepelnétek ezt, tudván, hogy ez fog megtörténni! Azt 

szeretném, hogy meglássátok az igazságot ebben a közvetítésben! Azt akarom, hogy a Veleszületettetek most tegyen 

próbára engem! A Merkabátok erőteljes, és olyan sokan van belőle a teremben. Tegyetek próbára, és érezzétek, hogy mi 
van jelen! Tudjátok azt, hogy ez igaz, és a tietek, amiatt, amit tettetek, és tesztek. Ez az örökségetek, a jövőtök, és 

ennek itt az ideje. 
 

És ez így van. 
 

Kryon  
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