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A DNS valódi természete 
New Yersey, Hasbrouck Heights - 2004. november 13. 

( Forrás: http://www.kryon.com/k_chanelDNA04.html ) 
 

 
Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 

 

Sokszor mondtam már ezt nektek, de nemcsak ez vagyok: a fivéretek és a nővéretek vagyok, a részetek vagyok és ti az én 
részeim, még akkor is, ha ezt most nem értitek. Ha majd kiléptek a 4D-nak nevezett keretből, mindenki számára nyilvánvaló 

lesz ez a tény. 

 

Néhányan közületek, látva szavaimat, messze többet láttok szavaknál. Érzitek fivéreitek és nővéreitek ölelését. Lehetséges, 
hogy megéreztétek valós lényetek időtlenségét? Ha érezted ezt, csakis azért lehet, mert ez az igazság kivetülése. Mi 

mindannyian egyaránt szentek vagyunk - részei és darabkái annak, amit ti Istennek neveztek. 

 

Valójában nem újak azok a fogalmak, amelyeket hozunk, de folytatjuk a 4D-ban élő emberiség buzdítását. (Kryon az időt is 
külön dimenziónak veszi, tehát mélység, magasság, szélesség és idő - fordító megjegyzése) Ez itt egy kedves hely és jól 

ismerlek mindannyiatokat. Ismerem a fiatalokat, akik most indulnak az életbe... azokat, akik sokkal többet tudnak, mint a 10 

évvel ezelőtti fiatalok. Ismerem az idősebb Fénymunkásokat is, akik eljöttek ide és felpezsdültek attól, hogy ilyen hosszú 
ideig ilyen közel lehetnek a Szellemhez. Ha megnézed az ifjakat és összehasonlítod őket az idősebbekkel észre fogod venni, 

ami mindannyiukban közös: birtokolják az Isteni tudatosságot a DNS készletükben. Időtlenek és jelen pillanatban eltérő 
biológiával rendelkeznek. Más körülmények közt képesek találkozni és megosztani egymással azt, hogy mindig is ismerték 

egymást és nincs hiány érdeklődésben, kiforrottságban. Ez nyugtázása annak, hogy bizonyos szinten, az életkor nem fontos 

és nem tesz különbséget. Még az élettapasztalat sem számít egy bizonyos szinten. Csakis az Istennek való tiszteletadás, ami 
összeköt mindannyiatokat. 

 

Tudom, kik vagytok! És ez nem azért van, mert hallottalak meditálás közben, vagy imádkozni, hanem azért, mert a Szellem 
ott ül a vállatokon. Tudtátok ezt? Részei vagytok a kollektív kvantumnak - egy mindent tudó szeretet energiának, aki 

pontosan tudja, hogy min mentek keresztül, ismeri félelmeiteket, a kihívásokat és a kérdéseket. Amikor legközelebb 

meditáltok, próbáljatok meg csupán ülni a padlón és ne szóljatok egy szót sem. Ne gondoljatok azokra a dolgokra, amit meg 
akartok valósítani vagy befejezni, mert a társatok, akit Istennek hívtok, ismeri mindezt. Elfelejtitek, hogy minden pillanatban 

veletek vagyunk. 
 

Életélményetek a Földön sokkal fontosabb, mint gondoljátok. A szabályok, amelyeket jelen pillanatban is tapasztaltok - a 

kihívások, a döntések, amelyeket meg fogtok hozni, még azok is, amelyeket akkor hoztok meg, mikor hazamentetek innen - 
a legfontosabb dolgok az Univerzumban számunkra... éppen annyira, amennyire nektek is azok! Ti vagytok az előfutárok, a 

fény a hajnalban a sötétből kivezető úton. Ti vagytok azok, akik ma is vettétek a fáradságot, hogy megtudjátok: van-e 
mindezeknek valami értelme. 

 
Itt vannak azok is, akik immár változást okoztak a bolygón és dicsőítitek őket. Egyesek viszont közönségesnek érzik magukat. 

Azt mondom ezért: "Ugyanannyira vagytok hatással a bolygó változására, mint Yawee." (utalás a Todd Ovokaitys-nek adott 
becenévre, aki az imént beszámolót tartott a dél-afrikai útjáról és a meleg fogadtatásról, amit az AIDS kutatásaiért kapott.) 

 

A mai üzenet ismét a biológiáról fog szólni, tudományos stílusban (ez már szokássá vált az éves Keleti Parti találkozókon). Az 

információ, amelyet ma kaptok, átírásra kerül és garantálom, olyan helyen kerül rá sor, hogy a tudományotok három éven 
belül igazolni fogja. Ti ezt most itt megkapjátok, jó előre (mosoly). Ez több mint egyszerű jövendölés, mert amikor az emberi 

DNS-ről beszélünk, valójában egy életerőről beszélünk, amit már kezdetek teljesen megérteni. 

 
Még egy pillanat és kezdjük... 

 
Ez egy spirituális alkalom... egy kedves alkalom... bármit is jelentsen ez számodra! Befelé fordulhatsz, megérintheted a 

Felsőbb Énedet és jobban megértheted a tudományos részt, melyet ma feltárunk előtted. És ha tudósként jöttél, veled is 
szeretettel ismertetjük ezeket a dolgokat. 

 

Olyan információkat közlünk veletek, amelyek a Földön mindenképpen fel lesznek fedezve. Mégis szeretjük ezt tenni! Hogy 
aztán mondhassátok, hogy itt hallottátok először! 

 
Tárgyalás a DNS-ről 
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Úgy folytatjátok a DNS tanulmányozását, mintha az egy statikus dolog lenne. (mintegy képlet, vagy tudományos elvárás) 
Rögtön elmagyarázom ezt a megjegyzést. Amikor a társam elkezdte ezt a munkát, nem beszélt túl sokat a DNS-ről. A 

mágneses háló megváltoztatása óta mindenki csak erről beszél! Ami lineárisan e 16 év alatt történt, az elképesztő! Nem 
csupán tudományos téren, hanem az ezoteriában is, amióta még feliratozzuk is a DNS rétegeket. Héber neveket adunk nekik. 

 

Néhányan megkérdezték: "Miért pont a Héber? Miért nem valami ősi nyelv, mint például a Lemúriai esetleg a Sumér?" A 

válasz a következő: keress egy Sumér vagy Lemúriai szótárat és megtesszük... de nem fogsz találni. Tehát a bolygó 

leglényegesebb nyelve a Héber, amit a legtöbben értenek, a legmélyebb értelmű és tartalmazza a teremtés magját. Ez a 
haladásunk iránya, meg fogjátok látni, hogy a tudomány is ezt fogja tenni, amint megértik, mennyire mély értelmű nyelv ez. 

 
Elkezdjük beazonosítani a DNS rétegeit és megkísérelünk egy interdimenzionális képet adni arról, hogyan illeszkednek 
egymáshoz. Ez egy lehetetlen feladat, mert számotokra: a 12, egy sor. Itt az egyes réteg, aztán a kettes, majd a hármas, a 
négyes és szép sorban a többi. Nos, nem így van! A rétegek egymáson vannak és nagyon komplex módon érintkeznek 
egymással. Például beszéltünk arról, hogy a 4. és az 5. réteg csak együtt tud működni, csak közösen tudják kifejteni 
hatásukat. Kérdezhetitek: "miért van az, hogy csak együtt tudnak dolgozni? Ha ez tényleg így van, miért nem egy réteg a 

kettő? Miért létezik a kettő külön-külön?" A válasz: "igen". (nevetés) Lehetetlen színekről beszélni annak, aki sosem látott 
színeket életében. Lehetetlen elmagyarázni interdimenzionális dolgokat azoknak, akik 4D-ban élnek. 

 
Ugyancsak szóltunk kétféle DNS rétegről, ami hasonlóan hangzik, mindkettő kapcsolatban van az Akasha Krónikával. Az egyik 

személyes, a másik pedig univerzális. Ezek állandó kapcsolatban vannak egymással és információt cserélnek. Mindkettő 
kapcsolatban van az első szállal, a biológiai réteggel. Mindig "érintik" az összes többit, tehát egymásra kölcsönösen hatnak. 

Nem tudjátok begyömöszölni őket egy dobozkába, nevet adni nekik és meghatározni, hogyan működnek... én mégis mindig 
ezt teszem, hogy segítsek nektek megérteni. 

 

Ma este egy másik rétegről fogok beszélni és ti majd ismét be akarjátok rakni egy dobozba. Így morfondírozva: "Kryon erről 
beszélt és nagyon érdekes volt. Ez ezt meg azt csinálja..." mintha a többi nem azt tenné. Mind együtt működnek! Olyan ez, 

mint egy leves. Megízlelheted, mint a DNS információt. Az összetevők benne vannak, de nem tudod felcímkézni őket külön- 
külön. Egyszerűen ott vannak, együtt működnek, táplálnak, ízt adnak és örömet szereznek. Ugyanúgy, mint a DNS és mielőtt 
belefognánk ennek a témának, a tárgyalásába ismét emlékeztetlek benneteket, hogy ez csak egy töredéke a történetnek. 

 

A DNS vizsgálata 

 
Koncentráljunk először is a kémiai részre! Legtöbben nem vagytok tudósok, tehát közérthetően fogunk beszélni. Képzeljük el 

a DNS-t... egy cukor alapú molekulán függő csavart nukleotid pár. Ha elkezdjük tanulmányozni, megláthatjuk, hogy rengeteg 
van belőlük, de csupán 4 pár ismétlődik, nagyon gyakran és számos kombinációban. 3 milliárd bázispárt tartalmaz. 
Döbbenetes! 

 
Feltételezésetek szerint ez a hihetetlenül sok bázis pár alkotja a teljes Emberi génkészletet. Ezt mostanában fedeztétek fel és 

büszkék vagytok rá. De elárulom nektek, hogy dobozban vagytok és elfogultak vagytok! Mindjárt a DNS feltérképezésének 
kezdő tanulmánya elfogult! Azt gondoljátok, tudjátok, hogyan működik, de ez nem így van. Csakis olyasmit kerestek, amire 

számítotok, hogy meg fogjátok találni, mivel azt gondoljátok: tudjátok, hogyan működik. 

 
3 milliárd bázis pár! A géntérkép elkészült, de úgy fest, mint egy idegen nyelvű könyv, amilyet sosem láttatok még. Végül is 
minden oldalt le tudtatok fotózni és szimpla betűket kaptatok eredményül. Itt az ideje lefordítani az ismeretlen nyelvet és 
értelmezni, hogy mit mutat a térkép az Emberi génkészletről. És itt jön az elfogultság, mert a tudósaitok rögtön azt mondják: 

"Megállapítható, hogy rengeteg kód szerepel, de úgy látszik, csupán 3%-nak van egyáltalán valami funkciója. Elmondhatjuk, 
hogy ez a 3% végez mindent, mert ezek az emberi génkészlet génjeit alkotó fehérje-kódolt DNS részek. A maradék 97% úgy 
látszik, nem tesz semmit." 

 
A biológusok így folytatják: "Nem lesz túl nehéz megtalálni a szükséges válaszokat, mert felfedeztük, hogy a DNS 3%-a 
működik és a kb. 40 ezer génünk ebből a 3% fehérje-kódolt részből áll. Nekiláthatunk felfedezni, mi működteti a testünket. A 
maradék nagy mennyiségű nem fehérje-kódolt részeit eldobhatjuk, mert az csupán valahogy fennmaradt az evolúció során. 
Ez tulajdonképpen szemét." 

 
A tudósaitok a DNS 97%-át szemétnek nyilvánítják. Nos, van egy pár dolog, amiben hibázik ez az elmélet, még a 4 dimenziós 
valóságotok és logikátok szerint is. Ehhez meg kell vizsgálnunk egy-két dolgot. De mindenekelőtt nézzük, hogyan 

magyarázzák ezt! Áttekintve, a következőket állítják: "Nyilvánvalóan a nem kódolt DNS rész visszamaradt az emberi fejlődés 
során. Már nincs rá szükség és nincs is használatban, felesleges. Őseinknek szüksége volt rá, de ma már nem használatos." 
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És íme, hogyan igazolják a logikájukat: " A hagyma 36 milliárd bázis párral rendelkezik...tizenkétszer annyival, mint amennyi 
az emberi génkészletben található. Láthatjuk, hogy a hagymában is rengeteg a felesleg." 

 

Majd folytatják az okfejtést: "Egy hagyma sokkal kevésbé összetett, mint az Ember, tehát nyilvánvaló, hogy a természet DNS 
felesleget képzett ebben a zöldségben is, mint az embernél. Így működik a természet. A hagyma nem olyan értelmes, mint 
az ember." Tényleg? Meg szeretném jegyezni, hogy a hagymák nem háborúznak. (Nevetés.) Hagyjátok el a "tudom, hogy a 
dolgok hogy működnek" szindrómát. A hagyma jóval összetettebb, mint ahogy gondoljátok. Mi van akkor, ha utasításkészlete 
van arra vonatkozólag, hogyan tápláljon titeket és szoros, mély kapcsolatban áll Gaia-val... interdimenzionális szinten sokkal 
összetettebb, mint amin ti emberként keresztülmentek. Ez esetleg eszetekbe jutott? Lehet, hogy van oka, hogy ez el van 
rejtve... talán az, hogy szükség van kapcsolatra minden zöldség között a bolygón! 

 

Az emberi DNS 97%-a nem szemét! Vizsgáljuk meg a természetet! Hányan tanultatok arról a csodálatos folyamatról, amit 
evolúciónak hívtok? Csakugyan alaposan formálja a bolygót és rendkívül hatékony. Számos faj esetében láthatod, még a 

jelen életedben is. Azok a tudósok, akik tanulmányozták a biológiát igazolhatják, hogy azok a halak, amelyek az óceán 
mélyén élnek és nincs szükség a szemükre, visszafejlesztették őket. Azok a teremtmények, amelyeknek nincs szükségük 

lábakra, úszólábakat növesztettek. Ez nem mindig tart hosszú ideig, megfigyelhetitek a rovaroknál. Számos generáció 
megváltoztatja a túléléshez szükséges színeit attól függően, hogyan változik a környezetük, vagy a rájuk leselkedő 

ragadozók. 

 

Amint láthatjátok, az evolúció rendkívül hatékony. Nem termel szemetet, a módszer mindig a túlélés. Hogyan lehetséges, 
hogy az emberi DNS 97%-a szemét? Tényleg elhiszed, hogy a Hét Nővértől kapott magból mesterien és gyönyörűen 

kialakított biológiátok 97%-a szemét? Nem, ez nem így működik. 
 

"Akkor mi az igazág, Kryon?" - kérdezhetitek. 

 

Itt a mai első metafora: Beazonosítottátok a DNS kód minden betűjelét, majd a feltételezések közül a lehető legrosszabbat 

választottátok: Mély bölcsességgel és az összes létező tudásotok szerint eldöntöttétek, hogy csak egyetlen betű fontos a 
DNS-ben, mégpedig az "e" (persze ez képletes). Tehát csakis a szavakra fordítotok figyelmet a 3 milliárd bázis párból, 

mégpedig azokra a szavakra, melyekben az "e" megtalálható. Ezek után mindenki tudja, hogy azok a szavak, melyekben 
nincs "e", az a rész szemét. 

 

A korlátjaitok - e szegényes feltételezés alapján - azok, hogy a dolgok lehetséges működéséről kialakított tudásotok kihagy 

minden betűt, kivéve az "e"-t. A metafora szerit ez a betű véletlenül épp az elképzelésetek a gének működéséről és arról, 
hogy a gének az élet építőelemei, valamint, hogy csakis az aktív kémia az, amit meg tudtok figyelni működés közben. Ezen 

kívül a tudomány azt állítja, hogy a gének kémiailag a fehérje-kódolt DNS-ből épülnek fel. Ha nem látod a fehérje kódokat, 

vagy azon betűket, melyekből a fehérje kódok felépülnek, nem kapsz géneket, melyet az élet egyetlen fontos alkotóelemének 
tartasz. Az elmélet szerint ha nincsenek fehérjekódok a DNS-en belül, akkor az felesleges rész. Más szóval elutasítjátok az 

evolúció elméletét, előre megítélitek azt, ahogy a dolgok működnek és elhatározzátok, hogy mi a fontos és mi nem alapul az 
előfeltételezéseteken. 

 
Amiről beszélni szeretnénk neked, kedves Emberi Lény, pont a 97%, a "felesleg"... a hely, ahol az Arany Angyal található...ez 

az RNS, a RiboNukleinSav. Több, mint 120.000 génből áll az Emberi génkészlet. Egy napon majd meglátjátok, hogy igazat 
mondunk, mert ha csak az "e"-ket számoljátok, tényleg 40 ezret találtok! (Metafora ismét.) Nézzük meg a puzzle-t más 

szemszögből: A fehérje-kódolt rész a habarcs és a tégla az épületben, melyek folyamatosan készülnek a testen belül. A 

buktató az, hogy szorgalmasan tanulmányozzátok a fehérje-kódolt részt, mely csupán az épület tégláit (fizikai részét) mutatja 
meg. A kivitelező intelligencia és az a rész, mely az utasításkészletet tartalmazza, az RNS; és ez alkotja a DNS nagy részét 

is... de nem lineáris módon és következésképpen nem hoz létre olyan kódolást, aminek értelmét látod. 

 

Linearitásotokban elvárjátok, hogy a DNS szavaknak legyen bizonyos alakjuk, ugyanúgy, mint a matematikában vagy a 
számítógép programozásban. Ha ránéztek egy kódra, normál esetben van egy start és egy stop "jelzőtáblája". Indikátorok, 

amelyek lineárisak. Ez ugyanígy van a biológiában is, kivéve titeket, mert nálatok csupán a DNS 3% tartja be a lineáris 
jelzőtáblás szabályt. A 97% RNS-ben nincs kódolás, aminek értelme lenne. Ez interdimenzionális és annak megfelelő nyelven 

íródott és addig nem fogjátok megérteni, míg el nem kezditek használni a tizenkettes alapú matematikát. Akkor bele fog 
kattanni egy mintába, egy rácsba. Meglátjátok majd az ismétlődő részeket és sokat fogtok találni belőlük. Elkezditek majd 

koordinálni az RNS-t és a származási utasításokat, melyek a fehérje-kódolt részek. Az utasítási kódok 12 réteg mélyek. Azt 

kérdezem tőletek: ha valóban a DNS-t szeretnétek tanulmányozni, a tégláról akartok tudni, vagy a kőművessel beszéltek 
inkább, aki rakja a falat? A válasz nyilvánvaló. Most még csak a téglákat vizsgáljátok és azt, hogy hogyan helyettesítsétek 

őket, ha elromlanak. Úgy tűnik, nem törődtök a tégla rétegekkel, vagy a lenyomattal. 
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"Kryon, mi a titka ennek az RNS kommunikációnak? Azt mondod, utasításkészletei vannak, de hogyan kommunikálnak? 
Hogyan kommunikálnak a rétegek, amik nem láthatók, mert interdimenzionálisak?" Ahhoz hogy megválaszolhassuk ezt, a 
legjobb, amit tehetünk, hogy bemutatunk egy újabb réteget a 12-ből, amelyről még nem volt szó eddig. 

 
A kilencedik DNS réteg 

 

Már vártuk ezt az időt, hogy a kilencedik rétegről beszélhessünk. Csodálatos! Régóta váruk, hogy átadhassuk ezt az 
információt. Tudjátok: a kilenc a beteljesülést jelképezi. Kiegészíti az első réteg történetét. Mondtuk, hogy zavarba ejtő lesz 

és csak egy kicsit interdimenzionális. 
 

A kilencedik réteg neve Shechinah-Esh. Shechinah-Esh. Sajátos módon lefordítva: A Növekedés Lángja. Ez a kilencedik réteg. 

Hadd mondom el, hogy mi ez és hogyan működik. Ahogy a többi, ez is egy interdimenzionális réteg és egy ezoterikus 

információ: nem nyer bizonyítást amíg éltek. De néhányan tudjátok, hogy ez az igazság. Látni fogjátok, hogy a kilencedik 
réteg az, ami hiányzik az elsőből. Azt mondhatjátok majd, hogy a kilencedik réteg az, ami a "szemét-részt" munkára bírja. És 

majd amikor a kilencedik réteget és az elsőt összerakjátok, hozzájuttok a teljes kommunikációhoz a többi interdimenzionális 
réteggel. 

 

Ezek az utasítások az RNS-be ültetve, 97% mélységben, az összes DNS utasításkészlete, nem csupán az első rétegé. 
Következésképpen a kilencedik réteg a híd. A Növekedés Lángja. A felemelkedés kulcsa... a gyógyulásé. Híd a mesterléthez, 
híd az önbecsüléshez. Ez az, amit próbáltok elérni. Amit Kozmikus Szövedéknek hívtok az a kilencedik réteg energiája. 

 

Több is van itt: növekedés. Ha valaki azt mondja: "növekszik a DNS-em", azt mondják neki: "menj a kórházba". (Nevetés.) 

És, hogy hol van az egyoldalúság ebben az esetben? Hát ott, hogy a DNS-ről nem is feltételeztétek, hogy növekedhet. Azt 
vártátok, hogy ugyanaz marad, nem igaz? Vagyis egy növekvő DNS hatalmas problémának tűnhet! Közben tulajdonképpen 
ez az, amit el akartatok érni. 

 
A kilencedik rétegnek még saját védőszentje is van, St. Germaine. A Láng az elnevezésben St. Germaine Ibolyaszínű Lángja. 

Ez a gyógyítást, az erőt, a változást és az aktiválást képviseli. Ez az egyetlen DNS réteg, amely ily módon spirituális lényhez 
kapcsolódik. Ez a Növekedés Lángja - Shechinah-Esh - ez a híd a Mester-léthez. Valójában minden mester, aki valaha a 

Földön élt, ugyanazzal a DNS-sel rendelkezett, mint ti, csak aktivált és vibráló kilencedik réteggel! 
 

Fontos, hogy megértsétek - bármennyire is ezoterikusan hangzik -, hogy ez az igazság. Valójában van egy DNS réteg, mely 
azért felelős, hogy összekapcsolja a biológiai építőegységeket az Univerzum utasításkészletével. A tudomány azt mondja, 

hogy 11 dimenzió van, mi azt mondjuk, hogy 12 (12 ami nyilvánvaló és van még 24 ami nem). Tehát még a tudományotok is 

megérti az interdimenzionális fizika jelentőségét. Ideje ezt alkalmazni a biológiában is. 
 

"Kryon, hogyan lehet ezt alkalmazni?" Megmondom. Ahogy vizualizáljátok azt, amit tanítok nektek, az majd segít, hogy 

megértsétek, valójában mi is megy végbe belsőtökben. Nem szükséges érteni a kémiához, hogy meglássátok ennek a két 
rétegnek az összekapcsolódását. A kilencedik és az első együtt tíz a számmisztika szerint. A tízet visszavezethetjük az egy-re 

és az egy energetikailag az új kezdetet jelenti. Mikor elkezditek alkalmazni a numerológiát a DNS-nél, nagyobb értelmét 
fogjátok látni: arról kaptok információt, hogy mit tesz az egyik réteg, amikor a többivel egyesül. Erre alkalmazva az elemi 

numerológiát: a negyedik és az ötödik réteg mindig együtt dolgozik, tehát ők együtt kilencest adnak. Ez a kilences együtt 

dolgozik a kilencedikkel, amelyről most beszéltünk és a kilencedik pedig az elsővel. Összetett? Igen. Léteznek még ezen kívül 
rejtett üzenetek, arról mit tesznek és hogyan működnek, még az alapvető numerológiai kifejezésekben is. 

 
Vizualizáció 

 

Még nem végeztünk. Hadd vigyelek el benneteket oda, ahol a DNS van! Meg szeretném veled ismertetni a nukleotid méreteit. 
Szeretném, ha felfedeznéd a mérhetetlenségét. Gyere be velem ebbe a sötét szobába és nézd meg velem a DNS-t! 

 
Ebben a vizualizációban lásd egy pillanatra, hogy itt vagy és szemléled minden nagyszerűségében és dicsőségében. Nagyon 

összetett. Amíg "szemléled", elmondok két információt a DNS-ről, amiről eddig csak egyszer beszéltünk. A DNS-ben több van 
annál, mint amit eddig gondoltál róla. Kapcsold le a lámpát... most sötét van mindenhol. Olyan sötét, amennyire csak 

lehetséges... nagyon-nagyon nagy sötétség. A DNS még mindig itt van és te ott ülsz vele szemben és nézed. Semmit sem 

látsz. 

 

Most növeld a látásod erejét. Mondjuk tizenkét-ezerszer érzékenyebbre, mint normál állapotában. Kezdesz valamit látni, még 

ebben a teljes sötétségben is. A DNS fényt termel! Kezded látni! A szoba fényben úszik és a DNS izzani kezd. A DNS 
fotonokat termel, van saját energiaforrása, aktív. De ez még nem minden. Kérlek, élesítsd ki a hallásodat megahertz 

http://www.kryon.hu/


www.kryon.hu 5 /8 oldal  

tartományban, hogy érzékenyebb legyen, mint az emberi fül, vagy talán még a kutyáénál is. Hallj meg mindent, ami 
lehetséges és ébredj rá, hogy a DNS nemcsak világít, hanem énekel! Megahertz tartományban, a DNS hangot ad, vagy 

legalábbis amit ti vibrációnak hívnátok. És mindezt önmagától teszi. Egy fonál, amelyik tartalmazza mind a 12 
interdimenzionális fonalat, teljesen magától termel fényt és dalokat énekel. 

 

Erre azt mondhatjátok: "Nagyon kedves, Kryon, de mégis mit tegyünk ezzel?" Már mondtam, ha akarjátok, megláthatjátok 

laboratóriumi körülmények közt is. Tényleg megláthatjátok, fényt termel és rezeg, túl azon a tartományon, mint amit 

várnátok. Ezeket a tényeket nem értitek és nem lettek még sehol lejegyezve. A DNS vibrál és a szó szoros értelmében 
hangenergiát termel. 

 

Egy hiányos múltbéli kísérlet 

 

Nos, hagyjuk mindezeket most egy percre, hogy elvigyelek benneteket egy váratlan helyre. Azért teszem ezt, hogy 
rámutassak valami nagyon fontos dologra az előfeltételezéssel kapcsolatban. Szeretném, ha eljönnétek velem a múltba... egy 

laboratóriumba, Utah államba. Néhány évvel ezelőtt két nagyon ügyes elektrokémikus kutatótudós zsúfolódott össze egy 

alagsorban. Izgatottak voltak, nagyon-nagyon izgatottak! A vezetéknevük Ponds és Fleischmann. 
 

Látjátok? Hidegfúziót* szemlélnek, közvetlen maguk előtt! Olyan folyamatot szemlélnek, amely egy kémiai reakció 
maradványaként jött létre... valami, ami azért mutatkozott, hogy jelezze a hideg fúzió jelenlétét. Így bárki tudni fogja, ha 

valóban hidegfúzió jön létre és csakugyan létrejön! Ők pedig szemlélik és nagyon izgatottak. Titokban tartották. Nem avatták 
be saját kutatócsoportjukat sem, mert már a XXI. század Watson és Crick-jének tartották magukat. Ők lesznek azok, akik a 

Földre hozzák a hidegfúziót, hiszen éppen azt szemlélik és izgatottak. 

 

Az egyetlen szerencsétlen dolog, hogy rajtuk kívül senki sem látta ezt! Hatalmas lelkesedéssel jelentették be, talán nem 
eléggé tudományosan, mivel nem ismételték meg a kísérletet számos variációban és körülmények között. Világosan látták a 
két szemükkel és bejelentették, hogy bárki bármikor megismételheti ezt a kísérletet, ugyanezt az eredményt fogja kapni. A 

hiba csak az volt, hogy senki sem kapta ugyanazt az eredményt. A két tudós nevetség tárgya lett, elvesztették kinevezésüket 
és hírnevüket. A tudomány azt gondolta, hogy átverés volt. 

 

Manapság nem is tudni, mi lett velük, ugye? Íme némi információ, amit át szeretnék adni. Ez a két képzett tudós valóban 

hidegfúziót látott, mert valóban megtörtént. Abban a helyiségben, ahol ők voltak. Amivel nem voltak tisztában, hogy 
beskatulyázták magukat a tudományos gondolkodás tudatosságába. Azt gondolták, tudják, hogy működik, felszerelik és máris 

láthatják működni elvárásaik szerint. Emiatt úgy érezték, helyesek a beállítások és a feltételek, ami szerint végre lehet hajtani 
ismét. Teljesen érthetőnek tűnt. Amiről pedig nem tudtak: volt egy hiányzó elem, amihez ők "véletlen folytán" jutottak. Ez az 

elem nélkül sosem láthattak volna hidegfúziót. 

 

Egy alagsorban voltak és ott volt néhány olyan körülmény, amiről nem tudtak. Olyasmiről beszélek, amiről nemsokára a 
hírekből fogtok értesülni. Jelen pillanatban fennáll a lehetősége, hogy két éven belül láthatjátok...talán hamarabb is. Két 
dolog történt abban a helyiségben. Jelen volt egy gyenge mágneses mező, melyet egy generátor hozott létre egy olyan fal 

mögött, amelyet azóta már elbontottak. A másik, egy sokkal alapvetőbb dolog, mégpedig az, hogy jelen volt számos, olyan 

megahertz tartományban keltett oszcilláció, amelyet egy olyan berendezésnek egy része hozott létre aminek semmi köze 
nem volt az ő kísérletükhöz az alagsorban. Nevezzétek visszamaradott rezgéseknek, ha úgy tetszik, de jelen volt és énekelte 

a dalt. 

 
Kedveseim, azért láthatták a hidegfúziót, mert ultrahang szükséges ahhoz, hogy létrejöjjön. Nézzétek meg, mi történik ha 

beviszitek az ultrahangot az általatok ismert kémiába! Íme egy utalás a tudományosan gondolkodók számára: két ultrahang 

generátor szükséges ahhoz, hogy működjön. Jelen volt ebben az alagsorban egy anomália, hogy oszcillációs rezgések 
csillapították egymást, kis fázis eltolódással. Ennek a csillapításnak maradvány oszcillációi voltak, ami hozzáadódott a 

kémiához és olyan módon hatott rá, hogy eredményként létrejött a hidegfúzió. Néhányan tudni fogjátok, miről beszélek, 
páran pedig később értesültök majd róla, amikor megjelenik a hírekben. Kísérjétek figyelemmel! Hidegfúzió ultrahanggal. 

 
Azért meséltük el ezt nektek, hogy szemléltessük azt az információt, amit a DNS-re vonatkozólag elmondtunk. A DNS saját 

fényt termel és rezgéseket is megahertz tartományban. Ezek az elemek - melyek még soha nem lettek mérve és épp ezért 

nem is találhatók meg a tudományos feljegyzésekben - fontos szerepet játszanak az RNS-en belüli utasításkészletek 
kommunikációjában... ez az a 97%, amelyet a tudomány ki akar dobni. 
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Egy új DNS effektus 
 

Remélem, ezek most már kezdenek értelmet nyerni és kezd összeállni azzá, amit néhányan már át is éltetek. Dr. Todd 
Ovokaitys - akit mi most Yawee-nek hívunk - kísérletében felfedezett valami nagyon mélyreható dolgot. Ezt az effektust még 

nem nevezte el, ezért mi most megtesszük. Amikor egy bizonyos tudományos módon beszélsz a sejtjeidhez, különösen a 
DNS-hez és a jellemzők hibátlanok, valamint az energiaszállítás is megfelelő, sokkal nagyobb gyógyhatást érsz el, mint a 

ráfordított részgyógyítások összessége. 

 
Hadd hozzak egy példát... csak egy metafora. Tegyük fel, hogy az a munkád, hogy egy baseball labdát mozgásban tartasz 
egy pályán. A labda mozgása tart téged életben. Egyedül vagy, átdobod a pálya egyik végéből a másikba, majd átsétálsz a 

másik végébe és visszadobod. Majd folytatod a folyamatot, mert ahhoz, hogy életben maradj, a labdának mozgásban kell 
maradnia, ameddig csak lehetséges. Ez az egészségetekről szóló metafora... a labda mozgásban tartása. Hirtelen történik 

egy interdimenzionális folyamat. Maga a pálya elkezdett változni, tudatváltás történik és valami elképesztő dolog következik. 
Ahelyett, hogy átdobnád a labdát a másik oldalra és átsétálnál azért, hogy visszadobd: eldobod és valami láthatatlan dolog 

elkapja és visszadobja azt! Újra kipróbálod és ez a láthatatlan valami elkapja és visszadobja egy másik láthatatlan valaminek. 

Te ott állsz, nézed a körülötted zajló meccset, amint életerőt és egészséget hoz létre oly módon, ami eddig elképzelhetetlen 
volt számodra. Ez egy metafora, de talán segít nektek megérteni, amit a DNS valódi természetéről tanítunk nektek. 

Aktiválásra vár és az eredmény hatalmasabb lesz, mint az aktivációs folyamatok részeinek összege. 
 

Bedobsz egy labdát a játéktérre és bekövetkezik a csoda. Tovább mozog és mozog és mozog, mert a játéktéren jelen van 

egy energia, ami korábban sosem volt ott. Ó, lehet, hogy ott volt, de soha nem mutatta meg magát... egészen addig, míg 
egy kicsit másképpen nem dobtad a labdát. Ez a metafora Yawee munkájának lényege és ez az, amin az ősi Megújulás 

Templomában is dolgozott Lemúriában. 
 

A saját sejtszerkezeted és bizonyos külső források olyan üzeneteket küldenek, melyek utasításkészleteket tartalmaznak és 
hatással vannak a DNS egészére. Yawee olyan módon dobja be a labdát, amellyel szó szerint felébreszti a rejtett 

utasításkészleteket, melyek szunnyadtak és csak erre a folyamatra vártak. Így több gyógyulás következik be, mintha 

összegeznénk az egyes gyógyító folyamatokat. Ez csaknem olyan, mint amikor adsz egy kenyeret és egy halat valakinek és 
hirtelen megsokasodnak a halak is meg a cipók is. Érted? (Utalás Jézus példájára) 

 

Elnevezzük ezt az összetett folyamatot. Ezt a hatást a biológiában csak Yawee munkájában láthattátok, tehát hivatalosan 
Yawee Effektusnak fogjuk hívni. (Nevetés.) Ó, nem mondtam, hogy ez sokáig így marad. A tudomány ki fog találni egy olyan 
nevet, amit a tudósokon kívül senki nem fog tudni kimondani. De ti mindig hívhatjátok Yawee Effektusnak, ha akarjátok. 

 

Hadd mondjak még valamit erről. Többről szól a dolog, mint gyógyításról. Többről, mint biológiai és kémiai hatásról. Erről a 

következő és az utolsó bekezdésben fogok beszélni. Van még egy metaforám a DNS-ről, remélem, megértitek majd. 
Igyekszem egyszerűen fogalmazni. 

 
A zongora metaforája 

 
Tegyük fel, hogy az emberiség felfedezett egy gyönyörű zongorát. Ez tehát a zongora metaforája. Ezt a zongorát DNS-nek 

hívják. Ez nem csupán egy gyönyörű hangszer, amely bonyolult és képes számos hangjegyet harmonikusan egybefonva 
lejátszani, hanem egy művész is - akit Istenek hívnak - aki biztosítja a tökéletes hangzást. 

 

Ez a zongora játssza a dallamot, teljesen magától, örökkön örökké. A dallamot az Ember Egészségének hívják. A zongora 

szerkezetét pedig a "DNS rétegei"-nek. A zenészt, aki a zongorán játszik, a Tudatosság Életerejének hívják, aki maga az 
Ember. Tehát, rendelkezünk a DNS-sel. Tökéletes, a maga módján, létrehozza az egészséget és teszi ezt gyönyörűen, egy 

Ember biológiáján és tudatosságán keresztül és abban magában. 

 
Századokon át igyekeztetek tanulmányozni a zongora működési elvét. És csak a ma élő emberiség mondhatja el magáról: 

"Már képesek vagyunk látni a részeket! Felfedtük a zongora minden négyzetcentiméterét, tudjuk, mi mozgatja. Ismerjük a 
zenéjét, pengetni tudjuk a húrjait, tudjuk, hogy hívják őket, ismerjük a hangjegyek nevét, tudjuk, hány húr van benne, 
beazonosítottuk a dallamot és tudjuk, hogy kell rajta játszani." Ez az Emberi génkészlet feltérképezésének metaforája. MI a 
dallam, amit játszik? Hát, ez a származásunk története és a DNS fehérje-kódolt részei. 

 

Képzeld el, hogy van egy zongorád, egy dallamod és egy zenészed. Most nyugvó állapotban tudod megfigyelni, 
tanulmányozni. De, kedves Ember, azt határoztad, hogy ezt a forgatókönyvet berakod egy tudatosságdobozba! Hát, ezt 

határoztad: ez a gyönyörű zongora, ez a DNS csak egyetlen dallamot tud játszani... azt, amelyikről úgy gondolod, hogy 
hallani tudod. (Szünet) 
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Nevetséges, nem? A döntésed erről az egyetlen dallamról azon alapul, hogy még nem hallottál mást és azt gondolod, ez 
minden, amire a zongora képes. És a zongorista? Ó, hát az is mindig ugyanaz. Ennek így kell lennie, mert ez az élet lényege, 

úgyszintén statikus... megváltoztathatatlan. 

 

Hadd árulok el valamit: a DNS repertoárja korlátlan! Képes dallamot dallam után játszani! A zongorista úgyszintén! A zongora 
mellett nagyon hosszú az ülőke, arra biztatunk, hívj más zongoristákat is! Miért nem akarod meghívni Felső Énedet? 

Hihetetlenül jó munkát végez az összetettebb dallamokkal. Most már ketten ültök a zongora előtt, miért ne hívnád meg még 
egy-két vezetődet, esetleg egy védőszentet, annak erőteljes lángjával? 

 

Hallgasd ezt a zenét, tetszik? "Ó" - mondod akkor "Hát ez az, amit a DNS tesz. És ezenkívül semmi mást?" Kedves Emberi 

Lény, tudományotok látja ennek nagy részét és szemétnek tartja. Tény, hogy 97% arra vár, hogy eltávolítsák! Birtokoljátok a 
Föld legfejlettebb repülőgépét, de még soha senki nem látta mást tenni, mint taxizni le föl a kifutópályán. Ideje elkezdeni 
megérteni, miről szól a maradék 97%! Ezért nem csak a kémia felelős és nem csak Yawee felfedezései. Nem. Az Ember 

tudatosságának engedelmeskedik, nektek, imáitoknak, a fénynek. Az Emberi DNS felkészült a mesterlétre. Minden gyermek, 
aki a Földre születik, birtokolja a mesterlét magját. Ez az, ami történik. Megdöbbent az a tény, hogy a tudomány szemétnek 
nézi? Az igazság az, hogy ez változni fog. 

 

És ezennel végére értünk. De itt van még egy kérdés: "Kryon, mit tehetünk már most, hogy élvezzük az előnyét 
mindezeknek, még mielőtt a felfedezések megtörténnek?" 

 

Kedvesem, jól ismerlek! Nem emlékszel, amikor legutóbb is keresztülmentetek ezen és mégis visszatértetek? "Nem 
emlékszem"- mondod. Elszomorítja szívemet, hogy nem tudtok emlékezni. Ám ez része az Emberi létnek. Palástot viseltek, 
mely gátolja az emlékezést. Ti is ismertek engem, nem emlékeztek? Entitások billiói jönnek át a fátylon, segíteni az 
emberiséget. Itt ülünk veletek és fogjuk a kezeteket. A nővéreink és a fivéreink vagytok és ti ugyanúgy örökkévalók vagytok, 
mint mi. Nem láthattok és nagyon sokan nem is érzékelnek minket. Néhányan bizonytalanok vagytok abban is, hogy ilyesmi 
egyáltalán létezhet-e. Sokak számára nem is létezünk, mert kiesünk a valóságukból. De erről az oldalról nézve ti a család 
része vagytok. 

 
Nincs ennél nagyobb szeretet. Újra és újra elmondjuk. Isten, aki összetartja az Univerzumot... elég nagy ahhoz, hogy lássa 
keletkezni és megszűnni a világegyetemeket és elég kicsi ahhoz, hogy a szívetekben éljen. Gaia szerelmesei vagytok; az 

Univerzum szerelmesei. Így működik az emberiség, még itt ültök, néhányan kíváncsiak: "Mikor lesz már vége ennek az 
előadásnak? Más dolgom van." Semmilyen ítélkezés nincs bennünk ezzel kapcsolatban, azon kívül, hogy majd egy napon 
felismeritek, hogy amiről beszélek hiteles és igaz. 

 
Hogy mit tehetsz most? Miért nem fogod meg Felsőbb Éned kezét, most azonnal? Ne csatlakozz sehova, ne olvass semmit, 

csak ülj és tudd, hogy te Isten vagy. Majd készülj fel a növekedésre! Legyen ez olyan valami, ami a tiéd marad életed 

hátralévő részében. Ez nem olyasmi, ami jobb lesz, vagy rosszabb... ez csak megtörténik. Ha egyszer a növekedés 
elkezdődik, nehéz visszafordítani. Lépésről lépésre látni fogod nagyszerűségedet! 

 

Túl könnyűnek hangzik, ugye? Hogy bármikor magadhoz veheted és valóban "megláthatod"? Márpedig ez így működik és ezt 

tanítjuk évek óta. A bolygó legtöbb ismert mesterének tanítása arról szól, hogy használati utasítás nélkül szabályozhatjátok a 
természetet, vagy fohászkodhattok az elemekhez, anélkül, hogy előtte bármilyen tanulmányokat folytatnátok. Ez csakis azért 

lehetséges, mert mindannyian kapcsolatban vagytok velük oly módon, amit megpróbálunk elmondani... számotokra csodák, 

számunkra teljesen normális dolgok. 
 

Gyógyuljon meg minden betegség, amivel ma idejöttetek. Tudjuk, kik vagytok! Távozzanak testedből a nem odavaló dolgok, 
hisz újak gondolataid és megnőtt a DNS-ed! Tiéd az irányítás, ne hagyd, hogy bármire kényszerítsen. Legyen ez a gyógyulás 

alapos, valódi és tartós, most azonnal! Történjen meg, mert a hatalom megvan hozzá ebben teremben és az olvasó 

szemeiben is. 
 

És ez így van. 

 

Kryon 

* Maga a hidegfúziónak nevezett elektrokémiai folyamat az, amikor két nehézhidrogén (deutérium) atommag Hélium atommagot képez, megközelítőleg 
szobahőmérsékleten. A kísérlet és a módszer leírása nem célunk. De elemi fizikából ismerjük Einstein képletét az E=mc2-et. Ez azt hívatott előre jelezni, hogy 
ha a tömeget sikerül energiává alakítani, akkor hatalmas mennyiségű energia szabadul fel. Kryon erre a kísérletre utal fenti üzenetében. A nagyságrendek 
érzékeltetése érdekében ismertetjük két tudós: Dr Eugene Mallow és Dr Mitchell Swartz rádióriportban elhangzott magyarázatának részletét. 

http://www.kryon.hu/
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Egy város szükségleteinek minden Gigawatt-nap (a kilowattóra sokszorosa) energia előállítására 9.000 tonna szenet kell elégetni. Ennek következtében, a 
régi technológiával keletkezik 3.000 tonna széndioxid (CO2), 600 tonna kéndioxid (SO2) és 80 tonna nitrogén dioxid (NO2), valamint egyéb fizikai szennyezők 

(mint hamu és salak) tonnái, napról napra. 
 

Hidegfúzióval ugyanekkora energiamennyiség termeléséhez fél kilónyi deutériumot tartalmazó nehéz vízre van szükség, a melléktermék pedig két kilónyi 
Hélium. 

 

Sajnos ehhez a hihetetlenül jó hírhez hozzátartozik a következő is: Dr. Eugene Mallow-t 2004 május 14-én, Connecticut-ben, a rádióriport elhangzása után 
brutálisan meggyilkolták. A körülmények még ismeretlenek! 

 

Fordító - Hargitai Dóra 
Lektor - Vass Antal 
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