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Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 
 

A társam tudatossága még mindig itt van és ebben a folyamatban, amit közvetítésnek hívtok, a szék mellett áll. Ilyen 
közel van. Ez egy tanult mesterség és nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez a módja a közvetítésnek. Ez az, amit neki tennie 

kell. A 3D-s nézőpontjából tekintve, el kell hagynia a helyet, amely az agy, azért hogy lehetővé tegye, hogy a Teremtő 

Energia a Felsőbb-Énjén keresztül kitöltse az űrt és átadja az üzenetet. Régen a tulajdonságok egyike, amelyet 
állandónak határozott meg, az az volt, hogy képes legyen emlékezni mindarra, amit elmondott. Ezért nem megy bele 

olyan állapotba, ahol szétárad, csak olyanba, ahol jegyzetelhet. 
  
Ez a mérnök, neki maradnia kell, hogy megerősítsen, hogy ellenőrizzen és, hogy biztos legyen abban, hogy minden 

rendben van. Azért mondom el ezt nektek kedveseim, mert az egész folyamat, amit most láttok, az az emberiség 
számára általános. A meghívás nyitva áll, ahogy ismét elmondtam, mert nektek kell megtalálni ezt a magatok számára 

olyan módon, amely magába foglalja az intuíciótokat. Így az intuíciótok olyanná válik, mint, ahogyan Kryoné a számára. 
Megadja a nektek az üzeneteket, amikre és amikor szükségetek van. Nem csoportok, hanem magatok előtt azért, hogy jó 

utat mutasson, amikor hasznos útmutatásra van szükségetek. Azért, hogy észrevegyétek azt ha éppen nevetségesek, 
vagy ha éppen mélyen szántóak vagytok. Így van ez, az emberi lénynek mindig megvolt ez a képessége. Ebben az új 

kibontakozó energiában, elmondtuk nektek előző este azt, hogy minden eljövendő dolog és olyan dolog, ami újként van 

számotokra bemutatva, az valójában olyan dolgok folyamata, amelyek mindig is itt voltak. A dolgok ezen folyamatában 
úgy utaltunk rájuk, mint az időkapszulára.  

 
Előző este átvezettünk titeket néhány olyan dolgon, ami Gaia időkapszulája volt. A dolgok, amelyek a Kristályrácsban 

nyugszanak, amik mindig ott vannak, amelynek magjait a Teremtő Forrás vetette el, aki megalapozta az emberiséget, 

azok azok, amik megváltoztatták a DNS-eteket és 23 kromoszómába olvasztották össze. Mivel a plejádiak információi 
vannak benne. Az információikat, amikkel még mindig rendelkeznek, idővel fel fogják szabadítani. Ezek ötletekről, 

felfedezésekről és az emberiségnek, nem pedig a nektek személyesen szánt dolgokról szólnak. Ehelyett az időkapszula 
személyesen fog megváltoztatni titeket, pontosan úgy, ahogy gondoljátok. Már megint arról a titokzatos dologról 

beszélünk, amit DNS-nek hívunk. A DNS, a dupla spirál, az élet építő kockája, egy többdimenziós eszközként bontakozik 
ki. Néhányan közületek azt hihetik, hogy az emberiség számára szóló egyedi információkat tartalmaz. Ha ez így volna, 

hadd kérdezzem meg tőletek, hogy miért volt olyan könnyű a plejádiak számára az, hogy a 12 ezoterikus réteg közül 3 az 

övék legyen. A válasz az, hogy nekik is van DNS-ük és az nagyon is hasonlít a tietekre. Van még valami másom is a 
számotokra, amit fontolóra vehettek. Rendelkeztek valaki más 3 rétegével? A válasz igen! Mi a helyzet a 

szülőbolygójukkal, ami a magjaikat vetette el, vagy egymillió évvel a mienk előtt. Van a szülőbolygónak 3 rétege, amely 
valaki másé? A válasz igen! 

 

Amikor megismeritek, hogy mik is ők, akkor elkezditek meghallani a szülők neveit. Amikor elkezdtek az orioniak és 
arktúriaiak felől hallani, akkor az jelentőségteljes lehet a számotokra. Tudjátok, hogy van egy rendszer ezen a galaktikus 

platformon, amelyen éltek. Egy csodálatos rendszer, ami kortalan és olyan idős, mint maga a galaxis. Tudnotok kell 
valamit kedveseim. Van valami egyformaság abban, amikor a galaxisban élet keletkezik. Ezt végül fel is fogjátok fedezni 

akkor, amikor életre leltek a saját bolygótokon kívül a Naprendszeretekben. Amikor pedig mikrobiológiailag 

megvizsgáljátok és megnézitek, meg fogjátok találni a DNS-t. Ez történik, amikor elkezditek megérteni és rájönni arra, 
hogy az élet evolúciós folyamatában van egy hasonlóság. Valami, ami nem egyedi a Föld számára, de egy olyan hajtóerő, 

ami tulajdonképpen helyre teszi azokat a dolgokat, amik egy bizonyos módon rendszerbe szervezik őket. Egy rendszer, 
amely létrehozza a DNS-t és a DNS tényleg más lehet. Valóban a számok és kémia belül különböző lehet, de a folyamat, 

amit DNS-nek hívnak és a kémia, amit képvisel, az ugyanaz. Tehát azoknak, aki a magjaitokat vetettél el, van DNS-ük. 
Azoknak, akik az ő magjaikat vetették el, szintén van DNS-ük. Érdekes, hogy ezt a hasonlóságot egy napon megtaláljátok 

majd a kicsi legkisebbjében. Távoli helyeken, amik nem a bolygóról származnak. Elkezditek megérteni és rájöttök, hogy 

létezik egy rendszer, amely gyönyörű.  
 

Van egy időkapszula bennetek. A 3 plejádi réteg nem is olyan egyedülálló. Amit képviselnek bennetek az az, hogy 
léteznek és a szüleik is léteznek és az ő szüleik szülei is léteznek. Amit ezzel mondani akarok nektek az az, hogy a 

bennetek lévő időkapszula régebb óta él, mint a bolygótok. Azokat képviseli a galaxisban, akik sokkal-sokkal idősebbek 

nálatok, még az emberi fajnál is és ez bennetek van. Évekkel korábban elmondtuk nektek, hogy több van itt, mint, amit 
el tudtok képzelni. Ez csak annyira nyitja meg és tárja fel magát, amennyire az emberiség megengedi. Tehát most ebben 

a pár percben, szeretnénk egy metaforában megjeleníteni azt, amikor első alkalommal sétáltok bele a DNS-etekbe. 
 

Több, mint 100 milliárd DNS darabka van, amely mind azonosak a testetekben. A tudósok felfedezték a dupla spirált, 
részletesen elemezték, de még egyikük sem tette fel a nagy kérdést, hogy hogyan kommunikálnak? Egyként 

cselekszenek? A válasz igen! Hogyan tudnak összecsatlakozni? Hogyan tudnak egyként viselkedni? Van egy őket 
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körülvevő mező? Van tudatosságuk? Sohasem vizsgáltátok meg az ilyen fajta dolgokat az emberi testben. Még nem 

tudtok róla, de fogtok! Hogyan válaszol a DNS az agy tudatosságára? Mert a DNS nem gondolkodik, de az agyatok igen. 
A DNS-nek nincsenek szinapszisai, vagy logikája, az agyatoknak van. Hogyan válaszol a DNS a szívedben található 

neuronokra, mivel sokkal több van ott, mint az agyadban. A szív gondolkodik? Ezen kérdések mindegyikére meglesz a 

válaszotok, amikor végül is megértitek a rendszert. A DNS nagyobb, mint gondolnátok. A folyamat nagyobb annál, mint 
gondolnátok. Hadd vezesselek bele titeket egy olyan módon, amely értelmezhető lesz a számotokra. Történetként 

elmesélve, egy metaforába ágyazva, megengedvén számotokra, hogy a folyamatban érezzétek magatokat egy kicsit és 
elgondolkodjatok azon, amit mondani fogok nektek. Az pedig gyönyörű. 

 

Az energia, amiben most vagytok, az a történelem hátralévő részének a kezdete. Idővel úgy fogja feltárni magát, mint az 
eddigi történelemtől különbözőt. Látni fogtok felbukkanni dolgokat, melyek közül nem mindegyik olyan távoli. Ez 

emlékeztetni fog titeket a mai találkozásra és arra, amit a társam tanított. Valóban túlléptetek azon a ponton, ami az 
egész galaxis számára lényeges, amelyben éltek. Ismét elmondom, hogy vannak, akikkel még találkoznotok kell. Azokkal, 

akik ismerik a neveiteket és, hogy mit tettetek itt. Ebben a pillanatban is azt ünneplik, hogy a szabad választás egyetlen 
bolygója, valami mássá vált. Azzá a bolygóvá vált, amelyik választott. Éppen most, ahogyan itt ültök, van egy másik 

bolygó is, ami a háttérben "készül". A galaxis középpontjától számítva, kevesebb, mint a negyedénél, készen állva arra, 

hogy elültessétek a magokat benne. Egy kissé odébb van még, de ez a mélysége annak, amit tettetek. Elhagytátok annak 
a lehetőségnek a határát, ahonnan megtehettek valamit egy olyan területen, ahol ezt már megtettétek. Ez a labda olyan 

mértékben forog, hogy már nem tudjátok megállítani. Drága öreg lélek ebben a teremben, lehet, hogy idősek és 
törékenyek és egész életükben nem értették meg, hogy mi történt, de a gyerekeik tudják. Azok gyerekei pedig tudni 

fogják és másképp érkeznek meg erre a bolygóra, mint, ahogyan ti jöttetek. A DNS-ük más, mint a tiétek. A kvantum 

része a régi helyett az új energiát és ötleteket veszi fel. Azokat, amikre ti még csak nem is gondoltatok. Azt, hogy hogyan 
építsenek egy olyan bolygót, ami nem népesíti túl magát, mert ez így ésszerű. Nem fogják kihasználni az erőforrásokat és 

kizsigerelni azokat, mert az nem ésszerű. Helyette mindig meg fogják találni az új módjait annak, hogy hogyan tegyék 
meg azokat a dolgokat, amelyekről mindig is álmodtatok. Apropó, a gyerekek gyerekeinek a gyerekei, ti lesztek.  

 
Gyertek velem erre az utazásra! Van egy időkapszula a DNS-etekben. Képzeljétek el egy pillanatra azt, mintha egy ház 

előtt állnátok. A ház a saját DNS-etek metaforája. Egy dupla spirál fogja képviselni az egészet, azért hogy ne legyünk túl 

bonyolultak és, hogy ne kerüljetek el egy olyan helyre, ami zavaros. Helyette legyen inkább ez egy utazás velem. 
Csináltatok már hasonló dolgokat korábban is. Szeretnélek bekísérni ebbe a házba titeket. Ha kinyitjátok a ház ajtaját, 

akkor, amit látni fogtok, az egy hosszú folyosó lesz, sok ajtóval. A metafora az, hogy mindegyik ajtó, a DNS-etek egy-egy 
energiája. Néhány ajtó nyitva áll, néhány zárva van. Ahogy besétáltok erre a helyre, észreveszitek, hogy a neveitek 

mindenhol ott állnak és, hogy ezek ti vagytok. Ez a kvantum biológia belépő központja, amit dupla spirálnak hívnak. A 

rejtélyes kémia helyett, amelyet soha nem kezdenétek el megérteni, valamint a kvantum energiák helyett, melyet nem is 
láttok, ez csupán egy folyosó ajtókkal. A 3D-be áttéve tehát, megérthetitek, hogy, mi is következik. A zárva lévő ajtók, 

olyan ajtók, amelyeket végül képesek lesztek kinyitni. Az a tény, hogy néhány közülük már nyitva állnak, egy történetet 
mond el a számotokra. 

 

A DNS már egy bizonyos módon működik, mert a nyitott ajtók a működő részek. A zárt ajtók azok, melyek még nem 
működnek. Ez azt is elmondja nektek, hogy a DNS, mint komplett egész, nem működik, csak az ajtók némelyike áll nyitva 

ebben a létezésben a Földön, ebben az időben és ez most fog elkezdeni megváltozni. A következő években elkezdenek 
ezek az ajtók kinyílni és ez nem a kémia, nem a fehérjék és nem a kiegészítői lesznek. Ti lesztek azok, egy új valóságra 

ébredve, mert már megszabadultatok a régitől. Intuitív módon fog megtörténni, ahogyan kisétáltok a szobából. Amilyen 
gyorsan csak kívánjátok, elérhetővé válik a számotokra, illetve az életutatok számára. El fogja kezdeni megmutatni 

önmagát. Tudni fogtok arról, hogy hogyan éreztek, tudni fogtok az energiaszintetekről és a gondolataitokról, tudni fogtok 

a személyiségetek árnyalatairól. Ez nehéz dió, hogy ez hol is van egyensúlyban, de meg fogom mutatni. Besétáltok arra a 
gyönyörű folyosóra. Csodálatos, új, mindig új és ez ti vagytok! Azt szeretném, ha ezt a folyosót kortalannak látnátok, 

mert nem számit, hogy melyik életeteket is élitek, mindig magatokkal viszitek. Nem öregszik meg. Ez az örökkévalóság 
többdimenziós rendszerének egy része. Az emberi testen túl létezik. Tudatosság van benne, emlékezet van benne és sok 

ajtó. Megálltok egy pillanatra és a rendszer szépségét csodáljátok. El szeretném mondani nektek azt, amit páran 

láthatnak. A jövőt, mivel ez az időkapszula elkezd kinyílni. Szóval ezen a folyósón haladva, először nézzük meg a nyitva 
álló ajtókat. Így meg fogjátok érteni, hogy mi van előttetek, mi az, ami várható.  

 
Az első nyitott ajtón egy címke áll és ez van rajta: "kémiai örökség". Ha besétáltok a szobák bármelyikébe, melyet az 

ajtók képviselnek, akkor az információk tárházát fogjátok ott találni. Nem fogtok folyamatokat találni ezekben a 
szobákban, információt fogtok találni. Nem fogtok logikát és indoklást találni ezekben a szobákban, mivel a DNS a raktár, 

a vezérlőpult a testetek többi dolga számára és csak egy töredéke fog valójában bármit is csinálni. A többi részt az 

időkapszula tárolja. Az első ajtó szélesre tárva van, mert ez az, ami évszázadok, korszakok, évezredek óta használatban 
van. Ez a kémiai öröklés folyamata, ezek a szüleitek bennetek. Ez az, amit a genetikusok vizsgálnak. Ez annak a kémiája, 

hogy hogyan lesz az egyből egy másik, a születésen keresztül. A szüleitek részei, amit örököltök, legyen szó akár a 
hajszínükről, akár a szemszínükről, akár a bőrük színéről. Ez a kémia és ez egy raktára egy működő rendszernek, aminek 

a 3D-ben a tudatában vagytok. Tágan nyitva áll, mivel ez a DNS része. A kémiátok tovább lesz adva a gyermekeiteknek, 
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a gyermekeitek gyermekeinek és a gyermekeitek gyermekeinek a gyermekeinek. Ez köztudott, mindenki ismeri. Ez az 

ajtók egyike és tágan nyitva áll.  
Elérkeztek a következő ajtóhoz, ami nyitva áll és egy kicsit ezoterikusabb. Egy címke van rajta, ami azt mondja, hogy: 

"közvetlen Akasha örökség". Ez képviseli a közvetlen elmúlt életeitek információit, amelyeket ebbe az életetekbe hoztatok 

magatokkal. Nem a kémiait, hanem az Akashát. Tehát az egyik életútról a másikba viszitek magatokkal annak a részeit és 
darabkáit, akik voltatok. Korábban elmagyaráztuk ezeket a dolgokat, ezek a nagyon nagy lehetőségek, az egész 

életeteken át képviselik magukat. Egyenesen az Akásha feljegyzésbe kerülnek és teremtő szenvedélyként képviselik 
magukat. A teremtő szenvedély az egyik azon dolgok közül, melyeket az egyik életből a másikba öröklődnek. Nehéz ezt 

elmagyarázni kedveseim, de ez megmagyarázná, hogy miért jöttök ki az édesanyátok méhéből és miért rendelkeztek 

olyan tulajdonságokkal, amellyel édesanyáitok és édesapáitok sohasem. Néha az anyukátok és az apukátok rátok tekint 
és azt mondja, hogy: "Hová tűnt a tehetség, amiről azt gondoltuk, hogy nekik adtuk?". Rátok néznek és olyan 

tehetségeket találnak, amelyekkel ők sohasem rendelkeztek, nektek viszont van. Honnan jött ez? Közvetlen Akasha 
örökség.  

 
Elmondtuk nektek korábban, hogy ez egy szervezett rendszerből ered, amit karmikus csoportnak hívnak. Találkoztok a 

csoportotokkal, azokkal, akikkel összekapcsolódtok a bolygón. Ez egy rendszer, ami gyönyörű és segíti a szinkronicitást. 

Még ha nem is utazol, megtalálhatod őket. Az öreg lelkek, végül öreg lelkeket vonzanak be. Ebben a teremben vannak 
néhányan olyanok, akik eddig még nem találkoztak egymással. Ez egy nagy lehetőség volt. Te ott voltál? Rájöttél, hogy 

ez az, amiért eljöttél? Talán ránézni másokra és üdvözölni bennük Istent "Namaste"-val. Megnyitni egy tudatosságot, egy 
beszélgetést, amely karmikus. Meg lehetnek a válaszaik, a meg nem fogalmazott kérdéseitekre. Közvetlen Akasha 

örökség. Ez az, ami a művészt művésszé teszi. Ez megmagyarázza meg a 8 éves gyereket, aki úgy fest, mint egy mester. 

A zeneszerzőt, aki zenét szerez 5 évesen. A költőt, aki számára rendelkezésre állnak a szavak, - néha még más nyelveken 
is - már akkor, mikor beszélni kezd. Ez majdnem olyan, mint egy múltbéli élet folytatása, ha a szenvedély elégg nagy. A 

legtöbb esetben a szenvedélyek a felszín alatt vannak. Néhányan közületek akkor fognak rájuk találni, ha egyszer 
kikerülnek a túlélési üzemmódból. De ezeknek semmi köze sincs a szüleitekhez, vagy mindahhoz, amik korábban voltatok. 

Ezek félelmeket, fóbiákat, erősségeket és gyengeségeket, személyiség típusokat képviselnek. Néhányan a félelem és a 
gyengeség pozíciójában találják magukat, holott a szüleik sohasem voltak ilyenben. Vagy magabiztosan fognak a kellős 

közepébe lépni annak, ahová az angyalok sohasem merészkednének. A szüleik azt fogják kérdezni, hogy: "Ki ez a 
személy?". Közvetlen Akasha örökség. Az ajtó tágra nyitva áll, ez a rendszer része kedveseim. 
 

Most valamit csinálni fogunk, el fogom mondani, hogy hány ajtó van nyitva. Három, csak három. El fogom mondani 
nektek, hogy mi a harmadik ajtó és meg foglak kérni titeket, hogy csukjátok be, mivel nincs többé szükségetek rá. Ha ezt 

látjátok, na akkor a DNS is ilyen. Válaszol arra az energiára, amit az emberiség adott neki. Egy régi rendszerből jöttetek 

kedveseim, aminek olyan energiára volt szüksége, amely többé már nem szükséges. Tehát be fogjátok csukni az ajtót. 
Aztán meg fogunk kérni titeket, hogy nyissatok ki pár másikat. Fel fogjuk címkézni őket. Áthaladtok a harmadik ajtón, ami 

szélesre van tárva és, ami azt mondja, hogy: "Karma". Besétáltok és mindenhol beteljesítetlen energetikai kirakósokról 
vannak információk. Beteljesítetlen energetikai kirakósok, ami maga a karma. Megérkeztek a bolygóra, ez ott hever és 

gyakran olyan dolgokra késztet titeket, amelyek rejtélyes befejezetlen ügyek. De tudjátok, hogy mi is a karma. 

 
23 évvel ezelőtt, még az első könyv megírása előtt azt mondtam a társamnak, hogy arról fogok közvetíteni, hogy az 

emberiségnek el kell ezt hagynia, mivel ez egy régi hajtórendszer. Bizonytalan helyszínekre helyezhet el titeket, amelyek 
egy olyan rendszer keringését teremthetik meg, amire már nincs többé szükségetek. A karma olyan, mint egy 

mentőcsónak, aminek nincs kormányrúdja. A karmát a hullámok ostromolják, ami a mentőcsónakot ide-oda taszítja, 
benne veletek. Odalök titeket olyan helyekre, ahol talán folytatnotok kellene valamit, amit korábban nem fejeztetek be. 

De az új energiában kedveseim, egy olyan mentőcsónakban vagytok, amelynek van kormányrúdja, van radarja és 

képesek vagytok magatok irányítani azt. Korábban elmondtuk ezt nektek, szóval itt az ideje bezárni a karma energiájának 
az ajtaját. Úgy értem zárjátok be, lakatoljátok le és dobjátok el a kulcsot! Nincs rá szükségetek! Egyszerűen csak nincs 

szükségetek rá. 
 

Néhányan közületek már megtették és most elmondom, hogy mik ennek a jellemzői és, hogy honnan tudhatjátok azt, 

hogy ezt már megtettétek. Mivel ha megtettétek, a karmikus játszma, amit magatokkal, a barátaitokkal, a szüleitekkel 
játszottatok, véget ér. Reagálniuk kellett rá. Tudjátok, hogy kik vagytok. Rátok néznek és még csak azt sem akarják, 

hogy a családjuk tagjai legyetek, mivel soha többet nem fogjátok a játékot játszani velük. A mentőcsónakjukat ugyanaz 
az energia rángatja, amiben ti is voltatok. Úgy volt, hogy velük játsszátok el ezt a karmikus játszmát, de ha egyszer 

becsuktátok azt az ajtót, akkor az véget ért. A dráma megállt. Elvártak tőletek dolgokat, de nem adtátok meg nekik. Nem 
fogtok elmenni, nem fogjátok megtenni és nem lesztek olyanok, amilyennek akarják, hogy legyetek. Ti fogjátok a 

kormányrudat és elirányítjátok tőlük. Tudjátok, hogy kik vagytok. Ti vagytok azok, akik már bezárták az ajtót. Vannak 

azok, akik éppen most hallgatják ezt és szükséges lenne, hogy bezárják az ajtót. Ha nem zárjátok be a karma ajtaját, 
nem lesztek képesek kormányozni a hajótokat. Ez a saját magatok, az életcélotok és a jöveteletek céljának a metaforája. 

Mivel ha egyszer irányítani tudod a saját hajódat kedves öreg lélek barátom, akkor a földi béke és az egészség felé fogod 
irányítani.  
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Nem beszéltem nektek arról az ajtóról, amit még ki fogtok tárni, tehát nyissunk ki még többet! Becsuktunk egyet, kettő 

nyitva áll, most készülünk kinyitni a zártakat. Az első, amit át fogunk adni nektek, az a "test hídja"-nak az ajtaja. 
Beszéltünk nektek korábban erről. Ez az az ajtó, amelynek nyitva kell lennie az test intelligenciája és a test tudata között. 

A fizikai test között, ami tudja, hogy ki ő és mi is történik, valamint a test tudata között, aki csak úgy tesz mintha. 

Korábban még fel is hoztuk ezt a témát. Miért végeztek izomteszteket? Gondoltatok már valaha is erre? Van egy hiányzó 
híd kedveseim a tudatosságotok és az emberi test intelligenciája között. Szükséges, hogy elkezdődjön létrejönni egy 

olyan szerkezet, amely összekapcsolja ezeket, így soha nem kell többet izomtesztet csinálnotok.  
 

Ha valami oda nem illő kezd el növekedni a testetekben, akkor tudni fogtok róla ahelyett, hogy hónapokig kellene 

várnotok, hogy aztán elmenjetek egy orvoshoz, aki meglepetésként fedezi azt fel. Jelent ez számotokra valamit? Az, hogy 
mintha a fizikai test egy másik bolygón lenne és nektek fogalmatok sincs arról, hogy mi is történik? Most pontosan így áll 

a helyzet. Van egy ajtó, ami zárva van és zárva is volt azóta, mióta a plejádok itt jártak. Most lassan kinyithatóvá válik és 
ha ezt egyszer metaforikusan meglátjátok, akkor elkezd kinyílni. Ez a testi híd el fog kezdeni intuícióval segíteni titeket a 

saját egészségetekkel kapcsolatban. Az étrendetek el fog kezdeni megváltozni. Tudjátok, hogy mi fog még megváltozni? 
Az, amivel valaha rendelkeztetek, mint egy másik élet, ami lehet, hogy kémiailag jobban meg is felel a számotokra. Ez 

pedig maga az étel, amit megesztek. 

 
Le szeretnétek fogyni? Nyissátok ki ezt az ajtót! Le szeretnétek fogyni, nyissátok ki ezt az ajtót! Mivel beszéltek a testi 

hídhoz, ami kémiai. Beszéltek az Akasha feljegyzéshez. A test intelligenciája sokkal többet tud, mint ti. Amikor kinyitjátok 
ezt az ajtót, akkor a DNS aktiválja önmagát. Elkezdi tudni, hogy mi olyan van belül, amiről szükséges tudnotok. A 

dolgokat, amiket csak az orvostudomány fog elmondani nektek, amit csak az orvosok fognak elmondani nektek, amit 

csak a tesztjeik fognak elmondani nektek, azokat intuitív módon tudni fogjátok. Orvosilag intuitív az a személy, aki 
számára nyitva áll ez az ajtó, tudtátok ezt? Ez az, ami a különbséget jelenti és ezt látni is fogjátok. Ez az egyik. 

 
Hadd adjak nektek egy másikat. Itt van egy, ami csak ott hever a sötétben és még csak nem is tudjátok, hogy létezik. A 

"belső egyensúly" ajtajának fogjuk nevezni. Azt akarom, hogy nyissátok ki! Ez fogja lehetővé tenni az öreg lelkek 
számára, hogy mindig visszatérjenek a középpontba, függetlenül attól, hogy mi is történik velük. Segítség nélkül, kérdés 

nélkül, anélkül, hogy félnének, mindig tudják, hogy vissza fognak térni a középpontba. Egy kiegyensúlyozottságba, ahol 

minden jó. Egy kiegyensúlyozottság, amely látja a Teremtő Isten örömét. A kiegyensúlyozottság, ami tud Gaiáról. Egy 
kiegyensúlyozottság, ami tud arról a békéről, ami attól függetlenül érhető el, hogy mi történik körülötte. Valami, ami 

automatikusan a tiétek. Miért van szükségetek erre? El fogom mondani nektek, mivel sokan még az öreg lelkek is 
kibillennek mindkét oldalra és soha nem tudják, hogy hol van a középpont. Még a teremben ülők némelyike is rendelkezik 

a következő frusztrációk egyikével: "Ki vagyok én?", "Mit csinálok?", "Miért érzek így?". Ha nyitva van a belső egyensúly 

ajtaja, akkor a saját gurutok vagytok. A kapcsolat teljes, tudjátok, hogy hol van a középpontotok és megkeresitek azt. Ha 
bajban vagytok, ha féltek, visszatértek középre. Nem maradtok a pácban, nem maradtok frusztrációban, nem maradtok 

aggodalmak közepette, egyből visszatértek. Ez a második ajtó. 
 

Itt az ideje, hogy a harmadik ajtó kinyitásának. Ez az "Akashaság", ami nem egy közvetlen dolog, hanem az öreg lélek 

energia van benne. Ez a bölcsesség ajtaja. Ha kitárjátok ezt az ajtót, akkor most a rendelkezésetekre állnak olyan dolgok, 
amelyekről már két éve beszélünk, ahol kiaknázhatjátok az Akashát. Azt kell mondjam, hogy be fogtok menni és 

elkezditek felismerni azt, amit már az életeteken át megkerestetek. Éveken, éveken és éveken át más testben jártatok, 
gondoljátok, hogy ez csak úgy eltűnik? Sok-sok év bölcsessége, talán egy bennszülöttként a bolygón, ismerve, hogy 

hogyan is működnek a dolgok. Azt gondoljátok, hogy ez csak úgy eltűnik? Ez ott van abban a teremben kedveseim és itt 
az ideje kinyitni azt az ajtót. A saját őseitekké váltok. A belső egyensúly és az Akasha kiaknázása együtt, egy 

kiegyensúlyozott emberi lényt teremt meg. Az emberek látni fogják bennetek Istent. Csodálkozhatnak, hogy mivel 

rendelkeznek. Ne mondjátok meg nekik, hogy ajtókat nyitogattok (Kryon mosoly). Ez minden, amit tenni fogunk. Három 
ajtó. 

 
Most öt áll nyitva és egy van zárva. Az ötös a változás. Ez a folyosó kedveseim, sokkal többel van megtöltve. Hosszú 

élettel van megtöltve. Mikor érünk el oda? Az egyik ajtó, amit éppen ki akarok kinyittatni veletek, az csodálatos. Hogyan 

is azonositsam? Ez az "őssejt másolat". Megváltoztatja annak a módját, ahogy a testetek megfiatalítja önmagát. A 
testetek abban a pillanatban fiatalítja meg önmagát, amikor másolatokat készít a sejtekről. Amikor ez az ajtó elkezd 

fokozatosan kitárulni, akkor eredetiket kezd el készíteni, nem pedig másolatokat. Elmegy, megkapja a másolatot és készít 
belőle egy sejtet. Ez lesz a hosszú élet titka. Kedves ember, ez útban van és el is fog érkezni. 

  
Túl kell esnetek néhány éven. Hozzá kell szoknotok ehhez az új energiához. Ki kell próbálnotok azokat a könnyű ajtókat, 

amelyeket adtam nektek azért, hogy megtanuljatok kinyitni néhány másikat. Ez a kezdete egy felemelkedett emberi 

lénynek. Megszentelt DNS-etek van. Elmondtuk ezt korábban. Olyan ez, mint amikor kaptok egy olyan versenyautót, 
amiben a ti vezetési törekvéseitek vannak. Tudjátok, hogy hogyan értem, ez mind ott van. Az időkapszula elérhető és ez 

az energiája. Ez Kryon csapata. Ahogy kinyitnátok ezeket az ajtókat magatokért, elkezdenétek azokat a folyamatokat, 
amelyekről nem is gondolnátok, hogy rendelkeztek velük. Nem a régi energia problémáit fogjátok megoldani, azok meg 

fogják oldani önmagukat. Azokon a dolgokon fogtok elkezdeni munkálkodni, amelyek újak. Éppen most, ebben a 

pillanatban! 
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Azt mondjuk, csak lélegezzetek, kapcsolódjatok ki egy kicsit és várjátok meg, hogy a legőrültebb dolgok elmúljanak. 
Várjátok meg, hogy elteljen a telihold éve. Engedjétek meg ennek az időnek, hogy az Isten bennetek lévő szeretetét 

elraktározza. Nézzetek bele a tükörbe és tanuljátok meg szeretni önmagatokat! Ez a feladat. Legyetek türelmesek!  

 
És újra így van ez. Ugyanazokat a szavakat adtam át nektek, mint amiket korábban. Az eszköztár az eszköztár marad és 

még egy darabig az is lesz. Nincs óra, hogy megmondjuk ezek a dolgok meddig fognak tartani. Az emberek fogják mássá 
tenni azt, hogy a régi energia milyen gyorsan mozdul át az újba. Azt, hogy milyen gyorsan adják fel azok, akik a régi 

energiába fektettek be és, hogy mikor értik meg azt, hogy nincs remény visszatérni egy kevésbé tudatos állapotba. 

 
Ez a mai nap igazsága. Isten mindegyikőtöket szereti. Isten mindannyiótokat ismeri öreg lélek, okkal vagy itt. A testet, 

amelyben vagytok, a körülményeket, amelyekben vagytok és a korotokat. Változást fogtok okozni a bolygón. Néhányan 
közületek már meg is tették! A létezésetek fel van jegyezve. 

 
És így van ez!   

 

Kryon 
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Fordító - Konrád Bálint 


