A Veleszületett felfedése
Portland, Oregon - 2014. november 22.
( Forrás: http://www.kryon.com/CHAN2015/k_channel15_portland-15.html )
Hogy segítsék az olvasókat, a tisztább megértés érdekében Lee és Kryon újra átvizsgálták ezt a közvetítést. Az írott
anyagba esetenként plusz információ is belekerülhet. Az élőben elhangzottak sokszor olyan energiát hordoznak és
olyasfajta kommunikációt tartalmaznak, amelyet a nyomtatott szöveg nem képes visszatükrözni. Szóval, élvezzétek ezt a
kibővített üzenetet, amely 2014. november 22-én Portland-ben lett átadva.

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Ezen az estén egy nagyon fontos rendszert kívánok megismertetni veletek, úgy, ahogyan azt még sohasem tettem.
Ennek az üzenetnek „A Veleszületettel kapcsolatos információátadás kezdete” címet adjuk. Korábban már adtunk át
közvetítéseket, melyek közül az egyik a „Rejtélyes Veleszületett” volt, valamint megismertettünk benneteket a testetek
néhány tulajdonságával. Ma este ezeket szeretnénk még jobban részletezni számotokra.
A nagyszerű Veleszületett
Kedveseim, szeretnék beszélni nektek egy a testetekben végbemenő folyamatról, amely egyrészt azért rejtélyes, mert
nem a 3D-ben zajlik, másrészt mert éppen eléggé megfoghatatlan ahhoz, hogy általatok pontosan definiálható legyen.
Viszont olyannyira a részetek, hogy valójában ti magatok vagytok az. Azt kérdezhetitek: „Kryon, hogyan lehetséges az,
hogy valami történik bennem, de mégsem tudok róla igazán semmit?” A válasz - amit most újra elismétlek - az, hogy a
DNS-etek még nem működik teljes kapacitáson, és itt most pontosan erről van szó. A tudatosságotok még nincs teljesen
szinkronban azzal a valósággal, amelyben a testeteken belül zajló bizonyos folyamatok végbemennek. De idővel
elérkeznek hozzátok ezek a felismerések, hiszen az emberiség átkalibrálásában benne foglaltatik a bennetek lakó Szellem
kifejődése is, amelyről ebben a közvetítésben még beszélni fogunk.
Elsőként határozzuk meg, mi is a Veleszületett. Ami a Veleszületettet olyannyira rejtélyessé teszi, az az, hogy ez nem egy
agyi funkció. Továbbá, talán az egyetlen olyan rendszer a testben, amely nem központosított. Bonyolult számotokra
ennek a megértése, hiszen ez a rendszer nem lett „felfedezve”, és ezért az orvostudomány sem alkotott meg rá még
definíciót. Mindezek ellenére a Veleszületett újra és újra megmutatja önmagát.
Meglehetősen nehéz elmagyarázni, hogy mi is rejlik a DNS-etekben. A testetekben lévő milliárdnyi DNS molekula
mindegyike folyamatos kommunikációban áll egymással, és funkciójukból kifolyólag ennek így is kell lennie. Honnan tudja
a testetek, hogy melyik részében milyen fajta sejtre van szüksége? Nos, a Veleszületett az, ami a születésetekkor felelős
mindezért. Mondhatnánk úgy is, hogy a DNS-etek egy valódi „ezoterikus központi irányító”. Ez az a mező, amelyben a
DNS sokmilliárdnyi része létezik, és amely mégis egyetlen entitásként ismeri önmagát. Ebben a mezőben minden DNS
molekula egységes rendszerként működik együtt, és ezt a mezőt hívják a Veleszületettnek. Tehát azt mondhatnánk, hogy
a testetekben lévő DNS sejtek egyetlen entitásként szemlélt kombinációját hívjuk testi intelligenciának, azaz
Veleszületettnek, amely nem központosított. A testeteknek egyetlen olyan szerve vagy mirigye sincsen, ami a
Veleszületettért lenne felelős, ugyanakkor a test minden egyes része bele van vonva ebbe az intelligens testi rendszerbe.
Annak ellenére, hogy a Veleszületett mennyire megfoghatatlan, tudjátok miként találhattok meg a segítségével testi
megoldásokat. Gyakran használjátok például az izomtesztelést vagy a kineziológiát. Sok módszer létezik: kopogtatás,
testbeszéd, kikódolás, stb. Mindezen rendszerektől megkapjátok azt, amit „intelligens testi visszajelzésnek” hívhatnánk.
Ezek remekül alkalmazhatók arra, hogy megtudjátok, a testi intelligencia mit akar üzenni nektek. Azok, akik ezen
folyamatok szakértő segítői, teljes mértékben tisztában vannak azzal, hogy a testben lévő „intelligens mezőhöz”
beszélnek. Ez a mező egységként képviselni a DNS-t, nem úgy, mint egy szerv, egy mirigy, vagy az agy.
A Veleszületett egy okos biztonsági rendszer
Elsőként azt szeretnénk elmondani nektek a Veleszületettről, hogy ez egy olyan rendszer, amely az egész testetekre
kiterjed, és többet tud annál, mint amit az idegrendszeretek, vagy az agyatok valaha is tudhatna. A Veleszületett
mindenütt jelen van. Benne van a lábujjkörmötökben és a hajatokban is. A Veleszületett megtalálható mindenhol, ahol a
DNS bármilyen formában is létezik. Ez egyedi, és ez ti magatok vagytok.
Nos, mondtam már nektek, hogy az orvostudomány újra és újra szembesült már a Veleszületettel, de mégsem érti. Hadd
mondjak egy példát: Ha egy emberi lénynek egy balesetben elszakad a gerincvelője, akkor az örökre megszakadt marad.
Beszéltünk erről korábban, és azt mondtuk nektek: „Nem furcsa az, hogy a gerinc idegei nem kapcsolódnak újra össze, és
nőnek vissza?” A testben minden más a megújulásra van beprogramozva, míg az ezen a területen lévő sejtek nem
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képesek igazán hatékonyan megújulni. Egy leszakadt végtag ezt meg tudja tenni, de a gerincvelőben lévő idegek nem
kapcsolódnak újra össze. Azt is elmondtuk nektek, hogy el fog jönni az az idő, amikor képesek lesznek a megújulásra, és
hogy mindez az érkezőben lévő kifejlődött emberi lény része. De beszéljünk most inkább a dolgok jelenlegi állásáról.
Vegyünk egy példát: tegyük fel, hogy ismertek, vagy láttatok már deréktól lefelé megbénult embert. Képzeljetek el egy
férfit vagy egy nőt, aki tolószékben ül, és csak a fejét tudja mozgatni. Namármost, logikus az a számotokra, hogy a
gerincvelőben a mozgásért felelős idegszálak legtöbbje bénulást előidézve szétszakadt, viszont a testben azok a dolgok,
amik az agy szintén megszakadt jeleitől függnek, továbbra is működnek? A szív izmai továbbra is dolgoznak, holott úgy
tudjátok, hogy a szívverés ütemét az agy diktálja, hogy az impulzusok a megfelelő mintázatban érkezzenek.
A tudománynak a szívre megvan a maga válasza. Viszont! Folytatódik az emésztés, tovább működnek a szaporítószervek,
valamint zavartalan marad a legtöbb nyak alatti testi funkció - úgy, hogy az agy többé nem küldi a jelzéseket. Mivel
magyarázható ez? Az orvostudománynak tulajdonképpen egy elég jó magyarázata van a szívre, mivel ezt a jelenséget
állandóan megfigyelhetik. Azzal indokolják, hogy a szív képes autonóm működésre, amit a szinoatriális csomópontban
lévő különleges sejtek segítségével tud kivitelezni. Így magyarázzák ők a Veleszületettet, miközben amit látnak, az egy
működés közben lévő csodálatos biztonsági rendszer!
Ez a DNS mezőtökben lévő biztonsági rendszer az, ami életben tart benneteket. A testetek DNS mezeje kapcsolódik az
agyhoz, amely a jeleket „vezeték nélküli”, kvantum módon sugározza. A szinoatriális csomópont egy olyan idegi antenna,
amely aztán a mezőn keresztül „fogja fel” az agyi sugárzást. Annyira fejlett ebben, hogy az agy halála után is képes még
egy ideig „emlékezni” a mintázatra, és „tartalékelemként” funkcionálni. Hát ebben áll a Veleszületett ereje!
Jegyezzétek meg, hogy kvantum DNS-mezőtök az egész testetekkel kapcsolatban van, még akkor is, ha a gerincvelő
megszakadt. Az agy továbbra is küldi a jelzéseket, a DNS mezeje pedig fogadja azokat, aztán továbbküldi a szív izmaihoz,
az emésztési folyamatokhoz - mindenhová, kivéve az egyéb területeken elhelyezkedő izmokat. Arra kérlek benneteket,
hogy alaposan gondoljátok át a testnek ezt a gerincsérülések esetén mutatkozó furcsaságát, és tudni fogjátok, hogy
igazam van. Így tehát rendelkeztek ezen jelenség való-világbeli bizonyítékával.
A Veleszületett - az okos test - még akkor is életben fog tartani benneteket, ha az agyba kapcsolódó vezetékek
elszakadtak. A Veleszületett sokkal okosabb, mint az általatok „túlélő szervnek” hívott agy. Az agy a túlélés és a létezés
egy hatalmas számítógépe. Ez adja meg nektek a képességet ahhoz, hogy itt lehessetek. Viszont annyira azért nem okos,
hiszen még azt sem tudja megmondani nektek, ha egy szörnyű betegség van a véretekben. A Veleszületett viszont képes
erre.
A Veleszületett rendkívülisége
Itt az ideje, hogy a DNS-etekre egyetlen dologként gondoljatok, ne pedig dolgok milliárdjaiként. A tudomány még nem
ismerte fel azt, hogy a DNS képes önmagával kommunikálni, holott nyilvánvalóan ez szükségeltetik ahhoz, hogy a
testetek úgy tudjon funkcionálni, ahogyan azt teszi. A tanításunkban rejlő szépség a következő: a fizikai test - az
egyetlen, amit az agy irányít -, elkezdte felépíteni a hidat a Veleszületetthez. A híd az intuíción át vezet majd, és
végezetül el fog vinni benneteket abba az időbe, ahol saját magatok intuitív orvosai lesztek! Nem csupán testi
folyamataitoknak lesztek majd a tudatában, hanem eljuttok Akashátok energiájának egy sokkal magasabb szintű
megértéséhez is.
A Veleszületettnek megvan a maga sajátos programozása. Valami olyanra van bekódolva, amiről ebben az új energiában
tudnotok kellene. Eljött az ideje átírni ezt a programot.
Túlélő programozás
Míg az emberi agy a testi túlélésre van beprogramozva, addig a Veleszületett a spirituális túlélésre programozott. Azt
kérdezhetnétek: „Mi a különbség?” A fizikai túlélés az a képességetek, amivel elmenekültök a benneteket üldöző tigris
elől, valamint ami által élelmet és menedéket találtok. Ez szolgáltatja számotokra a logikát ahhoz, hogy rájöjjetek ezekre
a dolgokra és általa életben maradjatok. A spirituális túlélés egy nagyon más és nagyon ezoterikus dolog. Ez a túlélésnek
egy sokkalta magasabb szintű formája. Ez készteti az emberiséget a spirituális fejlődésre, és a DNS-etek ezáltal jut el egy
magasabb működési szintre. Hadd magyarázzam el.
A Veleszületett birtokában van az ősök tudásának. Ismeri a Nagy Tervet, hiszen - emlékezzetek erre - kapcsolatban áll a
Felsőbb-Énnel. Tudja mennyi ideje maradt még a bolygón élő emberiségnek arra, hogy a bolygószintű levizsgázás
lehetősége mellett dönthessen. A Veleszületett tisztában van ezzel, és a DNS-etek is. Mi tehát a Veleszületett
legfontosabb célja? Megtenni mindent értetek, amit csak tud. Több esélyt adni a számotokra a szabad döntésre,
elősegítve ezáltal a felébredéseteket, hogy aztán az emberiség a túlélés hídján átkelve eljusson a bolygószintű
felemelkedés állapotába. Ez nála az első számú célkitűzés.
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A Föld fejlődési lehetősége a spirituális túlélésben rejlik, és minden ennek elősegítése céljából van kialakítva. A
Veleszületett arra lett megtervezve, hogy - a szabad választás rendszerén belül - minden lehetséges módon
előremozdítson benneteket a spirituális tudatosság irányába. A Veleszületett ezért létezik. Látjátok mindebben a Nagy
Tervet? Egy beépített irányítórendszerrel rendelkeztek, amely segít eligazodnotok a saját lehetőségeitekkel kapcsolatban.
Ebben a folyamatban, a testi kémiával együtt a Veleszületett is átkel a hídon, de nagyon más módon. A Veleszületett a
felelős a spontán gyógyulásokért. Most már tudjátok, miből is erednek ezek. Tényleg azt gondoltátok, hogy ezek az
agynak köszönhetőek? Hogyan tudna egy ember egyik napról a másikra megszabadulni egy betegségtől? Hogyan
lehetséges az, hogy a fizikai test egyik napról a másikra képes megtisztítani önmagát valami ennyire kiegyensúlyozatlan
dologtól? Hogyan képesek a test szövetei olyannyira felgyorsult ütemben visszanőni, hogy az szinte egyik napról a
másikra történő gyógyulást eredményezzen? Most olyan dolgokat soroltam fel nektek, amikkel a kórházak naponta
szembesülnek. Megröntgenezték, leellenőrizték, és laboratóriumban is letesztelték őket. Az nem „normális”, mondhatnák,
hogy ilyesmi megtörténjen. A spirituális irányultságúak ezt minden bizonnyal csodának könyvelik el. A tudományos
beállítottságúak számára pedig megmagyarázhatatlan marad. A dolog szépsége az, hogy valójában megmagyarázható. Ez
a Veleszületett csodája! Ez az, ahogyan a saját testetek életben tart benneteket. Ez egy csodálatos, természetfeletti
biztonsági rendszer.
Ekkora erővel rendelkeztek! Amikor a Veleszületett végre elkezdi felépíteni a hidat a Fizikai-Énhez, akkor az emberi lény
jelenlegi formájában megszűnik létezni. Aki pedig a helyébe lép majd, az sokkal hosszabb életű lesz, képes lesz az
öngyógyításra, és még végtagokat is vissza fog tudni növeszteni. Ez így lett megtervezve kedveseim, és most már
valószínűleg ti is kezditek átlátni mindezt.
A Veleszületett programozása a régi energiában
Most már tudjátok mi a Veleszületett, beszéljünk hát a Veleszületett múltbéli programozásáról. Kryon első könyvében
(1993) beszéltem valamiről, amiért a Veleszületett a felelős. Azt mondtam: „Itt az ideje, hogy levessétek a karmátokat!”
A karma az az elmúlt élet tapasztalatának eredményeképp magatokkal cipelt energia, amely a fátyolon keresztül
átszivárogva veletek jön az újraszülető testbe. Ez egyfajta „befejezetlen ügyek energiája”. Ez a karma. Valóban létezik, és
a régi energiában szükség is volt rá.
Benne van a DNS-ben, és a Veleszületett irányítása alá tartozik. Tehát, amikor azt mondtam nektek, hogy vessétek le a
karmátokat, akkor ezzel azt mondtam, hogy beszéljetek a testetekhez és a sejtjeitekhez. Amikor megteszitek, mondjátok
ezt: „Végeztem a múlt energiájával. Levetem a régi karmámat, és mostantól előre haladok.” Ezek voltak számotokra az
első útmutatások tőlem egy olyan folyamatról, ami azon a hídon való átkelésről szól, amely a Fizikai-Éntől a
Veleszületettig vezet. Azt mondtuk nektek, hogy ehhez a „tiszta szándékot” használjátok.
A sejtszintű váltás nem automatikus
A tiszta szándék annyira tiszta módon szólítja meg a sejteket, hogy ezt a test igazságként értelmezi, és aszerint is
cselekszik. Így lehet levetni a karmát. A testetek ezáltal benneteket lát irányítójaként - ahogyan ennek lennie is kell - és
ennek megfelelően cselekszik. Most pedig szeretném elmondani nektek mindazt, ami évekkel ezelőtt nem hangzott el
ugyan, de most itt az ideje felfedni. Azt szeretném, ha ez értelmezhető is lenne a számotokra, így először annak logikáját
mutatjuk be. Bármilyen programozással is rendelkezzen a test, azt teljes mértékben a szabad választásotok irányítja.
Választhattok, hogy engedelmeskedtek-e az agyatok túlélő utasításainak, vagy sem. Azt is szabadon eldönthetitek, hogy
szerintetek ennek az üzenetnek a tartalma igaz, avagy sem. Ezért - ebben az új energiában - az ezoterikus döntések nem
fognak automatikusan megérkezni a testetektől. A szabad választás azt jelenti, hogy az isteni tudatosságot kell
felhasználnotok arra, hogy a Veleszületettet az új energiába történő elmozdulásra irányítsátok. Szerintetek logikus az,
hogy amint öreg lélekként elérkeztek egy olyan új energiába, ahol nincs többé szükség a karmára, a Veleszületett ott azt
leveti magától? A válasz az, hogy nem. A Veleszületett az utasításaitokra vár, és a tudatosságotok váltása nincs
beleprogramozva a DNS-etekbe. Ebben áll a szabad választás lényege.
Most figyeljetek, mert ez lesz a mai nap tanítása. A Veleszületett - annak ellenére, amilyen okos - mindaddig a régi
módon fog működni, amíg új utasítást nem kap. Újra kell programozzátok a Veleszületettet, mert hajlamos a régienergiás működésre, hiszen azóta dolgozik együtt veletek ilyen módon, amióta csak emberek vagytok. Úgy lett
megtervezve, hogy meghatározott módon tegyen meg bizonyost dolgokat, de itt az ideje, hogy ez megváltozzon. Ezen
változás kulcsa a tudatosságotokban rejlik - ez mindig is így volt és mindig is így lesz. A ti szabad választásotok szükséges
ahhoz, hogy átprogramozzátok azt, amit a „Veleszületett utasításkészletének” fogok nevezni. Tehát, a karmátok levetése
volt az első új-energiás instrukció, amit adtam nektek, és most itt következik egy másik.
Programozzátok át a testetekben a Veleszületettet most! Ez az átprogramozás a tudatos szabad szándékotokon keresztül
történik, és nem nehéz. A tudatosságotok - a tiszta szándékotokon keresztül - a testi változás ura. Mindig is tudtátok,
hogy megváltoztathatjátok a kémiátokat és meggyógyíthatjátok a testeteket, ezért kulcsfontosságú, hogy beszéljetek a
Veleszületetthez. Itt válik kicsit bonyolultabbá a dolog. Mindjárt elmondom nektek, hogy mi is a régi program.
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Az erő, amivel rendelkeztek
Így működik a dolog: úgy kell a Veleszületetthez beszélnetek, akár a legjobb barátotokhoz, mintha egy emberi lény ülne
előttetek. Képzeljétek el, hogy a legjobb barátotokkal készültök beszélgetni egyet. Folyton csak ismételgetni szeretnétek
neki ugyanazokat a dolgokat újra meg újra? A válasz az, hogy nem. Ehelyett eléggé megbíznátok a jóbarátotok
intellektusában ahhoz, hogy tudjátok odafigyel a mondanivalótokra és meg is érti azt. Ezzel a bizalommal kell
viseltetnetek a Veleszületett iránt is. A Veleszületett az okos testetek, és itt az ideje, hogy újraprogramozzátok benne a
spirituális túlélésetek fogalmát. Ez azért van, mert a Veleszületett nem lépte át azt az energiák közti határvonalat, amit ti.
A tudatosságotok volt az, ami átlépett az új energiába, nem a régi sejtszerkezetetek. Az átkalibrálás kedveseim, nem
automatikus.
Öreg lelkek, lenne pár dolog, amit meg kellene értenetek. Nem tartjátok érdekesnek azt, hogy a Veleszületett mindent
tud az előző életeitekről, de ti nem? Mit szóltok hozzá, hát nem hatékony egy rendszer? Szeretnétek még ennél is többet
tudni? Milyen olyan energiával rendelkeztetek előző életetekben, amiért megdolgoztatok, és amit ma újra
használhatnátok? Beszéltünk már erről. Az Akasha kiaknázását a tudatossági szint szabad kiválasztása, és a
Veleszületetthez való beszéd útján lehet megtenni. Az izomtesztelés, a kopogtatás, a testbeszéd, a megerősítések, a
kikódolás - bármi, ami megkerüli az emberi agy testi logikáját, az a Veleszületettel való együttműködés részét képezi.
Másképp kell gondolkodjatok jelen valóságotokban azért, hogy tökéletesen élni tudjatok ezzel a lehetőséggel. Ahhoz
vagytok szokva, hogy a mennyiség, az ismétlés, illetve más lineáris elképzelések alkalmazásával változtassátok meg a
dolgokat magatokon belül. Nos, mostantól ez nem így lesz.
Beszéljünk tehát most arról, hogy mit is kell átprogramozzatok, mivel ez a legfontosabb dolog a Veleszületettel
kapcsolatos.
A testetek átprogramozása
Az első dolog: vessétek le a karmátokat! Újra elmondjuk, hogy ez az első számú. Mi az, ami továbbra is ide-oda taszigál
benneteket kedveseim, ami a személyiségetek Achilles-sarka? Mi az, ami ott van, de mégsem értitek? Elmodom én
nektek: ez a múlt azon energiája, amire a jövőben már nem lesz szükségetek. Szabaduljatok meg tőle! A Veleszületett azt
fogja tenni, amit mondtok neki. Ha spirituális logikának látja, akkor együtt fog működni veletek - mert ezt a csatornát a
Veleszületett is hallgatja! Tudja, amit tudtok, és ti vagytok az a tudati katalizátor, aminek segítségével
megváltoztathatjátok a saját Veleszületetteteket.
A második dolog: változtassátok meg a Veleszületett első számú irányelvét! Mi az, amire a Veleszületett meg lett alkotva,
aminek egyáltalán nincs értelme? Máris megmondom nektek, és azt is, hogy a mai napig ez az egyik legnagyobb
kinyilatkoztatás. Kedveseim, létezik egy reinkarnációnak nevezett rendszer, ami ebben a pillanatban is a spirituális
előremenetel motorja a bolygón. Leéltek például egy életet, megtanultok bizonyos dolgokat, aztán eltávoztok. Majd újra
leszülettek a bolygóra, és a DNS-etekben, illetve az Akashátokban benne van az a bölcsesség, amit az elmúlt életből
magatokkal hoztatok. A bölcsességetek minden egyes élettel tovább gyarapodik, és szabad választásotok van abban,
hogy felhasználjátok-e ezt, vagy sem. De veletek jön a születésnél, mint új lehetőség.
Egy öreg lélek sokkal több ezoterikus bölcsességet hordoz, mint egy új. Értitek eddig? Ti, mint öreg lelkek, már
megéltétek a dolgokat. Megfigyeltétek már az újakat a bolygón? Minden érthetetlen a számukra! Minden egyes élettel a
bölcsesség könyvtárát építitek, ahogyan ma itt ültök. Tudjátok, hogy öreg lelkek vagytok. Találjátok ki, hogy mit kezd
most mindezzel a Veleszületett?
A Veleszületett régi programja
Itt következik a Veleszületett azon feladata, amit a régi rendszer kívánalmainak megfelelően el kellett sajátítania. Készen
álltok? Halál. Annak érdekében, hogy levizsgázzatok, hogy megszerezzétek a bölcsességet, és a következő életben egy
magasabb spirituális tudatosságba léphessetek, egy rövid és eredményes életre van szükségetek. Aztán ezzel a
bölcsességgel születtek meg újra. Minél rövidebbek a tanulási ciklusaitok, annál nagyobb a bolygó lehetősége, hogy egy
magasabb rezgésszintre ébredjen - avagy a spirituális fejlődésre. Kezditek már érteni, hogy mi is itt a cél? A Veleszületett
- a tervezéséből kifolyólag - rövid életeket fog adni nektek! Micsoda egy rendszer! Fontos meglátnotok azt, hogy mi is
ennek az értelme. Egy régebbi tudatosságban ez vált a „megvilágosodás motorjává”. A körforgásban lévő öreg lelkek
voltak a kulcs. Gyűjtsenek csak tapasztalatot és bölcsességet. Aztán küldjük vissza őket a bolygóra, hogy a bölcsesség
felhasználható legyen.
Fontos szem előtt tartani azt, hogy a régi energia a bolygó hálói által nem segítette elő a jelen élet bölcsességének
érvényre jutását. Ennek lehetősége csak az újraszületés, valamint a csupán körülbelül egyharmadnyi hatásfokát
kihasználó DNS által teremtődött meg.
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2012-ben aztán hirtelen átléptétek a határvonalat (ahogyan azt a napéjegyenlőségek precessziójának időzítése is jelezte),
és a tudatosságnak egy olyan pontjára érkeztetek el, amiről az összes ősi prófécia beszélt. Kedveseim, ezért vagyok itt!
Most első alkalommal rendelkeztek azzal a képességgel, hogy elérjétek azt, aminek lehetőségét már akkor láttuk, amikor
25 évvel ezelőtt megérkeztem hozzátok. A DNS-etek fejlődése elkezdődött.
Azt szeretném, ha mindannyian elkezdenétek megmondani a Veleszületettnek, hogy többé nem szükséges
keresztülmennetek a halál átmenetén azért, hogy továbbvigyétek azt a bölcsességet, amivel rendelkeztek. Már létezik egy
új folyamat, amely minden múltbélitől különbözik. Ma már nem csupán jelen bölcsességeteket tudjátok átvinni a bolygó
hálóiba, de azon dolgokat is odahelyezhetitek, amiket a kezdetektől fogva megtanultatok. Az Akashátok teljes
bölcsessége és minden tanulmánya hirtelen valós időben elérhető lesz a Föld energiája számára.
Többé már nem szükséges, hogy gyorsan újraszülessetek. Ehelyett továbbra is itt maradhattok, mivel a DNS-etek
elkezdte megnövelni a hatékonyságát. Mire eléritek a 36%-ot (végezzetek számmisztikai elemzést [9=befejezés - a
ford.]) a folyamat befejezett lesz. Akkor meg lesz rá a képességetek, hogy itt maradjatok - nagyon hosszú ideig!
Kedveseim, a Veleszületett ezt nem tudja, hiszen évezredek óta rövid életek adása által mozgatta előre ezen bolygó
spirituális gyarapodásának lehetőségét. A Veleszületettnek szükséges tudnia erről, és ezt nektek kell elmondanotok. A
bolygó fejlődésének kulcsa a hosszabb élettartamokban rejlik!
Kedveseim, hát nem logikus, hogy jóval többet tudnátok véghezvinni ezen a bolygón, ha nem kellene folyamatosan
újraszületnetek és felnőnötök? Maradjatok!
Sokan vannak ezen a Földön olyanok, akik azt fogják mondani, hogy: „Ez ostobaság. Olyannak születtünk amilyennek, és
olyanok is maradunk.” Pedig ez egyszerűen csak a hagyományos, régi gondolkodásmód. Majdnem mindent
átprogramozhattok a testetekben! Közületek sokan tudják azt, hogy az egész személyiségeteket megváltoztattátok, talán
még emberi természeteteket is! Még a fizikai szerkezeteteket is megváltoztattátok. Azok olvassák ezt, akik megállították
az öregedést, és itt pontosan erről van szó - ez a bizonyítéka annak, hogy mindezen dolgok valódiak.
Az öregedési folyamat jelenleg ismert formájában való megállításának kulcsa a Veleszületett átprogramozása. A testetek
arra lett tervezve, hogy megöregítsen benneteket, holott ez a józan ész érveinek ellent mond! A testetek sejtszerkezeti
szinten megújulásra van tervezve, és ezt bizony nem csinálja valami jól. Értitek? A Veleszületett dolga ennek
megváltoztatása, de szüksége van a jelzésetekre ahhoz, hogy ezt megtegye. Mindez a szabad választáson alapul, az
pedig egyedül a ti kezetekben van - nem pedig egy segítőkész szakember, egy gyógyító, vagy egy közvetítő kezében.
Nektek kell megtanulnotok azt, hogy hogyan beszéljetek a Veleszületetthez.
Mondjátok ezt a Veleszületettnek: „Többé nem szükséges meghalnom azért, hogy megteremtsem a spirituális
gyarapodásomat.” Ezt szinte bármilyen formában megfogalmazhatjátok, ahogy jól esik. Tanuljátok meg, hogy hogyan
hozzatok létre pozitív megerősítéseket! Minden utatokba kerülő folyamat során maradjatok kapcsolatban a testtel. Készen
álltok rá, hogy kommunikáljatok az „okos testtel”.
Nos, ennek a szépsége pedig a következő: a Veleszületettet semmiről sem kell meggyőznötök - hiszen már mindent tud,
és csak a hívásra várt! Amint meglátja a tudatosságotokban véghezvitt folyamatot, onnantól kezdve a dolgot máris
elintézettnek tekinthetitek. Halljátok ezt? A Veleszületett tudja, hogy kik vagytok! Végül is, ő az „okos test”. De ehhez
hívnotok kell!
A Veleszületett készen áll együttműködni veletek, amint meglátja a spirituális fejlődés új és tökéletesített országútját.
Ennek pedig az az eredménye, hogy hosszabb ideig élhettek. Néhányan azt mondják: „Nem vagyok biztos benne, hogy
akarom én ezt!” Kimondják, és ezzel máris beleestek egy olyan régi paradigmába, amiben az életkor az egészségügyi
problémákkal egyenlő. Nem kell, hogy így legyen. Tehát a következő a helyzet: maradjatok annyira egészségesek, mint
amennyire kortalanok! (Kryon mosolyog) A megfiatalodás nem bonyolult dolog! Lehetséges, hogy ez egy szeretettel teli
dolog? Igen. Ez valami új a számotokra? Igen. Ráadásul, eléggé okos is ahhoz, hogy jól működjön.
Kedveseim, éppen most adtam át a számotokra egy olyan tulajdonságot, amit eddig még sohasem adhattam át az
emberiségnek. Ma este hallottátok tőlem először ezt, mivel ahhoz, hogy ez az információ átadható legyen, végig kellett
mennetek 2012 energiáján, majd elhagynotok 2013-at, és belépni 2014-be. Itt az ideje, hogy megtudjátok az igazat.
Sokkal több minden áll a befolyásotok alatt, mint azt eddig tanították nektek. Ilyen erősek vagytok. Ezt látni is fogjátok,
és aztán hinni is fogtok benne. Mindannyian egyediek vagytok, és ebből kifolyólag nem mindenki lesz képes ugyanolyan
mértékben felébreszteni a Veleszületettjét. Ez azért van, mert mindannyiótok spirituális útja egyedi. Kedveseim, tudom,
hogy kik vagytok!
Föld bolygó öreg lelkei, ébredjetek! Ébredjetek rá egy új folyamatra és egy újfajta életre! Megduplázhatjátok az
élettartamotokat, és még sok más dolgot is megtehettek! Ne ijedjetek meg attól, amit láttok magatok körül. Lesznek
olyanok, akik az általam elmondottak közül semmivel sem értenek majd egyet, és ennek az lesz az eredménye, hogy nem
lesznek képesek a bennük foglaltakat megtenni, hiszen nem is értik azt. Lassacskán, ahogy majd ti nem öregedtek olyan
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mértékben mint ők, a különbségek köztetek és köztük tényleg meg fogják rémiszteni őket. Nem lesz ez így örökre, mert
lesz idő, amikor majd az egész emberiség tudni fogja, hogy amit ma tanítottam, az igaz.
És ez így van.
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