
www.kryon.hu  1/3 oldal 

A Veleszületett rejtett tulajdonságai 
Élő közvetítés - 2021. október 27. 

( Forrás: https://www.kryon.com/CHAN2021/k_channel21_Innate.html ) 
 

 

Az alábbi információ ingyenes, kívánság szerint szabadon nyomtatható, másolható és terjeszthető, azonban a szerzői 
jogok megtiltják az árusítás minden formáját - a kiadót kivéve. 

 

 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 
 

Ez a negyedik lecke a négyből, ami a Veleszületettnek hívott csodálatos dologról szól. Arra bátorítunk benneteket, hogy 
hallgassátok meg a másik három közvetítést is, amelyek olyan sorrendben adnak információt, hogy ennek a tanításnak 

értelme legyen. Mi is az a Veleszületett? Hol van? Hogyan férhettek hozzá? Végül pedig melyek azok a tulajdonságok, 

amik rejtélyesek lehetnek? (www.kryon.hu/kozvetitesek - a szerk.) 
 

A Veleszületett az a csodálatos okos test - egy bennetek lévő tulajdonság -, amely tudja rólatok, amit ti nem. A 
Veleszületettet izomtesztelésre használják. Ez felelős a "placebo hatásért" és a spontán gyógyulásért. Ez az, aminek sok 

rejtélye még nem oldódott meg azzal kapcsolatban, hogy pontosan hogyan is működik. 
 

Az első rejtély az, hogy egyáltalán létezik, mert nem igazán érthető, és gyakran csodának tekintik. Vannak olyan 

folyamatok a testetekben (én ezeket "kiváltóknak" fogom hívni), melyek elindítják a gyógyító energia zuhatagát. Mikor 
egy betegségetek olyan gyorsan spontán gyógyulásba lép át, hogy azt csodaként könyvelnétek el, akkor ott lennie kell 

valamilyen folyamatnak a testetekben, amit a Veleszületett kivált. Ez valóban elképesztő dolog. Mi van akkor, ha a 
Veleszületett olyan dolgokat tud a testetekről, amelyek képesek létrehozni a gyógyulás természetfeletti, zuhatagszerű 

energiáját? Ezeket a dolgokat a társam a saját szemével látta ezen a bolygón. Eláll a lélegzetetek, ha látjátok! 

 
Az azonnali gyógyulást mindig egy felsőbb hatalomnak vagy valamilyen csodának tulajdonítják. Ez azért van, mert nem 

ismerik el azt a tényt, hogy ilyesmi létezhet a saját testeteken belül. Az igazság nagyobb, mint gondolnátok: az ilyen 
gyógyulások a saját testetek tényleges kémiai kiváltói. Ezt soha nem tekintették az orvostudomány közvetlen 

eredményének, ezért a hitetlenség. Azonban ezt már több száz éve folyamatosan látják, különösen spirituális körökben. 
Elmondom nektek, hogy ezek azok a dolgok, amelyek megérdemlik az elemzést, amelyekről sokan úgy gondolják, hogy 

egyszerűen nem magyarázhatók meg. Azonban ezek azok a dolgok, amelyeket a Veleszületett már nagyon régóta csinál 

az emberekben, mert kértétek, vagy mert szükségetek volt rá. Ezek a mai napig életmentő rejtélyek. 
 

A Veleszületett egy nagyon szokatlan dolog, és a legutóbbi Tizenkettek Köre ülésen el is "árultuk". Ha azonban ezt a 
közvetítést hallgatjátok vagy olvassátok, de nem vagytok tagjai a Tizenkettek Körének, akkor most tájékoztatlak 

benneteket, hogy a Veleszületett a lelketek része. Gondoljatok erre! Nincs elzárva a kémiátoktól. A "Nagyobb Énetek" 

része kell, hogy legyen az ilyen csodaszerű cselekedetekhez, és különösen a következő tulajdonság megmagyarázásához. 
 

Lesznek olyanok, akik azt mondanák: "Most már túl messzire mentél Kryon, mivel a Veleszületett nyilvánvalóan 
olyasvalami, ami a sejtszerkezeted része. Megmondja neked mindazt, amire szükséged van a tested számára. Akkor meg 
miért lenne a Lelked része?" 
 

A válasz egy olyan válasz, amit sok olyan dologról fogok adni, amit ti "csupán a testnek" tartotok. A kémia és a 

sejtszerkezet nem a bőr börtönében van, ahogyan azt gyakran látjátok. A testetek hatalmas, és van egy olyan mezeje, 
ami messze túlmutat a 3D-n. Tényleg azt hiszitek, hogy a tudatosságotok az agyatokból származik? A Földön egyetlen 

állat sem "töpreng a létezésén", ezt csak az emberek teszik. Egy sokkal nagyobb rendszer részei vagytok, mint sem 
gondolnátok. 

 

Haladjunk lassan! A mélyreható gyógyulás része, hogy túllépjetek az előző életekből származó gátakon. Ismételjük csak 
meg! A mélyreható gyógyulás része, hogy foglalkozzunk azokkal a blokkokkal, amelyek előző életekből jöttek veletek. Van 

egy tudatalatti "emlékező mechanizmus", amely néha a jelenlegi életetekkel együtt jön be a múltbeli életek 
tapasztalataiból. A legtöbben tudjátok ezt. Azok, akik ezt a Tizenkettes Köre programot hallgatják, tisztában lehetnek 

vele, mivel a műsorban szereplő vendégek közül oly sokan beszéltek már erről. "A kódok újraírása", ahogy ők nevezik. 

Honnan jöttek a kódok? Sokan veletek vannak születésetek óta - az előző életek Akasha-emlékezetéből. 
 

Sok tisztításnak kell megtörténnie ahhoz, hogy ezek a blokkok meggyógyuljanak. Elég gyakran ezek azok a gátak - plusz 
más, a jelenlegi neveltetésetekből származók -, melyek megakadályozzák a gyógyulás gyors bekövetkeztét. Szóval, 

gondoljatok csak bele! Kell lennie egy olyan energiának, amely ismer benneteket, és együttműködik a tudatalattitokkal 
azért, hogy bármi megtörténhessen. Kell lennie egy olyan energiának, ami tudja, hogy mik ezek a gátak. Egy olyan 
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energiának, amely talán még akkor is veletek volt, mikor a blokkok egy előző életetekben fordultak elő. Üdvözöllek a 

Veleszületett csodás misztériumában! A Veleszületett a lelketek része kell, hogy legyen, mert ismeri ezeket a blokkokat 
kedveseim. A Veleszületett tehát többdimenziós. 

 

Ha elkezdtek gondolkodni azon, hogy a Veleszületett valami sokkal nagyobb és hatalmasabb lehet, mint egy egyszerű 
testi intelligencia, akkor egy nagyobb igazság felé vezető úton jártok. Valóban, a Veleszületett lehet egy lélektárs. 

Nagyon-nagyon érdekes "személyes tulajdonságaitok tudatosításával" érkezik hozzátok. Az, hogy a Veleszületett valami 
nagyobb dolog része, megmagyarázza azt, hogy hogyan működhet. 

 

Hadd adjak át még valamit, amin elgondolkodhattok! Vannak olyan nők - akik most ezt hallgatják vagy olvassák -, 
akiknek genomikai helyzetük van, és mikor utánanéznek ennek, az ijesztő. Megtudják, hogy lehet, hogy olyan öröklött 

betegségük van, ami úgy tűnik, hogy valahogy a születéskor a génekkel együtt jött. Azt fogják mondani: "Az anyám 
ebben halt bele. A nővérem ebben halt meg. Én félek ettől." Áldjon meg az ég benneteket, ha ti is ezen nők közé 

tartoztok, mert ez valami olyasmi, ami a tudatosságotokon ül, talán a legbelsőbb gondolataitokon. Ezek olyan dolgok, 
amelyekre felébredtek, és azon tűnődtök, hogy vajon meglátogathat-e benneteket ez a helyzet. 

 

Sok-sok olyan gyógyulás történik, ami eltávolítja a betegséget okozó ősi DNS vagy géntulajdonságot. Ezt értettétek? 
Ahhoz, hogy ez működjön nálatok, és örökre eltávolodjon a genetikátokból, a folyamatnak olyannyira teljes mértékben ki 

kell jönnie a múltatokból, hogy az még a vérvonalatokra is hatással legyen. Ez sokkal több, mint egy kémiai gyógyulás. Ez 
majdnem olyan, mintha átírnátok a származásotok egy részét - a Veleszületett mégis képes erre, és rendszeresen meg is 

teszi. Vannak köztetek olyanok, akik szintén hallgatják vagy olvassák ezt, akik tudják, hogy igazam van, mert az összes 

diszfunkcionális genomiális kémiát megszüntettétek olyan mélyreható gyógyulások révén, amelyeket ti magatok 
generáltatok a tudatosságotokon keresztül, a sejtjeitekkel való beszélgetés folyamatának megismerése révén. 

 
Tehát egy nő, aki azt mondja: "Kedves Veleszületett! Törd meg az ősi betegséggel való kapcsolatomat, hogy ne kapjam 
el a betegséget!" - elkezdve a múltbéli genealógiájából származó blokkokkal való munka folyamatát. Ha ezt fel tudja 
ismerni, és sikerrel jár - készen álltok? - a kapcsolat megszakad a meglévő és a jövőbeli gyermekeiben is. Gondoljatok 

csak erre! Az öröklött negatív gének itt megállnak! 

 
A kérdés az, hogy a Veleszületett valóban képes erre? Igen. Korábbi üzeneteimben már elmondtam, hogy minden 

biológiai dologért ti vagytok a felelősek. Ez egy parancs a Veleszületett számára, mivel az lélektársként van jelen, hogy 
megtegye azon dolgokat, melyekre ébredeztek, és amiket kezdtek megérteni. Megértitek, hogy hogyan is tudtok beszélni 

a Veleszületettel. Ez túl sok ahhoz, hogy megértsétek? 

 
A bolygó új energiája sokak számára elkezdi felfokozni az ébredési folyamatot, és elkezdik meglátni, hogy mennyivel több 

is van a belső struktúrájukban, valamint a spirituális énjük biológiai énjükre való kölcsönhatását. 
 

Felébredtek a hatalmatokra, mondhatni a saját testetek irányítására. Ennek része az is, hogy vannak olyan 

diszfunkcionális ősi kapcsolatok, amelyeket most azonnal megállíthattok. Óh, kedvesem! Van itt valaki, akinek ezt hallania 
kellett. Megünnepelhetnénk ezt együtt? Szükséged volt rá, hogy ezt halld. Ez nagyon is megtehető. 

 
Mit gondoltok most, mekkora a Veleszületett? Ismeri a biológiai származásotokat és ismeri az Akasha feljegyzéseiteket is. 

Ez egy olyan lelki társ, aki veletek együtt érkezik meg. 
 

Még két dolog, amiről tudnotok kell: A Veleszületett rendelkezik néhány olyan tulajdonsággal, amelyet általában magához 

a Szellemhez rendeltek. Az első: a Veleszületett csendes. Soha nem tudjátok, hogy ott van, amíg fel nem ébredtek a 
jelenlétére, és el nem kezdtek vele együtt dolgozni. Érdekes dolog, hogy veletek együtt jön, de mégis csendben marad, 

nem igaz? Azt gondolnátok, hogy a Veleszületett segítőkészen érkezik, és azonnal elkezd dolgozni veletek. De ha nem 
mondtok semmit, akkor nem is történik semmi. 

 

Ha beültök egy étterembe, és soha nem rendeltek ételt, az soha nem is jön meg. Furcsa dolog nem igaz, hogy újra és 
újra elmegyünk egy étterembe, és egyszerűen csak leülünk az asztalhoz, majd később elmegyünk? Üdvözöllek a 

humanizmusban, mert ezt csináljátok. Eljártok oda, gyógyulást kívánva, és soha nem értettétek meg, hogy ott van 
előttetek egy menü, amit úgy hívnak, hogy Veleszületett. 

 
A Veleszületett nem fog meggyógyítani, amíg nem ébredtek fel egy olyan helyre, ahol tudatában vagytok annak, hogy 

együtt tudtok dolgozni, ahhoz hogy ez megtörténjen. Gondoljatok erre egy pillanatra! Ez sok mindent megmagyaráz. 

Megmagyarázza, hogy egy ember miért eshet kétségbeesésbe, vagy félelembe, vagy a valódi tulajdonságaiba, hogy úgy 
érzi, hogy az élet áldozata - és soha nem tud a Veleszületett menüjéről. Ha ez te vagy, akkor most már tudod. Ismét arra 

kérlek benneteket, hogy nézzétek át az első három leckét! (www.kryon.hu/kozvetitesek - a szerk.) 
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Második: Itt van az utolsó tulajdonság, amely kijózanító, és amely állandóan előfordul: Rossz dolgot rendeltek az étterem 

étlapjáról! A Veleszületett a szenvedélyes utasításaitoknak engedelmeskedik. Sokan állandóan az "étlapot" használják, 
és nem is tudnak róla. Ha azt mondjátok, hogy: "Veleszületett, holnap beteg akarok lenni!", akkor holnap betegek 

lesztek. A Veleszületett nem ítélkezik, kedveseim. Nincsenek szűrői. Azért van itt, hogy titeket szolgáljon. 

 
"Várj egy percet Kryon! Ki mondaná ezt?" Ezrek teszik, amikor félnek a betegségtől, és azt mondják: "El fogom kapni. 
Tudom!" vagy "Vajon elkaptam-e azt a betegséget, amit tegnap este a tévében láttam a reklámban? Azt hiszem, igen!" 
Ez az energia a Veleszületett menüjéhez adott energia. Magyarán ha az életetekben attól féltek, hogy minden betegséget 

elkaptok, ami csak létezik, akkor a Veleszületett gondoskodik róla, hogy el is kapjátok. Hallottátok, amit mondtam? Ez az 

a lelki társ az, aki megteszi, amit kértek kedveseim. Azt teszi, amiről látja, hogy érdekel benneteket! A hipochonderek 
arra fektetik a legtöbb energiájukat, hogy a betegségek miatti aggodalomra koncentráljanak - amit ismeretlenül is, ők 

rendelnek az étlapra. 
 

Gondoljatok a szavaitokra, mikor egyedül vagytok otthon! Milyen utasításokat adtok a Veleszületettnek azokkal a 
dolgokkal, amiket kimondtok? Amikor azt mondjátok, hogy: "Óh, tudtam, hogy ez fog történni. Csak rossz dolgok 
történnek velem. Kíváncsi vagyok, mi fog holnap történni... talán még több rossz dolog?". A Veleszületett fel fogja 

sorakoztatni nektek, és gondoskodni fog róla, hogy meg is kapjátok, amit kimondtatok. 
 

Azoknak, akik azt mondanák: "Mindenféle rossz dolog történik velem állandóan. Szóval, csak én gondolom ezt, vagy ez 
tényleg igaz?". Elmondom nektek kedveseim, igen, ez tényleg igaz. Azért van így, mert ezt ti hoztátok létre a szavaitokkal 

és az elvárásaitokkal. Gondoltatok már erre? 

 
Talán itt az ideje elmenni abba az étterembe, felvenni a gyógyulás csodálatos étlapját, és létrehozni egy csodálatos, 

célzottan megfogalmazott rendelést! Ez egy olyan rendelés lenne, amit soha, de soha nem fogtok elfelejteni. Ez az igenlő 
elvárásaitokkal és a másoknak szóló szavaitokkal történik. 

 
Az egyik dolog a menüben, a tetején, nagy betűkkel ez áll: Csodálatos vagyok. Itt vannak a csodálatos dolgok: Az első 

számú: Nem vagyok áldozat. Kettes számú: Csodálatosnak születtem. Hármas számú: Van egy Veleszületett nevezetű 

lelki társam, aki arra készült, hogy gyógyítson, segítsen és elvigyen abba a nagyszerűségbe, aki vagyok. Négyes számú: 
Várja a parancsomat. 

 
Micsoda egy elképzelés! 

 

Valóban rejtélyes. Megvalósítható? Igen. Megvalósítható? Igen, ott van előttetek kedveseim, és tízezrek fedezték már fel 
ezt. Tudnak a Veleszületettről és a varázslatról, ami a tiétek lehet. 

 
Kryon vagyok, szerelmes az emberiségbe. 

 

És ez így is van. 
 

Ajánlott könyv: Varázslatos szavak és hogyan használjuk őket (Genevieve Davis) 
 

Kryon 
 

 
Fordító - Konrád Bálint 


