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A szeretet új tulajdonságai 
Élő közvetítés - 2022. február 

( Forrás: https://www.kryon.com/CHAN2022/k_channel22_Attributes-Love.html ) 
 

 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 
 

Úgy tűnik, hogy ma a szeretet lesz a téma, és ez a kedvencem. Több is van benne, mint gondolnátok. Egész hónapban a 
szeretetről fogok beszélni, a minden dolgok Teremtő Forrásából származó hihetetlen szeretetről. Azt fogom kérni, hogy 

talán fontoljátok meg, hogy eltöröljétek mindazt, amit eddig mondtak nektek, vagy amit gondoltok arról, hogy Isten 

mennyire szeret benneteket! Isten jobban szeret titeket, mint bármit, amit eddig elmondtak nektek róla, és ez az igazság. 
 

Tudjuk, hogy nehéz megérteni azt a fajta szeretetet, ami ebből a szellemi Teremtő Forrásból érkezik hozzátok. Mi lenne 
tehát, ha azt mondanám nektek, hogy amit ti szeretetnek neveztek, annak számunkra teljesen más neve van, vagy talán 

teljesen más felfogása, mint amit nektek mondtak? Mi lenne, ha azt is elmondanám nektek, hogy a DNS-etekben benne 

vannak a szeretet tulajdonságai? Ugye senki sem mondta el nektek, hogy ez a DNS-etekben van? A szeretet valójában 
magának a kettős spirálnak a része, és minden DNS egy bizonyos módon rezeg a szeretetre adott válaszként. Na, ez így 

már egészen más, nem igaz? 
 

Az emberek számára a szeretet egy olyan nagyon különleges érzelem, ami jön és megy. Ez alatt azt értem, hogy kapjátok 
és adjátok. Beérkezik, de ki is tudjátok küldeni. Ez egy érdekes fogalom, mert nem minden érzelem ilyen ám. A szeretet 

esetében messze-messze túl tudjátok sugározni azt azon a szobán, amiben vagytok. Sok más érzelem is továbbítható, de 

többnyire csak a körülöttetek lévő buborékba - nem sokkal tovább. A szeretetben van valami egészen más és különleges 
dolog. 

 
Mi olyat tudtok a szeretetről és az együttérzésről, amit már évek óta ezoterikusan mondanak nektek? Elmondták, hogy az 

a Mezőben létezik, és hogy nagy távolságokra is átvihető a világ minden tájára? Tudtátok-e, hogy szerethettek valakit 

nagyon, és elképzelhetitek, hogy az illető szeretetet kap - és az fogadja is azt? Ez az ezotéria a legjobb formájában. Ez 
azt is elmondja számotokra, hogy az a dolog, amit ti szeretetnek neveztek, többdimenziós és sokkal több, mint egy 

érzelem kedveseim. Új információkat fogok átadni nektek a szeretetről, mielőtt ez a közvetítés véget ér - egy kicsit többet 
fogok leírni arról, hogy mi is ez. 

 
Ebben a sorozatban (a szerdai 12-es Gyógyító Körök során) sok ezoterikus tulajdonságról adtam már át közvetítéseket. A 

múltban olyan dolgokról beszéltünk nektek, amelyek rejtve voltak. Megadtuk nektek a lelketek néhány tulajdonságát. 

Azonban egyik üzenet sem volt olyan erőteljes, mint ez. Térjünk vissza egy pillanatra a DNS-etekhez! 
 

A DNS, amivel rendelkeztek roppant összetett. Fogalmatok sincs róla, hogy mennyire összetett, hacsak nem 
tanulmányoztátok azt. Több milliárd darabkája van, és az több, mint a test egyszerű tervrajza. Ezen DNS-etek, a maga 

hatalmas voltában, még az előző életeitek tulajdonságait is magában hordozza. Ezeket a dolgokat nem feltétlenül az 

agyatok tartalmazza - ahogyan azt sokan gondolják. Tehát, ha a DNS az előző életeitek tulajdonságait hordozza, akkor mi 
mást hordozhat még? A származásotokat is. Azon jelzést hordozza, ami megmondja, hogy hányszor jártatok már a 

Földön. A DNS-etek ezen többdimenziós része a legnagyobb. 
 

A tudósok azon tűnődtek, hogy miért van az, hogy a DNS biológiai része, a gének, csak körülbelül 3%-át foglalják el 

annak a sok milliárd résznek, amelyet feltérképeztek a DNS-ben. A rejtélyre a választ egy 2012-es felfedezés keretében 
találták meg. A kémia több mint 90%-át ma már úgy tekintik, mint a DNS-részek összerakásának, illetve működésének 

"használati utasítását". A tudomány most fedezte fel a könyvet, viszont nem a könyv fordítását. Sokkal több van benne, 
mint aminek az látszik. Az a 90%-os terület az, ahol mindazon információ tárolódik, amiről beszélek, és ezen információk 

között van egy folyamat, egy nagy folyamat, amit a szeretet indít el. 
 

Szeretném, ha itt kitartanátok még egy kicsit, mert ez egy új feltevés! Ez a szeretet hónapja (február), ezért most akarom 

átadni ezt nektek, és úgy akarom ezt tenni, hogy meg is értsétek! Vannak olyan dolgok a biológiában, amelyekről azt 
állítjátok, hogy kaszkádszerű hatásuk van. Amikor egy dolog történik, az kivált egy másikat, és az kivált egy harmadikat, 

ami kivált egy negyediket... Ez azért van, mert a test egyensúlyban van, és egyensúlyban is akar maradni. Néhány ilyen 
kaszkádhatás olyan dolog, ami negatív, és olyan kaszkádhatással kapcsolatos, amely rossz egészséget hoz létre. Azonban 

az, amiről most mesélni fogok, éppen az ellenkezője. Ez egy olyan kaszkádhatás, amely a legpozitívabb hatás, amiről 

valaha is hallottatok - és ez közvetlenül a DNS-etekben kezdődik. 
 

Mondhatni, hogy a DNS-etekben jelen vannak a receptorok a szeretetre! Ezek mind a befogadásra, mind pedig 
továbbításra szolgálnak. Az emberi lény az együttérzés és a szeretet csodálatos közvetítője, mert a többdimenziós 
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antennák amivel rendelkezte kedveseim, csodásak - csodálatosak! Amint ráhangolódtok (érzitek) és tudjátok, hogy 

működik az adás és a vétel - valami történik. Elmondom nektek, hogy mi az. 
 

Amikor elkezditek befogadni ezt Szellemtől származó szeretetet úgy, ahogyan azt mi ma átadjuk nektek - ellazultok, és 

megértitek, hogy az egész teremtés részei vagytok, nos akkor elkezdtek ellazulni azon hihetetlen szeretettől, ami belétek 
árad. Ez az ellazulás fogja a tudatalattitokat és kiüríti - félreteszi az útból - függetlenül attól, hogy mit mondtak el nektek. 

Ez lehetővé teszi, hogy a szeretet gyógyító tulajdonságai elkezdjenek tisztán beáramlani a valaha volt legnagyobb 
Forráson keresztül, és lehetővé teszi, hogy "előre öntsétek azt" - hogy elkezdjétek továbbadni. Mikor ezek a dolgok 

megtörténnek, akkor ennek a szeretetnek nevezett erőnek - nem az érzelemnek, hanem a Teremtő lényegének - a 

befogadása és továbbadása elindít egy olyan kaszkádhatást, amely a DNS-etekben indul - egy erőteljes hatást. Hadd 
mondjam el, hogy ez mit csinál! Elkezd meggyógyítani benneteket. Minden, amit kértetek, a problémák, a félelmek, a 

szorongás, a biológiai problémák - mindezek együttesen - elkezdik kikorrigálni magukat, és egészséges egyensúlyba 
kerülnek. Most már értitek, hogy mi köze van ennek a DNS-hez? Hát ez az a hatás, amiről szeretném, ha tudnátok! 

 
Mi lenne, ha azt mondanám, hogy ezt a kaszkádhatást gyógyulásnak, egészségnek és egyensúlynak hívják? Ha 

egészséget és egyensúlyt akartok most azonnal ezen a bolygón, akkor kezdjetek el szeretetet sugározni! Kezdjetek el 

szeretetet befogadni, és figyeljétek meg, hogy mi történik! A szeretet a katalizátora mindannak, amit kértek. 
 

Van még egy másik is, ez is egy érzelem. Ezt a kettes kategóriába sorolom, de ugyanazt teszi, mint az egyes kategória - 
a SZERETET. Ezt azonban azonnal érezni lehet - örömnek és nevetésnek hívják. Ez lefegyverzi a félelmet. Az öröm és a 

nevetés lefegyverzi a gyűlöletet és a szorongást is, és azonnal érezhetitek a felszabadulást. Ez az érzelem azonnali, nem 

közvetített, de felszabadulást és egészséget hoz létre. 
 

Amikor örömöt, nevetést és szeretetet teremtetek az életetekben, akkor a szeretet közvetítőjévé váltok, és az egész 
testetek elkezd megváltozni. A fájások és a fájdalmak elkezdenek elmúlni. A betegségek elkezdenek lecsökkenni. 

Elkezdtek rájönni arra, hogy tovább éltek. Ezen tulajdonságok mindegyike biológiai, mindegyikük - és ez közvetlenül a 
DNS-etekbe helyezi őket. Ez a DNS 90%-ának azon része, ami olyan titokzatos. A szeretet gyors gyógyulást hozhat létre 

bármilyen vírusból vagy sérülésből. Ez a legerősebb dolog, amivel csak rendelkezhettek, mint egyfajta immunrendszer! 

 
Vannak itt olyan biológiai folyamatok, amelyeket emberként talán soha nem fogtok felfedezni, de nagyon is valóságosak. 

Ezoterikusak és többdimenziósak - és nagyon-nagyon valódiak. Kérdezzetek csak meg valakit, akinek volt már 
felébredése, és a kétségbeesésből, aggodalomból, bajból egy olyan helyre jutott, ahol elkezdte befogadni a gyönyörű 

szeretetet! Aztán hirtelen elkezdenek együttérzőek lenni másokkal, és valami olyasmi történik, amire az egész testük 

reagálni kezd. Néhányan azt mondják, hogy megremegnek azon felismeréstől, amit nem tudtak, majd a kaszkádhatás 
elkezd terjedni, és meggyógyítja őket mindattól, ami kiegyensúlyozatlan az életükben. Ez hát a szeretet! 

 
A szeretet, a mi szeretetünk, a DNS-etekben van! Ha komolyan gondoljátok bármelyiket is - különösen a szeretet ezen 

hónapjában -, akkor ez itt kezdődik. Ez a katalizátora mindannak, amit szeretnétek az emberként való létezésetekben. 

 
Ha valaki azt mondja: "Nos, gondjaim vannak ezzel a betegséggel", vagy "Bárcsak megszabadulhatnék ettől a félelemtől", 
akkor mondjuk azt, hogy: "Menj egyenesen a szeretethez, és hagyd, hogy az indítsa el a folyamatot!" Sokan elutasítják 
ezt az ötletet, és azt mondják: "Nem, nem hiszem. Nekem ezt és ezt kell tennem, és ez a másik folyamat is szükséges". 
Nem, ez nem így van! Elmondjuk nektek, hogy hol kezdődik a kaszkád! Megmondjuk nektek, hogy hol kezdődik a 
gyógyulás forrása, és az nem az anyagokkal, a folyamatokkal, vagy az önvizsgálattal kezdődik. Azok később jönnek el, ha 

ez segít nektek, de kezdjétek a SZERETETTEL! 

 
Teremtsetek szeretetet az életetekben minden dolog - Isten, önmagatok, mások, a bolygó - iránt, és minden dolog 

hozzátok fog járulni, amire csak szükségetek van az élethez! 
 

Ma egy közhelyet adtam át nektek, és néhányan tudni fogjátok, hogy ez valóságos és igaz. Ez a ti részetek. Ez a ti 

folyamatotok - intuitív és nagyszerű. Meglepődtök tehát, hogy a Teremtő Isten szeretete, amely a világegyetem 
legnagyobb energiája, szintén része a gyógyulásotoknak és az egészség kaszkád DNS-ének? Talán most már azt 

mondhatjátok: "Most már értem. Most már van értelme." 
 

Ezeknek a dolgoknak értelmet kell adniuk számotokra, kedveseim. Ti a Teremtő Forrás részei vagytok. Része vagytok a 
szeretetnek, ami bármikor a tiétek, amikor csak akarjátok. Az ajtó nyitva van - már ott van. Most ragadjátok hát meg! 

 

"Az Ő képmására teremtve" - ezt a kifejezést már sokszor hallottátok. Ez pontos is. Mindannyian a Teremtő - a SZERETET 
- képmására lettetek létrehozva. 

 
Kryon vagyok, szerelmes mindannyiótokba - azért, akik vagytok, azért, amit tettetek, és azért, amit felfedeztek arról, ami 

most fog megtörténni. 
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És ez így van. 
 

Kryon 
 

 
Fordító - Konrád Bálint 


