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( Forrás: http://www.kryon.com/CHAN2015/k_channel15_minneapolis-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 Minneapolis-ban lett átadva.  

 

 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 
 

A társam félreáll, ahogy az szükséges ahhoz, hogy egy ilyen közvetítést át lehessen adni. Tudja, hogy ez milyen dolog, 

sokszor megtette már. Egy helyen van - ha annak szeretnétek ezt hívni - és úgy figyel, ahogyan ti is. Azonban az ő 
figyelme is elterelődik, bár nem ugyanúgy, ahogy a tiétek, de beszélt már erről korábban nektek.  

 
Most nem ő beszél, hanem én. Ismételten elmondjuk azt, hogy az érzékelésnek tisztának kell lennie a számotokra annak 

érdekében, hogy felfogjátok miről is van szó. A saját ismeretein túli dolgokról beszélek és a bolygó azon valódi 
energiájáról, amely ebben a pillanatban fizikai valóság. Sokszor beszéltünk már furcsa fizikákról, de ma nem fogunk. 

Ehelyett olyan fizikai, 3D-s dolgokról fogunk szólni, amelyek egy olyan többdimenziós forráson keresztül befolyásolnak 

benneteket, ami megváltoztatja azt, amit tudtok és értetek. 
 

A bolygószintű váltás sokak jövendölése volt 
 

Most már évek óta mondjuk azt, hogy a fizikai változás megérkezett a bolygóra. A jóslatok tiszták voltak a maguk 

homályos módján. Azt mondták, hogy a bolygó saját tudatossága meg fog változni és, hogy a bolygó "lágyabbá" fog válni 
a humanizmus terén, valamint azt, hogy váratlan dolgok történhetnek. Sőt még azt is mondtuk nektek, hogy egy 

"kiszámíthatatlan" dolog is jöhet, amiből még többet is fogtok kapni. Ez a kiszámíthatatlanság váratlan vagy valószínűtlen 
dolgokat jelent. Olyan világmegváltó találmányokat, amikre nem számítottatok. Olyan tetteket, amikre nem számítottatok 

másoktól és olyan jóindulatot, amire szintén nem számítottatok. Lágyabb energia van érkezőben hozzátok és ez nagyon 
kellemes. Sokan azt mondták, hogy ez egy jó előrejelzés és egy csodálatos jóslat. Azonban el szeretném mondani nektek, 

hogy mi is történik igazából, és át szeretném adni ennek az ábécéjét - ahogyan azt ti mondjátok. Át szeretném adni 

nektek a 3D-s fizikai valóságát annak, ami körülöttetek zajlik. 
 

Ezek közül néhány áttekintésnek fog tűnni a számotokra, de nem az. Ez azon sok kis darabka egyesítése, amit korábban 
annak érdekében adtam át nektek, hogy megmutassam a számotokra, mi is történik napjainkban. A tárgy a DNS. A DNS 

nem egyszerűen csak egy kémiai molekula a testetekben. Ez az isteniség egy többdimenziós darabkája. Kedveseim, a 

molekula, amit DNS-nek hívtok, galaxis szerte létezik. Ez maga az élet és az élet létrejöttének a módja. Mindenhol ez az 
élet mintázata és geometriája. Egy napon meg fogjátok ezt látni, ahogy képesek lesztek megvizsgálni más olyan életet is, 

amire a bolygótokon kívül találtok rá. A DNS csakis a fizikán keresztül tud megváltozni, mert ez a fizika irányítja a kémiát. 
Ez változóban van. 

 
A tudatosság fizikája 

 

Hadd tekintsek át pár olyan dolgot, amiket korábban elmondtam nektek, így megláthatjátok, hogy hogyan is függ ez 
össze a mai leckével! 26 évvel ezelőtt, amikor üzeneteket kezdtem el átadni, mondtam a társamnak, hogy írjon az első 

könyvében arról, hogy a Föld Mágneses Hálója megváltozhat. Valóban meg is változott. Ez ma már tudománytörténet, és 
azóta a mágneses észak pár fokot el is mozdult. Átadtam azt az üzenetet, amely a Mágneses Hálót kapcsolatba vagy 

összefüggésbe hozza az "emberi tudatosság fizikájával". Legyetek tisztában ezzel: a tudatosság nem egy 

megmérhetetlen, leheletszerű ezoterikus dolog! Ez valódi fizika, csak még nem látjátok. Sok mai kísérlet a bolygón 
tudatában van annak, hogy az emberi tudatosság meg tudja változtatni a mágneses mező erejét (a bolygón lévő 

könyörületes eseményekkel összefüggésben). Amikor végül tisztább módon lesztek képesek mérni a többdimenziós 
mezőket, akkor meg fogjátok látni a Föld mágneses mezeje és az emberi tudatosság közötti kölcsönhatást. Ezért ezt 

mondhatjátok: "Ami a Hálókkal történik, az történik az emberi tudatossággal is." Most már tudjátok, hogy miért is hívnak 

a "mágnesesség mesterének". 
 

A Mágneses Háló és az érkező változás  
 

Aminek a tudatában kell lennetek az az, hogy a Háló nem mozdult el olyan sokat az emberi történelem során és majdnem 
ugyanolyan maradt sok életöltőtökön keresztül. 1987-ben azonban igencsak elkezdett mozogni. Az oka? Mozog, hogy 

ezáltal olyan helyzetbe kerüljön, hogy fogadni tudjon valamit - valamit, ami érkezőben van. Gondoljatok erre úgy, mintha 
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a bútorokat mozdítanátok el, így jobb rálátást nyerve valami olyanra, amiről nem is tudtátok, hogy látható. A Háló 

átrendezése valami olyan érkezőben lévő dolog számára történik, amit "evolúciós energiának" fogunk nevezni. Ez fizikai 
dolog, valóban fizikai! Tény, hogy még az érkezését is láthatjátok! 

 

Hónapokkal ezelőtt és évekkel korábban elmondtuk nektek azt, hogy a bolygótok az űr egy olyan területére mozdul el, 
amiben sohasem volt azelőtt. Ez nem ezoterikus dolog. Kérdezzetek meg egy csillagászt: "A Naprendszer valóban kilép 
egy védelmező buborékból, egyenesen bele egy olyan újfajta sugárzásba, vagy energiába, amit sohasem láttunk azelőtt?" 
Lehetséges-e, hogy a Naprendszeretek elveszíti azt a védelmező pajzsát, amellyel mindig is rendelkezett az űrbéli 

helyzete miatt? 

 
Hadd magyarázzam meg ezt jobban azok számára, akik nem értenek sokat a galaktikus mozgásokhoz és a 

Naprendszeretekhez! A galaxisotokban lévő összes csillag lassan mozog körbe a középpont körül. A Naprendszeretek és a 
csillaga (a Nap) mindig is úton volt, ahogy a galaxis középpontja körül kering. Ahogy a Naprendszeretek a középpont 

körül kering, mindig egy új idő és térszakaszba kerültök. Azonban olyan lassan mozog (évmilliók alatt tesz meg egy kört), 
hogy az egész emberiség számára ez alapvetően egyetlen energiában történik, mint egy védelmező buborékban. Most ez 

változik meg. Nem hiszitek? Kutassatok csak utána, vagy kérdezzetek meg egy csillagászt, hogy más-e valami! Tegyétek 

valódivá magatok számára ezt a közvetítést és teljesebben meg fogjátok érteni azt, amit mondunk nektek.* 
 

A Nap szerepe 
 

Ahogy belekerültök ebbe az új energiába, vagy "sugárzásba", ahogyan azt néhányan hívják, meg kellene ismerkednetek a 

működésével, mert az nagymértékben összefügg a Napotokkal. Fizikailag a Nap mágneses mezejére (a helioszférára) van 
hatással, ami aztán a Napszél által a saját mágneses mezőtökbe robban be. Ennek ez a fizikája. Kedveseim, hadd adjam 

át nektek az ezoterikáját is! Mindig is ez volt a terv, hogy ha, mint emberi faj átlépitek a 2012-es jelzést, akkor bekerültök 
az űr ezen területére és a mágnesesség megváltozik, megengedve az emberi tudatosság számára is a változást. 

Kedveseim, ez mindig is itt várt rátok, hogy átlépjétek a jelzést! Ezért jöttem 26 évvel ezelőtt és mondtam azt nektek, 
hogy a mágnesesség meg fog változni. Ez egy olyan evolúciós energia, ami hatással lesz a Napotokra - a Napotok 

helioszférájára -, ami aztán továbbhalad a Föld mágneses mezejébe. Ez a mező rendeződött át erre az új tudatosságra.  

 
Óh, vannak olyan intellektuálisok, aki azt mondanák: "Nos, mi lenne, ha elpusztítottuk volna magunkat úgy, ahogy azt a 
jóslatok is megmondták? Mi van akkor, ha nincs ember, aki ezt fogadja?" Ez egyszerű dolog. Nem lennének ugyan itt 
emberek, de a bolygó attól még elmozdulna az űr ezen új területére és ugyanolyan energiák lennének itt, nélkületek. 

Egyszerű, viszont ti tényleg itt vagytok! 

 
Tehát, most láthatjátok azt, hogy a bennszülöttektől származó jóslat is beteljesedett, mert ők a napéjegyenlőségek 

precessziója (2012 decembere) után érkező változásokról beszéltek nektek. Hogyan rendelkezhettek ezzel a jóslattal, ami 
egy új helyre történő elmozdulásotokról szól a galaxisotokon belül? Gondoljatok csak bele! Ezek nem új dolgok és még az 

ősök is megmondták, hogy érkezőben van! Lehet, hogy nem voltak tudatában a tudományos részleteknek, de az 

előrejelzésük ugyanaz, mint az enyém: az új tudatosság érkezőben van. 
 

Kedveseim, azt szeretném, ha folytatnátok ezen darabkák összerakását fizikailag azzal kapcsolatban, amit láttok! Ahogy 
mondtuk nektek, ezek a változások hatással vannak a Napotokra. A Napotok helioszférája megváltoztatja a Mágneses 

Hálót. Nos, ahhoz, hogy mindez működjön, a Napnak nyugodtnak kell lennie hozzá. Azt szeretném, ha megkérdeznétek 
egy csillagászt a Napról és annak ciklusairól! Kérdezzétek meg, hogy jelen pillanatban milyen sugárzási periódusban van a 

Nap! A csillagász el fogja mondani nektek, hogy úgy tűnik, ez az egyik legnyugodtabb Napciklus, amit valaha látott. A 

Napkitörések és a Napfoltok a többdimenziós mezőben lévő zavarok, amik körülveszik a Napot, így ezeknek le kellett 
zajlaniuk addig, amíg az új energiák el nem kezdenek megvalósulni. Ahhoz, hogy mindezek működjenek, a Napnak olyan 

nyugodtnak kell lennie, amennyire csak lehetséges - és az is. A Nap csendes időszaka az időjárásotokra is hatással van, 
erről is beszéltünk nektek. A csendessége miatt, egy olyan időjárási ciklusban vagytok, amit szintén előre jeleztünk (hogy 

egy lehűlés érkezik) és, aminek sok köze van az érkező energiához. Ez fizikai dolog. Kérdezzetek meg egy csillagászt: 
"Aggódtok-e mindezek miatt?" Néhányuk igen, néhányuk nem, de ez most hatással van rátok és a bolygóra. Most már 
tudjátok, hogy miért is változott meg a Mágneses Háló, amikor megtette és miért. Ez fizikai dolog. 

 
Mindezek ezoterikája 

 
Nos, ugyanabban az időben, amikor a fenti fizikai változások éppen történtek, információt adtunk át nektek a Plejádi 

csomópontokról és nullpontokról.** Lehetséges-e, hogy a Plejádiak, mivel itt voltak a kezdeteknél, tudtak erről az érkező 

változásról és valójában a jóslatokkal segítettek (befolyásolták az ősi naptárakat és előrejelzéseket)? Csakugyan ez az 
igazság, de ez a bennszülöttek számára "az ősöktől származó intuíciónak" tűnt. A Plejádiak által hátrahagyott 

csomópontok és nullpontok olyan gyorsító energiák, amelyek a bolygó Hálóira vannak hatással.*** A tudatosság 
kapcsolatban áll a bolygó Hálóival, emlékeztek? De ebben nem csak a Mágneses Háló vesz részt, hanem a Kristály Háló 

(az emberi érzelmi emlékezet) és a Gaia Háló is mind bele tartozik. Ezek most mind a Napból érkező új evolúciós 

energiával való egyesítésen dolgoznak. Ezeket a Hálókat a csomópontok és a nullpontok táplálják, ha így akarjátok hívni 
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ezt a dolgot. Mit csinál mindez? Mi a valódi lényege mindennek? A válasz: ezek az átváltozó és megváltozó 

energiaegyesülések mindannyian közvetlenül egyetlen dologra vannak hatással - a DNS-etekre. 
 

A DNS evolúciója érkezőben van 

 
Az emberi lény DNS-e készen áll a váltásra és a megváltozásra. Ezt sohasem fogjátok meglátni a mikroszkóp alatt, mert 

nem kémiai, hanem fizikai dolog. Figyeljetek ide egy pillanatra, mivel már látnotok kell, hogy ez hogyan is működik! A 
DNS 90%-át - ami ezidáig szemét volt - most megértette a tudományotok.**** A tudomány most már érti, hogy ez a 

90% nem más, mint információ -  egy kézikönyv - a gének egyfajta irányítópultja. De az még rejtély, hogy mit is 

tartalmaz, vagy, hogy hogyan is adja át az információt a géneknek. Ami még nincs felismerve az az, hogy ez egy 
többdimenziós átvitel. A legtöbb biológus számára ez túlzás lenne, de valójában egy kicsinyke kvantumság van a DNS-

etekben és ezt tudományos berkekben észre is vették (Garaiev és Popoinin DNS kísérleteiben).***** 
 

A DNS ezen 90%-a olyan, mint milliárdnyi antenna a testetekben, készen állva arra, hogy információt fogadjon és aztán 
átírja a kézikönyvet a Hálóitok megváltozása által. A DNS fogadni fogja az információt és át fog változni. Ez hatással lesz 

a genetikára. Az anyák fogják elsőként fogadni és át fogják adni a gyermekeiknek. Édesanyák, mégcsak nem is tudjátok, 

hogy rendelkeztek vele, most mégis átadjátok azt a gyermekeiteknek. Ismeritek a társam több mint 10 évvel ezelőtti, "Az 
indigó gyermekek"-ről írt könyveit? Ezek a gyermekek az új energia előfutárai voltak. A gyerekek mások! Ez 2012 előtt 

indult el - jóval azelőtt - hiszen nagyon nagy volt a lehetősége annak, hogy sikerül átlépnetek a dátumon - és sikerült is. 
Nagyszülők, szükséges-e megkérdeznem benneteket arról, hogy mások-e az unokáitok? Nagyon is azok! 

 

A gyermekekben történő változás az első 
 

Ma megérkezik egy emberi gyermek a bolygóra, de, ami manapság történik, az különbözik attól, ami a ti születésetekkor 
zajlott. Új helyen vagytok az űrben, a Nap csendes, a csomópontok és a nullpontok új információval táplálják a Hálókat és 

a tudatosság paradigmája is más számukra, mint amilyen számotokra volt. Az eredet-sejtek, a "hogyan működik az 
ember" sejtek változóban vannak. 

 

A dolgok másképpen fognak elkezdeni működni az alapvető emberi természet vonatkozásában. Az intuitív én, a 
Veleszületett és a tudatosság közötti határ, el fog kezdeni tökéletesedni. A határ csökkenni kezd. Álljatok készen azokra a 

gyermekekre, akiknek nagyon pontos intuíciójuk lesz arról, hogy mi a baj velük. Ha azt mondják nektek, hogy valami 
nincs rendben, akkor vigyétek el őket orvoshoz - de azonnal! Ne mondjátok nekik, hogy: "Ezt csak képzeled, drágám" 
vagy "Később rendbe jön, ez csak a növéstől fáj." Hallottátok? Vannak jelen pillanatban olyanok, akiknek ezt hallaniuk 

kellett, mert a gyermekeik azt mondják: "Furcsán érzem magam, valami baj van." Azok az anyák, akik valaha felneveltek 
már gyereket, szintén egy olyan régi energiás paradigmához szoktak hozzá, ami egy bizonyos "egészségi mintával" 

rendelkezik. Ez változóban van. A gyermekek elkezdenek ráébredni arra, hogy intuitívak legyenek a saját egészségükkel 
kapcsolatban. A híd még nem épült fel a Veleszületetthez, de ők közelebb vannak hozzá és "éreznek" valamit. A 

Veleszületett most először beszél hozzájuk. Figyeljetek ide: ti nem rendelkeztetek ezzel, de ők igen. Hallgassatok rájuk! 

 
A gyermekek Akashája elkezd letisztulni. Ezek a gyerekek sok dolgot fognak nektek mondani arról, hogy kik is voltak és 

mi mindent csináltak. Ha szülők vagytok, és most halljátok ezt, akkor a legrosszabb dolog, amit tehettek, ha ezt 
elnyomjátok. A legjobb dolog pedig, hogy a gyereknek a teljes, az abszolút igazságot mondjátok: "Hiszek neked." Amikor 

hangosan mondtok ki dolgokat, akkor az segíti a gyermeket. Ez őszinte dolog és a gyermek el fogja fogadni. Figyeljetek 
ide, szülők: ezekben a dolgokban legyetek szövetségesei a gyermekeiteknek, és ez meg fogja változtatni a 

kapcsolatotokat velük! Legyetek nyíltak előttük minderről! Mondjátok el nekik, hogy nem mindenki fogja megérteni, így 

lesz, amikor inkább nem beszéltek róla! Ezek az utasítások a gyermekek számára az új korszakban. Ezek a tulajdonságok 
egyre erősebbé válnak, és az utasításaitok értelmet fognak nyerni. 

 
Az ösztön jobban fog működni, mint valaha. Az ösztönt nem túl megszokott dolog látni az emberekben. Ezt leginkább az 

állatokban látjátok, mivel az állatok utódai nagyon erős túlélési ösztönnel rendelkeznek. Ezt adják tovább egymásnak oly 

nagy mértékben, hogy néhány órával a születésük után már járni tudnak! Ti nem rendelkeztek ezzel. Azonban, az 
ösztönök továbbadása kezd erősebbé válni az emberekben is - különösen az, amelyik az Akashából érkezik. Ez olyannyira 

kémiai is, mint amennyire ezoterikus (genetikai és Akashából származó). Ahogy ez az állatokban is benne van, nektek is 
rendelkeznetek kellene vele - és fogtok is. Látni fogjátok a gyermekeket arra emlékezni, hogy hogyan is kell járni és enni, 

jóval korábban, gyakorlás nelkül. Ez gyorsabb lesz a régebbi paradigmánál és gyorsabb annál is, mint amit a gyermeki 
fejlődéssel foglalkozó orvosok eddig láttak. Ez bizony túl fog lépni a kereteken. Készüljetek fel erre, ez az ösztön! Ez 

egyszerű kémia. A jobban működő DNS. 

 
Ha megnézitek magát a DNS sejtet, azt kérdezhetitek, hogy: "Mi történik?" Az igazság az, hogy a DNS informáltabbá 

válik, néhányan úgy mondják, hogy "felhatalmazottá". Nos, kering egy divatszó ezoterikus körökben: "aktiváció". Kérlek, 
ne változtassátok meg, de tudjatok róla, hogy ez így nem pontos! Nem aktiváltok semmit sem. Ehelyett kiszabadítjátok a 

DNS-t egy börtönből. Ha van valaki, aki bénultan ül egy székben, összetöpörödve és mozgásképtelenül, majd hirtelen 

kiszabadul ebből a kötelékből, kibogozódnak az ujjai, ismét teljes mértékben tudja mozgatni a karját, nos, akkor ez azért 
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van, mert valami történt a DNS-el. Nem a kézzel, az izommal, vagy az ujjakkal, mégcsak nem is a karral, hanem a DNS-

el. Ez egy felszabadulás. Azt szeretném, ha megtartanátok ezt a látomást! Minden változás, amiről beszéltem, a 
megbénított DNS börtönből való kiszabadításáról szól! Álljatok készen rá továbbá, hogy ez a testetekben lévő összes 

DNS-el egyszerre történik meg. Ez egy "teljes testi élmény", nem pedig helyi "kéz/kar" tapasztalás. 

 
A DNS-etek meg van bénítva ebben a régi energiában, és a ti szabad választásotok volt az, ami ezt megteremtette. A 

DNS-etek, az életkorotok, a betegségeitek, mind ott vannak, ahová a bolygó energiáját vinni akartátok - és a DNS-etek 
együttműködött ezzel. Ez az, amivel együtt éltetek eddig, és ami most változóban van. Ez nem DNS aktiválás, hanem 

DNS felszabadítás. Felszabadulás! 

 
Mindezek mélysége: felismeritek azt a segítséget, amivel rendelkeztek? Belegondoltatok-e egy pillanatra is abba, hogy 

mindezek vezettek el benneteket oda, hogy ezeket a dolgokat megtegyétek? Ez érinti a galaxist, az űr azon területét, 
amiben benne vagytok, a csomópontokat és a nullpontokat, valamint a Világegyetem Teremtőjét is. Érinti a Plejádiakat, 

az idővonalatokat és a szeretetet. Mindezek értetek vannak, hogy egy új energiában üljetek és felszabadítsátok a DNS-
eteket a kötelékeiből. Nos, kedveseim, öreg lelkek, van valami, amiről illene tudnotok. Nem kell arra várjatok, hogy 

újraszülessetek emiatt. Az öreg lelkek most rendelkeznek a szükséges felszereléssel belül, pont úgy, ahogyan az 

újszülöttek. 
 

DNS sablonok 
 

A DNS-esetek információval és "sablonokkal" van feltöltve. Nos, a sablonok az élet mintázatai és paradigmái. A legtöbb 

ilyen minta, amivel rendelkeztek, nincs befejezve. Namármost, amit nem tudtok egy sablonról az az, hogy rendelkezik 
azzal, amit mi úgy neveznénk, hogy "önmaga megmintázása". Ha már rendelkeztek a sablon egy részével - mondhatni a 

"tervrajz egy darabkájával" - akkor az, ha tudja, megrajzolja magának a fennmaradó részt. Értitek ezt? Ha rendelkeztek a 
kép egy darabkájával, akkor az a darab egy viszonyulással rendelkezik - vágyakozó viszonyulással - hogy akarja a kép 

többi részét is! Amint képessé válik megszerezni a hiányzó részt - úgy teszi, mint ahogy a mágnesesség működik. Szó 
szerint magához repíti, a sablon bekattan a helyére és megkapjátok a teljes dolgot. Közületek mindannyian rendelkeztek 

a sablon darabkáival, és azok, akik a legteljesebb "kész" darabkákkal rendelkeznek, azok az öreg lelkek (azok, akik ezt 

olvassák). A földi tapasztalatod erre várt! Ezek után pedig kiegészíted a hiányzó sablonokat, öreg lélek. 
 

Eredet-sejtek: a kezdő sablon 
 

Az a kifejezés, amit ebben az üzenetben használok, az Kryoné, nem pedig orvosi. Lehet, hogy van hasonló orvosi 

kifejezés is, de ez más. Az egyik mindig létező sablon, ami sohasem tűnik el, az az "emberi kézikönyv" része. Ez nem 
olyan lineáris, mint ebben a magyarázatban, de működik. Gondoljatok rá így: azt szeretném, ha a "születés kézikönyvére" 

gondolnátok! Amikor megérkeztetek, milyen volt a kézikönyv? Melyik lapon jártatok, amikor 5 naposak voltatok? Melyik 
lapon jártatok, amikor 6 hónaposak voltatok? Melyik lapon jártatok, amikor 30 évesek voltatok? Mindannyian tudjátok, 

hogy a felnövés időrendje miatt minden lap különböző. 

 
A lapok még ott vannak és a sablonok is ott vannak, amiatt, amit én "eredet-sejteknek" nevezek. Az eredet-sejtek - a 

meghatározásom szerint - az újszülött azon sejtjei, amelyek egy különleges módon gyorsítják a növekedést és tanulást. A 
gyerekek olyan sokat szívnak magukba a körülöttük lévő világból 6 hónap alatt. Ez alatt értem a beszédet, a nyelvet, a 

felállás és a járás elkezdését és még sok más mindent. Az eredet kézikönyv antennái oly hatalmasak! Minden körülöttük 
lévő dolog tulajdonságaira és tudatosságára figyelnek. Ti már tudjátok ezt. Ez az újszülött embernél aktív, aztán lelassul, 

és felnőtté váltok. Az eredet-sejtek varázslatosak. Először használatban vannak, aztán pedig nem, de a helyükön 

maradnak és sohasem tűnnek el. A sablon ott van, az utasításkészlet, hogy hogyan "jönnek létre" - ha így akarjátok ezt 
nevezni - még ott van. Ez mind fizika, mert annak a kémiája, hogy mindez hogyan is működik, az fizika. Amit tudnotok 

kell a mai gyerekekről az az, hogy az "antennák" legalább 10-szer hosszabbak, mint amilyenek nálatok voltak.  
 

Nos, öreg lélek, mi lenne, ha azt mondanám neked, hogy most fel tudod ezeket a sejteket szabadítani, aktiválni tudod 

őket a magad számára? Elérhetőek lehetnek most a számodra, csak menj el megszerezni őket a kézikönyvből. Tedd ezt 
megerősítésekkel, a tudatosság megváltoztatásával, meditációval! Bármely módon is kommunikáltok a Veleszületettel, az 

készen áll arra, hogy kiszabadítsa az eredet-sejteket a börtönükből, hogy újra használatba lépjenek! Ez pedig gyorsított 
növekedést jelent a számotokra a megvilágosodáshoz! Ezek együtt dolgoznak az Akashával! 

 
Ez bármilyen helyzetre érvényes, amiben csak vagytok. Ne korlátozzátok le arra, amit ti gondoltok szükségesnek! Mindig 

kérdezzétek meg: "Drága Szellem! Mire van szükségem?", "Drága Szellem! Erre és valami még jobbra." Használjátok ki 

ezt a lehetőséget! Az eredet-sejtek készen állnak az öreg lélek számára. Továbbra is azt mondom "öreg lelkek", 
észrevettétek? Más szavakkal, a számos életöltő adja számotokra a sablon információt, amivel egy olyan újonc nem 

rendelkezik, aki csak pár alkalommal járt a Földön. Az öreg lelkek többszáz életöltővel rendelkeznek - lehet, hogy 
többezerrel - annak érdekében, hogy kifejlesszék a tudás tapasztalatát és sablonját. Közületek mindenki ebben a 

szobában azt mondhatja magának, hogy: "Tudom, hogy jártam már itt korábban" és a Veleszületettetek együtt fog 

rezegni ennek igazságával. Olyan sok mindent tudtok! Oly sok mindent éreztek! Itt vagytok ebben a szobában, hogy egy 
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közvetítést hallgassatok! Ez az üzenet pontos és igaz. Öreg lélek vagy. Minden, amit most elmondtam neked, az emberi 

lény növekedéséről szól egy olyan energiában, amire már számítottál. 
 

Ezzel zárom soraimat: az Akashátok kiaknázásának vagy a sablon felszabadításának titka a könyörületes tudatosság 

megléte által történik. Meglep-e ez titeket? Ez az, ami mindvégig hiányzott. Annak érdekében, hogy kiaknázzátok az 
Akashát (kiemelve belőle a múltban megtanult dolgokat) és elkezdjétek újraírni azt, akik vagytok, egy könyörületességi 

megállapodásra kell, hogy lépjetek önmagatokkal. Hogy érzitek magatokat harag nélkül, törődve másokkal, a bennetek 
lévő Isten tisztaságával? A tudatosság fizikája ahhoz, hogy könyörületet teremtsen, létrehozza azt, amit én "könyörületes 

cselekedetnek" nevezek. Ez mindenkire érvényes a szobában és az olvasókra is. Egy öreg lélek tudja, hogy ezt hogyan is 

csinálja. Figyeljetek ide: tudom ám, hogy kik vagytok! Nem hallgatnátok, vagy olvasnátok ezt, ha nem lennétek öreg 
lelkek, még akkor is, ha egy közömbös öreg lélek vagy. Öreg lelkek vagytok, és ezt tudjátok is. A bolygón ezen a ponton, 

a könyörület minden érzelem királya. Ez el fog vezetni benneteket a kifejlett szeretet állapotához. Könyörület és a 
másokkal való törődés nélkül ez nem fog működni. Valójában semmi sem fog működni. 

 
Nagyon lassan lesz egy szakadás a bolygón lévő tudatosságon belül, beszéltünk már erről nektek korábban. Lesznek 

olyanok, akik könyörületesek, és lesznek olyanok, aki nem. Ez nyilvánvaló lesz, annyira szembeszökő lesz! Törődés és 

nemtörődömség. Létezik egy sötét sereg most ezen a bolygón. Mi ennek a "könyörület tényezője"? Értitek? Ez a szabad 
választás tudatállapota, de ez az a szakadás, ami érkezőben van. Te, aki könyörületes vagy, ne aggódj emiatt! Amikor 

felveszitek a mesteri tulajdonságokat, a fény körülvesz benneteket. Nincs több erődítmény, vagy önvédelem a sötétséggel 
szemben. Az automatikusan meg fog hátrálni előletek. Nem kapjátok el a mindennapi betegségeket, azok nem lesznek 

képesek elérni benneteket, a könyörület miatt. Ez fizika, valódi, fizikai és ez történik most. A társadalmatok hamarabb 

fogja ezt visszatükrözni, mintsem gondolnátok. Ha bekapcsoljátok a híreket és azt gondoljátok, hogy őrült vagytok, csak 
várjatok! Érkezőben van néhány kiszámíthatatlan dolog. A jóindulat egy új energia! 

 
Kryon vagyok, az emberiség szerelmese. 

 
És ez így van. 

 

Kryon  

 
* https://www.newscientist.com/article/dn24153-solar-system-caught-in-an-interstellar-tempest/ , http://beforeitsnews.com/space/2015/09/our-solar-system-is-

moving-into-a-potentially-dangerous-interstellar-energy-cloud-video-2493224.html 

** http://www.kryon.hu/2013.05.26.php , http://www.kryon.hu/2014.03.php  

*** http://www.scientificamerican.com/article/hidden-treasures-in-junk-dna/  

**** http://www.kryon.com/k_68.html  

***** https://prof77.wordpress.com/2011/01/28/dna-replication-at-a-distance-reported-by-nobel-scientist/ 
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