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                                             KVANTUMGYÓGYÍTÁS  -  KRYON 

                                                   2008 Canada, Vancouver 

              

       „A Szellem egész idő alatt angyali lényekként lát benneteket, Isten egy darabjaként“. 

Előljáróban 

Mivel földön kívüli entitásról van szó,  Kryon-nak médiumra (közvetítőre) van szüksége, 
hogy számunkra érthetően nyilvánulhasson meg. Következzék  egy pár mondat információ, 
mielőtt átadjuk neki a szót. 

Kreon különös helyzetben van, hiszen nem beszélhet „tapasztalatairól”, mert azt nem is 
értenénk meg. Viszont a bennünket körülvevő és meghatározó tényezőket minden földinél 
jobban ismeri. Ő is a spirituális gyógyítás tolmácsolója. S ha már Ő eleve így jön elő a 
jövőnkből, akkor semmi kétség afelől, hogy a spirituális tanítás   jó út. Korábban már 
(be)láttuk, hogy Jézus is spirituális Tanító, és amennyiben magát Útként hirdeti meg, akkor itt 
nem kisebbról van szó, mint a Szinkronicitás Törvényéről. Bizony az igaz dolgok 
„egybeesnek”. 

Az alábbiakban kivonatoltan adjuk vissza Kryon gondolatait egy canadai előadásából. Adatait 
és a linkeket – köztük a teljes előadás anyagának elérhetőségét – az írás végén közöljük . 

                                                                          ¤¤¤     

           Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 

Az emberi test érdekes. Egy kis darab biológia az ami ti vagytok, de gyakran úgy tűnik 
mintha ez egy másik szobában lenne. Ez alatt azt értem, hogy nincs valós kommunikáció 
közted és eme rendszer között. Nem úgy lett tervezve, hogy kommunikáljon veled, kivétel ez 
alól a fájdalom. Ez minden. Ez egy egysíkú közelítés, amelyet korán megkaptatok, hogy 
képesek legyetek a túlélésre – tehát tudni fogod, ha például belelépsz a parázsba, vagy így 
tudni fogod ha valamitől megsérülsz vagy valami megszúr. Mindezt azért, hogy el tudd 
kerülni. Úgy tűnik a fájdalom negatív és mindig egy kihívás. Pedig az egyik legnagyobb 
ajándék, annál is inkább, mert ez őriz meg benneteket a bajtól. Riaszt ha valami nem jó... és 
csak ezzel a kommunikációval rendelkezel és csak egyirányú. Nem tudsz neki válaszolni, 
vagy kérdéseket feltenni……. 

Például számodra van-e annak értelme, hogy egy megvilágosodott test amilyennel te is 
rendelkezel, azzal a bonyolultsággal amivel rendelkezik, néma legyen egy halálos betegséggel 
szemben ami benne garázdálkodik? Mégis ez történik, napról napra. Arról a betegségről 
beszélek most, ami Észak-Amerikában több embert öl meg mint bárhol máshol a világon – a 
rákról. Ez nem olyan betegség amit „elkapsz”. Ez olyan valami, amit a tested fejleszt ki 
ingerlés és egyensúlyhiány következtében. 

Éveken át, a kineziológia hidalta át ezt a kommunikációs rést, mégis mennyien használják? Ez 
a logika törvényének vádirata, nem? Itt van valami, amiről az idők folyamán bebizonyosodott, 
hogy lehetővé teszi a testnek, hogy közvetlenül beszéljen hozzád és általánosságban mégsem 
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fogadta el az emberiség. Miért? Mert kívül van azon a területen, amiről azt tanultátok, hogy 
lehetséges. Ez tehát ma a probléma. 

A megmagyarázhatatlan megmagyarázása 

…… Néhány dolgot, amit most elmondok nektek, még száz év múlva sem fognak 
bizonyítani, mert ilyen sokáig fog tartani valahol a biológusoknak, hogy megvizsgálják a 
származásod és a családfád összefüggését azzal, amit te ma ezzel kapcsolatban tettél. Ó, ez 
már nagyon kísérteties! 

Első pont – az a bizonyos mechanizmus 

A DNS minden darabja körül van egy mező. A DNS minden darabja mellett ott van egy 
másik DNS darab és egy mező veszi körül a mezőt, amelyet körülvesz egy mező. Ráadásul 
mindez csoportosítva van, nem kinyújtott szalag mint a ti ábrázolásotokban. Elmondom, hogy 
mindez mit eredményez. Ez hozza létre a tudatosság együvé tartozását. Felmerült-e benned 
valaha is a kérdés, miért van az úgy az ezoterikus világban, hogy tudsz úgy beszélni a 
testedhez, mintha egy darab volna, miközben milliószor millió darabból áll? 

A DNS-ben van egy spirituális komponens. A DNS-ben benne van Isten egy darabja, az 
otthonnak egy darabja. A DNS-ben ott van a valóság, kvantum állapotban…… 

Azt mondom, hogy amikor elkezdesz a testedhez beszélni, az egy egész-testi élmény. Nem 
kell megszólítanod a nagyujjadat vagy a könyöködet. Mert egyszerre szólsz mindegyikhez és 
egyszerre hallgatnak rád. Úgy gondolj erre, mint egy egész-testi élményre, mert a DNS végzi 
az átfedést. A mezők átfedésben vannak és ezek az egymást átfedő mezők létrehoznak egy 
nagyobb mezőt, ami létrehoz egy még nagyobb mezőt. Pillanatnyilag, milliószor millió 
ilyennel rendelkezel, ez a mező szó szerint olyan valami, amit fókuszálva kivetítesz és ezt 
nevezzük ezoterikus fénynek. Közben ez szolgálja a személyes gyógyulást is. Készen áll, 
hogy „hallgasson a főnökre”. 

….. A tény az, hogy teljes mértékű kommunikációs lehetőségeid vannak, interdimenzionális 
módon ezzel a masszív DNS-mezővel.… Van a DNS-edben egy megvilágosodott jellemző... 
talán a Felsőbb-Énednek hívhatnád. 

…. Ez az interdimenzionális érzékelés... és ha még nem találtad volna ki, a sejtjeid és a DNS-
ed is interdimenzionálisak… 

Hadd mondjam el, mi az igazság: A valóság az, hogy egy interdimenzionális világban éltek és 
ezt most már a tudomány is beismeri. Ti azonban folytatjátok, hogy mindent egy egyenes 
idővonalon érzékeltek, ami öregít benneteket és természetesen abba az irányba tol, hogy 
állandóan újra megtegyétek a dolgokat. De ami valójában történik a sejtjeiddel spirituálisan, 
hogy bármit is hozol létre amiről beszélünk, az egy nagyon parányi körben történik. Amikor 
egyszer megteszed, az hatással van a teljes körre, örökre. Soha nincs rá szükség, hogy újra 
megtedd, mert örökre felhagytál a megnyilvánulással mihelyt megtetted!... 

Az időparadoxont és ezt a vizualizációt használva, most az interdimenzionális gyógyításnak 
három jellemzőjét mondom el, a könnyűtől haladva a bonyolultabbig és egészen a 
hihetetlenig. 

https://onvalo.harmoniaban.org/dns
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A könnyű: Egy interdimenzionális sémát használva, a legkönnyebb amit tehetsz, a 
fiatalodás. A fiatalodás a mi szavunk, amit eljuttattunk a társamnak és azt értjük alatta, hogy 
lelassítani a test óráját… 

Az időmérés megváltoztatása lehetetlen a ti valóságotokban, mert az idő mindig ugyanazzal a 
sebességgel halad. De mi lenne ha megváltoztatnád a sejtjeid reagálását az órára? Más 
szavakkal, mi lesz ha megváltoztatod a „belső órát”? Megteheted. Létrehozhatsz egy olyan 
helyzetet, ahol a sejteket arra utasítod, hogy lassítsák le az öregedésüket. Ráadásul (figyelj 
csak), tulajdonképpen felidézheted a síneknek azt a részét, amikor még fiatal voltál és utasítsd 
a DNS-edet a vizualizáción keresztül, hogy azt kövesse! 

...Menjünk visszafelé, annyira mielőtt még a telomerek (a DNS-ed rojtjai) milliószor millió 
alkalommal szétváltak és megismétlődtek volna. Visszafelé menni. Lehetséges az? Igen. 
Ezzel azt éred el, hogy olyan helyzetbe kerülsz, ahol az óra nem ugyanabban az időkeretben 
ketyeg a sejtjeid számára. 

…… Megvan a képessége, hogy visszafordítsa a DNS-ét olyan időpontra, mielőtt még 
megkaptál volna egy betegséget vagy elértek volna az öregedés fájdalmai. „Ez gyógyításnak 
tűnik Kryon!”… Elgondolkoztál ezen valaha is? Hirtelen te vagy a felelős ennek az órának a 
beállításáért. 

… Tudod, a 3D hangoskodik, de az interdimenzionális dolgok amelyek Isten szeretetéből 
fakadnak, suttognak. Ha meg akarod hallani a suttogást, meg kell szüntetned a hangoskodást. 
Szét kell szerelned magát a 3D-s beidegződést és fel kell függesztened a módszert, ahogy 
tanultál mindenről, születésed pillanatától fogva. Kemény. 

… A tiszta szándék a válasz. A tudatosság változtatja a valóságot! Ez arany a Szellem 
számára, bár láthatatlan számotokra. A tiszta szándékot nem tudod meghamisítani. A szándék 
az, amikor térdelsz. A szándék az, amikor bajban vagy. A szándék az, amikor azt mondod: 
„Mindent megteszek! Ments ki innen.” Nagyon kemény. De tudnod kell a következőt: nem 
kell kihívás a tiszta szándékhoz. Létre tudod hozni a tiszta szándékot a szíveddel, az 
érzelmeiddel, amikor készen állsz elkezdeni és azt mondod: „Most készen állok és 
megteszem.” 

… Nem az ismétlés a kulcs. Soha nem is az volt. Minél inkább interdimenzionális leszel, 
annál jobban meg fogod érteni. A tiszta szándék. Egy alkalom. Ez minden amibe kerül. 
Ha nem érzed megfelelőnek, gyerünk tedd meg újra. Nem árt semminek. Ez volt a 
könnyű rész. 

A bonyolultabb: Ez a gyógyítás – a testedben lévő betegség gyógyítása olyan fokig, hogy 
sohasem tér vissza. Soha. Ti az allopatikus medicina világában éltek. Ez egy háromdimenziós 
világ és egy idővonal mentén működik. Ha valami rossz, korrigáljátok. Tapaszt tesztek rá. Ha 
valami rossz, vegyszerrel kezelitek, ami megváltoztatja a sejteket, hogy kiegyensúlyozza a 
problémát. Mindez az okról és a hatásról szól. Egészen érthető, hogy ezt teszitek és nincs 
ítélkezés emiatt. 

… Figyeljetek, mondjuk, hogy rák van a testedben… meg tudod gyógyítani az 
interdimenzionális tiszta szándékkal… A tiszta szándék volt mindig is a válasz és az isteni 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Telomer
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tulajdonság a sejtjeidben csak az állásfoglalásra vár…Valóban, gyakran mélységes és kéz-
remegtető aggodalom mutatja meg, hogy soha nem volt meg a tiszta szándék. 

…………. Mindig emlékezni fogsz a napra, amikor meggyógyítottad magad és a betegséged 
soha nem fog visszajönni. Mi tudjuk, hogy nem, hiszen soha nem is volt! Vajon érted az 
Emberi Lény gyógyulásának erejét? Vajon érted, mi minden lehetséges itt, visszavinni 
téged egy olyan tudatosságba, mielőtt ezek közül a dolgok közül bármi megtörtént volna, 
mielőtt a testedet megszállta volna az a nem oda illő valami? 

Amikor megérkezel, szintén ott egy komplexitás a biológiátokban, mert a spirituális karma 
egy részének szintén van dolga a leszármazással, a fizikai DNS kémiával. Most oda akarok 
kilyukadni, hogy vannak a génjeitekbe beépített hajlamok (DNS eredetűek), olyanok, mint 
gyengeségek és betegségre való hajlamosság. Ez teljes mértékben, egészen karmikus. Ha egy 
anyának valamilyen betegsége van, gyakran az anyjának is ugyanolyan betegsége volt. Ez az 
asszony amikor a gyerekeire néz, tudja, hogy azok megkaphatják ugyanazt a betegséget és 
azok gyerekei és azok gyerekei és azok gyerekei. Ezt úgy hívjátok, hogy hajlamosság a 
genetikai hibára. Ami létrehoz egy családfát, az elhalálozás, a nehézségek, a kihívások, a 
szomorúság és a gyász családfáját. 

És ezzel kapcsolatban a következőt akarom még mondani: Itt egy olyan energiában ültök, ami 
olyan mint egy varázslat, tiszta szándékkal. Ide hallgass. Ha rendelkezel egy genetikus 
hajlammal és azzal foglalkozol, hogy kigyógyítod magad egy súlyos betegségből, akkor 
hallgasd, hogy a rendszer ezt hogyan kezeli. A genetikai hiányosság, ami ezt a problémát 
létrehozta a múltban, minden hozzátartozódban, belőled el fog tűnni. De az a genetikai hiba, 
ami mindezt létrehozta és folyamatosan létrehozhatja azt a már meglévő gyermekeidben, 
szintén el fog tűnni. DNS-ed meg fog változni és ez spirituálisan visszhangozni fog a 
gyermekeid hajlamosságában. A ciklus be fog fejeződni veled. 

… Ez nem a gyerekek gyógyításáról szól. Hanem a karmikus hajlamuk megváltoztatásáról. 
Amit te, a saját DNS-eddel csinálsz, jelet küld az övéknek. Mindannyian össze vagytok 
kapcsolva. Ne figyelj azokra a szabályokra, amelyekről úgy gondolod, hogy tisztában vagy 
velük. Füleljetek... gyermekeid, azok meg fognak szabadulni a hajlamosságtól. 

DNS-edben, ahogy már tanítottuk, jelen vannak bizonyos interdimenzionális szempontok. 
Egyik ezek közül a saját Akasha jegyzeted és az éppen körülötted lévő csoport kölcsönhatása. 
Ez az ami változik. Okoz-e ez változást a DNS-ben? Képes vagy-e azt látni? Képes leszel-e 
ezt valóban kémiailag szemlélni? És a válasz igen. Ez a hatalom. Ez a hihetetlen rész. 
Amikor majd a tudomány képes lesz mérni a genetikus hajlamot, majd látni fogják. 

… Nézd azt amit a Szellem lát. A Szellem nem lát titeket, ahogy megszülettek majd 
meghaltok és megint megszülettek és meghaltok. A Szellem egész idő alatt angyali 
lényekként lát benneteket, Isten egy darabjaként. A Szellem ugyanazt a lényegi lelket látja, 
ugyanazt a Felsőbb Ént minden egyes életedben, függetlenül attól, hogy ki is vagy ezen a 
bolygón, ez mindig ugyanaz! Elgondolkodtál már ezen valaha? A Szellem azt a nagyszerű 
valakit látja, aki tiszta szándékkal meg tudja változtatni egy egész karmikus csoport 
szerkezetét. 

 

https://onvalo.harmoniaban.org/akasha
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                                                                     A   LINKEK  JEGYZÉKE 

 

Kryon és amerikai médiuma, Lee Carroll bemutatása: http://www.kryon.hu/lee.php  
 
A „Kvantumgyógyítás“ teljes anyaga:   http://www.kryon.hu/2008.01.26.php  
                                  Forrás : https://www.kryon.com/k_channel08_Vancouver.html  
 
Kryon magyar honlapja: www.kreon.hu 
 
Összefoglalás Kryon műveiből (online könyv) pdf -ben; Szerkesztette Bakó Kálmán 
http://www.kryon.hu/pdf/Kryon.pdf 
 
Kryon előadásainak listája: http://www.kryon.hu/kozvetitesek.php 
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