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INNATE – nowa ujawniona część człowieka 

 przekaz otrzymany  

w Portland w Stanie Oregon 

22 listopada 2014 

 

Aby pomóc czytelnikowi, przekaz ten został przeredagowany przez Lee i Kryona tak, by 

był lepiej zrozumiany. Często to co jest przekazywane na żywo, posiada formę 

energetyczną niosącą ze sobą rodzaj komunikacji której nie posiada forma pisana. Tak 

więc przyjmijcie z radością tę zapisaną wersję przekazu otrzymanego w w Portland w 

Stanie Oregon w sobotę, 22 listopada 2014. 

 

Nowe określenie używane przez Kryona: 

Angielskie słowo „Innate”  używane przez Kryona w tym channelingu jest 

rzeczownikiem. W związku z tym brak jest odpowiednika dla tego słowa w języku 

polskim. Znaczenie słowa „Innate” w tym przypadku należy rozumieć poprzez 

wyjaśnienie i opis jaki jest zawarty w tym channelingu. 

Znaczenie słowa „Innate” jakie możemy znaleźć w słowniku polskim odnosi się do 

przymiotnika. Na język polski tłumaczy się jako: wrodzony,dany,istniejący od urodzenia. 

Tłumaczenie to nie oddaje znaczenia słowa „Innate” (rzeczownik) używanego w 

poniższym channelingu. W związku z tym postanowiliśmy zostawić w tłumaczeniu 

angielskie słowo „Innate”. 

 

 

 

 



 

Witam, moi drodzy, jestem Kryon od Usług Magnetycznych. 

Wspaniałość Innate 

Moi drodzy, pragnę wam powiedzieć o procesie który zachodzi w waszym 

ciele, który jest nie tylko tajemniczy , ale również nieuchwytny i nie dający się 

zdefiniować  gdyż nie zachodzi w trzech wymiarach (3D). Jednakże jest on 

waszą nieodłączną częścią, w zasadzie jest Wami. Możecie się tu zapytać 

„Jak to jest możliwe Kryonie aby coś było częścią mnie i ja o tym nie wiem?” 

Odpowiedź, jaką wam daję wynika z tego, że wasze DNA jeszcze nie pracuje 

w stu procentach. Wasza świadomość jeszcze nie jest dostrojona do pewnych 

procesów zachodzących w waszym ciele. Ale w końcu osiągniecie to 

dostrojenie, gdyż ludzkość w czasie trwającej rekalibracji odkryje swoją 

rozwiniętą część duchową. W tym channelingu powiemy więcej na ten temat. 

Najpierw zidentyfikujmy co to znaczy Innate: powód dla którego Innate jest tak 

tajemnicze jest to, że nie jest ono funkcją mózgu. Jednocześnie, 

prawdopodobnie, jest to jedyny system w ciele, który jest nie zcentralizowany. 

Trudno jest wam sobie to wyobrazić. Ten system jeszcze nie został odkryty, 

dlatego nie jest jeszcze nazwany przez medycynę naukową. Jednakże, 

mogliśmy go już zobaczyć wiele razy. 

To co jest zawarte w DNA jest bardzo trudne do wyjaśnienia. Tryliony molekuł 

DNA w ciele, są w bezustannej wzajemnej komunikacji. Tak musi oczywiście 

być, biorąc pod uwagę funkcję DNA w ciele. W jaki sposób ciało wie gdzie i 

kiedy stworzyć nowe komórki? To właśnie Innate od narodzenia jest za to 

odpowiedzialne. Można powiedzieć, że DNA jest ośrodkiem centralnej 

ezoterycznej kontroli. Pole, jakie jest wytwarzane wokół wszystkich molekuł 

DNA pozwala mówić o pojedyńczym układzie.  Wszystkie molekuły DNA 

pracują razem jako jeden system używając tego pola i ten system jest 

nazywany Innate. Można więc powiedzieć, że kombinacja współpracy 

wszystkich molekuł DNA w ciele działających jako jednostkowy układ, to co 

nazywacie inteligentną częścią ciała  to jest Innate. To jest zdecentralizowany 

układ. Nie ma w ciele poszczególnego organu lub układy hormonalnego który 

byłby odpowiedzialny za Innate. Każda pojedyńcza cześć ciała bierze udział w 

tym inteligentnym systemie. 

Niezależnie od tego jak ten system jest nieuchwytny, jako ludzie potraficie 

używać Innate do znajdywania odpowiedzi na temat problemów w ciele i 

często używacie go do testowania mięśni lub kinezjologii. Jest wiele 



możliwości – opukiwanie, rozmowa z ciałem, odczytywanie oraz wiele innych. 

Dzięki tym wszystkim sposobom macie możliwość otrzymania informacji, 

które możemy nazwać inteligentnymi odpowiedziami ciała. Ci którzy wykonują 

te testy wiedzą ponad wszelką wątpliwość, że rozmawiają z „inteligentnym 

polem” ciała. To pole reprezentuje DNA jako całość a nie jako pojedynczy 

organ lub gruczoł, również nie mózg.  

Systemem zabezpieczającym jest Innate 

Pierwszą rzeczą którą chcemy powiedzieć o Innate to jest to, że jest to 

system obejmujący całe ciało, który „wie” o wiele więcej niż układ nerwowy lub 

mózgowy mógłby wiedzieć kiedykolwiek. Innate jest wszędzie. Jest w 

paznokciu palca nogi i we włosach. Innate jest wszędzie tam gdzie jest DNA 

niezależnie od formy DNA. Innate jest unikalne i to jesteś ty. 

Teraz tak, powiedziałem wam, że w praktyce medycznej jest on widziany raz 

za razem, lecz nie jest rozumiany. Pozwólcie, że podam wam przykład . Kiedy 

człowiek ma uszkodzony kręgosłup w wypadku, to jest on uszkodzony na 

zawsze. Poprzednio już mówiliśmy o tym i powiedzieliśmy, że „Czy to nie 

dziwne, że nerwy w kręgosłupie nie łączą się i się nie regenerują?”  Wszystko 

inne jest zaprogramowane w ciele tak aby się regenerowało a komórki o 

których mówimy nie chcą tego robić. Nerwy w odciętej kończynie regenerują 

się, lecz nie nerwy kręgosłupa. Powiedzieliśmy również, że przyjdzie czas 

kiedy nerwy kręgosłupa będą się regenerować, gdyż  będzie to cecha nowego 

człowieka który doszedł do tego poprzez ewolucję. Ale wróćmy do tego co jest 

teraz. 

Wyobraźcie sobie następującą sytuację: powiedzmy, że znacie lub 

widzieliście osobę z porażeniem kończyn górnych i dolnych. Widzicie osobę 

na wózku inwalidzkim, która może poruszać jedynie głowę. Czy ma to jakiś 

sens w tej sytuacji, kiedy uszkodzone nerwy w kręgosłupie nie pozwalają na 

żadne ruchy a mimo tego inne funkcje ciała zależne od mózgu działają, 

pomimo braku sygnałów z uszkodzonych nerwów. Mięśnie serca nadal 

pracują , mimo tego, że ich częstotliwość zależy od rytmu podawanego przez 

mózg.  

Nauka posiada odpowiedź na to, jeżeli chodzi o serce (podajemy poniżej), 

jednakże, system trawienny nadal działa, reprodukcja może być 

kontynuowana  i większość funkcji ciała poniżej pasa jest nie zaburzona. Ale 

przecież mózg nie wysyła tam sygnałów. Jak to wyjaśnić? Wiedza medyczna 

posiada dobre wytłumaczenie jeżeli chodzi o pracę serca, gdyż widzimy to na 

codzień. Mówią ci, że serce może być autonomiczne, skurcz serca następuje 



samoistnie w węźle zatokowo-przedsionkowym. Mięśnie sercowe posiadają 

zdolność do samoistnego kurczenia się, bez udziału układu nerwowego. To 

jest to jak oni opisują Innate. Lekarze również obserwują istniejące ogromne 

systemy rezerwowe. 

Ten system rezerwowy w polu DNA utrzymuje ludzi przy życiu. Pole DNA w 

ciele jest połączone z mózgiem i sygnały nadal są przekazywane w sposób 

kwantowy (bezprzewodowo). Węzeł zatokowy to nerwowa antena odbierająca 

transmisje z mózgu rozchodzące się w polu DNA. Ten układ jest tak wydajny, 

że nawet gdyby mózg umarł, informacja jest pamiętana przez jakiś czas, tak 

jak w rezerwowej baterii. To jest moc Innate. 

Pamiętajcie, że kwantowe pole DNA jest zawsze połączone z całym ciałem, 

nawet gdy rdzeń kręgowy jest uszkodzony. Mózg nadal wysyła sygnały, pole 

DNA odbiera je i wysyła do mięśni serca, układu trawiennego – wszędzie, lecz 

nie do mięśni ruchowych. Zwróćcie uwagę na tą dziwną sytuację u ludzi z 

uszkodzeniami rdzenia kręgowego. Będziecie wiedzieli że to co mówię jest 

prawdą. Tak jest, gdyż macie rzeczywiste i fenomenalne dowody tego 

zjawiska. 

Innate, ten inteligentny system będzie was utrzymywał przy życiu nawet gdy 

„przewody” prowadzące do mózgu są uszkodzone. Innate jest 

inteligentniejszy od mózgu, organu odpowiedzialnego za przetrwanie. Mózg to 

ogromny komputer odpowiedzialny za przetrwanie i egzystencję. Daje on 

możliwość istnienia na ziemi, lecz ma ograniczoną inteligencję. Nie daje wam 

informacji nawet gdy macie potworną chorobę we krwi. A Innate może taką 

informację przekazać! 

Szczególna cecha Innate 

Nadszedł czas abyście zaczęli myśleć o DNA jako całości a nie jako trylionie 

cząstek. Obecnie nauka nawet nie potwierdza, że DNA może się 

komunikować z sobą a przecież to robi żeby ciało mogło funkcjonować. 

Piękno tego nauczania leży w tym, że: ciało fizyczne, to które jest 

kontrolowane przez mózg zaczyna budować most do połaczenia się z Innate. 

Ten most będzie działał poprzez intuicję aż do momentu kiedy zostaniecie 

swoimi własnymi intuicyjnymi lekarzami! Nie tylko będziecie świadomi tego co 

się dzieje w waszym ciele, również będziecie mieli o wiele większe 

zrozumienie jak działa energia w waszej Akaszy.  



Innate posiada swój własny sposób programowania. Jest obecnie 

zaprogramowany na coś o czym powinniście wiedzieć, gdyż w nowej energii 

przyjdzie czas na przeprogramowanie. 

Programowanie przetrwania 

Podczas gdy mózg człowieka jest zaprogramowany na przetrwanie 

fizycznego ciała, Innate jest zaprogramowany na przetrwanie spirytualne. 

Możecie zapytać „W czym różnica?”  Przetrwanie fizyczne to umiejętność 

uciekania przed tygrysem , znalezienia pożywienia i dachu nad głową. Mózg 

dostarcza logiki jak zrobić te rzeczy i pozostać przy życiu. Spirytualne 

przetrwanie to zupełnie inna sprawa i bardzo ezoteryczna. To inny potężny 

sposób przetrwania. Jest on odpowiedzialny za rozwój spirytualnej ewolucji 

ludzkości i przechodzenia na wyższy stopień działania DNA. Wyjaśnię to. 

Innate posiada wiedzę starożytnych. Znany mu jest całkowity wielki plan, 

pamiętajcie, jest on podłączony do Wyższego Ja. Innate wie, jak długo mogą 

być ludzie na ziemi zanim będą w stanie podejmować decyzję o tym, kiedy ich 

lekcja na planecie zostanie zakończona. Innate to wie i wasze DNA też to wie. 

Jaki jest więc główny cel Innate? Jest to zrobienie wszystkiego co w jego 

mocy, aby dostarczyć człowiekowi wielu możliwości wolnego wyboru, 

pozwolić, aby nastąpiło spirytualne przebudzenie. W ten sposób pozwolić 

ludzkości przekroczyć próg przeżycia i przejść do statusu oświeconej planety. 

To jest główny cel Innate. 

Przeżycie spirytualne reprezentuje potencjał ewolucji Ziemi i wszystko jest 

zaprogramowane wokół tego. Innate jest zaprojektowany tak aby stymulować 

wasz spiritualny rozwój w jakikolwiek sposób dopuszczalny w wolnym 

wyborze. To jest to, po co jest Innate. Czy widzicie wspaniały plan w tym 

wszystkim? Posiadacie wbudowany system nawigacji do prawidłowego 

rozwoju waszego potencjału. 

W tym procesie Innate współdziała również z chemią ciała fizycznego na kilka 

różnych sposobów. Innate jest odpowiedzialny za spontaniczne uzdrowienia. 

Teraz już wiecie skąd to się bierze!!!. Czy rzeczywiście myśleliście, że to 

pochodzi z mózgu? Jak to jest możliwe, że choroba człowieka może zniknąć 

w ciągu jednej nocy? Jak to jest możliwe, że ciało fizyczne może się oczyścić 

w trakcie tak krótkiego czasu? z czegoś tak potwornie niezbalansowanego. W 

jaki sposób tkanka może zregenerować się w tak szybkim tempie i 

spowodować wyzdrowienie w ciągu jednej nocy? Podaje przykłady, które były 

widziane wiele razy w szpitalach. Te przypadki były dogłębnie analizowane, 

weryfikowane i poddane analizom chemicznym. Stwierdzano, że jest to 



niemożliwe, aby wydarzyło się to w normalny sposób.Wierzący ludzie 

nazywają to cudem ! Ludzie o inklinacji naukowej dla tego rodzaju ozdrowień 

nie znajdują wyjaśnienia. To co jest w tym najwspanialsze,  to że jest to 

wytłumaczalne. Jest to cud Innate! To jest wasze własne ciało trzymające was 

przy życiu. Jest to wspaniały i cudowny rezerwowy system. 

To jest moc jaką posiadacie. Kiedy Innate zacznie w końcu budować ten 

„most” do połączenia z ciałem fizycznym, człowiek w takiej formie jakiego 

znacie dzisiaj przestanie istnieć. Ten, który go zastąpi będzie miał o wiele 

dłuższe życie, będzie mógł reperować własne ciało a nawet powodować 

odrastanie kończyn. Tak to zostało zaprojektowane, moi drodzy i to powinno 

nabierać dla was sensu.  

Stare oprogramowanie Innate 

Teraz kiedy już wiecie co to jest Innate, porozmawiamy o starym 

oprogramowaniu Innate. W tomie pierwszym książek Kryona (1993) mówiłem 

o czymś za co Innate jest odpowiedzialny. Powiedziałem, „Nadszedł czas 

abyście pozbyli się swojej karmy”. Karma  jest energią którą niesiecie z sobą 

w rezultacie poprzednich doświadczeń życiowych i która przenika do was 

poprzez zasłonę dzielącą wymiary. To jest karma. Jest to realna energia i była 

potrzebna w starej energii. 

Karma jest w DNA i jest rządzona przez Innate. Tak więc, gdy powiedziałem 

wam odrzućcie karmę, to powiedziałem, że musicie rozmawiać ze swoim 

ciałem i rozmawiać z komórkami ciała. Kiedy będziecie to robić powiedzcie 

„Skończyłem/am z energią przeszłości. Odrzucam moją starą karmę. Idę do 

przodu”. To były absolutnie pierwsze instrukcje które mieliście ode mnie 

dotyczące tego procesu, który stanowi pomost pomiędzy ciałem fizycznym i 

Innate. Powiedzieliśmy wam wtedy aby używać czystej intencji.  

 

Zmiana w komórkach nie jest automatyczna 

 

Informacja zaadresowana do komórek z czystą intencją jest odbierana 

przez ciało jako prawdziwa i czysta. Ciało reaguje na informację jaką mu 

przekazujemy.To jest mechanizm odrzucenia karmy. Ciało odbiera ciebie 

tak jak powinno, czyli jako szefa i odpowiednio do tego reaguje. Teraz 

pragnę abyście dowiedzieli się o tym co nie było powiedziane przez te 

wszystkie poprzednie lata. Teraz nadszedł czas aby to odkryć.  



Zaprezentujemy logikę tego mechanizmu, tak by miało to dla was sens. 

Każdy program, które jest w waszym ciele jest kompletnie rządzony przez 

wolną wolę. Macie wolną wolą, aby wykonać podpowiedzi mózgu 

dotyczące przetrwania fizycznego lub nie. Macie wolną wolę, aby wierzyć 

że ten channeling jest prawdziwy lub nie. To oznacza, że wybór 

ezoterycznych rozwiązań w nowej energii nie przyjdzie samoistnie od ciała. 

Wolna wola daje wam możliwość w sposób świadomy skierować Innate w 

kierunku Nowej Energii. Czy myślicie, że jeżeli stara dusza nie potrzebuje 

już karmy, to Innate samo ją odrzuci??? Tak jednak nie jest. Innate 

oczekuje od was dyrektyw, gdyż zmiany w świadomości nie są 

zaprogramowane w waszym DNA. Tak właśnie działa wolna wola. 

Teraz przejdziemy do dzisiejszej lekcji. Innate, niezależnie od jego 

inteligencji będzie nadal działał w starym programie, dopóki nie otrzyma 

nowych instrukcji. Musicie przeprogramować Innate, gdyż działa w starym 

reżymie. Działa tak od samego początku jak staliście się ludźmi. Został 

zaprogramowany aby robić pewne rzeczy w określony sposób i teraz 

nadszedł czas by to zmienić. Wasza świadomość jest kluczem do tych 

zmian. Zawsze była i będzie. Wasza wolna wola jest potrzebna do tego by 

przeprogramować to co nazywam zbiorem instrukcji Innate. Tak więc 

odrzucenie karmy było pierwszą instrukcją jaką wam przekazałem a teraz 

jest następna. 

Przeprogramujcie Innate waszego ciała natychmiast! To jest do zrobienia 

poprzez wolną, świadomą intencję i nie jest trudne. Wasza świadomość, 

poprzez czystą intencję jest kluczem do tego przeprogramowania i zmian w 

ciele. Na pewnym poziomie zawsze wiedzieliście, że można zmienić 

procesy chemiczne w ciele i uzdrowić się, można to zrobić rozmawiając z 

Innate. Teraz przejdziemy do spraw bardziej skomplikowanych. Za chwilę 

powiem wam jak wygląda stary program Innate.   

 

Wasza moc  

 

Trzeba to zrobić tak. Przyjmijcie, że Innate jest waszym najlepszym 

przyjacielem i rozmawiajcie z nim tak jakby to był człowiek siedzący 

naprzeciwko was. Załóżcie, że przyjaciel jest inteligentny, słucha i rozumie 

wszystko co do niego mówicie. Nie musicie powtarzać tego samego w 



kółko. Potrzebujecie być wiarygodni. Innate jest waszą inteligentną częścią. 

Nadszedł czas przeprogramowania tego co Innate widzi jako wasze 

spirytualne przetrwanie. Dlaczego? Ponieważ Innate nie przeszło przez 

punkt zwrotny energii, przez który przeszliście wy. Wasza świadomość 

przeszła do nowej energii, lecz nie wasza cielesna komórkowa struktura. 

Rekalibracja moi drodzy, nie jest automatyczna. 

Jest kilka rzeczy stara duszo, które potrzebujesz zrozumieć. Czy nie jest 

interesujące to, że Innate wie wszystko o waszych poprzednich życiach a 

wy tego nie wiecie? Czy taki układ jest efektywny? Czy chcielibyście 

wiedzieć więcej? Które z energii opanowanych w poprzednich życiach 

przydałaby się teraz? Mówiliśmy o tym trochę. Dostęp do informacji z 

Akaszy jest poprzez wolny świadomy wybór, oraz rozmowę z Innate. 

Kinezjologia, ostukiwanie, rozmowa z ciałem, afirmacje – wszystko co 

możecie zrobić, co wychodzi poza cielesna logikę mózgu jest zrozumiałe 

dla Innate. Musicie zacząć myśleć w inny sposób żeby wykorzystać ten 

potencjał. Jesteście przyzwyczajeni do ilości, receptywności i innych 

liniowych konceptów w celu dokonania zmian, lecz to już nie pracuje.  

Skupmy się teraz na tym co trzeba przeprogramować, jakie są 

najważniejsze wyzwania związane z Innate. 

 

Przeprogramowanie ciała 

 

 Numer jeden: Odrzućcie karmę. Powtarzamy,  to jest punkt numer 

jeden. Jakie są rzeczy które przeszkadzają wam żyć, co jest piętą 

Achillesową waszej osobowości? Co jest tym czego nie rozumiecie? 

Powiem was, to jest energia przeszłości i ona nie jest potrzebna na 

przyszłość. Wyrzućcie ją. Innate zrobi to co mu powiecie. Jeżeli widzi 

rzeczy które stanowią spirytualna logikę, będzie kooperował, gdyż 

uczestniczy w tym przekazie i słyszy to samo co wy! Wie to co wy 

wiecie i wasza świadomość jest dźwignią do zmiany Innate.  

 Numer dwa: Zmieńcie nadrzędną dyrektywę Innate. Do czego Innate 

został zbudowany a co nie ma teraz zupełnie sensu?  Odpowiem od 

razu i to będzie jedna z głównych dzisiejszych rewelacji. Moi drodzy, 

jest system zwany reinkarnacją, który jest głównym mechanizmem 

napędowym spirytualnego postępu na ziemi. Na przykład, przeżyłeś 



życie, coś się nauczyłeś i umarłeś. Wróciłeś na ziemie i w twoim DNA 

i Akaszy jest mądrość, którą masz z poprzedniego życia. Każde 

kolejne życie podnosi twoja mądrość i masz wolną wolę; używać jej 

lub nie. Każdorazowo kiedy się rodzicie przychodzicie z tą mądrością 

i stanowi to wasz nowy potencjał.  

 

Stara dusza ma z sobą o wiele więcej ezoterycznej mądrości niż młoda 

dusza. Czy rozumiecie to? Jako stara dusza byliście i tu i tam w akcji. Czy 

zauważyliście początkujące dusze na planecie? One są zupełnie 

pogubione! Każde kolejne życie buduje bibliotekę mądrości, tak jak 

dostajecie to siedząc tu w tej chwili. Chyba wiecie, że jesteście starymi 

duszami. Teraz zgadnijcie co Innate z tym robi?  

 

Stary program Innate 

 

Podam to czego Innate się nauczył robić aby sprostać wymogom starego 

systemu. Jesteście gotowi? Śmierć. Abyście mogli zebrać potrzebne 

doświadczenia życiowe, nabyć mądrości i posuwać się naprzód w kierunku 

wyższej świadomości spirytualnej w następnym życiu, potrzebujecie 

krótkiego i produktywnego życia. Następnie re-inkarnujecie się z tą zebraną 

mądrością. Im szybciej idą reinkarnacyjne cykle, tym bardziej rośnie 

potencjał planety by podnieść się na wyższy poziom wibracyjny w 

spirytualnej ewolucji. Czy widzicie w jakim kierunku to zmierza? Innate, 

zgodnie z planem, stworza wam krótkie wcielenia! Co za system! Jest 

rzeczą ważną byście zobaczyli i zrozumieli sens tego układu. W starej 

świadomości ten mechanizm jest napędem oświecenia. Recykling starych 

dusz był tutaj kluczowy. Niech te dusze nabierają mądrości w danym 

wcieleniu a następnie przychodzą z powrotem na planetę aby używać tej 

mądrości i tak dalej. 

Ważną rzeczą do zapamiętania jest, że w zasadzie stara energia nie 

pozwala na wykorzystanie aktualnej mądrości danego życia na użytek 

siatki planety.To było osiągalne tylko poprzez reinkarnacje przy DNA 

pracującym na jednej trzeciej potencjału.  



Nagle w 2012 roku przekroczyliście punkt milowy ( mierzony precesją 

wyrównania dnia z nocą) i dotarliście do punktu świadomości o którym 

mówiono w starych przepowiedniach. Moi drodzy to jest równocześnie 

powód dla którego jestem tutaj! Nadszedł czas w którym macie możliwość 

zrobienia tego co było przewidywane 25 lat temu. Był to czas kiedy tu 

przybyłem. Wasze DNA zaczyna ewaluować. 

 Pragnę byście wszyscy zaczęli przekazywać informacje do waszego 

Innate, że nie musicie przechodzić poprzez śmierć aby przekazać mądrość 

którą posiadacie. Obecnie zaczął się nowy proces różny od wszystkiego co 

było w przeszłości. Nie tylko wasza obecna mądrość może być przekazana 

do siatki planety, lecz również wszystko czego kiedykolwiek się 

nauczyliście.  Wasza kompletna mądrość i wiedza waszej Akaszy stała się 

dostępna w realnym czasie dla energii Ziemi. 

Nie musicie się już szybko reinkarnować. Zamiast tego możecie 

wykonywać transfer mądrości do ziemi żyjąc na niej z wzrastającą 

efektywnością DNA. Gdy osiągniecie 36% (zastosujcie numerologię) 

efektywności DNA ten proces będzie zakończony. Osiągniecie wtedy 

możliwość bardzo długiego życia na ziemi! Jednak moi drodzy, Innate nie 

wie o tym. Przez tysiące lat Innate dokonywał wzrostu spirytualnej 

świadomości poprzez „krótkie” wcielenia. Innate musi teraz wiedzieć o 

zmianach i wy jesteście odpowiedzialni za to żeby mu to powiedzieć. 

Obecnie „długie” wcielenia są kluczem do wzrostu spirytualnego! 

Czy nie jest rzeczą logiczną, że możecie osiągnąć o wiele więcej na 

planecie jeżeli nie musicie się reinkarnować i uczyć na nowo za każdym 

razem gdy wracacie na planetę? Zostańcie na planecie! 

Jest wielu którzy powiedzą, „To jest głupie. Jak się urodziłeś, tak będziesz 

żył.” Ale to jest po prostu stare tradycyjne myślenie. Jesteście w stanie 

przeprogramować wszystko w waszym ciele! Wielu z was jest świadomych 

dokonania kompletnych przemian osobowości a możliwe, że i ludzkiej 

natury! Zmieniliście nawet strukturę cielesną. Wśród czytających są tacy 

którzy przestali się starzeć i o to właśnie chodzi – jest to dowód, że są to 

realne sprawy. 

Kluczową sprawą do zatrzymania starzenia się, takiego jakie znacie 

obecnie, jest przeprogramowanie Innate. Wasze ciała są zaprojektowane 

na starzenie się, nawet gdyby to nie miało sensu. Komórkowe ciało jest 



zaprojektowane aby się odmładzać, lecz nie wykonuje tego efektywnie. 

Czy rozumiecie? Za zmiany tego odpowiedzialny jest Innate i potrzebuje 

sygnału żeby to zrobić. Macie wolny wybór i co zrobicie zależy tylko od 

was. Nie oczekujcie tego od moderatora warsztatów, uzdrowiciela lub 

dokonującego przekazu. WY potrzebujecie nauczyć się komunikowania z 

waszym Innate. 

Powiedz Innate: „Ja nie muszę już umrzeć, żeby dokonać spirytualnego 

postępu”. Możecie to powiedzieć na wiele sposobów. Nauczcie się 

budować afirmacje, które są pozytywne. Wejdźcie w kontakt z ciałem w 

jakikolwiek sposób, który się wam nadarzy. Jesteście już gotowi aby 

komunikować się ze swoją inteligentną częścią. 

Piękno tego leży w następującej rzeczy: Nie musisz przekonywać  Innate 

do niczego. ON wie! Oczekiwał kontaktu! Jak tylko zobaczy postęp 

zachodzący w waszej świadomości, sprawa jest załatwiona. Słyszycie to? 

Innate wie kto ty jesteś! Jest poza wszystkim inteligentną częścią. Dopóki 

jednak nie dostanie od ciebie informacji nie będzie tego wiedziało. 

Innate jest gotów kooperować jak tylko zobaczy nową ewolucyjną drogę 

spirytualnego postępu. W wyniku tego możesz żyć o wiele dłużej. Niektórzy 

powiedzą: „Nie jestem pewien czy chce tego”. Jeżeli to mówisz, to się 

podpisujesz pod dewizą starej energii, mówiącej, że starzenie równa się 

problemom zdrowotnym. Ale tak nie musi być! Zamiast tego: Bądź zdrów 

gdy się nie starzejesz. (Kryon się uśmiecha). Młodzieńczość nie jest 

skomplikowana! Czy jest możliwe że jest wypełniona miłością? Tak. Czy to 

jest nowe? Tak. Posiada również inteligencje aby działać doskonale. 

Moi drodzy, przekazałem wam informację, której jeszcze nie miałem okazji 

dać ludzkości i usłyszeliście ją dzisiaj po raz pierwszy. Żebym mógł wam 

dać tą informację musieliście przejść punkt milowy w roku 2012, oraz rok 

2013 i wejść w rok 2014. Nadszedł czas poznania prawdy. Posiadacie moc 

o jakiej was nie uczono. Odkryjecie to i uwierzycie. Wszyscy jesteście 

unikalni, jednak nie wszyscy będziecie zdolni do uaktywnienia Innate w 

takim samym stopniu. Tak jest gdyż każdy z was jest indywidualnością na 

unikalnej drodze spirytualnej. Moi drodzy ja was wszystkich znam! 

Stare dusze tej planety obudźcie się! Obudźcie się do nowych procesów i 

nowego sposobu życia. Możecie podwoić długość waszego życia i jeszcze 

więcej! Nie bójcie się tego co widzicie wkoło. Będą tacy, którzy się nie 



zgadzają z tym o czym mówię, w rezultacie tego nie będą mogli nic z tego 

zrealizować. Oni tego nie rozumieją. Powoli, tak jak nie będziecie się 

szybko starzeć, widoczne różnice między wami mogą ich przestraszyć. To 

nie będzie na zawsze, gdyż przyjdzie czas, gdy cała ludzkość zrozumie, że 

to o czym mówię dzisiaj jest prawdą. 

I tak to już jest. 

Kryon 
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