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Hebrejské  mena  Boha a 12 virtuálnych vrstiev DNA. 

Podľa materiálov www.kryon.com, autorizovaný preklad z ruského jazyka -  Tetyana Karásková  

 

   Prvá skupina  - "Základné vrstvy"  

   Druhá  skupina - „Božská Skupina Ľudí“  

   Tretia  skupina  - "Lemurska skupina" 

   Štvrtá skupina - "Skupina Boha" 

 

 

 

 

 

Na tomto obrázku je uvedených ( v AJ ) 12 virtuálnych úrovni (vrstvy) DNA  (klikni na obrázok pre zväčšenie) 

Všetky vrstvy majú  "mena Boha" v hebrejčine, a niektoré z nich (č.7,8,9) boli tiež pomenované aj v Lemurskom jazyku. 

 

Prvá skupina - "Základné vrstvy". 

 1. vrstva DNA (klikni na obrázok pre zväčšenie) 

Keter Etz Chayim - Kéter Ec Chajím   (audiozáznam je tu – klikni)  

Interpretácia  Kryona : "Strom Života" 

 

Táto vrstva je známa ako biologická dvojitá špirála. To je hlavný biologický záznam našej aktuálnej 

inkarnácie (terajšieho života) . 

Toto je „jeden“ v numerológii, a preto má energiu, ktorá  znamená "Nový Začiatok". 

Jedná sa aj o 4-D (4-rozmernú, tzn. časovo - priestorovú) a taktiež multi–dimenzionálnu (mnoho-

rozmernú) sadu pokynov (informácií) pre zvyšných 11 vrstiev. V  tomto ľudskom genóme sa len 3% pokynov používa na 

kódovanie bielkovín – proteínov, a zvyšných  97% sa používa pre interakciu s inými  11 vrstvami DNA. 

Prvá vrstva je súčasťou skupiny prvých troch vrstiev, ktoré sa nazývajú "Základné vrstvy." 

 

2. vrstva DNA  (klikni na obrázok pre zväčšenie) 

Torah E'ser Sphirot  - Torá É'ser Sfirót   (audiozáznam je tu – klikni)       

Interpretácia Kryona: "Vrstva lekcií Života " 

  

Jedná sa o 4-D( tzn. časovo - priestorové)  prepojenie s inter-dimenzionálnou (medzi– dimenzionálnou) 

vrstvou č. 8 (čo je Akašický Záznam našich inkarnácí na Zemi). 

Vrstva č. 2 a vrstva č. 8 v súčte dajú 10, čo  je  "jeden" v numerológii, a predstavuje "Nový Začiatok", ako 

aj vrstva 1.   

Druhá vrstva je súčasťou skupiny prvých troch vrstiev, ktoré sa nazývajú "Základné vrstvy." 

 

3. vrstva DNA  (klikni na obrázok pre zväčšenie) 

Netzach Merkabva Eliyahu – Necách Merkabá Elijáu  (audiozáznam je tu – klikni)       

Interpretácia Kryona:  „Nanebovstúpenie a Aktivácia" 

 

Avšak, to len ukazuje na spoluprácu s takými inter-dimenzionálnymi vrstvami, ktoré skutočne zaisťujú stav 

Vzostupu. 
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Číslo 3 v numerológii znamená  "katalyzátor, inšpirácia, zosilnenie“ . 

3. vrstva DNA  spolupracuje s 6. vrstvou  DNA, ktorá sa interpretuje ako "Modlitba a Spojenie ". 

Vrstva č. 3 a vrstva č. 6 v súčtu dajú 9, čo znamená "koniec, dokončenie, bilancia " v numerológii.  

Podľa Kryona, to tiež nejako súvisí s epifýzou  a štítnou žľazou. 

Tretia vrstva je súčasťou skupiny prvých troch vrstiev, ktoré sa nazývajú "Základné vrstvy." 

  

Druhá  skupina - „Božská Skupina Ľudí“ 

4. a 5. vrstvy DNA  (klikni na obrázok pre zväčšenie) 

Urím Ve Tumim – Urím Ve Tumím 

Aleph Etz Adonai – Aléf Ec Adonáj (audiozáznam je tu – klikni)   

Interpretácia Kryona: "Vaše Anjelské Meno " 

  

Vrstvy č.4 a č.5 spolu tvoria podstatu našej terajšej inkarnácie (práve tohto nášho života na Zemi) 

a podstatu prejavenia našej Božskosti na tejto planéte. Predstavujú naše meno na krištáľoch Akašických 

záznamov. 

Spoločne môžu byť považované za „primárny a najvýznamnejší“ duchovný atribút celého Stromu Života, čo 

je definícia našej patričnosti k  „našej karmickej rodine“ (poznámka prekladateľky: u Michaela Newtonu v knihe „Cesty Duši“ 

tento pojem ma názov „primárna karmická skupina“-TK.) . 

To sú mená Boha, a nikdy by nemali byť aktivovane ako samostatné vrstvy, jedna bez druhej. Tieto vrstvy DNA (č. 4 a č.5)  

- sú vždy musia byť aktivovane spoločne.  

Tieto dve vrstvy dohromady (č.4 a č.5) sú naše inter - dimenzionálne (medzi - dimenzionálne) Akashe, alebo náš osobitný 

záznam o tom, KTO SOM vo Vesmíre, a KDE som už bol pred terajšou inkarnáciou. To je tiež naše osobitné vlastné meno 

na kryštáloch  v "Jaskyni Stvorenia." 

Vrstva č. 4 a vrstva č. 5 v súčte opäť dajú č. 9, čo znamená "koniec, dokončenie, bilancia " v numerológii.  

Štvrtá a piata vrstva DNA sú súčasťou druhej skupiny troch vrstiev, ktoré sa nazývajú „Božská Skupina Ľudí“  

 

6. vrstva DNA(klikni na obrázok pre zväčšenie) 

 Ehyeh Asher Ehyeh - Ehejé Ašér Ehejé (audiozáznam je tu – klikni) 

Interpretácia Kryona : "Vrstva Modlitby a Spojenia ", alebo "Vrstva 

Modlitby a Meditácie", alebo ešte jeden názov - "Vrstva Modlitby a Komunikácie ", 

 

Tieto úrovne sú vrstvy (úrovne) Vedomia, a nielen vrstvy (úrovne) DNA. Vrstva č. 6 – to je naše "Vyššie 

Ja". 

Vrstva „Modlitba a Meditácia“ je rozhodujúca pre „všetko božské“. Jedná sa o takzvané "vedenie" (kanál, 

vodič, potrubie). Takýto „vodič“ najlepšie funguje v spolupráci  s vrstvou č. 3 (vrstva „Nanebovstúpenie a Aktivácia").  

Numerologicky č. 6 znamená "komunikácia, rovnováha, harmónia." 

Vrstva č. 6 je súčasťou druhej skupiny troch vrstiev, ktoré sa nazývajú „Božská Skupina Ľudí " 

 

Tretia skupina  - "Lemurska skupina." 

7. vrstva DNA (klikni na obrázok pre zväčšenie) 

Kadumah Elohim – Kdumá Elojím (audiozáznam je tu – klikni) 

Interpretácia Kryona:  "Odhalená  Božskosť" 

  

Kryon uviedol pre túto vrstvu DNA aj Lemurský názov „Chua Jai Maru“. Čo znamená: "Materinský jazyk 

DNA", alebo „Prvý jazyk DNA". 
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Vrstva č. 7 je jednou z troch Lemurskych vrstiev (je súčasťou tretej skupiny troch vrstiev, ktoré sa nazývajú "Lemurska 

skupina"). Je tiež súčasťou dôležitého páru vrstiev, a to č.7 a č.8.  Tieto vrstvy spolu utvárajú tzv. "Lemurský Pár Vrstiev." 

Táto 7. vrstva je jedna z dvoch, ktoré nám ľuďom boli dané ako „božský doplnok evolúcie“  k normálnej progresii (vývoju ) 

zemskej DNA. 

Lemurský nazov „Chua Jai Maru“ je popisom intuitívneho  inter-dimenzionálneho zmyslu Lemúrianov, ktorý sa môžeme 

pokúsiť priblížiť ako „otvorenosť božskosti“ ( bežný človek má 5 známych zmyslov – zrak, sluch, čuch, chuť, hmat)   

Vrstva 7 je súčasťou tretej skupiny troch vrstiev, ktoré sa nazývajú "Lemurska skupina." 

 

8. vrstva DNA (klikni na obrázok pre zväčšenie) 

Rochev Bhaavarot  - Rochév Báavarót (audiozáznam je tu – klikni) 

Interpretácia Kryona:  "Jazdec Svetla"  

Na Lemurskom jazyku znamená: "Záznam Majstra" alebo "Kronika Majstrov" 

  

Vrstva č.8 je jednou z troch Lemurských vrstiev (je súčasťou tretej skupiny troch vrstiev, ktoré sa nazývajú 

"Lemurská skupina"). Je tiež súčasťou dôležitého páru vrstiev, a to č.7 a č.8.  Tieto vrstvy spolu utvárajú 

tzv. "Lemurský Pár Vrstiev." 

Táto 8.vrstva je jedna z dvoch, ktoré boli nám ľuďom dané ako „božský doplnok evolúcie“  k normálnej progresii (vývoju ) 

zemskej DNA. Lemurský nazov „Ávi Jai Fraktua“ (niekedy „Fraktus“) znamená "Kronika Majstrov" a má energiu "Múdrosť a 

Zodpovednosť". Táto vrstva je Akašické Záznam Majstra našich pozemských inkarnácií. Ona má viac významov 

(obsahových zmyslov) než akékoľvek iné vrstvy. 

Vrstva č. 8 je súčasťou tretej skupiny troch vrstiev, ktoré sa nazývajú "Lemurská skupina." 

  

9. vrstva DNA (klikni na obrázok pre zväčšenie) 

Shechinah-Esh – Šchiná-Éš  (audiozáznam je tu – klikni) 

Interpretácia Kryona " Plameň rozšírenia“ alebo  „Plameň expanzie"  

Kryon taktiež povedal, že táto vrstva je aj energiou Saint- Germaina, ktorá je známa ako   "Fialový 

Plameň." 

 Vrstva č. 9 je liečiteľskou úrovňou, tiež patrí k Lemurským vrstvám, ale popri tomu je veľmi „ľudská“, 

humánna. Táto vrstva je „zodpovedná“ za zázračné uzdravenia, a taktiež vrstva č.9  funguje vo svojej 

podstate ako medzi-demenzionálna anténa DNA. 

Vrstva č.9  "hovorí" do vrstvy č.1 a zabezpečuje 4-D ( tzn. časovo - priestorovú) odpoveď ľudskému telu (odpoveď s časovo 

– priestorovou informáciou, ktorá štartuje a riadi proces uzdravenia). 

Vrstva č.9 tiež predstavuje sebou tzn. „Fialový Plameň Saint – Germaina“. Niektorí tento jav nazývajú "Intelektuálna 

aktivácia ľudskej bunky" (alebo „Mentálna aktivácia ľudskej bunky“). 

Vrstva č.9 potrebuje, podľa Kryona, stav  viery a harmónie ako štartovacie podmienky pre aktiváciu procesu liečenia a 

uzdravenia. 

Vrstva č. 9 je súčasťou tretej skupiny troch vrstiev, ktoré sa nazývajú "Lemurská skupina." 

 

Štvrtá skupiny - "Skupina Boha" 

10. vrstva DNA (klikni na obrázok pre zväčšenie) 

 Va-Yikra  -  Vá-Jikrá (audiozáznam je tu – klikni) 

 Interpretácia Kryona :  "Pozývanie  k Božskosti" 

  

Táto vrstva  č.10 má byť posudzovaná spoločne s vrstvami č.11 a č.12. 

Tieto tri vrstvy sú nazývané „Vrstvy Akcie (činnosti)“.  Podľa  Kryona, všetky atribúty tejto skupiny sú 
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výrazné odlišne od atribútov vrstvy č.9. Kryon zahŕňa tieto tri vrstvy (č.10, č.11 a č.12) do skupiny "Boh". Kryon tiež volá 

vrstvu č. 10  "Božským Zdrojom Existencie". 

Číslo 10 v numerológii sa transformuje  v 1 ("jeden") a opäť znamená energiu "Nového  Začiatku", ako aj vrstva č.1.   

Toto je prvá z božských "vrstiev Boha". Funguje ako výzva k pochopeniu našej Božskosti, pomáha prejaviť Božstvo vnútri v 

nás, uľahčuje osvietenie a pomáha nám spomenúť si, KTO SME. Preto vrstvy č.10, č.11 a č.12 sú „Vrstvy Akcie (činnosti)“.    

Vrstva 10 je súčasťou štvrtej skupiny troch vrstiev, s názvom "Skupina Boha" 

 

11. vrstva DNA (klikni na obrázok pre zväčšenie) 

Chochmah Micha Halelu - Chochmáh Mícha Alelú (audiozáznam je tu – klikni) 

Interpretácia Kryona : "Múdrosť Božskej Ženskosti" 

  

Aj táto vrstva ( č.11) má byť posudzovaná spoločne s vrstvami štvrtej skupiny, a to vrstvami  č.10 a č.12. 

Kryon zahŕňa tieto tri vrstvy (č.10,č.11 a č.12) do skupiny "Boh".  

Vrstva č.11 nie je energiou bohyne alebo ženskou energiou. Názov vrstvy č .11 v hebrejčine nemá 

ženský rod. Kryon ešte zdôrazňuje, že "Múdrosť Božskej Ženskosti"  je energia čistého súcitu, a v súvahe 

duality Zeme v tomto okamihu je neprítomná.  

Vrstva č.11 sa postupne  v našej dobe  „zlepšuje“. Ľudské bytosti, u ktorých táto vrstva už  je „vylepšená“, majú vyváženosť 

dualitu mužskej a ženskej energie. 

Vrstva č.11 je skutočným prameňom mieru na Zemi.  

Môžete sledovať po celej Zemi súboj medzi tými, „ktorí chcú podriadiť“ (stará ťažká mužská energia), a tými, „ktorí chcú 

nájsť kompromis a rovnováhu“ (nový balans). 

Vrstva č.11 sa teraz naozaj mení najviac, a to bude dobre viditeľné v prejavoch  osobností nových vodcov planéty. Pozrite 

sa, ako sú vedúci predstavitelia po celom svete stále vyrovnanejší.  

Vrstva č. 11 je súčasťou štvrtej skupiny troch vrstiev, s názvom "Skupina Boha" 

 

12. vrstva DNA (klikni na obrázok pre zväčšenie) 

 

El Shaday – Eľ Šadáj (audiozáznam je tu – klikni) 

Interpretácia Kryona: "Boh" 

  

Aj táto vrstva (č.12) má byť posudzovaná spoločne s vrstvami štvrtej skupiny, a to vrstvami  č.10 a č.11. 

Tieto tri vrstvy sú nazývané „Vrstvy Akcie (činnosti)“.   Kryon zahŕňa tieto tri vrstvy (č.10, 11 a 12) do 

skupiny "Boh".  

Vrstva č.12 je veľmi jednoduchá. 

To je vrstva Boha, „najbožskejšia“ zo všetkých a je vrstvou, ktorá je "Boh vo Mne." 

Existuje mnoho božských vrstiev, ale táto posledná ( č.12)  má najvyššie vibrácie. 

Aká je činnosť tejto úrovne ? 

Kryon povedal: "Nečakajte, že tieto vrstvy budú robiť niečo viac, než robí váš dom pre vás. On vám dáva mier, prístrešie a  

pocit, že ste doma. Nechajte vrstvu Boha stať sa a byť domovom pre vás všetkých." 

 Vrstva č. 12 je súčasťou štvrtej skupiny troch vrstiev, s názvom "Skupina Boha" 
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