LYRICUS BESZÉLGETÉSEK V.
A Kapcsolódási Zóna
(Interface Zone)
D: Ma reggel, meditálás közben, nagyon zavart tanulótársaim zajongása. Van
valamilyen mód arra, hogy kiküszöböljem ezt a tényezőt?
T: Mit remélsz elérni a fokozott koncentrációval?
D: Hatékonyabban tudnék elmélyedni a meditációmban, mely ezáltal mélyebb
átélést biztosítana.
T: Értem. Ebbe a mélyebb átélésbe beleértendő annak a felismerése is, hogy a
külső világ nem a belső zavarásának az eszköze, hanem a tanulás katalizátora.
D: Azt jelenti ez, hogy nem kellene ezekre figyelnem meditálás közben?
T: Nem zavaró a figyelemelterelés forrása?
D: De, azt hiszem, az. De ha ezek a zaklatások….
T: Ezek nem zaklatások. Ezek a külső világ megnyilvánulásai – az éterben utazó
rezgések olyan forrásokból, melyek felett nincs ellenőrzésed. Ennyi, és nem több.
D: De ezek a rezgések befolyásolják a tudatomat, és a koncentrációs képességemet. A koncentráció nem alapvető a sikeres meditáció szempontjából?
T: Még egyszer mondom, amik a tudatodat befolyásolják, azok nem a külső rezgések, hanem a te azokra kiváltott reakcióid.
D: Akkor mit tegyek, hogy sikeresebben meditáljak?
T: Ezek a problémák csak meditáláskor jönnek elő?
D: Akkor veszem észre a leginkább.
T: Érzékeled az a félelmet és feszültséget, melyet a külvilág ugyancsak közvetít?
D: Igen.
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T: És ez a félelem nem a figyelemelvonás egy fajtája?
D: Valószínűleg igen.
T: És mégis, anélkül nem süppednél-e egyfajta semmittevő önelégültség állapotába?
D: Nem tartom valószínűnek.
T: A félelem, és az összes többi negatív érzelem zavaró tényezők ugyan, de
ugyanakkor katalizátorok, és tettre sarkalló jelenségek is. Nem így van?
D: Értem, hogy mire akar kilyukadni, de ezek eltérítenek spirituális tanulmányaimtól, és olyan viselkedést váltanak ki belőlem, mely nem összeegyeztethető egy spirituális irányultságú személlyel.
T: és egy ilyen személy hogyan viselkedik?
D: Kiegyensúlyozott, és jóindulatú. Nyugodt a félelemmel, és egyéb hasonló zavargásokkal szemben. Békét árasztanak, és együttérzést testesítenek meg. Sugárzik róluk a mennyei szeretet.
T: Nagyszerűen körülírtál egy mitológiai szentet, de adós maradtál egy spirituális
személy jellemzésével. Egy ilyen ember a legnagyobb sötétségben is megtalálja
a fényt. Az igazság keresői ők, és ezernyi különféle arcot viselnek. Nem az
igazság kinyilatkoztatói. Nem grál lovagok. Nem szentek. Az igazságot keresik.
D: Lehet, hogy kissé idealisztikus a meghatározásom, de miért fontos ez a félelemmel, és a hasonló külső hatásokkal kapcsolatos okfejtés vonatkozásában?
T: Nem arról van szó, hogy az a differencia zavar, mely a spirituális személy általad elképzelt imázsa, és az ehhez a képhez viszonyított hiányosságaid között
áll fenn?
D: Lehet, hogy minden alapvetően ide vezethető vissza?
T: Igen. Jelentős részben ez táplálja a félelemre, és hasonlókra adott reakcióidat.
Ez egyfajta „ön-ítélet”, mely meghatározza a külvilág felé adott válaszaidat.
Ragaszkodsz ahhoz a képhez és magatartáshoz, mely szerinted egy spirituális
személyt jellemez, ehhez képest ítéled meg saját teljesítményedet, és ebben a
vonatkozásban erőfeszítéseid szükségszerűen elégteleneknek bizonyulnak.
D: Azt tartaná kívánatosnak, hogy csökkentsem elvárásaimat, és kevesebbet fo© 1997-2007 WingMakers LLC, All Rights Reserved
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gok csalódni?
T: Miért kellene a csalódásaidnak megszűnni? Miért akarnál megelégedettséget
nyugalmat elérni? Talán azért inkarnálódtál erre a világra, hogy kiegyensúlyozottan, és fejedelmi békességben éld le az életed?
D: Csak azt akarom mondani, hogy spirituális értékeket szeretnék felmutatni,
melyből a béke és megelégedettség…..
T: A zűrzavarnak és a feszültségnek épp úgy meg vannak a spirituális vonatkozásai, mint a békének, és a megelégedettségnek. A spirituális értékek sem nem
egyoldalúak, sem mindig üdvözítőek.
D: Úgy beszél, mintha a spirituális értékeket nem lehetne meghatározni, és bármire vonatkozhatnak.
T: Úgy kezdted ezt a beszélgetést, hogy rendkívül zavartak azoka külső zajok,
melyek miatt nem volták képes megfelelőképp meditálni. Én rámutattam, hogy
nem a zaj, vagy az egyéb zavaró momentumok akadályoztak valójában, hanem
annak téves megítélése, hogy melyik viselkedés eredményez spirituális eredményt, és melyik nem.
D: Ezzel egyetértek, de a spirituális magatartás nem szólhat haragról, gyűlöletről
és kapzsiságról. Ezzel egyetért, ugye?
T: Ha túl behatároltan határozod meg a spirituális magatartás határvonalait, nem
csak saját magad, de mindenki más bírájává is válsz. Akaratodon kívül is lezárod a kapcsolódási zónát.
D: Az micsoda?
T: A kapcsolódási zóna tudatosságod egy olyan szegmense, mely kapcsolatban áll
az azonos biológiával rendelkező faj összes képviselőjével. Fizikailag a DNS edben található, mely egy óriási hálózat egy csomópontjaként működik, és mely
hálózat végső soron az Első Forráshoz kapcsolódik.
D: És mi ez az óriási hálózat?
T: A DNS egyszerre egy hálózat az egyén testében, és egy csomópont a faj kollektív „testén”, vagy a kollektív tudatalatti belül. Az emberi fajt ez a hálózat kapcsolja össze, melyet a DNS tesz lehetővé.
D: Úgy kell érteni, hogy ami bennem történik, az hatással van mindenki másra is?
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T: A Kapcsolódási Zóna olyan, mint egy PC (Personal Computer) egy hálózaton.
Nem érzékeled a hálózatot egészen addig, míg nem kapcsolódsz rá a PC-ddel.
Hogy belépj a hálózatba, hogy információt kapjál és adjál, ott kell lenned a
gépnél. Ugyanígy, a Kapcsolódási Zóna esetében is feltétel, hogy „jelen légy”,
hogy figyelmedet odairányítsd, ha be akarsz lépni ebbe a hálózatba, mely lefedi az egész fajt.
D: Minden emberi lénnyel kommunikálni tudok?
T: A Kapcsolódási Zóna minden nyelv eredete. A nyelv bele van kódolva a DNSnek ebbe a szegmensébe, így kerül az emberi kifejezésmódok felszínére. Ez
annyit jelent, hogy az emberi DNS közvetíti a nyelvet a faj felé, és fogadja is
a visszajelzéseket. Ez egy kétirányú csatlakozó.
D: Azt jelentené ez, hogy információt cserélhetek fajtársaimmal – a DNS szintjén – rendes, köznapi szavakkal?
T: Lényegében igen.
D: Ez azért nehezen hihető.
T: A mantráknak és szent szövegeknek nem ilyen hatása van a testedben? Nem
okoznak ezek a szavak és frekvenciák változást benned, még fiziológiailag is?
D: De igen, ezt tapasztaltam magam is, de Ön azt mondja, hogy ezek a szavak
egyidejűleg a testemen túl is kommunikálnak a fajjal, mint egésszel is. Ezt
nehéz megérteni, de elhinni talán még nehezebb.
T: Éppen úgy nem kerülnek automatikusa kapcsolatba a DNS hálózattal, ahogy
a gondolataid sem kerülnek be automatikusan az Internet-hálózatba. Ott gondolataidat először szavakká kell alakítanod, majd a billentyűzet segítségével
a választott módon tudod azokat a hálózatra küldeni.
D: Ezt értem, de hogy működik mindez az DNS-hálózaton?
T: A Kapcsolódáai Zóna olyan, mint egy kompjuter-csomópont, kell hozzá egy
szoftver, és aktiválni kell, hogy rámehessünk a hálózatra.
D: Mi a szoftver, és hogyan tudom aktiválni?
T: Azt megelőzően akarod ezt tudni, hogy megértenéd, hogy miért is akarsz tulajdonképpen kapcsolatba lépni a DNS-hálózattal.
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D: A kíváncsiságom lekörözte a logikámat. Meg tudja mondani, hogy miért akarok létrehozni egy Kapcsolódási Zónát?
T: A Kapcsolódási Zóna a fizikai és energetikai szintek találkozóhelye. A nyelvi
érintkezési pont a két rezgésvilág között. Átjáró az egyén és a faj között. Ez
egy nagyon lényeges jelenség, mely minden biológiai fajra jellemző, de az emberek lepecsételték ezt az átjárót, egójuk, és egyediségük ismérveit helyezve
előtérbe.
D: A csoport-tudatról beszélünk? Mint a hangyáknál, vagy méheknél?
T: Igen, de rajtuk kívül még rengeteg faj bír ezzel a tulajdonsággal.
D: Ha az emberek megszüntették ezt az átjárót, annak oka kell, hogy legyen.
T: Az átjárót a Kollektív Tudatalatti elszennyeződése tartja zárva.
D: A Kollektív Tudatalatti elszennyeződése?
T: Az emberi faj vonatkozásában az egyetlen valóságos szennyezési forma a
gondolat. A tisztán ösztönös megnyilvánulásokon túlmenően, a gondolatból
lesz a beszéd, abból pedig a magatartás. Ez a magatartás aztán rendkívül destruktív hatást gyakorolhat a faj Kollektív Tudatalattijára, komolyan gátolva
annak a lelket a lélekhordozótól megkülönböztető képességét.
D: Igy az emberek inkább a lélekhordozóval, mint a lélekkel azonosítják magukat?
T: Igen.
D: És végső soron ki zárja le ezt az átjárót?
T: Az emberek.Tudat alatt tisztában vannak azzal, hogy igencsak érdekükben áll,
hogy megakadályozzák a Kollektív Tudatalatti visszafordíthatatlan károsodását. Érzik, hogy eljön az idő, mikor ismét kitárul az átjáró, és a Kapcsolódási
Zóna ismét az emberiség rendelkezésére áll majd.
D: És miképpen történik majd ez a „kinyitás”?
T: Lesznek olyan választott egyedek, akik a faj Kollektív Tudatalattijának megváltoztatása céljából kinyitják majd ezt a kaput. Ezek az egyének az emberi faj jövőjét testesítik meg. Bizonyos értelemben időutazók, akik jövőbeni emberi képességeket hoznak a jelenbe. Először a jövő látomását közvetítik, majd biztosítják az eszközöket, hogy másokat is aktiváljanak.
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D: Azt hiszem, hogy még mindig homályos előttem mindennek a célja.
T: Az emberiség nagy részben a DNS-hálózat aktiválódása révén fogja felfedezni
a Nagy Kaput, mivel ennek előfeltétele a Kollektív Tudatalattihoz való hozzáférés, ahogy az érzékeken felüli kommunikáció azok között, akik ki vannak szemelve arra, hogy összerakják ennek a felfedezésnek az alkotórészeit, megoldva
a hét rétegű kirakóst.
D: Hogyan lehet belépni a Kapcsolódási Zónába?
T: Tudni akarod annak módját, mielőtt tisztában lennél annak rád gyakorolt hatásával.
D: Megint türelmetlen vagyok, de nagyon szeretném tudni, hogy mit fog az jelenteni a számomra. Legyen kedves, magyarázza meg.
T: A Kapcsolódási Zóna a kulcs az emberiség csoport-tudatának aktiválásához.
Mikor az emberiség, mint kollektív tudatosság tud majd cselekedni, - míg tagjai egyediségük teljes kifejezésével léteznek továbbra is – akkor lesz képes a
föld egyensúlyát helyreállítani, és közreműködni egy „új Föld” teremtésében,
a galaxisra is kihatással.
D: Hogyan? Hogyan történik majd mindez?
T: A Kapcsolódási Zóna a Nagy Kapu felfedezésének lényeges eleme, és az emberi faj kapcsolódási pontjaként fogják számon tartani, mely egységesíti a Kollektív Tudatalattit, ezáltal felszabadítva annak erejét és képességeit, hogy megoldást találjon a bolygót érő természetes kihívásokra.
D: Hogyan érinti mindez az olyanokat, mint én?
T: Amikor tudatosan úgy döntesz, hogy belépsz a Kapcsolódási Zónába, tisztábban látod majd a Kollektív Tudatalattit is. Ez élénkebb gondolat-sorokban, és
és erősebb intuícióban nyilvánul meg. Kialakul egy fokozott érzéken-felüli
érzékelés, mely táv-gyógyítást, és táv-kommunikációt tesz majd lehetővé.
D: És mi a helyzet a kollektív tudatalattival? Azt mondta, hogy az ajtó két irányú.
T: Ez egy jóval mélyebb téma, erről majd akkor beszélek, ha már előrébb vagy a
tananyagban. Azt hiszem, elég, ha a „vevő-mód”-dal kezdjük, mielőtt az „adásmód”-ot kezdenénk tanulmányozni.
D: Hogyan tudok „fogadó-mód”-ba kerülni?
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T: A természetes nyelv révén. Ahogy mondtam, a Kapcsolódó övezet a nyelvi
strukrúrákon belül működik, mivel minden nyelv ősmintáját képezi.
D: Tehát milyen szavakat kell mondanom?
T: Először is, a nyelv nem szükségszerűen szavakból áll. Lehet vizuális, lehet
muzikális, mely ütemből, frekvenciából, modulációból, stb. áll.
D: Melyik a hatásosabb?
T: Kezdésként a leghatásosabba Kapcsolódási Zóna tisztán fogalmi képének a
kialakítása, és hogy hogyan lehet még alkalmasabbá tenni a Kollektív Tudatalatti frekvenciáinak a fogadására.
D: És hogyan csináljam ezt?
T: Emlékszel, mit mondtam, hogyan hoz létre a DNS féreglyukszerű képződményeket?
D: Igen.
T: Ezek a képződmények érzék-felettiek, és nem részei a téridő 3D-ós szerkezetének. Képződnek, és szétoszlanak, mint különféle ingerekre adott önkéntelen válasz.
D: Mint a mantrák, vagy szent szövegek?
T: Igen. Azok olyanok, mint a program-tárak bizonyos értelemben, mert az egyén
oly módon tudja sejt-DNS-ét átprogramozni a segítségükkel, hogy az megnöveli a Kollektív Tudatalattihoz való kapcsolódás képességét.
D: Hogyan történik ez pontosan?
T: A féreglyuk-képződmény képe, átmenetisége és spontaneitása, az a mód, ahogy
ez a 3D-ós téridő-szerkezeten kívül történik, az energia-csere, a DNS képe, mint
a fajt összekötő hálózat – mindezek az elemek segítik jobban megérteni a folyamatot.
D: Fogalmilag már összeállt egy kép, de a részleteknél még nagy homály van.
T: Nem lehet olyasmiről tiszta képed, mely a téridőn kívül működik. Mindamellett,
ha összeveted a most benned lévő képet a tíz perccel ezelőttivel, az jóval pontosabb, nem igaz?
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D: Valószínűleg, mivel ezt megelőzően semmilyen kép nem volt bennem.
T: Erről van szó.
D: Ez a fogalmi kép – bármilyen elmosódott – megteszi indulásnak?
T: Nem. Lelki szemeid elé kell vetítened, és elgondolkozni ennek a folyamatnak
a csodálatos részletein. Hogy a DNS, mint egy olyan roppant bonyolult szervezet indái, melyek energetikailag az emberi testen kívül léteznek, de emellett
megvannak a 3D-ós szegmensei, olyan információkat közölnek, raktároznak
és dolgoznak fel, melyek főként a test-szív-elme-rendszer szerkezetén belülről származnak.
D: Van valami olyan specifikus szó, vagy hang, mely aktiválja, vagy fokozza a
Kollektív Tudatalattihoz való kapcsolódási képességemet?
T: Ha van egy PC-d, mely nem csatlakozik a hálózathoz, mit kell tenned?
D: Biztosítani egy port-ot, vagy kapcsolatot.
T: És a szoftver?
D: Igen , kell valamilyen interfész.
T: Kell még egy jelszó is.
D: Olykor.
T: És miért kell olykor jelszó?
D: Mert az információ bizalmas, vagy csak bizonyos személynek szól.
T: Tehát kell kompjuter, kapcsolat, ehhez egy szoftver, és bizonyos információk
eléréséhez kell jelszó is.
Mi a helyzet azokkal az információkkal, melyek mindenki számára elérhetőek, jelszó nélkül. Hasznosak ezek?
D: Elképzelhető.
T: Lehet az információ életfontosságú, katalitikus és hatásos, ha mindenki hozzáférhet?
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D: Nem hiszem.
T: Miért?
D: Mert nem védettek.
T: Értem. arra gondolsz, hogy a legfontosabb, és leghatásosabb információkat
visszatartják az emberektől, mivel nem védheti meg lelkiismeretlen egyénektől, akik eltorzítják, és nem a szándékolt módon használják fel azokat?
D: Igen.
T: Képzeld el, hogy függetlenül a korától, vagy szociális helyzetétől, mindenkinek van kompjutere. Mindenki tudja használni a kompjuterét, de csak kevesen
kapcsolódnak az Internethez. Ezek közül néhányan rendelkeznek szoftver-interfésszel. Ennek a csoportnak egy kis hányada létrehozott egy, a hálózaton elhelyezendő anyagot, és ezeknek csak elenyésző hányada olyan, melyeket inspirálóaknak nevezhetünk.
Ebben a helyzetben egy magasabb hatalom – nevezzük Istennek – elhelyez bizonyos információkat a hálózatra, de jelszóval levédi őket. Mit gondolsz, kivel
közli Isten a jelszót?
D: Gondolom, azokkal, akik az inspiráló tartalmat elhelyezték, és van hozzáférhetőségük a hálózathoz.
T: Ebben van igazság, de van egy kis tévedés is. Istennek nem érdeke titkolni az
igazságot a DNS-hálózattal kapcsolatban. Megteszik ezt maguk az emberek.
Minden ember születésétől rendelkezik a jelszóval, de a legtöbben azt hiszik,
hogy ők azokhoz tartoznak, akik nem rendelkeznek „Internet-hozzáféréssel”,
így azt meg sem próbálják. A kis hányad, mely tud a hálózatról, azt hiszi, hogy
az jelszóval védett.
D: Rendelkezünk a jelszóval, és nem használjuk?
T: Nem ismerjük a módját.
D: Miért?
T: Ahogy már mondtam, az emberiség elfelejtette ezt, mert jobban érdekelt az
egyén egójának feltárásában, mint a csoport-tudat fejlesztésében és formálásában.
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D: Elárulja ezt a jelszót?
T: Rendelkezned kell a fogalmi képpel, és tisztán elmédben, és szívedben kell
tartanod a következő „megerősítést”: „Örökre elválaszthatatlan vagyok minden
testvéremtől a téridőben. Amit ők tudnak, azt én is tudom. Amire ők rátaláltak, arra én is rátalálok. Minden lehetek, ami létükből következik. Bármit teszek, azt a többség bölcsességéből tegyem, ne a sajátoméból.”
D: Ez a jelszó?
T: Ez egy kódolt állítás. Ez aktiválja benned a Kapcsolódási Zónát. Ösztökéli a
kapcsolat kialakulását közted, és az emberiség Kollektív Tudatalattija között.
D: De a jelszó nem ez!?
T: Keresed a zárat nyitó kulcsot, mikor azt sem tudod, hol az ajtó. Légy türelmes.
A szellemi jelenségek a test-szív-elmerendszer világa, és a lélek belső dimenziója közötti energia-cserefolyamat eredményei.
A kapcsolódási zóna a híd közted és a faj között. A kapcsolódást akarod, nem
az elkülönülést. Belépni ebbe a csoport-tudatba, és nem a hibáit elítélni. Felajánlani képességeidet ennek a szilárd képződménynek, és nem fantáziád Istenének.
A jelszó csupán egy hasonlat, mely erre a magatartásbeli/tudati állapotra utal,
melyet uralkodóvá teszel szíveden és értelmeden. Mindent ennek kell alárendelned.
D: Nem értem még el ezt az állapotot?
T: Aszerint, amit beszélgetésünk elején mondtál, még nem.
D: Mit mondtam, amiért ez ennyire nyilvánvaló?
T: Úgy tekintettél tanulótársaidra, mint zavaró tényezőkre. Emlékszel?
D: Értem.
T: A jelszó nem egy mágikus szó, mantra, vagy szöveg. Az egy olyan tudati
állapot, mely idővel egyéniséged belső meghatározójává válik. Mikor eszedbe jut a „megerősítés”, amit az előbb mondtam, és tudod szíveddel és értelmeddel, hogy aszerint éltél hónapokig, esetleg évekig, átéled majd azt a
leheletfinom kapcsolódást a Kollektív Tudatalattihoz, melyre törekedtél.
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D: Köszönöm. Megértettem a mai anyagot. Csak egy kérdésem lenne még.
T: Mi lenne az?
D: A „megerősítés” szerint minden tettemet a kollektív bölcsesség kell hogy
irányítson. Tehát a „sokak bölcsessége” az emberiség Kollektív Tudatalattijára vonatkozó hasonlat?
T: Igen. Ez egy ősi kifejezés, mely kódolva van. A DNS-ed valójában „meghallja” ezt a „megerősítést”, és ennek eredményeképpen a kapcsolat „féreglyukai” spontán létrejönnek.
Az Első Forrás, és azok, akik az emberiség evolúciójával foglalkoznak, a
kódolás révén alkalmas eszközzé tették a Kollektív Tudatalatti egy szegmensét a Nagy Kapu felfedezésében való részvállalásra. Ez a „megerősítés” igen hasznos lehet a Kollektív Tudatalatti ezen specifikus részéhez
való csatlakozásban. A többi szegmenset nem érinti.
D: Köszönöm a felvilágosítást.
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