A hármak
Charlottesville, Virginia - 2015. május 10.
( Forrás: http://www.kryon.com/CHAN2015/k_channel15_charlottesville-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 2015. május 10-én Virginia-ban lett átadva.

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
A szünet, amely a köszöntést követi, a társamnak van adva, hogy kilépjen. Lehet észrevettétek, hogy látszólag nincs
előkészület ennél a közvetítésnél. Egy régebbi energiában lenne, ahol az emberi lénynek olyan módon kellett volna
előkészítenie az elméjét, hogy a tényleges szerkezetének és a pszichének meg kellett volna változnia. Ha bizonyos módon
mérnétek meg az agyát, akkor látnátok az előkészítő munkát. Különféle alfa és béta hullám változást látnátok, de nem így
most. Az az oka, hogy egy ideje hozzájárulását adta egy olyan összeolvadáshoz, amely egy folyamatos kapcsolatot jelent,
egy lépést afelé, ami egy könyörületesebb emberi lénnyé teszi őt. Ugyanakkor, nem szükséges előkészülnie a
közvetítésre. Állandóan egy lábbal a 3D-n belül és azon kívül van. Tehát, amikor eljött a 100% ideje, akkor csak annyit
tett, hogy hátralépett egyet. Viszont a hátralépés volt a legnehezebb dolog, amit csinált. Mindennek az emberi agyhoz
van köze - amely magába foglalja azt, amit tudtok és, amit nem tudtok róla, valamint amely tudás mostanra fejlődik ki
róla.
A ma esti közvetítés informatív és olyan dolgokkal foglalkozik, amelyeket korábban nem beszéltünk meg ilyen módon.
Előre fogok bocsájtani egy új fogalmat, de az nem lesz összetett, mert ez csak egy bevezetés. Azonban, ez a fejlődő
humanizmus fogalmának egy bemutatása.
Az újdonság gyakran ellentmondásos
Egy olyan új energiába mozdultok előre, amely meg fogja változtatni a tudatosságotok tényleges szövetét. Olyan
dolgokat szeretnék megmagyarázni, amelyeket korábban sohasem és ezek közül néhány bizony ellentmondásos lesz.
Hadd szóljak hozzá ehhez. Egy bizonyos módon hisztek, mivel egy bizonyos módon tanultatok. Ha egyszer felfogtok
valamit (elkötelezetten hisztek benne), akkor az tulajdonképpen hozzátok tartozik. Tehát, amit mondunk az az, hogy egy
"barázdával" rendelkeztek, amin belül már hosszú ideje gondolkoztok. Nem csoda, ha ezek közül néhány a rossz irányba
taszít benneteket. De ezeket a dolgokat újra lehet írni, ha a választás által újra felismeritek őket. Tehát, azt mondom
nektek, hogy ne kövessétek és haladjatok az egyszerűsége mentén, mert én ezt mondtam ebben a közvetítésben. Azt
szeretném, ha a saját elmétekkel érzékelnétek és magatok mérlegelnétek ennek a járhatóságát és értelmét. Tegyétek
valóssá! Lehetséges, hogy ezek a dolgok most mások, mint a saját eredeti nevelésetek? Megváltozott az energia? Ha így
van, akkor lehetséges az, hogy a spirituális tudatosság több felfedezendő területet nyitott meg? Ha a "lineáris
dobozotokon" kívül tudtok gondolkodni, akkor az valóban elkezdhet igazolni néhány olyan dolgot, amiket mostanában
láttatok. Amiket eredetileg megtanultatok, igazából nem változtak meg, csupán nagyobbak lettek és másképpen néznek
ki.
Az emberi elme bonyolult
Az emberi elme bonyolult. Ha rekeszekre kellene bontsátok azt és vetnetek kéne egy pillantást a különböző fajta
dolgokra, ahogyan azt az emberek teszik, akkor az még bonyolultabbá válna. Évek óta tanul, de 3D-s módon. A legjobb,
amit tehettetek az volt, hogy olyan szinapszisok tömör működéseként tekintettetek az emberi elmére, amely megengedi a
túlélést. A tudományotok szerint, az agy ad meg mindent a számotokra. Az adja nektek a túlélést, az intuíciót és a
szellemi frissességet. Az adja meg a test működésének összehangolását - mindent. Azt mondhatjátok, hogy ez
kormányozza az élet hajóját.
Továbbá, amikor elkezdtétek tovább tanulmányozni, akkor felfedeztétek, hogy a jobb és a bal agyfélteke más dolgokat
csinál és másképpen kapcsolódik a férfiak és a nők esetében. Minden, amit megtanultatok arra mutat rá, hogy az agy az
irányító. Ez volt a tudatosság és minden emberi dolog központja.
A valódi helyzet az aggyal kapcsolatban
Az az elképzelés, amit ma este hozunk el a számotokra az, hogy az emberi lényen belül nem egyetlen agy van, hanem
három. Annak érdekében, hogy ezt együttesen, az ismertetése során tisztán lássátok, a legjobb metaforikus illusztrációt
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fogom átadni nektek, amit csak tudok arról, hogy mi is történik. Azon áltatás alatt, hogy "nem tudjátok, hogy mit nem
tudtok", a legjobbat tettétek. Mi mást is tehettetek volna? Csak rá kell tekintsetek az agyra! Mindezek miatt létezik az
agy. Gyertek velem és játszunk el ezzel a hasonlattal! Ez a legjobb, amit csak tehetek azért, hogy elmagyarázzak valami
nagyon különlegeset és újat.
Egy metaforikus utazás
Egy szobában vagytok, vessetek egy pillantást az asztalra. Ez a modern ember munkaállomása és van rajta egy
számítógép. Majdnem mindenki figyel. Ebben a szobában lesz felismerve az eszköz és sokan működtették is már.
Közületek a legtöbben tudják, hogy mit is csinál, azonban egy ősnek fogalma sem lenne erről. Tehát, ebben a példában
és ezzel a metaforikus allegóriával azt fogjuk tettetni, hogy van egy ős (egy idősebb egyén) csupán 100 évvel ezelőttről,
aki előrelép a munkaállomáshoz és le van nyűgözve attól, amit lát.
Ebben a történetben nem kommunikálhattok vele, de meg tudjátok mutatni neki a számítógépet. Tehát, magyarázkodás,
segítség és annak a képessége nélkül, hogy bármit is mondjatok, látja és érzékeli annak a varázsát, amit tenni képes.
Olvasni tudja a kijelzőt és csatlakozni tud, miközben az egér és az eszköz működését próbálja kitalálni. Elkezdi nyomkodni
a gombokat és lát dolgokat - hihetetlen dolgokat! Ez a doboz olyan dolgokat csinál, amiket senki sem fog elhinni
odahaza! A jövő bámulatos! Csodálkozik az egész óriási voltán. Felfedezi a Google-t, de fogalma sincs az elképzelésről. Az
ujjai alatt látja a világot, mindent egy dobozban. Mámorító az információ és a tett erejének ezen gondolata. Nincs olyan,
amit ez ne tudna! A világ minden nyelve benne van a dobozban. Az információ bármilyen darabkája, amiről csak tudni
akart, az benne van a dobozban! Bármi! Aztán felfedezi azt, hogy szinte bárkinek üzenetet írhat, bárhová! Ez egy
kommunikációs eszköz is!
Ez hihetetlenül elképesztő. Végül egy szilárd érzékeléssel sétál el a tapasztalattól, azzal kapcsolatban, amit a saját
szemeivel látott! Amikor visszatér az időgépébe, akkor alig várja majd, hogy elmondja a 100 évvel ezelőtti saját
nemzedékének, hogy mit is látott - a technológiáról és a dobozról, ami mindent tud és mindenkivel kommunikál. Olyan
ez, mintha a világ összes könyvtára egyetlen kis dobozban lenne együtt - minden nyelv, minden enciklopédia elérhető és
bármilyen kérdés, amit csak fel akartok tenni. Ismeri az összes egyén teljes történelmi tudását, minden részletével együtt
- mindezek egyetlen dobozban vannak benne - és ez minden emberi lény számára elérhető. A bármilyen magyarázat
nélküli észlelés, egy szilárd logikus egység, de ez bizony hibás.
A rejtett kapcsolat
Ti jobban tudjátok, nem igaz? Tudjátok azt, hogy a "doboz" az internethez kapcsolódik. Ha leválasztjátok a számítógépet
a hálózatról, akkor az egyszerűen csak egy számítási eszköz, amely kalkulál. Óh, lehet, hogy képesek vagytok megírni egy
levelet rajta, vagy elkészíteni egy táblázatot, de nem kérdezhetitek meg bármiről, mert nincs kapcsolódva!
Amit az ős nem értett meg az az, hogy még csak elkezdeni sem tudta az internet megértését. Nem látta azt a vékony
kábelt, ami bele volt dugva a számítógép alapzatába, amely azon mágikus képességét adta, hogy mindenről, de
mindenről minden tudott. Még ha meg is látta volna a kábelt, akkor az az érzékelése számára jelentés nélküli lett volna.
Számára a doboz csinált mindent, hiszen látta!
Hadd vigyelek most vissza benneteket az agyhoz. Minden, amit emberként mindezekben az években meg kellett
vizsgáljatok az az, hogy amit gondoltok, az a döbbenetes, mágikus agy. Nem ismeritek az agy testen belüli többdimenziós
internettel való kapcsolatát. Hogyan is ismernétek?
Az emberi agy
Az agyatok egy nagy és csodálatos kémiai, szinaptikus számítógép. Hadd határozzam ezt meg jobban. A szinapszis ahogyan beszélünk róla - az idegi sejtközi állomány pályáin (strukturált idegpályákon és kötegeken) áthaladó
elektromágneses jelzések aktív folyamata az agyon belül. Ez sok csomóponti területről (helyről) történik mások felé,
villámsebességgel. Ez adja meg számotokra annak a képességét, hogy irányítsátok a túléléseteket, a testeteket és a
gondolataitokat a 3D-ben.
A széleskörű gondolkodás, ahogyan megértitek a dolgokat, az az aggyal kapcsolatos. Ránéztetek az agyra és azt
mondtátok, hogy: "Ez a kreatív terület. Ez felelős a zenéért, művészetért, költészetért, szobrászatért és az értelemért."
Soha nem láttátok a kábelt, ugye?
Az agynak semmi köze sincs ezen dolgok megteremtéséhez. Ehelyett elősegíti azokat! Segíti azokat, de nem felelős értük.
Sokkal inkább olyan ez, mint ahogy a metaforikus szobában lévő doboz az internet irányítóállomása, úgy az agyatok is
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valami sokkalta, de sokkalta nagyobb dolog irányítója. Úgy néz ki, hogy ezek a dolgok egyszerűen a dobozból jönnek elő,
ami az agyatok maga - de nem így van.
A legtöbb, amire kreatívként és/vagy spirituálisként gondoltok - beleértve a közvetítést is - az a tobozmirigy kapcsolatán
keresztül érkezik. Ez azt az intuitív részeteket tartalmazza, ami a spirituális fejlődésetekkel együtt növekszik. Ez az a része
a tudatosságotoknak, amely ahhoz kapcsolódik, amit a Felsőbb-Énnek neveztek. Annak hívjátok, aminek csak akarjátok,
de ez a kapcsolat a Teremtő Forrástól az agyig. Tehát ez ott van és néhányan ezt jól, páran pedig nem jól használják.
Csakis a szabad választáson keresztül tárul szélesre és azok, akik hihetetlen dolgokat teremtenek, a hálózattal - a
tobozmiriggyel - vannak kapcsolatban. Azonban úgy látjátok, hogy ez az agyon belül történik meg.
A láthatatlan kábel, amit nem láttok, a borítás, amit az agyon belül nem ismertek fel, az azon kapcsolat a külvilággal,
amelyet közületek sokan kezdenek el megérteni és megérezni. Az agy elősegíti ezeket a tulajdonságokat, de nem ő
teremti meg őket. Az intuíció nem az agyból ered, de az agy által van elősegítve. Azután az agy aktiválja magában azt,
amit gondolatnak neveztek. Ezt láthatjátok a termográfiai grafikonokon mindazokkal a dolgokkal együtt, amiket az agyon
belül zajló szinapszisoknak gondoltok, de az agy egyszerűen csak azt kezeli, ami valahonnan máshonnan érkezik.
Ha kihúzzátok a vezetéket a hálózatból, akkor mindaz, amit az agy értetek tenni képes csupán annyi, hogy lélegeztet
benneteket és megadja nektek az alapvető túlélési gondolkodást. Elfuthattok a bengáli tigris elől, így nem lesztek felfalva.
Kinöveszthetitek az ételeteket, lehet gyereketek, megtanulhattok autót vezetni, de az nem fog zenét írni és nem fog
szobrokat faragni. Ez nem Isten természetes gondolkodása! Nem elemzi ki önmagát! Viszont amikor beledugjátok, akkor
mindezeket megteszi.
A három rész - több megfontolandó dolog van, mint gondoljátok
Az emberi lény agyának három része van, de közülük csak kettőnek vagytok a tudatában. Ma este át fogjuk adni nektek a
harmadik részt. Az emberi lény második agya, amely a szinaptikus rész (az agy doboza) által van feldolgozva, az a
tobozmirigy. Ez felelős a kreatív gondolkodásért, az intuícióért és az intellektuális tudatosságért. Az intuíció az
emberiséggel együtt kezdett el növekedni és a testetek belsejében lévő Veleszületettől származik. Okosabbá válik és
jobban lehagyja az agyatokat, hogy egy magasabb frekvencián és erősségen működjön, ahogyan fejlődik. Akasha
információkat (elmúlt életek emlékeit) is át fog adni a számotokra. Azt mondhatjátok, hogy tobozmirigy hálózata gyorsul
és az agyatok kezeli azt. Azt érzitek, hogy a dolgoknak intuitívabban kezdetek a tudatába kerülni.
Az emberi tudatosság és az okos test - a Veleszületett - közötti híd elkezd éretté válni és felnőni. Kikerülök a tiszta túlélési
módból és sokan kezdenek el ráébredni egy nagyobb igazságra. Mindezek az emberi lényben fejlődnek tovább egy olyan
pontig, ahol az emberek azt fogják gondolni, hogy: "Az agy jobban csinálja!" Hát nem. Az agy az csak agy marad, csak a
tobozmirigyből érkező jobb intuíciót fogja feldolgozni. Az agy egy sejtes túlélési szerv marad, de az intuíció egyre csak
erősödni és erősödni fog. Ismételten, a spirituális internetetek gyorsul.
Ebben a nagyon 3D-s energiában, csak egyetlen olyan szervet láttok, amiről úgy érzitek mindenért felelős, amit csak
tesztek, de valójában három van belőle. A kifejlett emberi lénynek megvan a lehetősége, hogy fényt (tudatosság
energiát) teremtsen. Épp most adtam át nektek valamit, amit később tanulmányozhatunk - olyan információt, ami új. A
spiritualitás létezésének fehér fénye mindenhol jelen van és érzékelhető. Mindenhol láttátok ezt. Van egy történet
Mózesről és az égő csipkebokorról. Ez egy olyan láng volt, ami nem emésztette fel önmagát, de ha a valóságban tényleg
láttátok volna, akkor az fehér fény lett volna. Számára egy magasabb tudatosság volt annál, mint amint azelőtt valaha is
látott. Egy angyali energia jött keresztül a tobozmirigyén, kivetítve azt a számára.
Amikor halálközeli élményetek van, akkor a fény felé mentek. Ez több, mint metaforikus dolog. Elkezdtek megteremteni
valamit, amit "isteniségnek és mesterlétnek" fogunk hívni. A fehér fény belőletek jön, a magasabb tudatosságotokból.
Minél jobban növekszik a DNS-etek hatásfoka, annál fehérebb fényt kaptok. Ez egy hasonlat, de gyakran minden
mitológia mögött igazság van és ez az egyik közülük. Kedveseim, angyalibbakká váltok, amikor elkezditek megérteni a
harmadik részt.
A harmadik agy
Korábban elmondtuk nektek azt, hogy egy olyan rejtély zajlik épp, aminek az emberi szívhez van köze. Az emberi szív
kedveseim az agy harmadik része. A tudomány soha nem értette meg, hogy miért van a szívnek borzasztóan nagy
mágneses mezeje. Tulajdonképpen nagyobb, mint bármely más szervé, beleértve az agyat is az összes szinaptikus
aktivitásával együttvéve. A szív oly sok módon árnyékolja be azt. Még a a szív testi szinten való vizsgálata is olyan
információt fog adni, ami látszólag nagyon hétköznapi. A szív egyszerűen csak egy meghatározott ütemben vért pumpál,
aszerint ahogy az agy küldi a jelzést. Mégis, ennél sokkalta többről van szó.
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Amikor elkezdtük, utasításokat adtunk át nektek arra vonatkozóan, hogy kössétek össze a pontokat és tessék, itt van az
esélyetek rá. Amikor a gerincvelő elszakad egy balesetben, akkor a szív folytatja a pumpálást. Az agyi jelzések, amelyek
feltételezhetően az időzítést és a ritmust irányítják, szétkapcsolódtak. A jelzések eltűntek, a szív mégis pumpál. Nem csak
az, hanem az emésztés, a máj és hasnyálmirigy funkciók és mások is folytatódnak, még a szaporodásé is! Mindegyik az
agy nélkül.
Létezik egy harmadik tudatossági elem, ami az emberi szíven belül központosul. Metaforikusan úgy azonosítottátok be a
szívet, mint a szeretet szimbólumát és igazatok is van. Az emberi tudatosság ezen három része túlmutat az agyon, mint
szerven. Ez a túlélés hármassága. Ez a 3-as energiáját is képviseli (a számmisztikában), amelyet mindenhol láttok a
spirituális történelemben. Ez a három ló, ami a felemelkedés szekerét húzza, Illés merkabáját. Ez sok egyház isteni
hármassága is (atya, fiú és szentlélek). A testetekben ez a tobozmirigy (teremtő intuíció), az agy (túlélés) és a szív
(könyörület).
Ezen bolygó mesterei számára mindhárom jól működött, de egy régebbi energiában, nektek nem. A régebbi energiában
csak túlélő módban voltatok. Az történik, hogy kifejlődtök és a test Veleszületettje erősebbé válik. A DNS elkezd
hatékonyabbá válni és ezek a részek végül elkezdenek összekapcsolódni. Kedveseim, ami elválaszt egy emberi lényt a
túlélésben egy mestertől, az az intuitív könyörület. A könyörületet a szív állítja elő és ez nem egy hasonlat. Ez része a
szív-agy rendszernek.
Olyan dolgok zajlanak ebben a hármasságban, amelyeket meg kellene értenetek. Kössétek össze a pontokat és kezdjétek
el arra használni a tudományt, hogy rájöjjetek arra és felismerjétek azt, hogy vannak olyan dolgok, amik bizony nem
láthatók minden olyan tartományban, amit még mérni tudtok! Viszont egyszerűen azért, mert vakok vagytok rá ebben a
pillanatban, nem jelenti azt, hogy nem is történik meg. Egyszerűen még nem fedeztetek fel mindent, de a többdimenziós
fizikában való előrelépés segíteni fog. Figyeljetek ide, ahogy az új fizikai találmányok elérkeznek hozzátok, akkor azok a
biológiába is bele fognak ám keveredni! Ne különítsétek el a két tudományt (ahogyan az most van)! Egy sokkal jobb
elképzelésetek lesz mindezek igazságáról, amikor kvantum módon térképezitek majd fel az érzelmet, a gondolkodást és
az emberi viselkedést. Az azonnal meg fogja mutatni önmagát.
Az agy a felelős azért, hogy elősegítse (koordinálja) mindezen három részt, de legyetek tudatában annak, hogy a másik
kettő végzi el a munka javarészét. Az intuíció és a könyörület mindig is úgy fog tűnni, hogy közvetlenül az agyból érkezik,
pont úgy, ahogyan az ős számára is a dobozból jött elő a varázslat. Kapcsoljátok össze magatokat egy nagyobb képpel
kedveseim. Az emberi tudatosság hármassága, a mesterlét felismerésének a kezdete.
Ez minden, amit most el akarunk mondani nektek. Ez most valami olyasmi a számotokra, hogy leástok a logikátok és a
spiritualitások mélyére, ugye? Gondoljatok rá és kérdezzétek meg a saját intuíciótokat, hogy: "Ez igaz? Lehetséges az,
hogy az emberi agy csak elősegítője valami nagyobbnak?" Ez az információ elkezd megmagyarázni néhány mérést,
amelyeket azelőtt a hagyományos biológia hittel soha nem tudtatok megmagyarázni. Elkezdi megmagyarázni, hogy miért
van az, hogy amikor az emberi lény hoz néhány döntést, akkor hirtelen az agy látszólag jobban irányítja a testet. Miért
van az, hogy a testi egészség hirtelen meg tud változni, meggyógyítja önmagát, másfajta ételeket kér és biológiai
bölcsességgel rendelkezik? Mi okozza a spontán gyógyulásokat? Kedveseim, ameddig nem voltatok kapcsolatban,
egyikükkel sem rendelkeztetek. Gondoljatok csak bele: nem az agy az, ami bármelyiket is megadta nektek ezek közül? Az
agy az volt, ami egyszerűen elősegítette a kapcsolatot azon a kis vezetéken keresztül a Teremtő Forráshoz, a fehér
fényhez.
Hasonlatok és más dolgokat jelentő dolgok is át lettek adva a mai estén a számotokra azért, hogy megvizsgáljátok őket.
Ez a módja annak, hogy mélyenszántó dolgokat kezdjünk el tanítani. Újra és újra megtesszük ezt, aztán egyre jobban és
jobban kidolgozzuk, majd a végtelenségig beszélünk róluk, így megértitek mindegyiküket. Itt volt az ideje számotokra,
hogy megértsétek a hármakról szóló nagyobb képet, az emberi testen belüli teremtés hármasságát.
Kryon vagyok, szeretem az emberiséget és erre jó okom van.
És ez így van.
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