الهاالت
الهاالت هي نسخ منك تقف على الكواكب  ،في المجرات  ،في األكوان  ،توجد منها سبع نسخ
 ،ثمانية اذا حسبت عالمنا ثالثي األبعاد  ،اذا  ،لديك الكون كله مكرر سبع مرات  ،كل كون
على تردد أعلى من تردد كونك هذا  ،لهذا السبب ال يمكنك رؤيتهم بالعين المجردة
كل نسخة منك  ،يتم توصيلها عبر المزدوج األثيري والشاكرات اليك (هذا الجسد ثالثي
االبعاد)
هل تستطيع أن تفهم هذا ؟
واألمر أكثر تعقيدا من ذلك  ،الشخص الذي تراه عندما تنظر الى المرآة  ،هو ليس أنت على
االطالق  ،أنت قوة روحية  ،أنت فقط تستخدم جسدك لكي ترتبط بالحياة هنا في كوكب
األرض
جسدك هو مجرد روبوت  ،تقوم أنت بتحريكه  .اذا استطعت أن ترى نفسك  ،فسوف ترى
جرم سماوي مضيء  ،لكن هذا الجرم السماوي يحتوي على روح هللا  ،شخصيتك وكل
المشاعر األخرى التي تصنع شخصيتك .هل تستطيع ان تفهم هذا؟ اآلن كل النسخ المختلفة
منك الموجودة على هذه الترددات المختلفة  ،هي أيضا أجرام سماوية مضيئة وهي مرتبطة
بجسدك عن طريق الشاكرات  ،كما ذكرت أعاله
واألمر الذي يصعب فهمه  ،هو انك اذا جمعت كل هذه النسخ مع بعضها  ،فهي ال تزال تمثلك
أنت  ،كل النسخ الثمانية منك إنما تمثلك أنت في االجمالي
هذا قد يكون من الصعب فهمه  .قلت انها معقدة
النسخ السبع منك والتي تقع في نسخ مختلفة من العالم الروحاني لديها وظائف مختلفة وقد
تحدث عنها المتصوفة  ،انهم يتحدثون عن الجسم العاطفي  ،والجسم العقلي  ،والجسم السببي
وهلم جرا .ال تحاول حتى أن تفهم كل ذلك  ،فإنه سيقودك إلى الجنون ما لم يكن لديك نوع من
العقل الذي لدى بعض الهنود الذين يحبون أن يضعوا األشياء في صناديق .ال يمكن أن ازعج
نفسي بكل هذا  ،ليست لي حاجة الى ذلك
يكفي أن تعلم أن هذه النسخ المختلفة منك  ،التي تبدو في الواقع مثل األجرام السماوية المضيئة
 ،متصلة بأجزاء مختلفة من جسمك وكل نسخة منك تعكس فكرة أو عاطفة مختلفة داخلك
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هذه األجرام السماوية المضيئة  ،والتي هي نسخ مختلفة منك  ،نسميها الهاالت
اذا  ،هنالك أنت  ،جسمك مع دماغه  ،أنت  ،الروح التي تسكنه وسبع نسخ مختلفة منك
مرتبطة بجسدك وتتفاعل معك  ،مجموع كل ذلك هو أنت  .ألم أقل أنه يصعب فهمه ؟
اآلن  ،هذه النسخ األخرى منك  ،عندما ولدت أنت لم تكن متطورة  ،وكأن لديك سبع أطفال
مرتبطون بك  .من خالل التأمل  ،نستطيع أن نصب عليهم الطاقة الروحية حتى ينموا
ويصبحوا رجاال  ،اذا جاز التعبير .عندما يحدث هذا  ،تصبح أنت شخص كامل مثلما كان
يسوع
هنالك جسمك  ،أنت الذي داخل جسدك  ،وكل نسخك السبع المختلفة النشطة تماما  ،أنت الذي
داخل جسدك تستطيع أن تتواصل معهم وتحصل على كل المعلومات التي معهم  ،اذا حدث هذا
 ،فانه لن يكون هنالك حدود لما يمكنك أن تفعله  .سوف لن أخوض في تفاصيل هذا األمر ألنه
اذا حاولت القيام بأشياء متقدمة من دون أن تكون السبع نسخ منك مفعلة بالكامل فانك سوف
تفشل .هذا هو كل ما يمكنني قوله اآلن بخصوص الهاالت  ،نسخك
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