A Felettes Lélek – 10. Lecke

Csak hogy ne legyen félreértés, alighogy tettem említést a Felettes Lélek koncepciójáról a minapi
videóban, amit közzétettem.
Az igazság mélyebben van.

Először is, összefoglalva a felettes lélek/ lelkekből több is van.
Ők embercsoportokból álló hatalmas családokat alkotnak.
Onnan, az összes tudással, amit az egyén felettes lelke összegyűjt magának az emberektől - akik az
egyén felettes lelkéhez tartoznak - egy „alakot”formál.
Egyfajta egyetlen kollektív elmét formál, amelyben az egyéni tagok összes tudása és tapasztalata
összpontosul. Az emberi egyének, akik ebbe a felettes lélekbe tartoznak, megtartják az
egyéniségüket, de emellett nagyon is tudatában vannak a többi milliónyi embernek, akik ezt a
hatalmas felettes lelket alkották és ami csatlakozik az Istenfejhez.

Ez elveszik ebbe a dologba, amit mi Istennek hívunk és nyomát veszítjük. Ennél a pontnál nincs több
tudásom arról, mi történik ezután.
Ez idő alatt, az egyének megtartják az öntudatukat és továbbra is teszik, amit tenniük kell, amire ki
lettek választva, de abbahagyják magukat az „Én”-ként gondolni. Ők ezentúl „mi”-ként gondolkodnak
tovább, ha érted, hogy mit mondok.
Nevezheted ezt a többség mentalitásnak, de ez semmilyen szinten nem negatív.
Na most, ez volt egy tágabb kép a jelenségről.
Az általánosból a részletesbe, a felettes lélek csoport tagjaihoz érkeztünk.
Tehát, nekik van személyiségük, de ugyanakkor teljes egységet alkotnak a lélekcsoportjuk kollektív
tudatosságával.
Ezután végül a felettes lélek úgy dönt, hogy egy másikkal csatlakozik vagy több, mint egy felettes
lélekkel, mely ugyanazt tapasztalta és tette, és együtt, egy még nagyobb felettes lelket alkotnak.

Még egyszer, az egyének megtartják a saját magukról való tudatukat, de egyre jobban eggyé válnak
ezzel a gigantikus kollektív tudatossággal.
Ezek a magasabb rendű felettes lelkek végül egy másik csoportot alkotnak és még nagyobb felettes
lelkekké válnak. Ennél a pontnál már az egyének feladják az egyéni tudatosságukat és majdnem hogy
teljesen a kollektív tudattá válnak.
Azt is mondani fogom, hogy ahogy a felettes lelkek eggyé válnak, összeolvasztják a tapasztalataikat
és az egyéni felettes lelkek elkezdik elhagyni a különállósságuk érzetét, mint az egy a többihez
képest érzetet.
Ez addig ismétlődik, míg végül a felettes lelkek monumentális csoportja nem alkot egy kollektív
felettes lelket, a Te és az én teljes tudásával együtt.

Mi egy felettes lélekhez tartozunk. Mi lehetséges, hogy egy és ugyanazon felettes lélekhez tartozunk
vagy esetleg különböző felettes lelkekhez.
A színpad mögött, a hasonló hasonlót vonz törvénye dolgozik.

De először foglalkozzunk az egyik (bármelyik) felettes lélekkel. Jó sokáig nagyon keményen
dolgozott, sok embert hozott létre, közülük néhányan a Földre inkarnálódtak, néhányan, akik mindig
is a mennyben voltak és néhányan más bolygókra és dimenziókba mentek. Viszont mindannyian
kapcsolódnak a hasonló hasonlót vonz törvénye alapján egymáshoz.

Észrevetted, hogy néha összetalálkozol valakivel, akivel semmi közös nincs bennetek?
Ez az egyén egy másik felettes lélekhez tartozik, nem ahhoz, amelyikhez te.

Észrevetted azt, hogy néha viszont találkozol olyannal, akivel csak pár perc leforgása alatt, de úgy
érzed, mintha egész életedben ismerted őt? Ő ugyanabból a felettes lélekből való, mint te.
Rögtön érzed a hasonlóságot. Sok családtagod a te felettes lelkedhez tartozik, de nem feltétlenül
mindegyikük. Te egyes családtagokhoz közelebb, másoktól távolabb érzed magad.
Itt befejezem és meglátom, mit értesz meg ebből, avagy később még bővebben fogok írni a témáról.

Na most, mit csinálunk a mennyben?
Szabad akaratunk van. Sok ember csak elvan a mennyben, csak az élményben evickélnek.
Sokan ugyanakkor csoportokhoz csatlakoznak, mint például a Feddhetetlenek Társulata és
igyekeznek segíteni a Földre inkarnálódott embereknek, vagy valóban más bolygókra mennek.

Végtére is, az a cél, hogy spirituálisan tovább növekedjenek és magasabbra és magasabbra érjenek.
Így az ő felettes lelkük egyre hatalmasabb és erősebb lesz, így még spirituálisabb felettes lélekké
válva. Mi, egyének, szabad akaratunk révén, meg maradhatunk a túlvilágon vagy tovább fejlődhetünk
magasabb szférákat elérve. Mindig ugyanahhoz a felettes lélekhez tartozva.

