Az Elmék 12. Lecke

Van egy fizikai agyunk, amely csupán egy a test működtetésére létrehozott számítógép.
Hozzá kapcsolódik az úgy nevezett „fizikai elme”.
Ez a fizikai elme, mely igazából egy aura, tehát láthatlan, mondja meg, az agy mit csináljon.
Ha például, te fel szeretnél állni, az agy egyedül nem tesz semmit. A fizikai elme utasítja az agyat,
hogy aktivizálja a programot, ami majd felállít téged. Ez olyan, mint egy számítógép vezérlő, ami
gombokat nyomkod a számítógépen.
Tehát ez a fizikai elme jelen időben képes az agynak küldött utasításokon keresztül azt vezérelni,
hogy a tested melyik része aktivizálódjon, így végezve a mindennapi dolgainkat, amiket mindig is
csinálunk.

Habár, ez a fizikai elme rendelkezik egy olyan résszel is, ami a test védelmi funkcióját látja el.
Ez a rész (program ha jobban tetszik) az egó.
Ahogy veszélybe kerülsz, az egó aktivizálódik és megpróbál megvédeni téged. Ámbár, elvesztheti a
kontrollt és mindig aktivizálódik, amikor valaki olyas valamit mond, amivel te nem értesz egyet.
Így van az a sok kiabálás, veszekedés és erőszak, mivel a két egó a fölényért harcol.

Ez a fizikai elme továbbá megpróbálja a jelenedet és jövődet is kontrollálni.
De az nem erre lett kitalálva és ha követed, akkor a rossz útra fog terelni, mivel hogy nem képes látni
a jövőt. Csakis a jelenben képes a funkcióját ellátni.
A múltból kapott emlékeket is képes tárolni memóriaként, így próbálva megjósolni a jövőt.
Tehát, volt szó az agyról és a fizikai elméről.
Ezeken felül van még a felettes agy. Ez a felettes elme a felettes énhez és a fizikai elméhez is
kapcsolódik.
A felettes én az, ahonnan az összes ötlet származik, ugyanis az képes összefüggéseikben látni a
dolgokat. A felettes én tudja, mely irányba kell menni és milyen lépéseket kell tenni annak
érdekében, hogy célt érjünk.

Ez továbbítja az információt a felettes elmének, amely így megpróbálja az információt beépíteni a
fizikai agyba.
Ha ez történik, minden rendben van.
Azonban, a fizikai elménk annyira a hatása alatt lehet az egónak, hogy az kizárja az információt a
felettes elméből. Ekkor bajban vagy, akár egy irányítás nélküli hajó a tengeren.
Szóval a megoldás az, ha megpróbálod kizárni az egót, így a felettes énre tudsz hallgatni, amely
információt közvetít a felettes agyon keresztül a fizikai elmébe, mely végül aktiválja az agyat, hogy
hasznosítsa az információkat, amiket kapott.
Tehát, van felettes énünk, felettes elménk, fizikai elménk és agyunk.
Ez így dióhéjban minden, amit mondtak nekem.

A lecke letöltéséhez kérlek kattints a linkre.

