Ego – Felsőbb Én – Azonosító
Amikor Isten úgy döntött, hogy megalkotja az életet, Ő megszámolhatatlan életminőséget
alkotott és a teljes önmagát minden egyes létezőbe beleteremtette.
Ezek az életminőségeket nevezzük Felsőbb énnek. Mind rendelkezik a teljes Isteni önvalóval –
nem egy részével, a teljes Isteni önvalóval.
Ugorjunk egy nagyot előre, ahol a felsőbb lelkek és arkangyalok léteznek.
A mi felsőbb lelkünk – az enyém és a tiéd – elhatározta, hogy létrehoz téged.
Tehát ő üzenetet küldött az arkangyaloknak, az élet rendezőinek és rendeltek egy létezőt.
Az arkangyalok fogtak egy létezőt – egy felsőbb ént – és megtöltötték azzal az erővel, mely
emberré tette azt. Ezek után ezt tovább küldték a Felsőbb léleknek. A Felsőbb lélek hozott létre
téged.
Idővel lejöttél a létezési síkokon keresztül oda, ahol majd megszülettél. Addigra kiválasztottad a
családodat, országod, bőrszínedet és kialakult a személyiséged.
Egy bizonyos ponton az egódat is megkaptad. Ez azért szükséges, mert a Földre születtél és ez,
mint egy védőpáncél véd téged. Ez a pajzs azért kell, hogy segítsen ebben a küzdj vagy menekülj
világban, amiben élünk. Sajnos ez az egó olyan érzetet kelt, mintha ez lenne az igazi személy.
Amikor magadról beszélsz, az egód beszél. Külön érzékeled magad mindenkitől. Úgy érzed,
hogy meg kell védened magad egy megszálló erőtől, amely ártani akar neked. Ez az egó
munkája. Az egó miatt élünk borzalmas világot, azt a világot, amit látunk és amit kutatsz is.
De ez az egó nem te vagy. Te az életminőség vagy – a Felsőbb én – amiből téged alkottak.
Ez az életminőség maga Isten.
Habár, nem lehetsz egyszerre a üzemeltető és irányító is te. Az életedet vagy az egódra bízod
vagy hagyod, hogy a Felsőbb éned irányítson.
A te esetedben és a legtöbb emberében, az egó teljes kontrollal rendelkezik és a Felsőbb én vár
arra a napra, amikor is te eldöntöd, hogy “lecsökkented” az egódat és engeded, hogy Ő
irányítson. Ő végtelenül türelmes.
Meditáción keresztül lehetséges lecsökkenteni az egót és engedni, hogy a Felsőbb én irányítson.
Na most, biztos észrevetted, hogy én úgy beszéltem rólad, mintha te sem az egó, sem a Felsőbb
én nem lennél, hanem valaki más, aki átengedi az irányítást vagy ennek vagy annak. Elég jól
látod. Van egy másik minőséged, amelyről még talán sosem hallottál, bár már megtárgyaltuk.
Van valami, amit úgy hívnak, hogy Azonosító.
Na itt mélyebb vízekre kerülünk, ugyanis az Azonosító, mint olyan, csak egy létezik. Mindenki,
aki élt valaha, él most vagy élni fog, ugyanazzal az egy Azonosítóval rendelkezik. Ennek az az
oka, hogy mi mind egyek vagyunk. Ez az Azonosító egyezik az Isten teljességével.
Tehát megvan benned az Isten teljes Önvalója, mint egyénben és Isten Mindenhatósága globális
értelemben. Nem lehetsz ennél jobban Isteni, ebben biztos vagyok! A lényeg, hogy amiért most
úgy érzel, ahogy, az azért van, mert az egód vezényli a történetedet.

Lehetséges az irányítást átadni a Felsőbb énnek, aki tulajdonképpen te vagy, mint egyén és végül
addig a pontig feljődhetsz, hogy felismered az Egységet Önmagadban minden élővel, így az
Azonosító veszi át az irányítást.
Tudom, egy kicsit bonyolúlt, de ez az igazság. Te nem az egód vagy, aki harcol, hogy megvédje
magát mindenféle szembejövő ellenségtől, te a Felsőbb éned vagy addig a pillanatig, amíg meg
tudod lépni azt a felismerést, hogy mi mind egyek vagyunk és ezt követően az Azonosító lép
hatalomra.
Egó – Felsőbb én – Azonosító.

