Üst ruh.
İnsanların kafasını karıştırmamak için son videomda üst ruh konsepti üstünde çok az durdum.
Gerçekler ise çok daha derinlere iniyor.
Öncelikle, ana hatlarıyla açıklamak gerekirse, çokça üst ruh vardır. İnsanları geniş ailelere
gruplarlar. Oradan bu üst ruh, başka üst ruhlara bağlı olanlardan da topladığı bütün bilgiyi
kendine toplar ve geştaltı (bütünü) oluşturur. Her bir bireyden elde edilmiş tüm bilgilerle tek
bir kolektif zihne benzer bir yapı oluşturur.
Üst ruhta yer alan birey kendi bireyselliğini korurken aynı zamanda da grubun diğer üyelerinin
fazlasıyla farkında olur. Yani, kendi bireyselliği vardır fakat bu kolektif bilincin de içinde yer
alır.
Sonra ise eninde sonunda bu üst ruh, başka bir üst ruh veya daha fazlasıyla birleşmeye karar
verir ve birlikte daha yüksek bir üst ruh oluştururlar.
Tekrardan bireyler kendi bireyselliklerini korurken bu devasa kolektif bilinçte daha da fazla
yer alırlar.
Bu yüksek üst ruhlar ise zamanla kendinden daha da yüksek bir üst ruh oluşturuyor ve bu
sürece gelindiğinde bireyler, bireysellik hislerinden tamamen vazgeçiyor ve kolektif bilinçle
birleşiyor.
Aynı zamanda şunu da söylemek gerekirse, üst ruhlar bir araya geldikçe ve deneyimlerini
harmanladıkça, başta tek olan üst ruh da ayrı olduğu hissini yitiriyor.
Bu; bir sürü üst ruhun birleşmesiyle oluşan ve milyonlarca insanın bilgisiyle donatılmış kolektif
bir üst ruhun ta ki tanrıya ulaşmasına kadar sürer. Tanrıya dönüşür, yok olur ve izini
kaybederiz. Bu noktadan sonra ne olduğuna dair bir bilgiye sahip değilim.
Bu süre boyunca bireyler kişiselliklerini korur ve yapmak istediklerini yapmaya devam eder
fakat “ben” olarak düşünmeyi bırakır, “biz” olarak düşünmeye başlar. Bir nevi kovan gibi
düşünebilirsin fakat bu anlattığımın negatif hiçbir yanı yok.
Genel olarak bu şekilde.
Genelden özele,
Sen ve ben,
Bir üst ruha aitiz. Aynı üst ruha veya farklı üst ruhlara.
Perde arkasında, ortak çekim yasası iş başında.
Ama öncelikle herhangi bir üst ruhu ele alalım. Sıkı çalışıp şimdiye kadar enkarne olmuş,
cennette kalmış, farklı gezegen ve boyutlara gitmiş bir sürü insan yaratmış bir üst ruhu…
Tüm bu insanlar da birbirine ortak çekim yasası yoluyla bağlı.

Hiç, hiçbir ortak noktanızın olmadığı bir insanla tanıştın mı? İşte o ve sen farklı üst ruhlara
aitsiniz.
Hiç, biriyle tanıştınız ve yıllardır tanışıyormuş hissine kapıldın mı? İşte onunla aynı üst ruha
aitsiniz.
Çekimi anında hissediyorsun.
Ailenizin çoğu üyesi seninle aynı üst ruhtan olacaktır. Hepsi olmayabilir ama çoğu öyle.
Çoğuna yakın fakat hepsine yakın hissetmeyeceksin.
Burada durup seni kendi kendine düşünmeye bırakacağım yoksa bu konu için ayrı bir bölüm
yazmaya kalkacağım.
Şimdi, cennette ne yapıyoruz?
Özgür iradeye sahibiz. Birçok insan cennette sadece keyifli vakit geçiriyor. Öbür yandan yine
birçok insan farklı gruplara, “Great White Brotherhood” gibi gruplara katılarak dünyada veya
başka gezegenlerde enkarne insanlara yardım etmeye çalışıyor. Eninde sonunda herkes ruhsal
olarak yükselecek ve yükselmeye devam edecek. Dolayısıyla üst ruhu daha da güçlenecek ve
ruhsal olarak daha güçlü bir üst ruh ortaya çıkacak.
Biz birey olarak summerland’de (samırlend) kalabilir veya daha yüksek düzeylere
ilerleyebiliriz. Her şeye rağmen aynı üst ruha ait kalırız.
Bu dersi indirmek için lütfen linke tıklayın.

