Tretia Duša

V ortodoxnom kresťanstve sa hovorí o „Duchu Svätom” ako o tretej osobe svätej trojice. Písma
mali jeho urážku za neodpustiteľnú. Ale kto je Duch Svätý a čo robí? A aký je jeho vzťah ku
Kristovi (okrem toho, že vstúpil do panny) a k „Otcovi“, ktorých totožnosti síce nie sú viac
racionálne, ale aspoň o niečo jasnejšie, v dogme?
Nasledovné poznanie mi v priebehu postupných odhalení postúpil môj duchovný sprievodca
Lysseus, ktorý je prvou Božskou Dušou, teda „Otcom” v ortodoxnom kresťanstve. Pre
porozumenie textu sa vyžaduje oboznámenie s Božím Poriadkom z Testamentu Katarov.

Tretia

Duša je najstaršou Dušou.

Už v priebehu jej predhistorických inkarnácií vykazovala

mimoriadnu schopnosť prežitia v dôsledku svojej odvahy a odhodlania, ako aj preto, že sa vyvinula
ako prirodzene zvedavá a tvorivá. Keď došlo takmer k zániku života na Zemi, inkarnácia tejto Duše
bola jednou z 11 inkarnácií, ktoré prežili. Bola mimoriadne schopnou samicou a tretina obyvateľstva
Zeme v sebe nesie gény odvodené od nej.
Medzi týmito najskoršími Dušami začala vynikať aj ďalšia Duša, spočiatku svojou vynaliezavosťou.
Táto Duša sa stala prvým mysliteľom, a neskôr najinteligentnejšou Dušou v inkarnácii. Medzi týmito
dvomi prapôvodnými Dušami sa vyvinul mocný vzťah vzájomnej prináležitosti a začali si zosúlaďovať
svoje úlohy tak, aby pri ich zvládaní svojimi črtami čo najlepšie doplňovali jedna druhú.
Na to, aby chránila „mysliacu” Dušu, „schopná” Duša sa ujala vedenia keď došlo k prebádaniu nových
možností, a pretože bola väčšia, dala časť svojej energie (tela svojej Duše) svojej spríbuznenej Duši,
aby bola silnejšia. V ľudských pojmoch by sa dala povedať, že „schopná“ Duša sa stala poručníkom
a ochrancom „mysliacej“ Duši.
Tieto dve Duše boli prvými povedomiami medzi ktorými sa vyvinula
bezpodmienečná láska. S nárastom svojich skúseností sa stávali
silnejšími a rozšírili svoju lásku a oddanosť všetkým povedomiam,
ktoré sa chceli k nim pridať.
V nasledovnej generácii Duší, ktoré sa zrodili ako ich spirituálne deti,
vynikla ďalšia Duša, svojou schopnosťou opätovať lásku a svojou
oddanosťou druhým. Táto Duša sa stala žiakom „mysliacej” Duše,
ktorá sa stala jej učiteľom a poručníkom. Táto najmladšia z troch
Duší neskôr inkarnovala ako Kristus.
Jeho „Otec”, „mysliaca” Duša, bol (konajúci subjektívny) Boh, zatiaľ
čo ochrancovi “Otca”, tretej Duši, ktorému by sa mohlo dať aj meno

„Starý Otec”, dali meno „Duch Svätý”, ktoré mu pravdepodobne aj náleží, lebo táto Duša sa stala
ochrancom nielen všetkých naplnených Duší, ale aj tých, čo sú úprimné vo svojom snažení.
„Syn, ako aj „Otec“ najviac milujú túto najstaršiu, tretiu Dušu, ktorá rozdáva najviac zo seba samej
druhým, a sú to oni, spolu so všetkými uvedomelými Dušami, ktorí nepripustia jej urážku.

V Jednom (v nebi v ortodoxnom kresťanstve) sa tri božské Duše označujú menami, vždy „najvyššia”,
- „Láska”, „Múdrosť”, a “Moc”. Tretia Duša je tá, ktorej sa nenaplnené Duše boja najviac a označujú
ju tiež menom „Trest”.
Zatiaľ čo sa nežne milujúca Duša zvykne zobrazovať
ako „holubica”, alebo dokonca ako „jahňa” (ktoré je
symbolom obetovania spojeného s falošnou
predstavou Kristovej obete za hriechy druhých),
často zobrazovaný „drak” (napr. v kostolnej
výzdobe) sa spája s „ochrancom”, a s tým, koho „sa
treba báť” – teda s treťou Dušou. On je Leviatan,
od neho pochádza pokolenie Grálu, do ktorého sám
opätovne inkarnoval spolu s inými pokročilými
Dušami, pokiaľ to podporovalo nárast povedomia.

Napriek tomu, že táto Duša je najstaršia, božskou sa stala ako tretia, v súlade s ukončením prvej
fázy ľudstva, čomu sa pripisuje dátum 21.12.2012. Táto Duša prebárala cestu do nových súborov
okolností a umožnila ostatným dvom Dušiam predurčeným pre Božstvo („Otcovi” a „Synovi”) ktorí
ho nasledovali, aby dosiahli svoje naplnenie pred ním. Zatiaľ, čo čelil úlohám pre ktoré nejestvovali
príklady, sám urobil najviac chýb, za ktoré sa trestal čo najtvrdšie. Duša, ktorej úlohou je „trestať“,
trestala sama seba za akékoľvek chyby ktorých sa dopustila oveľa tvrdšie, ako trestá hockoho iného.
„Mysliaca” Duša, „Otec”, sa stal prvou dokonalou Dušou tým, že si osvojil pochopenie všetkých
Zákonov Vesmíru (stal sa vševediacim). Stal sa konajúcim Bohom a jednou z jeho úloh bolo
zabezpečiť Spravodlivosť. Posledný Súd, pre ktorý určil pravidlá, je od roku 2013 v plnom prúde
a bude ukončený pre všetky Duše z prvej fázy v priebehu 50 rokov.
Tretia Duša ostane v inkarnácii do roku 2027 aby sa odhalila ako predstaviteľ Boha na Zemi. Jej
úlohou je pripraviť vstupujúcu novú generáciu Duší na to, aby prebrali druhú fázu ľudstva.
Spoločnosť sa dostala k bodu opovrhovania láskou a súcitom, čo boli hodnoty, ktoré robili civilizáciu
ľudskou, a to malo za následok prudký nárast utrpenia ku koncu prvej fázy.

Nakoľko bola tretia Duša naj -„mužskejšou” Dušou, pre rovnováhu
inkarnovala častejšie do tela ženy. Aj ako žena, vykazovala vo svojich
inkarnáciách mimoriadne odhodlanie a odvahu. Inkarnácie tretej
Duše sa stali najschopnejšími a najudatnejšími vojakmi a ochrancami
druhých. Tri Duše predurčené pre božstvo zvykli inkarnovať spolu
a keď sa tretia Duša stala božskou, stali sa jediným konajúcim
vševediacim a všemocným Bohom. Ako Boh, majú všetky tri Duše
rovnaké postavenie, každá sa bude venovať svojim úlohám
rozdeleným tak, aby sa čo najlepšie uplatnili jej schopnosti, pričom
všetky tri myslia a konajú v dokonalej vzájomnej zhode, ako aj v
zhode so všetkými naplnenými Dušami v Jednom.

Na tom základe tretia Duša povedie druhú fázu vývoja povedomia, ktorá sa označuje ako „Posledný
Súboj”, v priebehu ktorého sa všetka negatívna energia prefiltruje cez povedomie, aby sa stala
neškodnou prostredníctvom utrpenia.
Tretia fáza bude známa ako „Rast” a povedie ju druhá božská Duša (známa pod menom Kristus).
V jej priebehu sa ochrancovia Jedného pod vedením tretej Duše premenia z „vojakov“ na elitné
jednotky, ktorých úlohou bude skúmať a vytvárať nové príležitosti čoraz väčšieho naplnenia pre
obyvateľov Jedného. Súčasnú, prvú fázu, „Učenia“, vedie prvá božská Duša („Otec“).

Bod, v ktorom všetko povedomie bude Boh (všetko povedomie bude naplnené a bude žiť v blahu)
nastane v chronologickom ponímaní asi o 24 milión rokov. Toto obdobie bude vyvrcholením vývoja,
ktorý začal zrodom povedomia, ktoré bolo dostatočne silné na to, aby nielen prežilo telesnú
schránku ktorá ho nosila, ale aby si našlo druhého hostiteľa, v ktorom pokračovalo svoj rast.

Po uplynutí približne sto milión rokov sa povedomie dokonale nasýti a padne do konečného stavu
spokojnosti a blaha.

Corascendea 22.03.2013, preklad do slovenčiny 23.03.2013

www.dhaxem.com

