CIERPLIWA DUSZA

Artykuł Geoffrey’a Hoppe w Magazynie Shaumbry – sierpień 2022
Nie oglądałem przekazu Marka Twaina od zeszłorocznego wydarzenia Time of the
Merlin (Czas Merlina). Pewnego wieczoru w zeszłym tygodniu nalałem Lindzie i sobie
kieliszek chardonnay, po czym obejrzeliśmy całą prezentację jeszcze raz od początku
do końca. Postanowiliśmy umieścić ją na YouTube i zaoferować jako darmową audycję w
sklepie Crimson Circle, ponieważ, cóż, był to jeden z moich ulubionych czanelingów.
Kiedy czaneluję Adamusa, Kuthumiego czy inne byty, to zawsze jest to część ich, część
mnie i część Shaumbry. Z Markiem Twainem, to był cały Mark Twain. Pamiętam, kiedy
wszedłem na scenę, aby rozpocząć przekaz, byłem wypełniony od stóp do głów esencją
Marka Twaina, a on pozostał pełny i obecny przez cały czas. To był jego czas na scenie.
Niczyj inny.
Kiedy ponownie oglądałem przekaz, uderzyła mnie jego dyskusja o duszy. Jego historia,
zatytułowana Checking into Heaven (Meldując się w Niebie), była wspaniałą scenografią
dla przekazania wiadomości o naturze duszy i związku pomiędzy poprzednimi życiami.
Po zameldowaniu się w niebie znalazł się przy stole z innymi poprzednimi wcieleniami
swojej duszy, Zebaela. Był tam St. Germain, Samuel, Francis Bacon (znany jako
Szekspir), a nawet Mały Chłopiec Niewolnik ze Świątyń Tien w Atlantydzie. Ogromny stół
wypełniony był setkami przeszłych żyć Zebaela, ale nie było na nim Zebaela. Dało to St.
Germainowi możliwość opowiedzenia Markowi Twainowi o samej naturze duszy. Była to
genialna metoda na omówienie dość skomplikowanego tematu w sposób niereligijny i
nieezoteryczny. Nawet przypadkowy widz Checking into Heaven powinien być w stanie
wydobyć z przekazu kilka perełek dla siebie.

To skłoniło mnie do zastanowienia się nad całą koncepcją duszy. Przez całe moje życie
nigdy nie słyszałem dobrego opisu duszy. Urodzony i wychowany jako katolik, byłem
uczony, że dusza jest tym, co czeka po śmierci na ostateczny dzień sądu, kiedykolwiek
to nastąpi. Jeśli wszystko poszło dobrze podczas procesu, moja dusza pójdzie do nieba.
Jeśli osąd byłby surowy, kierowałbym się na południe... daleko na południe. Nigdy nie
lubiłem katolickiej koncepcji duszy.
Tak ważna jak dusza dla religii, choć jest ona wspomniana tylko 102 razy w Nowym
Testamencie Pisma Świętego. W Nowym Testamencie jest ponad 750 000 słów, co
oznacza, że odniesienia do "duszy" stanowią zaledwie 0,01% całej długości Nowego
Testamentu. To prowadzi mnie do przekonania, że nikt tak naprawdę nie rozumie czym
dusza jest, więc po prostu nie mówi o niej zbyt wiele.
Aby jeszcze bardziej zagmatwać sprawę, słowo "dusza" po raz pierwszy pojawiło się
dopiero około 974 roku naszej ery. Przetłumaczone ze staroangielskiego i niemieckiego,
luźno oznacza "pochodzący z morza lub należący do morza". Wygląda na to, że u ludzi
ich dusza pochodzi z morza przy narodzinach i wraca do morza po śmierci.. Hmm, to
brzmi jak podejrzana historia. Wolałbym myśleć, że moja dusza pochodzi
z jakiejś odległej niebiańskiej krainy, a nie z mrocznych morskich głębin.

Przeszukałem Internet w poszukiwaniu dobrej definicji duszy. Niektóre z definicji
były bardzo złożone, takie mechaniczne wyjaśnienia, które wydawały się niesamowicie
mentalne i wręcz przerażające. W Scjentologii, thetan jest obcą duszą żyjącą w ludzkim
ciele, rzekomo odpowiedzialna za depresję i inne formy choroby psychicznej. To thetan,
a nie centralny system nerwowy kontroluje ciało poprzez punkty komunikacyjne
(anayatron?). Wybaczcie, ale ja naprawdę nie chcę mieć duszy thetana w moim ciele.
L. Ron Hubbard musiał być bardzo zmartwionym człowiekiem z tym obcym tworem
czającym się wewnątrz niego.
Buddyści nie wierzą w koncepcję duszy (niektórzy będą się z tym spierać),
chociaż buddyzm mówi, że mamy "istotną naturę, która wykracza poza
uwarunkowane lub materialne istnienie." Dla mnie brzmi to trochę jak dusza, ale
tylko trochę. W Buddyzmie Zen nie masz duszy i nawet nie istniejesz. To wszystko jest
snem, może nawet złym snem. Ale przynajmniej nie jest to realne. Nawet jeśli czuje się
jakby było prawdziwe, w takim razie jest prawdziwe. Wtedy masz duszę i istniejesz. Ale
nie na poważnie. (Od Zen boli mój mózg, jeśli rzeczywiście mam mózg).

W wierze żydowskiej istnieje wiara w gradacje duszy. Najniższa część nefesz (Dusza
101) jest wspólna dla wszystkich, natomiast tylko Żydzi mają neszamę, wyższą duszę.
Musi być ona kultywowana poprzez przestrzeganie Tory, a jej ostatecznym celem jest
Bóg. Cholera, teraz żałuję, że nie urodziłem się w żydowskiej rodzinie, żeby dostać tę
upragnioną neszamę. Czy fakt, że Tobiasz był moim ojcem w poprzednim życiu
kwalifikuje mnie do statusu neszama?
Większość muzułmanów wierzy, że po śmierci dusza wchodzi w Barzakh, stan czystej
nudy i oczekiwania, aż do Dnia Sądu Ostatecznego. Kiedy człowiek umiera, jego dusza
jest zabierana przez Azra'il, Anioła Śmierci. Bóg wysyła dwóch aniołów, aby przesłuchali
oczekującą duszę. Ciekawe, jakie pytania zadają? I kim w ogóle są te dwa anioły? Czy
możesz powiedzieć staremu Azra'ilowi, że nie może mieć twojej duszy? Drodzy
muzułmanie, myślę, że przekażę waszą religię i wierzenia w duszę. Po prostu za dużo
pytań bez odpowiedzi i za dużo czekania na Dzień Sądu.
Inne definicje duszy przez inne grupy były niesamowicie mgliste, jakby naprawdę nie
mieli o tym pojęcia. Termin dusza jest rzucany, jakby każdy wiedział, co to jest, ale nikt
nie wyjdzie i nie przyzna się, że nie ma pojęcia. Chodzą w kółko udając, że rozumieją
duszę, a nawet używając takich terminów jak dusza muzyki i jedzenie z duszą oraz Dusza,
film Disneya. Amazon wymienia ponad 60 000 książek z "duszą" w tytule lub podtytule.
Jest więc Dusza Nieuwięziona, Kolekcjoner Dusz, Pół Duszy, Odblokuj swoją Duszę,
Nawadnianie Duszy, Naga Dusza, Wnętrza Duszy, Dusza Harlejowca i Pożeracz Duszy. No
i oczywiście klasyczna książka Rosołek dla Duszy. Ludzie używają terminu "dusza", ale
nikt nie wydaje się rozumieć, czym jest dusza.

Czy istnieje ona wewnątrz ciała lub mózgu? Czy jest tym samym, co aura? Czy jest to
Wyższe Ja? Czy można mieć więcej niż jedną duszę, albo czy jedna dusza może mieć
więcej niż jeden ludzki wyraz w tym samym czasie? Dusza mnie boli na samą myśl o tym.
A dlaczego spód stopy nazywany jest podeszwą? Czy to tam mieszka dusza?
To prowadzi mnie do nadchodzących zajęć online pod tytułem Kasama - Przeznaczenie
Duszy. Oferujemy je po raz pierwszy online w dniach 19-21 sierpnia. Zrobiliśmy ten
warsztat około 5 razy z udziałem Shaumbry w Villa Ahmyo w Kona na Hawajach, potem
sfilmowaliśmy go w marcu w Pawilonie Shaumbry. Adamus daje najbardziej spójne i
namacalne wyjaśnienie duszy, jakie kiedykolwiek słyszałem. Mówi o różnicach
pomiędzy duszą a Ja Jestem (świadomością), jak również o związku pomiędzy nimi.
Dobra wiadomość jest taka, że zgodnie z jego definicją, dusza nigdy nie jest w
zapomnieniu, czekając na Dzień Sądu. Zła wiadomość jest taka, że każdy dzień jest
Dniem Sądu, ale to człowiek osądza, a nie dusza.
Człowiek ma prawo i możliwość odwrócenia się od swojej duszy. Może zaprzeczyć, że
jest duszą i odłączyć się od mądrości, potencjałów, energii i przepływu duszy. Dlaczego
ktoś chciałby to zrobić? Być może robimy to, aby skupić się tylko na ludzkim
doświadczeniu i doświadczyć, jak to jest być oddzielonym od duszy, aby powrócić do
niej z niesamowitymi wglądami i realizacjami. Innymi słowy, odwrócenie się od duszy
zapewnia nowy poziom zrozumienia Jaźni podczas powrotu do niej.
W zajęciach Kasama, Adamus przeprowadza Shaumbrę poprzez doświadczenie
ponownego połączenia się z duszą i wszystkimi skarbami, które ona przechowuje.
Sposób, w jaki wyjaśnia czym jest dusza, wraz z głębokimi merabami, spełnia głęboką
tęsknotę, którą, jak sądzę, ma większość Shaumbry: Powrót do świadomej świadomości i
zmysłowego połączenia ze swoją duszą.
Kiedy ktoś mnie pyta, o czym są ajęcia Kasama, mówię po prostu, że chodzi o powrót do
swojej duszy, która już od dawna cierpliwie czeka na wasz powrót.

Zajęcia Kasama będę tłumaczył na język polski, a tekst (E-reader) pojawi się w po
kilkunastu dniach pod linkiem u tych co wykupili warsztat online.

Link na YouTube do przekazu Marka Twaina „Meldując się w Niebie” – włącz polskie
napisy.
Więcej informacji na temat Kasama – Przeznaczenie Duszy znajdziesz pod tym linkiem na
stronie shaumbra.pl
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