
Spejlende, at 'du' som sjælen bagved alle - ikke spejler eller ’projekterer’. *ss*  
 
"Syns bare vi skulle blive ved med at sige ( være ) det samme.. ;)" 
 
However,  
<<..opfatter tingene i sig selv, hvor den tror, at de er udenfor sig selv, der ikke har med den selv at 
gøre, hvilket i denne projicering føles i ubevidstheden nemmere som en fortrængt 
selvfornægtelse.>> 
Beskrivelsen opfattes som en projicerende formørket bevidsthedsform - snarere end den 
`oprindelige-selv-reflekterende´ spejlingsbevidsthed.. 
 
Forestil dig den allestedsnærværende Gud - eksisterende `igennem´ alt menneskeligt. 
( HAR du såd’n set allerede gjort.. ) 
Derefter.. et 'inkarnation system' & et 'inkarnerende selv' som individuelle lag omkring 
enhedssjælen i ( stort set ) alle mennesker. Selvet *ss* kan herefter spejle ren væren i form af 
kærlighedsbevidsthed og/eller ren (enheds)bevidsthed - hvilket så ikke er 'spejling'. Selvet kan også 
spejle følelser og tanker i en situation eller et andet menneske, som OGSÅ henhører personen 
SELV - såkaldt 'enhedsspejling'. Eller, selvet kan ( ufrivilligt? ) 'spejle' en anden bevidsthed end den 
af personens oprindelige sjæl værende.. Eller, selvet kan ( ufrivilligt? ) 'spejle' ( læs : projicere ) en 
anden bevidsthed end den af personens oprindelige sjæl værende i form af formørket 'psykopat-
bevidsthed'. I Sirius regi? kalder vi sidstnævnte bevidsthedsform for ondskab. Denne ligger sig som 
en omvendt membran/linse i selvet - og projicerer sin egen energi og bevidsthed - i stedet for 
enhedssjælens. Og prøver derved at skabe falsk 'enhedsspejling' og identifikation med den 
formørkede bevidsthed. Det ( på ingen måde ) 'sjove' er så, at dét den projekterer som 'spejling' ? er 
det modsatte.. 'Jeg er ikke ond. Det er dig, der er ond.' 
 
At bokse med denne bevidsthedsform? Skulle efter sigende være en 'udviklingsvej' ( og en 
'hjerteåbner' ? gennem yderligere forståelse - med et mindre åbent hjerte? ). I så tilfælde? er det en 
'udviklingsvej', bevidsthedsformen selv har skabt. 
 
Set fra over denne planet, galakse ( sub-univers og cosmos ) udøver den formørkede 
bevidsthedsform ’energi malkning’ af det planetare system ved at genskabe sin egen energi i andre 
– og trække overskudsenergien ud som 'mad'. Den er ikke skabt som en del af den oprindelige 
enhedssjæl og henhører ikke dette cosmos. 
 
Nameste ☺ ’Sirius-Plejadeus’ har talt ( som Plejadernes, men ikke ondskabens ’forfædre’ ) 
 
 
 
 
- -  



”Jar den lille malkeko. Jar ska bare stå og glo. Gå og tygge drøv i maaark og enge..” 
 
GIDER jar ik! Jar ve flyv’! Ligesom min kæreste….. 
 

 


