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Potrzeby tworcow wszechswiata. Â
Potrzeby istoty myslacej i inteligentnej sa zaspakajane na planie kilku obszarow zwiazanych z jej zyciem i
zamilowaniami. Do okreslenia potrzeb tworcow wszechswiata niezbedne jest wyszczegolnienie podstawowych cech
osobistych istot tam zyjacych, ktore na ziemi sa nazywane â€žduszamiâ€•. Rownie wazne jest okreslenie zasad
spoecznych i potrzeb tamtej cywilizacji, ktora nazywam â€žcywilizacja niebaâ€•.Â
Informacje niezbedne do okreslenia wskazywanych cech mozna odnalesc tylko i wylacznie oceniajac zycie i
zachowanie istot z wcielona dusza. Ustaleniem wlasciwego kierunku poszukiwan jest kwestia wykazania, w jakie formy
zycia wszechswiata jest wcielana dusza.
Pierwszym kryterium, jakie nalezy przyjac bedzie zalozenie, ze procesowi wcielenia duszy podlegaja istoty, ktore
prezentuja najwyzszy poziom rozwoju.Â
Ocene przeprowadzamy na ziemi w zwiazku z tym mozemy wskazac tylko tu wyewoluowane formy zycia. Wskazanie
najwyzej rozwinietej na ziemi formy zycia jest sprawa prosta, moze to byc tylko czlowiek.
Drugie kryterium, musi okreslic, jaki charakter rozwoju wlasnej postaci powinna posiadac istota wyewoluowana we
wszechswiecie, by wcielenie duszy w jej postac bylo mozliwe.
By proces wcielenia mogl zostac zrealizowany, docelowa istota musi posiadac odpowiednio wyksztalcona postac
fizyczno duchowa. Potrzeba rozwoju odpowiedniego aspektu fizycznego postaci, wynika z miejsca zycia ocenianej
przez nas istoty, natomiast aspekt duchowy jest niezbedny dla zachowania mozliwosci kontaktu wcielanej duszy z istota
docelowa. Z posrÃ³d wszystkich wyewoluowanych na ziemi form zycia taki warunek spelnia tylko czlowiek.Â
Trzecie kryterium, musi okreslic uzasadnione cechy czlowieka, jakie moga odpowiadac potrzebom wcielanej duszy.
Istota duszy, jaka przez wieki jest jej przypisywana lokuje ta postac w obszarach odnoszacych sie do Boga.
Newralgicznym wskazaniem jest stosowany przez kaplanow termin â€žDuszpasterzâ€•. W kontekscie duszpasterskim
odnosi sie on do czlowieka i duszy w niego wcielonej, a w kontekscie religijnym do Boga stworcy.
Wymowa zwrotu â€žDuszpasterzâ€• jest swego rodzaju potwierdzeniem na istnienie potrzeb tworcow wszechswiata,
ktore maja byc realizowane w czasie, gdy dusza jest wcielona w cialo czlowieka. W czasie calego zycia czlowiek
powinien przekazywac dla duszy takie wartosci, jakie wynikaja z jego zycia i sa zwiazane z wszystkich aspektami jego
duchowosci.Â
Wedlug wartosci wskazywanych trzecim kryterium, obszar zycia duchowego wiaze w sobie cechy czlowieka, ktore
odpowiadaja za proces przekazywania dla duszy takich wartosci, jakie zakladali tworcy wszechswiata w kwestii korzysci
za jego zbudowanie.
W konkluzji do trzech kryteriow mozemy stwierdzic, co nastepuje;
1 Spelnienie potrzeb tworcow wszechswiata dokonuje sie w czasie, gdy istota pochodzaca z ich cywilizacji â€“ Dusza,
jest wcielona w cialo fizyczno duchowe czlowieka wyewoluowanego we wszechswiecie.
2 Czlowiek przyjmujacy dusze jest efektem ewolucji naturalnej wszechswiata a jego postac duchowa jest
uszlachetniona dodatkowym programem w sferze eterycznej.
3 Potrzeba duszy spelniana jest w procesie zycia duchowego odpowiednio rozwinietego czlowieka, zyjacego w
warunkach naturalnych, ktore sa okreslane mianem raju (laski Boga).
4 W trakcie zycia duchowego system psycho emocjonalny dzialajacy wedlug woli czlowieka w optymalnym srodowisku
raju tworzy materie emocjonalna, ktora nastepnie w odpowiedniej czesci jest przekazywana dla duszy.
W odniesieniu do tego tematu nalezy uscislic kilka kwestii zwiazanych z aspektami sfery eterycznej i zyciem duchowym
czlowieka.
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Zycie duchowe czlowieka.
Czlowiek jest istota psycho emocjonalna i kazda funkcja dzialania psychicznego tworzy efekt w postaci stanu
emocjonalnego. Zabarwienie emocji, jakie tworzy czlowiek posiada nieslychanie szerokie spektrum. Tu istotna role
odgrywaja uczucia, one sa instrumentem wspolpracujacym z psychika i to dzieki charakterowi uczuciowemu czlowiek
tworzy tak bogate spektrum emocji.
Bogate spektrum emocji jeszcze nie oznacza, ze wszystkie tworzone emocje posiadaja dla duszy, odpowiedni stan
wartosciowy. Skrajne wartosci emocji to milosc i nienawisc, szczczescie i smutek, uniesienie i strach. Jakie z tych
stanow emocjonalnych sa wlasciwe dla potrzeb duszy?
Istotna wskazÃ³wka mozemy odnalesc w sprawie dotyczacej zycia czlowieka w raju. Tam istniejace srodowisko
zabezpiecza czlowieka we wszystko, co jest mu niezbedne. Czlowiek glodny siega po owoc by sie nasycic, czlowiek
spragniony nie musi daleko szukac wody czy soku w owocach, czlowiek zmeczony moze spoczac w kazdym miejscu
â€“ tam nie wystepuja tam zadne zagrozenia a potrzeby sa spelniane przez samo srodowisko, stad jego okreslenie â€“
â€žLask Bogaâ€•.

W opisie raju istnieje jednoznaczna odpowiedz na pytanie; jakie stany emocjonalne musi tworzyc czlowiek by spelniac
potrzebe duszy?
Czlowiek zyjacy w raju tworzyl tylko i wylacznie pozytywne stany emocjonalne z braku zagrozen i problemow, nie
istnieja realne przeslanki do tworzenia stanow strach, smutku, czy nienawisci. Z kolei Raj jako srodowisko pierwotnego
zycia, istnial i niewatpliwie istnieje nadal w roznych miejscach wszechswiata. Z tego nalezy wyciagnac wniosek, ze jest
on miejscem przygotowanym specjalnie dla zabezpieczenie wlasciwej formy zycia czlowieka z wcielona dusza.
Potwierdzeniem dla takiej tezy, jest ukryte w tekstach biblijnych okreslenie dla tego miejsca wystepujace pod nazwa
â€žLaska Bogaâ€•, inaczej mowiac miejsce, ktore dal czlowiekowi Bog.Â
By spelnic potrzebe Boga i duszy czlowiek jako przedstawiciel wyewoluowanego we wszechswiecie jednorodnego
rodzaju postaci, musi tworzyc w swoim systemie psycho emocjonalnym jak najwieksza ilosc materii emocjonalnej
(emocje â€“ materia emocjonalna, tak jak wszystko, co istnieje posiada sobie wlasciwy stan zageszczenia masy
materialnej) o zabarwieniu pozytywnym.
Oceniajac obecnie zycie czlowieka na ziemi, widzimy pracownika, ktory w wolnych chwilach szuka wytchnienia i
szczescia. Tylko nieliczni te stany emocjonalne osiagaja w pracy, wiekszosc traktuje prace jako przymus
zabezpieczajacy byt. W pelni szczesliwi ludzie sa wyjatkiem w spoleczenstwie i nie stanowia o wizerunku spolecznym
ludzkosci.
W konkluzji do takiej oceny zachowan emocjonalnych ludzi, nalezy przyjac bardzo przykry wniosek; czlowiek zyje w
sprzecznosci ze swymi naturalnymi potrzebami i w sprzecznosci z potrzebami Boga i tworcow wszechswiata.
Konkluzja, jaka wylania sie z powyzej przedstawionych wnioskow i ocen, objawia nam zupelnie odmienny wizerunek
czlowieka, ziemi, wszechswiata, jego ewolucji i Boga. Okazuje sie, ze potrzeby Boga to wcale nie modlitwa,
umartwienie, czy unizony hold, tylko jedna prosta rzecz â€“BYC SZCZESLIWYM/ SZCZESLIWA.
Okazuje sie, ze czlowiek tak zyjacy splaca swoj dlug istnienia, swoje prawo do zycia i wcale nie za stworzenie, nie za
ewolucje, tylko za prawo do przyjecia istoty pochodzacej z cywilizacji tworcow wszechswiata - rownej Bogu â€“ istoty w
postaci wcielanej duszy.
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