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Budowa Czlowieka Â
Czlowiek powstal w procesie ewolucji biologii, ktory byl celowo inicjowany i przebiegal w odpowiednich warunkach. Na
powierzchni planet nie ma mozliwosci samo rozwoju i przetrwania zarodnikow biologicznych. Do tego celu, na kazdej
wybranej planecie, indywidualnie, odpowiednio do skladu skal krzemianowych i spektrum slonca, inicjowane sa
pierwociny biologii.
Pierwsze czynnosci tego procesu ewolucji czlowieka, mozna uznac jako spelniajace okreslenie â€žBog stworzyl
czlowiekaâ€•. Te czynnosci, ktore polegaja na sprawdzeniu czy spektrum slonca i sklad skal zakwalifikuja uklad
sloneczny i planete, jako nadajace sie do zainicjowania rozwoju odpowiedniej biologii, wykonuje Duch Bozy. Jest to
przybyly z nieba specjalista w tej dziedzinie. Pierwsze czynnosci w programie ewolucji czlowieka sa wykonywana na
polecenie Boga i przez istote z nieba. Nie jest to w pelni zgodne z okresleniem, â€žBog stworzyl czlowiekaâ€•, jednak
zgadza sie, co do zasady i kierunku.
Wszystkie zalozenia w stosunku do procesu ewolucji i koncowego efektu, postaci fizyczno â€“ duchowej czlowieka,
zdolnego do przyjecia wcielanej duszy, rowniez sa definiowane w niebie. Nastepnie razem z wynikami badan,
przeprowadzanych w terenie wszechswiata, caly zbior jest przekazywany do odpowiedniej cywilizacji astralnej.
Nadzorujacy caly proces ewolucji Ogrodnicy astralni i wykonujacy czynnosci specjalisci â€“ istoty duchowe z roznych
poziomow rozwoju cywilizacji astralnych, przystepuja do dzialania. W pierwszej kolejnosci jest przygotowywana
bezpieczna enklawa na dnie oceanu. W panujacych tam odpowiednio przygotowanych warunkach, powstaja pierwociny
form biologicznych. Do enklawy nie moze przebijac sie przez wode swiatlo sloneczne. Do inicjacji potrzebne jest
przygotowanie odpowiedniego naswietlenia. Kolejne warunki, jakie musza byc spelnione, to odpowiednia glina i woda.
Glina sklada sie z â€žprochuâ€•, pylu pochodzacego ze skaly krzemianowej, woda natomiast musi byc krystalicznie
czysta.
Proces weryfikacji jakosci wykonania procesu ewolucji czlowieka, jest zawarty w caloksztalcie ewolucji biologii,
czlowieka i form duchowych. Te wszystkie objawy ewolucji, posiadaja wspolne korzenie, wspolne procesy zdarzen i
zalezne od siebie potrzeby. Takie zaprojektowanie czynnosci w procesie ewolucji czlowieka, jest w naturze
zabezpieczone w postaci motywacji istot astralnych. One z kolei czerpie korzysci z zycia czlowieka. Jezeli prawidlowo
wykonaja wszystkie procedury, efekt koncowy bedzie dobry a w czlowieka wcielona dusza otworzy dla astralnych istot
cykle inkarnacji. W trakcie inkarnacji, istoty astralne maja szanse uzyskac ta materie emocjonalna, ktora emanowana
jest przez czlowieka w naturalny sposob. Stan materii emocjonalnej, takiej, ktora pochodzi z procesow uczuciowych od
radosci do szczescia, pozwala po czasie inkarnacji tym istotom duchowym przechodzic w wyzsze poziomy, w procesie
ewolucji ich cywilizacji.
Ta materia emocjonalna jest zaplata za wykonywane czynnosci, zwiazane z ewolucj i zyciem czlowieka. Podobnie
cywilizacja nieba, uzyskuje zaplate za budowe wszechswiata w postaci najlepszej jakosci materii emocjonalnej, efektow
szczescia i milosci.
Efekt w postaci czlowieka, ktory jest dla duszy tworca odpowiedniej materii emocjonalnej, niezbednego dla jej potrzeb
materialu w naturze jest zawsze osiagany. Wyjatkiem jest pewna grupa planet wcieleniowych z ziemia wlacznie, gdzie
ten naturalny proces zostal zaklocony.
W ewolucji czlowieka, ktora przebiega bez zaklocen, powstaja formy zycia biologicznego, ktorych droga ewolucji
wyeksponuje ssaki. Rodzaj istotny dla koncowego efektu ewolucji z uwagi na sposob wspolzycia i opieki nad
potomstwem.
Para kobieta i mezczyzna, utworza zwiazek partnerski o charakterze uczuciowym. Efektem takiego zwiaku, ktory
realizuje sie w optymalnych warunkach raju, jest szczescie i milosc. Dzieci to kolejne przyczyny do tworzenia emocji w
stosunku do potomstwa, czlowiek posiada wyjatkowo uczuciowe nastawienie. Milosc rodzicielska, rozwija sie w sposob
naturalny, jest stosunkowo trwalym procesem i posiada inne â€žzabarwienieâ€• wystepujacych efektow emocjonalnych.
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Istotnym warunkiem w zbiorze wszystkich cech czlowieka, jest roznorodnosc odniesienia uczuciowego. Rownie waznym
warunkiem, jest estetyka i wrazliwosc, ktore pozwalaja cieszyc sie towarzystwem innych ludzi i przyroda raju.
By takie warunki zostaly spelnione, postac fizyczno â€“ duchowa czlowieka, musi byc wyposazona w doskonale
instrumenty, nieosiagalne w naturalnym rozwoju. Takie zdolnosci uzyskuje czlowiek, dysponujacy umyslem nad
swiadomosci. Trzy inkarnowane istoty duchowe, ktore wspolnie laczac swoje cechy tworza nad swiadomosc, na czas
inkarnacji â€“ zycia czlowieka wyzbywaja sie wlasnych potrzeb. Ich zadaniem jest stworzyc umysl wrazliwy, lotny i
posiadajacy otwarte horyzonty.
Umysl pod swiadomosci, tworzony przez trzy kolejne istoty duchowe, ktore jeszcze w swojej ewolucji astralnej nie
wyzbyly sie nalecialosci fizycznego ciala, jest czynnikiem rownowazacym i zabezpieczajacym potrzeby bytowe
czlowieka.
Trzecim instrumentem, ktory zostal zaprojektowany z mysla o ograniczeniu nadmiernej swobody potrzeb obu umyslow
astralnych, jest swiadomosc czlowieka. Instrument ten, powstaje wraz z rozwojem czlowieka, zawiera cechy osobowosci
i ma wyeksponowany zespol wartosci, ktore powinny zabezpieczyc potrzeby zwiazane z zyciem.
Niezbednym czynnikiem do zrozumienia i zaakceptowania czlowieka, jako instrumentu celowo wyeksponowanego do
tworzenia materii emocjonalnej, jest utozsamienie siebie z dusza. Istota pochodzaca i nieba i rowna Bogu, ktora
wcielona w cialo fizyczno â€“ duchowe, wraz z nim, tworzy postac czlowieka.
Dusza w swojej postaci materialnej, nie posiada struktur umozliwiajacych dokonania polaczenia z pozostalymi
osrodkami czlowieka na poziomie zmyslow. W zastepstwie, kontrola zdarzen wplywajacych na jakosc zycia i emocji,
ktore bezustannie tworza sie w calym zyciu czlowieka, jest przeniesiona do jego swiadomosci. Jest to instrument osrodek zwiazany z aspektem fizycznym postaci czlowieka, lecz w rownej mierze, odnosi on swoje potrzeby do
wrazliwej i inteligentnej nad swiadomosci.
Trzecim po duszy i swiadomosci osrodkiem inteligencji i osobowosci sa umysly duchowe, nad swiadomosc i pod
swiadomosc. Nad swiadomosc i pod swiadomosc, sa tworami istniejacymi w czasie inkarnacyjnym, odnosnym do czasu
zycia fizycznego jednego czlowieka. Sa one zawiazane, jeszcze przed poczeciem a scisle zintegrowane i
podporzadkowane czlowiekowi, beda w czasie, gdy on rozwinie swoja swiadomosc.
Trzy istoty astralne, ktore pochodza z cywilizacji wysoko rozwinietych utworza nad swiadomosc. Instrument ten, jest
zlokalizowany w monadzie ponad glowa czlowieka i polaczony magistrala z nadnerczami. Pozostale trzy istoty, ktore
pochodza z cywilizacji duchowych, jeszcze blisko zwiazanych z ich zrodlem pochodzenia biologia, tworza pod
swiadomosc. Instrument pod postacia tego umyslu, jest zlokalizowany w przedniej czesci brzucha. Postac siedzacego
Buddy, precyzyjnie ukazuje polozenie pod swiadomosci, ktora w wizerunku tej postaci, jest obrazowana duzym
brzuchem.
Pamiec cech fizycznych i potrzeb biologicznych czlowieka, istnieje jeszcze w osobowosci istot duchowych tworzacych
pod swiadomosc. Ta bliskosc i pamiec zrodla, wynika z tego, ze te istoty w trakcie pierwszych inkarnacji, zyja jeszcze w
nizszych poziomach ewolucji astralnej. Takie ich cechy sa niezbedne dla powstania odpowiedniego charakteru
instrumentu pod swiadomosci. Pozwola jej skutecznie zabezpieczyc czlowiekowi, wszystkie niezbedne potrzeby bytowe.
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