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Przyroda jest swiatynia duszy. Â Jak juz w poprzednich artykulach napisalem, czlowiek to nie tylko cialo, czlowiek to
duzo wiecej. Zadne zwierze, nigdy nie mialo mozliwosci kontaktu swiadomego lub duchowego z Bogiem. Jest to
przywilej czlowieka. Jednak ten przywilej nie wynika z tego, ze czlowiek otrzymuje informacje o Bogu, on wynika z jego
osobistych predyspozycji. Jest to najistotniejszy aspekt postaci, ktory wyroznia nas z posrod innych tego wszechswiata.
Jak kazda dodatkowa predyspozycja, tak i ta, musi miec swoje przyczyny w samej postaci czlowieka. Przyczyna
odczuwania Boga, jest istniejacy w postaci czlowieka szczegÃ³lny zbior cech. Istnieja one w swiadomosci, w konstrukcji
jej budowy, a objawiaja sie w postaci osobowosci uczuciowej czlowieka.
W zakresie budowy postaci, czlowiek dysponuje dodatkowo calym szeregiem walorow eterycznych i orszakiem postaci
duchowych. Walory eteryczne, sa systemami, ktore pozwalaja na aktywny, lecz poza swiadomy kontakt swiadomosci
czlowieka ze swiatem duchowym. Postacie duchowe sluzace czlowiekowi spelniaja zadanie, ktore objawia sie na planie
tworzenia klimatu do rozwoju swiadomosci.
A gdy ten instrument po wielu latach powstanie, potencjal, jakim dysponuja istoty duchowe, przeklada sie na potencjal
tworczy czlowieka. Taka swiadomosc posrod swoich wielu rozwinietych i szczegonych cech, posiada dodatkowo,
wyjatkowa zdolnosc w formie wrazliwosci na bodzce z planow poza materialnych, ktore objawiaja sie w obszarze
bytowym.
Jest to cecha wyjatkowa i by mogla ona skutecznie funkcjonowac, czlowiek musial uzyskac potezne wsparcie wysoko
rozwinietych istot duchowych. Dla bezpieczenstwa takiej wspolpracy z punktu widzenia czlowieka, swiadomosc
uzyskala wladze nad wszystkimi istotami duchowymi, jakie w danym czasie zycia jej sluza. Wladza zostala oparta na
dwoch filarach.
Pierwszym filarem, jest srodowisko zycia czlowieka.
Oferuje ono zaspokojenie potrzeb bytowych a zarazem brak w nim jest wystepujacych przyczyn, motywujacych
czlowieka do poszukiwania dodatkowych potrzeb. Takim bezpiecznym srodowiskiem zycia czlowieka, jest Raj.
Zaspakaja on wszystkie potrzeby bytowe i wrazenia estetyczne.
Te optymalne warunki zycia w Raju, owocuja rozwojem pozytywnych emocji w stopniu narastajacym. Kumulacja
pozytywnych emocji w konsekwencji tworzy odczucie szczescia. W kontakcie z bliznimi i przyroda, rozwijaja sie warunki
do inicjowania procesow uczuciowych. Te z kolei, bez przeszkod inicjuja zdarzenia emocjonalne, ktore okreslamy
mianem milosci. Czesto powtarzajace sie procesy uczuciowe i stany milosci w kontakcie z optymalnymi warunkami
zycia w Raju, tworza czeste wybuchy euforii szczescia.
Takie szczesliwe zycie nie motywuje czlowieka do poszukiwania dodatkowych wrazen. Spija on nektar szczescia z
radosci zycia i nic mu wiecej nie jest potrzebne. Nawet jedna mysl nie zaswita nikomu, by poszukiwal innych warunkow
zycia, innego srodowiska, czy innych wrazen. Czlowiek jest calkowicie kontent ze swego zycia a duchowe istoty, nie
maja mozliwosci przeforsowania wlasnych pomyslow na inny sposob zycia czlowieka.
Drugim filaremÂ zabezpieczajacym przed ingerencja ze strony swiata duchowego, jest brak wiedzy o tym swiecie.
Gdy w Raju, zyje juz czlowiek z wcielona dusza, to taka sytuacja oznacza, ze w przestrzeniach eterycznych
wszechswiata istniec musza w pelni rozwiniete cywilizacje duchowe. Rozwinely sie one z przyczyn wplywu cywilizacji
tworcow wszechswiata w celu, by sluzebnie zabezpieczyc zycie czlowieka.
Proces ewolucji tych duchowych swiatow pokierowany zostal w taki sposob, by te istoty astralne, skutecznie spelnily
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program opieki nad czlowiekiem. Czlowiekiem z wcielona dusza, ktory jest czynnikiem spelniajacym potrzeby tworcow
wszechswiata a co za tym idzie i Boga.
Praca opieki, rozpoczynaja duzo wczesniej nim czlowiek zaistnieje na planecie. Ich zadanie rozpoczyna sie z
momentem tworzenia pierwszych form biologii. W takim momencie ewolucji, jaki zostal opisany w tresci, Genesis.
Nastepnie kontroluja wszystkie etapy rozwoju biologii, az do calkowitego wyeksponowania czlowieka. Ostatnim i
najwazniejszym etapem ich pracy, jest opieka nad kolonia wcieleniowa w czasie wcielania duszy. Okres ten trwa okolo
pol miliona lat, na kazdej planecie wcieleniowej.
W zakresie tej opieki, mieszcza sie rozne funkcje i czynnosci wykonywane przez istoty duchowe. Wykonuja je
przedstawiciele z roznych poziomow rozwoju astralnego. Sa tu opiekunowie, istoty inkarnowane, sa rÃ³wniez Elfy i wiele
innych postaci duchowych. Kazda z tych postaci w zamian za sluzebnosc czlowiekowi, uzyskuje zadoscuczynienie w
postaci materii eterycznej. Zrodlem takiej materii eterycznej jest czlowiek. Jest to jego materia emocjonalna w postaci
mysloksztaltow emocjonalnie nasyconych.
W tym obszarze a dokladniej, w zakresie podzialu materii emocjonalnej dochodzi do konfliktu interesow. Zachodzi on,
pomiedzy dusza a astralnymi istotami duchowymi. Zarowno dusza jak i duchy astralne, sa zainteresowane materia
emocjonalna. W niezakloconym procesie zdarzen, ktory dotyczy opieki duchow astralnych, kwestia podzialu materii
emocjonalnej jest calkowicie rozwiazana. Jednak pozostaje bardzo newralgiczna granica.
Znajduje sie ona w miejscu, technicznego podzialu materii emocjonalnej. Cala masa materii, ktora zostanie przejeta
przez system Gralli w dalszej kolejnosci jest asymilowana z konstrukcja pierscieni duszy. Szczegolnym
zabezpieczeniom jest tu poddawana materia emocjonalna powstajaca w procesie milosci i szczescia. Materia ta w
calosci trafia do trzech gornych gralli a nastepnie, po krystalicznej transformacji przekazywana jest na trzy gorne
pierscienie duszy.
Jest to najcenniejsza materia i istoty astralne z checia by ja przejely. Z drugiej strony, to dla pozyskania przez dusze tej
materii emocjonalnej, niebo zbudowalo wszechswiat. Dla istot astralnych, przewidziana jest cala pozostala czesc materii
emocjonalnej, ta, ktora nie jest przejmowana przez gralle.
Jak widac w tym miejscu realizuje sie nieslychanie istotny aspekt zycia czlowieka z punktu widzenia potrzeb tworcow
wszechswiata. Mimo istniejacego zagrozenia, niekontrolowana utrata materii emocjonalnej, przygotowany program w
srodowisku Raju dziala prawidlowo. Wszelkie czynnosci zwiazane z zyciem ludzi w Raju, w trakcie procesu
wcieleniowego, zostaly odpowiednio zabezpieczone.
Czlowiek zyjay w Raju w zaden sposob nie rozwijal sie duchowo a co za tym stoi, nie posiadal kontaktu z istotami, ktore
pelnia przy nim opieke duchowa. Naturalnie istniejaca zaleznosc, pomiedzy swiadomoscia czlowieka a istotami
duchowymi, polegala na jasnym i jednoznacznym precyzowaniu potrzeb przez czlowieka. Po takich swiadomych
decyzjach czlowieka, zadna istota astralna nie mogla postapic inaczej. Kazde zlamanie zasad implikowalo
odpowiednimi sankcjami.
W trakcie istnienia takiej zaleznosci dzialania istot duchowych o woli czlowieka, sluzebnosc tych istot wzgledem
czlowieka przebiegala bez problemow. A granica, ktora okresla, kto zbiera i jaka materie emocjonalna, byla bezpieczna
z wystarczajacym zapasem. Tylko czlowiek ze swojej strony mogl ta granice przelamac.
Jednak czlowiek zyjacy w Raju, nie rozumial spraw duchowych i nie posiadal motywacji do zmiany stanu rzeczy. Nie byl
rozwiniety duchowo, wiec istoty duchowe nie mialyÂ wplywu na jego wole. Podejmowal jednoznaczne decyzje a
dotyczyly one jego potrzeb bytowych. Nie mogl zaklocac programu sluzebnosci istot duchowych wzgledem czlowieka,
bo wewnetrznie byl jednoznaczny w okreslaniu swych potrzeb.
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Obecny stan ziemskiej cywilizacji i rozwoj duchowy czlowieka, jest efektem szczegolnego zaklocenia. W obszarze
cywilizacji duchowych wszechswiata, zaistnialy sily zla, ktore zniszczyly delikatna zaleznosc w rownowadze, pomiedzy
czlowiekiem a istotami, ktore sie nim opiekuja. Czlowiek zostal przez te negatywne istoty, przetransformowany na polu
potrzeb bytowych. W dalszej konsekwencji, powstaly konflikty miedzyludzkie i zaistnialy procesy tworzace negatywne
emocje. Czlowiek stracil pozycje niezaleznego decydenta w kwestii wlasnych potrzeb zyciowych.
Nastepnie, gdy juz czlowiekowi przekazane zostaly informacje o istnieniu swiata astralnego, dal sie zlapac w pulapke
rozwoju duchowego. Pulapka polegala na tym, ze przekazy duchowe zawsze wskazywaly na bardzo pozytywne
wartosci. Konstrukcja tych przekazow w pieknych slowach, tworzyla i nadal tworzy napiecia emocjonalne pomiedzy
ludzmi.
Od tego momentu, czlowiek z poziomu nadrzednego decydenta, ktory wedlug wlasnej woli okreslal swoje potrzeby,
zostal na wlasne zyczenie postawiony w roli niewolnika, spelniajacego potrzeby istot â€žniosacych wiesci od Bogaâ€•.
Jednak i z takiej sytuacji jest stosowne wyjscie. Tu na ziemi nie ma juz mozliwosci przywrocenia identycznych
warunkow, jakie istnialy w srodowisku Raju, lecz dosc bezpieczna indywidualna pozycje mozna sobie zbudowac.
Podstawowym warunkiem jest, odrzucenie wszelkich powiazan duchowych. Potraktowanie Boga, jako postac
oczekujaca na moje szczescie tu na ziemi. I przyjecie postawy decydenta w stosunku do swoich potrzeb, przy zalozeniu
nie szkodzenia na zewnatrz.
Â© Â Andrzej Struski de Merowing.
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