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Dusza Â  Czesc III.
 
 
   
 Â Â Dusza â€“ ziemska nazwa postaci Boga i wszystkich istot zyjacych w Niebie.Â Â 
 
 
 
  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â WCIELANIE
 
 
 
 
  Wcielanie, jest procesem duchowym wystepujacym w roznych miejscach wszechswiata. Ten proces, jest stosowany
tylko w stosunku do odpowiednio rozwinietej formy czlowieka fizyczno â€“ duchowego, lub innej istoty, ktorej cechy
psycho emocjonalne w pelni odpowiadaja cechom czlowieka. W trakcie wcielania, system eteryczny czlowieka
przyjmuje wprowadzana w niego istote rowna Bogu â€“ dusze. Wcielana Dusza, moze charakteryzowac sie jednym z
dwoch stanow osobistego rozwoju. W dominujacej ilosci wcielen, istota wcielana, jest mloda dusza, ktorej stan
osobistego rozwoju nie uzyskal jeszcze instrumentow sluzacych do kontaktu z otoczeniem w srodowisku nieba. W
trakcie zycia czlowiek bedac tworca roznych stanow emocjonalnych, jest odpowiednio przygotowana postacia do
wytworzenia materii eterycznej przeznaczonej do budowy pierscieni. Te wielokolorowe pierscienie â€“ forma zmyslow,
sa na biezaco tworzone na postaci duszy i gdy zostana w pelni wykonane, mloda istota z nieba uzyskuje zdolnosc do
kontaktu z otoczeniem w srodowisku nieba (kontakt uzyska, dopiero po jej powrocie).
 
 
  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  INSTRUMENTY
ZMYSLOWE DUSZY
 
  Dusze, ktorych duchowa postac posiada instrumenty kontaktowe â€“ zmysly, okreslane sa mianem â€žstarych
Duszâ€•. Sa one wcielane w takim samym procesie wcieleniowym, jaki jest stosowany dla mlodych dusz, inne sa tylko
kryteria jego zaistnienia. Wcielanie mlodej duszy jest procesem obligatoryjnym z kolei wcielanie starej duszy moze
nastapic, gdy ona osobiscie wyrazi na to wcielenie zgode. W trakcie zycia czlowiek z wcielona stara dusza powieksza jej
pierscienie â€“ instrumenty kontaktowe. W naturalnych warunkach wcieleniowych powiekszanie bylo polaczone z
mozliwoscia polepszenia stanu instrumentow zmyslowych. W naszych warunkach zycia w obszarze ziemskiego
systemu wcieleniowego powiekszanie pierscieni, na ogol zwiazane jest z pogorszeniem cech instrumentow
kontaktowych.
 
  Bog jest istota, posiadajaco cialo eteryczne â€“ duchowe, ktore charakteryzuje sie najwyzsza, jakoscia i wielkoscia
pierscieni. Zakres i jakosc kontaktu zmyslowego (wielkosc i jakosc pierscieni), jest jedynym parametrem, jaki jest brany
pod uwage w ocenie pozycji duszy w hierarchii nieba. Najwyzsze stanowisko w hierarchii, ma prawo przyjac ta dusza,
ktora dysponuje takimi walorami osobistymi. Bog, (jest to ziemskie pojecie oltarzowe i nie odzwierciedla rzeczywistej
wartosci w niebie) nie posiada praktycznie zadnej wladzy, ale jego wyroki wzgledem zachowan i postaw innych dusz z
rady glownej, sa wiazace.
 
 W tym miejscu opisu duszy i jej cech osobistych, jestem zobligowany wtracic zewnetrzne informacje. Pojecie Boga,
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jakie jest wpisane w swiadomosc czlowieka na ziemi, wynika z wielopokoleniowego dzialania kaplanow na planie
indoktrynacji swiadomosci. Ten kompletnie wypaczony obraz Boga, jest obecnie obowiazujacym zbiorem Jego cech i
mozliwosci. Indoktrynacja zostala przeprowadzona tak skutecznie, ze Bog oltarzowy (na potrzeby kultow) jest uznawany
z poziomu wladzy i nauki. Instytucjonalnie sa sankcjonowane wszystkie religie, ktore w swietle rzeczywistego stanu
nieba, bezczeszcza Boga i Jego wartosci. Jednak najgorsze jest to, ze obecnie praktycznie nikt nie moze zrozumiec
innego obrazu Boga, poza wieloma podobnymi obrazami oltarzowymi. Cel ciemnych mocy zostal osiagniety,
swiadomosc czlowieka zostala skutecznie zaslepiona w obszarze ocen Boga i cech Jego istnienia.
 
 
  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 
RODZINA I MLODA DUSZA
 
  Wracajac do tematu duszy i srodowiska jej zycia, odniose sie do narodzin mlodej duszy.
 
  Osobiste zycie w niebie rozpoczyna sie w obszarach rodzin i nawet, jezeli dusza wiele czasu przebywa poza rodzina,
to jej podstawowym miejscem zycia jest specjalnie przygotowana przestrzen domu rodzinnego. Przestrzen spelnia
wszelkie cechy, ktÃ³re umozliwiaja duszy i calej rodzinie, kreacje jej osobistych i rodzinnych potrzeb.
  W momencie, gdy, ktorys z synow, osiagnie wystarczajaca ilosc i jakosc osobistych mozliwosci na planie kontaktow
zmyslowych, uzyska prawo do tworzenia nowej rodziny. Niezbedne mu bedzie uzyskanie odpowiedniego kontaktu z
dwiema innymi duszami, ktore rowniez uzyskaly status umozliwiajacy tworzenie rodziny. Trzy takie dusze, jezeli
sprawdza sie w swoim towarzystwie, dostana zgode na dyspozycje systemu kreatora. Taki kreator umozliwia powstanie
mlodej duszy i dopiero w tym momencie trzy dusze uzyskuja status rodziny.
  W nowym srodowisku rodziny: - emanacja trzech osobowosci, dostep do materii genetycznej i praca kreatora, - ktory
komponuje materie genetyczna z materia emanowana przez czlonkow rodziny -, aktywuje proces kreacji mlodej duszy.
W tym przypadku pierwszego syna, maksymalnie rodzina moze miec kilkudziesieciu synow, jednak dla kazdej kreacji
nastepnej mlodej duszy, niezbedny jest dostep do materii genetycznej. Kazde kolejny syn w rodzinie, moze â€“ nie musi
â€“ byc kreowany w towarzystwie wszystkich osobowosci rodziny.
 
 W taki prosty sposob rozwiazany jest problem populacji i zabezpieczenia genetycznego nowo kreowanych dusz.
RÃ³wniez rodziny nie powstana przypadkowo, by zaistniec w spoleczenstwie nieba, powstajaca komorka rodzinna musi
zachowac wszystkie procedury.
  Mloda dusza zyje tylko swiatem wewnetrznym, nie ma mozliwosci kontaktu z otoczeniem, nie posiada jeszcze
pierscieni, ktore powinny jej sluzyc do kontaktu z innymi i cala infrastruktura dostepna kazdej duszy. Instrumenty
zmyslowe, kazda mloda dusza uzyskuje dopiero w trakcie wcielenia w cialo eteryczne czlowieka. Z tej przyczyny wynika
obowiazek wcielenia kazdej mlode duszy w istoty zyjace daleko poza macierzysta cywilizacja i rodzina.
 
 Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 
NOWE ZYCIE
 
        Po powrocie z pierwszego obowiazkowego wcielenia dusza jest w pelni czlonkiem spolecznosci cywilizacji nieba
(cywilizacji, ktora zbudowala miedzy innymi i nasz wszechswiat) i moze rozpoczac bardzo dlugie zycie. Nie bedzie sie
jej spieszylo do osiagania jakichs szczytnych celow, raczej bedzie korzystala z kreatora srodowiska na planie komnat
rodziny.
 
  Jezeli to bedzie pierwszy syn w nowej rodzinie, to wspolnie z trzema ojcami, beda poznawali swoje nowe komnaty
rodziny. Kreator srodowiska jest zawsze przystosowany do osobowosci czlonkow rodziny a rodzina uzyskuje dostep do
jego mozliwosci z momentem narodzin pierwszego syna.
 
    Poznalem mozliwosci kreatora srodowiska, jest to proces tworzenia rzeczywistosci na planie materii eterycznej,
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zgodnej z krystalicznoscia ciala eterycznego duszy. Doznania sa niesamowite, mozna powiedziec; - TAKIE, JAKIE
SOBIE WYMYSLISZ. Nie powstana wirtualne srodowiska typu znanych nam, komputerowych gier. Tamto srodowiska
jest realne nawet na planie uczuciowym. Nie zaistnieja akcje, ktore posiadalyby zabarwienie emocjonalne a tym bardziej
akcje walki i przemocy.
 
  W nastepnej kolejnosci mlody czlonek rodziny bedzie poznawal srodowisko cywilizacji, jego przestrzen i cechy. Potem
inne dusze i w ten sposob rozpoczyna sie nowe zycie w cywilizacji Boga.
 
 
 ------- >Â cz II Potrzeby tworcow wszechswiata
 
  ------- >Â cz III Potencjal tworczy i technologiczny budowniczych wszechswiata
 
 ------- >Â Co czeka czlowieka po smierci
 
 ------- >Â Czesc I Niebo - Srodowisko Zycia Duszy
 
 ------- >Â Trylogia Niebo Bog Dusza Czlowiek
 
 ------- >Â Czesc II - Ustroj Nieba
 
 ------- >Â Przyroda jest swiatynia duszy
 
 ------- >Â Los DuszyÂ 
 
 ------- >Â Upadli AniolowieÂ 
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