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UPADLI ANIOLOWIE

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 KREACJA MLODEJ DUSZY W
PRZESZLOSCI
W przeszlosci, mlode dusze uzyskiwaly pierscienie â€“ instrumenty zmyslowe â€“ w tym samym kreatorze, ktory sluzyl
do kreacji osobistego ciala duchowego istoty. Program kreacji byl podzielony na dwa etapy. W pierwszym etapie,
kreowane bylo cialo osobiste a w momencie, gdy kreacja istoty dobiegala konca, rozpoczynal sie drugi etap. Wokol juz
istniejacej postaci tworzone byly zmysly â€“ pierscienie â€“ z materii o nizszej klasie krystalicznosci, â€“ jakosci. Materia
przeznaczona do tworzenia pierscieni posiadala, jakosc krystaliczna i spektrum cech, podobne do materii emocjonalnej
tworzonej przez czlowieka, gdy on, znajduje sie w takim stanie uczuciowym i emocjonalnym, ktory wystepuje w czasie
doznawania szczesia.

Taki proces powstawania mlodych dusz istnial w czasie, gdy wszystkie istoty zyjace w niebie rozwijaly w swoim
systemie uczuciowym stany emocjonalne. Procesy emocjonalne maja duzy wplyw na proces starzenia sie. W zwiazku z
tym, postanowiono przeprowadzic referendum w sprawie ograniczenia indywidualnego procesu emocjonalnego na rzecz
dlugowiecznosci. Propozycja zostala przyjeta zdecydowana wiekszoscia glosujaych.

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ZMIANA ZACHOWAN EMOCJONALNYCH WIEKSZOSCI ISTOT W NIEBIE

Zmiana ograniczenia w tworzeniu emocji, polegala na ingerencje w konstrukcje instrumentow zmyslowych i usuniecie
tych aspektow konstrukcji, ktore byly odpowiedzialne za powstawanie emocji. Inaczej to okreslajac, zmiana polegala na
ograniczeniu osobowosci uczuciowej i emocjonalnej. W efekcie takiego procesu, wylonil sie powazny problem natury
ekologicznej.

Po takiej zmianie, dusze staly sie bardziej wrazliwe i malo odporne na zewnetrzne wplywy ciezszych materii
emocjonalnych (z tych wartosci, jakie sa uzywane do tworzenia instrumentÃ³w zmyslowych duszy, a w stosunku do
czlowieka â€“ emocje szczescia lub milosci), ktore uprzednio byly dla nich calkowicie naturalne. Jeszcze bardzie
niebezpiecznymi (nie ekologicznymi) okazaly sie negatywne emocje emanowane przez te istoty, ktÃ³re nie poddaly sie
zabiegom zmiany wartosci emocjonalnych i dalej zyly tworzac rozne stany emocjonalne.
W konsekwencji zaistnial powazny problem, dla calej cywilizacji. O ile pierwsza sprawe (tworzenie pierscieni
zmyslowych) mozna bylo rozwiazac, to z druga wiazaly sie powazne obciazenia spoleczne. Co zrobic z tymi, ktÃ³rzy
zyja w â€žstarymâ€• systemie emocjonalnym.
Maja do takiego zycia pelne prawo, co wynika z podstawowego prawa â€“ zycia wedlug wolnej woli. Z drugiej strony,
ich zycie stwarza powazne zagrozenie dla pozostalych dusz, ktore po zmianie, staly sie bardzo wrazliwe i zle reaguja na
wplywy negatywnych emocji.
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Ze wzgledu na fakt, ze cala przestrzen â€žkosmicznaâ€• cywilizacji jest zagospodarowana i nie istnieje bezpieczne
miejsce dla lokalizacji, grupy dusz, ktÃ³re nie poddaly sie zmianie formy zycia, nalezalo opracowac plan awaryjny.

W miedzyczasie zostal rozwiazany pierwszy problem. Tworzenie pierscieni zmyslowych, zostalo oddzielone od
programu kreacji osobistego ciala duchowego mlodej duszy. Drugi etap (tworzenie pierscieni zmyslowych), juz nie
przebiegal w kreatorach, ktore znajdowaly sie w rodzinach i gdzie wystepowaly duze zagrozenia zakloceniem ciezka
materia emocjonalna. Powstaly centra, ktore rÃ³wniez do konca nie byly bezpieczne (tak jak w naszej cywilizacji fabryki
chemiczne).
Z czasem ten problem zostal calowicie rozwiazany. Opracowane zostaly sposoby tworzenia piercieni zmyslowych poza
srodowiskiem kosmicznym cywilizacji nieba.
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â POWSTAJA WSZECHSWIATY.
Najlepszy projekt zostal zaakceptowany do realizacji i w efekcie powstaly i ciagle powstaja kolejne wszechswiaty. W
takim zewnetrznym obiekcie (notabene: - wielkosci, ktora wynosi kilka bilionow lat swietlnych), produktem finalnym
â€žnaturalnejâ€• ewolucji sa istoty, ktorych systemy psycho â€“ emocjonalne odpowiadaja potrzebom duszy. Czlowiek
na ziemi, nalezy do grona takich istot. Teraz wystarczy przetransportowac mloda dusze do jednego z wielu systemow
wcieleniowych i tam pod opieka miejscowych istot duchowych (wyewoluowanych rowniez w tym wszechswiecie), ta
mloda istota z nieba uzyska (po wcieleniu w cialo np. czlowieka) doskonale pierscienie zmyslowe. Okazalo sie, ze istoty
wyeksponowane do produkcji materii emocjonalne przeznaczonej na pierscienie dla dusz, tworza materie o wieszej skali
zabarwienia, czyli lepszej wartosciowo. Taka materia emocjonalna dodaje indywidualnego charakteru osobistego w
obszarze kontaktu zmyslowego kazdej duszy.
Caly proces przebiegal calkowicie bezawaryjnie. Wystarczylo jedno wcielenie i mloda dusza uzyskiwala wystarczajaca
wielkosc pierscieni. Srodowisko zycia istot, w ktore byly wcielane dusze (czlowiek nazwal to srodowisko rajem a religia
laska Boga), calkowicie spelnialo potrzeby i zabezpieczenia, co z reszta, wynikalo z projektu.
Pomimo doskonalego projektu i bezproblemowej eksploatacji, doszlo do zaklocenia srodowiska zycia istot z
wcielanymi duszami. To zaklocenie spowodowalo, uniemozliwienie powrotu do rodzin, duzej a z czasem, przewazajacej
czesci wcielanych dusz. Zaklocenie dotyczy rÃ³wniez naszej ziemskiej cywilizacji wcieleniowej.
EMIGRACJA DUSZ â€žUPADLI ANIOLOWIEâ€•
Powstal projekt rozwiazanie drugiego problemu. Padla propozycja zbudowania we wszechswiecie enklawy dla dusz,
ktore zyja w â€žstarymâ€• systemie emocjonalnym. Po uzgodnieniu z zainteresowanymi wszystkich warunkow, enklawa
zostala wykonana. Odpowiada ona calkowicie warunkom zycia dusz, jakie istnieja w srodowisku cywilizacji nieba. Rozni
sie tym, ze z czasem, gdy wszechswiat osiagnie final eksploatacji, enklawa tak jak wszystko w przestrzeni
wszechswiata ulegnie rowniez likwidacji.
Alternatywa dla tych dusz, ktore zasiedlaja enklawe jest powrot do macierzystej cywilizacji. Jednak by powrot byl
mozliwy, musza one poddac sie procesowi zmiany zycia w emocjach do stanu zycia tylko w stonizowanych uczuciach.
Okazalo sie, ze taka perspektywa, nie odpowiada tym istotom, mimo, ze w perspektywie czasu, grozi im smierc. Jak
sie okazalo, znalezli dla siebie rozwiazanie w tej trudnej sytuacji. W pierwszej kolejnosci postanowili powiekszyc
populacje, sami nie dysponuja kreatorami mlodych dusz. Nie moga powiekszac populacji w naturalny sposÃ³b.
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Wymyslili sposob jak wykradac mlode dusze z cywilizacji wcieleniowych, ktore znajduja sie doslownie za sciana
enklawy.
Procedura tego pomyslu przewidywala zmiane stosunkow miedzy ludzkich w srodowisku zycia czlowieka z wcielona
dusza. Caly pomysl posiadal jeden powazny mankament, dusza nie miala mozliwosci wykonawczej pomyslu. Nie
istnieja w enklawie instrumenty, ktore by umozliwialy kontakt z nadswiadomoscia czlowieka.

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
Â Â DESTRUKCJA RAJU
Â Postanowili pojsc droga okrezna, ktora choc trudna rokowala pewne nadzieje. Pomysl polegal na tym, ze nalezalo
uzyskac kontakt z Aniolami kontrolujacymi systemy wcieleniowe i przekonac ich do kolaboracji. Nie bylo moziwosci
przeprowadzenia drastycznych zmian w sposobie zycia ludzi w taki sposob, by to nie zostalo odnotowane przez
kontrolerow z nieba. Nalezalo przekonac ich do wspolpracy, co w koncu zostalo dokonane (przykladem jest Archaniol
Michal i inni Archaniolowie).
Kolejnym krokiem na drodze destrukcji raju bylo â€žzmobilizowanieâ€• do wspolpracy (za plecami Aniolow) istot
duchowych, ktore byly odpowiedzialne za obsluge systemu wcieleniowego. Ale to byla tylko kwestia czasu, tu metod
dzialania bylo do dyspozycji kilka, miedzy innymi zastraszanie wplywem negatywnych materii i demonicznych istot.
Po uzyskaniu dostepu do nadswiadomosci czlowieka, wystarczylo namierzyc tych ludzi, ktorzy posiadali cechy
szczegolne. Wyrozniali sie tym, ze swoim postepowaniem dawali pozytywny przyklad postepowania bliznim. W
kolejnych pokoleniach, manipulujac w nadswiadomosci spowodowali wystapienie pierwszych przypadkow
nieuzasadnionych warunkami zycia w Raju potrzeb.
Dla przykladu podam sytuacje gdzie czlowiek uwazany za wzor postepowania zaczal inaczej rozumowac. Z czasem
jego nadswiadomosc wyeksponowala nieistniejacy do tej pory proces zachowan. On, jako czlowiek, ktory z natury
doradzal innym, do tej pory bezinteresownie, zaczal myslec inaczej.
Myslal, dlaczego ja, ktory przeciez swoje doswiadczenie przekazuja innym, jako rade, zawsze dobrze dzialajaca, nie
moga skorzystac z pomocy tych, ktorym pomagam?

Wymyslil sobie, ze przeciez, gdyby mu ktos z bliznich w zamian za rade, przyniosl â€žbananaâ€• to chyba wcale nie
byloby w tym nic zlego.

To byla pierwsza nienaturalna i nadmierna potrzeba, bo â€˜bananyâ€• wisialy w zasiegu reki. Ale pomyslal, przeciez on
jest dla innych wzorem, daje im rady, niech tez cos dla niego zrobia.

TO BYL PIERWSZY SUKCES â€žUPADLYCH ANIOLOWâ€•.

------- >Â cz II Potrzeby tworcow wszechswiata
------- >Â cz III Potencjal tworczy i technologiczny budowniczych wszechswiata
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------- >Â Co czeka czlowieka po smierci
------- >Â Czesc I Niebo - SrodowiskoZycia Duszy
------- >Â Trylogia Niebo Bog Dusza Czlowiek
------- >Â Czesc II - Ustroj Nieba
------- >Â Przyroda jest swiatynia duszy
------- >Â Dusza
------- >Â Â Los Duszy
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