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LOS DUSZY
Dusze, istoty rowne Bogu, sa zdane na los i oczekuja efektow zaleznych od zycia emocjonalnego czlowieka.
Po wcieleniu w cialo czlowieka traca wplyw na tok zdarzen. Podlegaja losowi, jaki zgotuje im czlowiek.
W zwiazku z naturalnymi warunkami zycia czlowieka w srodowiskach, gdzie z natury nie wystepowaly zagrozenia dla
rozwoju pozytywnych emocji, nie istnieja zabezpieczenia przed zlym losem. Dusze wcielane w cialo ludzi, lub innych
istot, ktorych cechy psycho emocjonalne odpowiadaja czlowiekowi, oczekuja na emocjonalne efekty ich zycia. W
dalekiej przeszlosci, lub w takim rejonie wszechswiata, gdzie srodowiska zycia istot z wcielona dusza nie podlegaja
destrukcji poprzez wplyw negatywnych istot duchowych, dusze nadal nie martwia sie o efekty, jakie uzyskaja w trakcie
wcielenia.

Dusza jest istota, ktorej eteryczne cialo â€“ Duch Swiety, (Duch â€“ forma eteryczna, Swiety â€“ najwyzsza,
â€žjakoscâ€• rozwoju istoty, rowna Bogu), Duch Swiety nie jest postacia tylko stanem rozwoju wlasciwym dla dusz w
Niebie, wcielana w taki sposob, ze nie posiada kontaktu swej swiadomosci z innymi swiadomosciami.

Na ziemi niestety jest inaczej, naturalne srodowisko zycia (Raj, lub w okresleniu potocznym â€žLaska Bogaâ€•), nie
istnieje. W szczegolnych przypadkach takie warunki moga zaistniec, jednak nie z naturalnych przyczyn a z woli, i
mozliwosci jednostek ludzkich. Jezeli czlowiek pomimo negatywnych wplywow zewnetrznych, potrafi zyc w ciaglym
stanie radosci i systematycznie przyczyniac sie do wystepowania stanu szczescia, wowczas spelni oczekiwania Duszy i
Boga.
Jednakze takie przypadki albo wystepuja sporadycznie albo nie wystepuja w ogole. Natomiast zly los dla Duszy, to na
ziemi obecnie (i prawdopodobnie tu bylo tak zawsze) naturalna â€žzaplataâ€• za mozliwosc zycia w formie czlowieczej.
Na mozliwoscia zycia w postaci czlowieka nie nalezy przechodzic do codziennego porzadku, jestesmy najwyzej
wyeksponowana forma zycia we wszechswiecie. Jednakze rownie wysoko zdegenerowana.

Ta degeneracja â€žspedza sen z powiekâ€• Boga i powaznie niepokoi wszystkie rodziny w Niebie, ktore musza tu
przysylac swoje mlode dusze.

Ten caly belkot religijny i kulturowy o wielkosci i wszechmocy Boga, calkowicie wypaczyl oglad rzeczywistosci
wcieleniowej. Postac Boga, jaka zostala wyeksponowana w zaslepionych umyslach, jest szeroka droga do dalszej
deformacji zycia wcieleniowego. Brak zrozumienia potrzeb duszy wcielonej, przy jednoczesnym wypaczeniu mozliwosci
Boga, wyklucza zmiany w postawach zycia ludzi. Czlowiek swiadom wielkosci Boga, Jego wszechmocy, czeka by On
zrobil z tym calym balaganem porzadek. Nikt nie rozumie, ze Bog tego nie moze uczynic.
Religie i szeroko pojeta ezoteryka, pokonaly Boga i Dusze, to jest ich wielki sukces w imie zlych mocy, dla dobra
piekla. To te ziemskie kultury, sa spadkobiercami zakloconych przyczyn i wykonawcami woli Lucyfera, mimo, ze â€žida
droga do Boga, lub rozwoju czlowiekaâ€•.
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Ciemne moce gotowaly taki los dla Duszy a kultury spoleczne typu religie i ezoteryka, zgodnie z takim wplywem,
zniszczyly prace tworcow.

------- >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 Dusza
------- >Â Upadli Aniolowie
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