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Opiekun duchowy czlowieka Â
Problem zaklocenia zycia emocjonalnego czlowieka i pozbawienie go mozliwosci korzystania z raju, jego
naturalnego srodowiska.
Opiekunem jest istota duchowa, ktora w celu spelnienia wlasnych potrzeb podejmuje sie wykonania procedury opieki
nad przebiegiem losu czlowieka w trakcie jego zycia na Ziemi.
Opiekunowie duchowi to istoty astralne wywodzace sie z odpowiednio rozwinietych poziomow cywilizacji astralnej. W
odroznieniu od inkarnowanych istot astralnych, opiekun duchowy nie jest trwale zwiazany z postacia czlowieka. Okres
jego â€žpracyâ€• jest odpowiedni do zalozonych potrzeb i przewidywanego rozwoju czlowieka. Na ogol nie jest to okres
calego zycia, tylko wybrany czas zwiazany z rozwojem czlowieka. Opiekunowie zmieniaja sie w zaleznosci od wieku i
stanu ducha czlowieka. Na ogol przy czlowieku wystepuje kilku opiekunow, ktorzy odpowiadaja za rozne aspekty zycia.
W srodowisku rodziny lub w srodowisku scisle wspolpracujacej grupy ludzi wystepuja opiekunowie przypisani do spraw i
ludzi z takiego srodowiska.
Kazda dziedzina, w ktorej sa zaangazowane mysli i uczucia ludzi, podlega opiece duchowej. Czlowiek dla tworcow
Wszechswiata jest najwazniejszym ogniwem ewolucji. Spelnia on role efektu finalnego, ktory to efekt swym zyciem
emocjonalnym splaca poniesione przez nich naklady na budowe Wszechswiata. Z tej przyczyny, jego zyciowa droga
losu musi byc odpowiednio przygotowana i zabezpieczona.
Sprawa tysiecy problemow z jakimi w naszej cywilizacji musi borykac sie czlowiek, wskazuje na brak odpowiedniej
opieki duchowej. Jednak takie postawienie sprawy byloby jej duzym uproszczeniem. Bez watpienia opiekunowie
duchowi nie radza sobie z zabezpieczeniem drogi losu czlowieka.
W tym miejscu nalezy odpowiedzic na pytanie, czy ten problem wynika z braku opieki lub niewlasciwego jej wykonania,
czy z jeszcze innej przyczyny?
Tu na Ziemi opiekunowie nie maja mozliwosci prawidlowego wykonania swojego zadania, a wynika to z przyczyny
wystepowania w ich srodowisku dzialania negatywnych istot astralnych. Te negatywne istoty dysponuja wieksza
mozliwoscia wplywu na swiadomosc czlowieka. Moga oferowac bardziej atrakcyjne wartosci, ktore zaspokoja wiele
zachcianek. Takie sprawy jak zaspakajanie roznych zachcianek, to integralna czesc osobowosci czlowieka. Zachcianki
nie naleza do niezbednych, jak rowniez naturalnych potrzeb czlowieka, a w jego swiadomosci zrodzily sie w czasie
negatywnej indoktrynacji zycia.
By dobrze zrozumiec istote negatywnej indoktrynacji zycia czlowieka, nalezy brac pod uwage dawno miniony czas
ziemskiej cywilizacji. Czas, w ktorym swiadomosc czlowieka poddawana indoktrynacji stala sie umyslem lasym na
propozycje negatywnych istot duchowych. Propozycje, ktore oferowaly nieznane w raju potrzeby, zachcianki, smaki i
uciechy.
Glownym zadaniem duchowych opiekunow jest takie kierowanie zbiorem przyczynowo skutkowym losu czlowieka, by
on nie stapal droga, na ktorej jego problemy zyciowe spowoduja u niego negatywne uczucia. Zadanie to nie sprawialo i
nadal nie sprawia opiekunom zadnej trudnosci lecz tylko tam, gdzie czlowiek zyje w srodowisku raju.
Opiekunowie duchowi posiadaja dostep do umyslow nadswiadomosci i podswiadomosci czlowieka, co daje im duze
mozliwosci ingerencji w tok odczuwania i myslenia. Tam, gdzie nie wystepuje wplyw negatywnych istot duchowych,
opiekun lub opiekunowie nie dopuszczaja sie destrukcyjnego wplywu na swiadomosc czlowieka. W naturalnych
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warunkach raju nie wystepuja zadne przyczyny, ktore moglyby spowodowac zmiane charakteru dzialania opiekuna
duchowego w stosunku do czlowieka.
Tylko wyjatkowe okolicznosci lub nienaturalne potrzeby mogly motywowac opiekunow do zaniedban w ustalonej
procedurze wykonywania funkcji opieki. W tym miejscu nalezy wyjasnic kwestie przyczyn zmiany charakteru
wykonywanej opieki, lub brak reakcji opiekunow na ingerencje z zewnatrz, czyniona przez negatywne istoty astralne.
By ocena pracy opiekunow duchowych w pelni oddawala stan rzeczywisty przyczyn wplywajacych na zmiane jakosci
ich uslug wzgledem czlowieka, nalezy wykazac, jakie korzysci wynikaja dla opiekuna z uslugi czynionej czlowiekowi. I
czy zaistniay inne przyczyny, ktore spowodowaly zmiany w charakterze uslug opieki?
Naturalna zaplata za ponoszony przez istote astralna trud czynienia opieki nad losem czlowieka jest pozyskiwanie w
trakcie tej opieki materii emocjonalnej.
Jest to jedyna zaplata za czyniona usluge opieki duchowej. Jedyna takiej klasy materia emocjonalna, moze byc
wytworzona tylko przez czlowieka.
Zadna inna istota, czy postac zyjaca we Wszechswiecie nie tworzy emocji z uczuc w stanach szczescia i
okazywanej w tych stanach milosci, tworzac przy tym w myslach obfita wyobraznie.
Opiekun duchowy pelniacy zadanie, ktorego podjal sie na wybrany okres czasu zycia czlowieka, wykonujac je rzetelnie
uzyska efekt w postaci duzej ilosci pozytywnej materii emocjonalnej wytworzonej przez czlowieka.
Wazna sprawa dla kazdej istoty duchowej jest, by emocje czlowieka powstawaly na bazie pozytywnych uczuc i mysli.
Taka materia bedzie posiadala odpowiedni stan swojej konstrukcji krystalicznej.
Jezeli z kolei emocje beda mialy negatywny charakter, to cialo eteryczne istoty duchowej zostanie poddane wplywowi
destrukcyjnemu. Mowiac inaczej, opiekun zamiast zyskac, straci w trakcie takiej pracy dla czlowieka. Z punktu widzenia
potrzeb istot astralnych, pozytywna materia emocjonalna umozliwia im rozwoj. Uzyskuja lepsza krystalicznosc (wyzsza
wibracje), swojego eterycznego ciala, co pozwala im na dalszy postep w ewolucji rodzimej spolecznosci duchowej. Taki
proces jest okreslany mianem przechodzenia do wyzszych poziomow astralnych.
Jest on bardzo waznym procesem dla wielu istot duchowych. Biorac pod uwage wolna wole i swobode w
podejmowaniu dzialan jako prawo wszystkich istot astralnych, trudno odpowiedziec, czy dla nich wszystkich taka praca
jest niezbedna. Jezeli podejma taka decyzje i w zamian uzyskaja duzo pozytywnej materii emocjonalnej, moga piac sie
po drabinie spolecznej astralnych cywilizacji.
Co zatem moglo spowodowac, w takim kontekscie potrzeb istot duchowych, zmiane ich postepowania w zakresie
czynienia opieki duchowej?
Jednoznacznie nie mozna stwierdzic, ze one zmienily swoje postepowanie. Wystepuje mozliwosc dominujacego
dzialania negatywnych istot astralnych, ktoremu istoty opiekuncze nie mogly sprostac. Jak inaczej wyjasnic dzialanie
opiekunow wbrew sobie?
A takie dzialanie musialoby wystapic w sytuacji zaklocenia pozytywnego charakteru zycia czlowieka. Poddany
wplywowi negatywnej materii emocjonalnej opiekun â€“ istota duchowa, dla ktorej pozytywna materia emocjonalna jest
celem pracy, przyczynialby sie do powstawania negatywnej materii emocjonalnej, a w efekcie samozaglady lub w
najlepszym przypadku zatrzymania w rozwoju.
W konkluzji do sprawy - kto zniszczyl pozytywne zycie emocjonalne czlowieka w raju, mozna z duza doza
prawdopodobienstwa stwierdzic, ze nie uczynili tego opiekunowie astralni. Jednak oceniajac sprawe z drugiej strony
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wynika, ze nie zapobiegli takiej destrukcji zycia czlowieka, nad ktorym mieli sprawowac piecze.
Â©Â Andrzej Struski de Merowing.
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