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Czym mysli czlowiek, jesli nie mysli mozgiem? Â  
 Jak zbudowany jest umysl i system psycho - emocjonalny czlowieka.
 Informacje zawarte w artykule, â€žCzlowiek nie mysli mozgiemâ€•, w ktorym wskazuja na sprawe udzialu mozgu
czlowieka w procesie myslenia, predysponuja go do zarzadzania jakoscia percepcji. Dzialanie mozgu czlowieka na
planie kontroli funkcjami odpowiedzialnych za kontakt zewnetrzny, jest rodzajem posredniego udzialu w caloksztalcie
procesu myslenia.
 
 Biorac pod uwage kolejnosc tworzenia sie zbioru pieciu instrumentow sluzacych czlowiekowi do myslenia, nasz mozg
jest trzecim w kolejnosci powstawania calego systemu. Caly zbior systemu psycho â€“ emocjonalnego czlowieka sklada
sie z pieciu instrumentow lub organow. Dwa z tych organow posiadaja swoj charakter budowy scisle eteryczny z kolei
dwa inne sa organami eteryczno â€“ fizycznymi. Tylko mozg jest jedynym w pelni fizycznym organem w tej grupie.
 
 Powstaje on jako trzeci instrument zbioru psycho - emocjonalnego, mimo, ze jego biologiczny rozwoj rozpoczyna sie w
pierwszym okresie powstawania plodu. Przyczyna tej szczegolnej kolejnosci jest sprawa zwiazana z przygotowaniem
drogi losu czlowieka. Zalozenia drogi losu sa przygotowywane jeszcze przed poczeciem. Wszelkie obowiazki w tym
wzgledzie spelniaja opiekunowie duchowi. Ich czynnosci obejmuja wpisanie w plan srodowiska istniejacego na planecie
wcieleniowej, czasu istotnych zdarzen w zyciu czlowieka.
 
 Istnieja niezbedne przeslanki, ktore tworcy planu zycia czlowieka musza uwzglednic. Naleza do nich rodowody
genetyczne i psycho genetyczne, ale w pierwszej kolejnosci sa uwzgledniane zalozenia przyslane od rodziny duszy w
niebie, ktora ma byc wcielona w tego czlowieka. Opierajac sie na tej podstawowej informacji, jest odpowiednio
dobierana genetyka przyszlego czlowieka. W tym celu sa wybierani rodzice i srodowisko spoleczne.
 
 Po dokonaniu wszelkich czynnosci zwiazanych z synchronizacja drogi losu, jeszcze przed poczeciem inkarnowane sa
w zbior postaci duchowej przyszlego czlowieka, wczesniej przygotowane postacie duchowe. Szesc istot duchowych,
laczone jest w dwa zbiory. Te zbiory okreslane sa, mianem Nad swiadomosci i Pod swiadomosci. Kazdy z tych zbiorow
tworza trzy istoty duchowe, ktore do tego momentu zyly jako niezalezne postacie astralne. Szesc postaci, kazda
posiada inny stopien rozwoju i na ogol pochodzi z innej cywilizacji astralnej. Taka roznorodnosc zapewnia indywidualny
charakter i niepowtarzalne cechy kazdego zbioru â€“ umyslu, jakie powstana dla czlowieka.
 
 W sklad umyslu pod swiadomosci wchodza istoty duchowe, ktore wywodza sie z cywilizacji astralnych o nizszym
stopniu rozwoju, lub ewolucji. One jeszcze w swojej pamieci posiadaja zapisy informacji, swiadczacej o procesach
zachodzacych w mechanizmach chemicznych komorek czlowieka. Taka pamiec potrzeb biologicznych predysponuje te
istoty do wyeksponowania instrumentu dbajacego o potrzeby biologiczne czlowieka.
 
 Pod swiadomosc, gdy juz rozwinie sie postac fizyczna czlowieka, zostanie ustabilizowana w pozycji przedniej czesci
brzucha. Wizerunek siedzacego Buddy, doskonale ukazuje rozmiar pod swiadomosc w wygladzie jego obfitego brzucha.
W tym miejscu, trzy istoty astralne polacza okreslone aspekty swych postaci, by nowy wspolny twor, instrument pod
swiadomosci mogl spelniac swe zadanie; opieki nad potrzebami bytowymi czlowieka.
 
 W sklad umyslu nad swiadomosci, wchodza trzy istoty duchowe, ktore pochodza z wysoko rozwinietych cywilizacji
astralnych. One wspolnie laczac swoje â€žwlosyâ€• (eteryczne cialo wysoko rozwinietych istot duchowych, w gornej
zewnetrznej czesci ich postaci przyjmuje wyglad skrzydel lub wlosow. Teraz, gdy tak rozwiniete istoty maja do
wykonania wspolne zadanie, utworzenia niezaleznego instrumentu, lacza czesc swoich â€žwlosowâ€•.
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 Miejscem takiego polaczenia jest tak zwana â€žMonadaâ€• ponad glowa czlowieka. Tu w wyniku wspolnych dzialan
istot duchowych tworzacych pod swiadomosc, bedzie dzialal umysl duchowy czlowieka. Odpowiedzialny on bedzie za
procesy postepowania myslowego czlowieka w sytuacji kazdej jego
 akcji i reakcji.
 
 Te dwa umysly, utworzone z istot potencjalu astralnych, rozpoczynaja swe dzialanie na krotko przed poczeciem. Nie
posiadaja jeszcze swej stabilnej postaci, lecz juz wspolpracuja, szczegolnie w zakresie synchronizacji wlasnych
mozliwosci, jakie moga zaoferowac przyszlemu czlowiekowi. Dobrze zgrane i wspolpracujace umysly astralne czlowieka
pozwola na spelnienie zycia w zalozonej drodze losu, co musi zaowocowac pozytywnymi emocjami.
 
 Materia emocjonalna jest jedyna dla tych istot â€žzaplataâ€•, za caly trud zwiazany z inkarnacja na czas zycia
czlowieka. Jezeli w trakcie zycia czlowiek wytworzy duza ilosc pozytywnych emocji one podniosa â€žwibracjeâ€•
swojego ciala duchowego, co pozwoli im na osiegniecie wyzszej pozycji w rodzimym spoleczenstwie.
 
 Umysl duchowy nad swiadomosci scisle wspolpracuje z mozgiem czlowieka. Korzysta z wynikow postrzegania i
odczuwania, opracowuje na bazie tych danych program reakcji, lub akcji. Jezeli taki program nie odpowiada potrzebom
bytowym czlowieka, umysl pod swiadomosci stawia â€žwetoâ€• i program wraca do nad swiadomosci.
 
 To jest jeden z aspektow wspolpracy trzech instrumentow systemu psycho â€“ emocjonalnego czlowieka. Jednak nigdy
nie powinno dochodzic do takiej sytuacji, gdzie program opracowany przez nad swiadomosc, omija kontrolna funkcje
swiadomosci czlowieka.
 
 Swiadomosc jest instrumentem, ktorego zadanie polega na kontroli i decyzji. Te dwie funkcje sa wektorem
doswiadczenia czlowieka w trakcie minionego zycia i zapamietania najwygodniejszej formy wyjscia z sytuacji. Organ
swiadomosci, jest zbiorem materii wodnej, w ktorej zawarte sa informacje dotyczace minionych procesow uczuciowych i
emocjonalnych. Jego materialne formacje sa magnetycznie polaczone w przestrzeni aury czlowieka. Trwalosc takich
formacji jest uzalezniona od emocjonalnego stopnia kolejnych zdarzen o takim samym temacie. Jezeli wystarczajaco
czesto, i w odpowiednie sile emocjonalnej, temat zostanie powtorzony to w przypadku zmiany charakteru tego tematu w
stosunku do zapisanego w swiadomosci, zostanie wpisany ostatni.
 
 Ostatnim piatym instrumentem systemu psycho â€“ emocjonalnego czlowieka jest splot sloneczny. Jest ulokowany w
bezposrednim sasiedztwie pod swiadomosci w srodowisku gdzie wystepuje duza ilosc wyparowanej wody z pozywienia
czlowieka. Taka woda jest materialem do tworzenia formacji wodnych, z ktorych w koncowym efekcie sa tworzone duze
zbiory eteryczne (mysloksztalty). Potencjal magnetyczny splotu slonecznego pozwala na magnetyczne nasycenie i
formowanie w zbiory mikro kropelek wody. Stan i charakter takiego nasycenia i uformowania jest zalezny od stanu
uczuc czlowieka.
 
 
 Â©Â Andrzej Struski de Merowing.

http://www.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=25&title=Czym-mysli-czlowiek-jesli-nie-mysli-mozgiem

Page 2/2

MemHT Portal

http://www.memht.com

