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  Czlowiek nie mysli mozgiem   Â  
 
 
  Zrodlo obrazka  
 
  Instrumenty sluzace czlowiekowi do myslenia nie znajduja sie w jego mozgu.
 Ewolucja jest procesem, ktory wskazuje nam, ze czlowiek nie moze myslec mozgiem. Dowody na takie wskazania
ewolucji odnajdziemy porownujac czlowieka z jego przodkiem ewolucyjnym w kwestii postaci fizycznej, czyli z malpa
czlekoksztaltna. Czlowiek od malpy rozni sie tylko 3% w stosunku do ogolnej postaci fizycznej. Nieco wieksza roznica
wystepuje na poziomie mozgow. My wykorzystujemy nasz mozg w wiekszej skali niz malpy i to az o 10%.
 
 Tak nikle roznice nie uprawniaja nas do stwierdzenia, ze czlowiek w swoich zdolnosciach przerasta malpa wielokrotnie.
Skad ta wielokrotnosc na poziomie inteligencji, jezeli tu na poziomie mozgu jest zaledwie 10% roznicy na nasza
korzysc?
 Biorac pod uwage roznice procentowa wykorzystania mozgu przez czlowieka, to powinnismy byc niewiele zdolniejsi od
malpy. W takim porownaniu procentowym mozgow istnieje jeszcze jedna wazna kwestia. Okresla ona czlowieka jako
istote wykorzystujaca swoj mozg w kilkunastu procentach.
 
 Takie okreslenie, ktore sugeruje niewykorzystywanie wyewoluowanego fizycznie organu jest absurdem. Zaden proces
ewolucji nie wytworzy zbednej aktualnie formy, nie tylko mozgu, ale nawet jednego wlosa.
 Mozg powstal, wiec jest wykorzystywany w 100%. Czlowiek swoj mozg wykorzystuje w taki sam sposob jak malpa,
zachodzi jedynie mala roznica, okolo 10% wykorzystywane jest inaczej. Do czego sluzy mozg wykorzystywany przez
czlowieka w tych 10%? 
 Mozg jest swego rodzaju biologicznym zarzadca wszelkich procesow, w ktorych biora udzial organy fizyczne. U malp to
zarzadzanie obejmuje prawidlowe dzialanie organow fizycznych na kazdym poziomie, co pozwala jej zachowac zdrowie
nawet w trudnych warunkach klimatycznych. Rezerwy mozgu u malp sa do dyspozycji w chwilach kryzysowych,
zagrazajacych zdrowiu.
 
 Czlowiek w jakis sposob zagospodarowal 10% mozgu do celow innych niz naturalne z punktu widzenia ewolucji. W tej
ilosci miesci sie rezerwa na wypadek kryzysu na poziomie egzystencji biologicznej oraz przejeta czesc mozgu, ktora
byla niezbedna do kontroli procesow odpornosciowych. W zamian za wieksze wykorzystanie mozgu do innych celow niz
obsluga organow biologicznych, ponosimy koszty dodatkowych zabezpieczen lub placimy zdrowiem.
 
 Teraz nalezy zadac pytanie, czy te inaczej wykorzystywane przestrzenie mozgu sluza do myslenia?
 Gdyby w istocie tak bylo, to nasze zdolnosci niewiele by przekraczaly zdolnosci malpy, tylko o kilkanascie procent.
Jednak ta proporcja jest zdecydowanie wieksza na nasza korzysc. Nie jest to kilkanascie, ani kilkaset procent - to jest
zupelnie inna postac. Nasza inteligencja nie posiada skali porownawczej w stosunku do naszych protoplastow
fizycznych. Skad taka dysproporcja? Chyba nie z tych 10% lepiej wykorzystywanego mozgu? 
 Sprawa myslenia, a raczej umyslu, jakim dysponuje czlowiek, wskazuje na posiadanie przez nas wyjatkowo
rozwinietego lub rozbudowanego instrumentu do tworzenia programow myslowo - uczuciowych. Gwiazda przewodnia
takiej oceny niech beda przypadki wystepowania szczegolnych zdolnosci u niektorych ludzi. Geniusze, bo taka postac
jest gwiazda przewodnia intelektu czlowieka, rodza sie wystarczajaco czesto by mozna bylo uznac te sprawe za
potencjalna zdolnosc czlowieka. Chcac nie chcac, musimy odrzucic kwestie, ktora wskazuje mozg jako instrument
sluzacy do myslenia. Z drugiej strony, do czego zatem ma czlowiekowi sluzyc owe 10% mozgu? 
 W celu rozwiazania tej kwestii nalezy ocenic zachowanie czlowieka w stosunku do zachowania malpy i porownac
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dzialanie odnosnych organow fizycznych. Czlowiek objawia w swoim zachowaniu, szczegolnie w kwestii mowy i
gestykulacji, duza roznice w stosunku do takich czynnosci wykonywanych przez malpe. Sa to dzialania organow
fizycznych, a wiec podlegaja jurysdykcji mozgu. Skoro czlowiek analogiczne czynnosci wykonuje w sposob
zdecydowanie lepiej opanowany, to oznacza, ze jego mozg musial podjac obowiazek dodatkowego sterowania lepiej
rozwinietym zachowaniem fizycznym. Jezeli zsumujemy wszystkie czynnosci fizyczne czlowieka, ktore wykazuja wyzsza
klase w jakosci zachowan znajdziemy owe 10% dodatkowej pracy mozgu czlowieka.
 
 Percepcja, tak ogolnie mozna okreslic aspekt postepowania czlowieka, ktory zagospodarowal te 10% mozgu. Czlowiek
w stosunku do malpy posiada nieporownywalnie wieksze zdolnosci objawiane w postaci kontaktu, przekazu i zachowan.
Funkcje zwiazane z caloksztaltem percepcji wymagaja sterowania i obslugi. Czynnosci w zakresie takich funkcji
wykonywane sa za posrednictwem fizycznych organow. Za prace wszystkich organow fizycznych odpowiada mozg, gdy
organy te podniosly swoja fizyczna jakosc pracy, mozg byl zmuszony od ich obslugi w duzo wiekszym zakresie. Czesc
tej obslugi pokryl rezerwa lecz szybko sie okazalo, ze rezerwy nie wystarcza. Doszlo do szczegolnej sytuacji. Naturalny
proces ewolucji w stosunkowo krotkim czasie zostal zmuszony do przyspieszenia tempa rozwoju czesci osobnikow w
zakresie calej populacji malp.
 
 Zaczela tworzyc sie widoczna roznica pomiedzy tymi osobnikami, ktore zostaly poddane specjalnemu wplywowi, a
pozostala populacja. Z czasem ta roznica w wygladzie i w zachowaniu osiagnela stan jaki obserwujemy obecnie
pomiedzy czlowiekiem, a malpa.
 
 Przyczyna tego calego zamieszania bylo zastosowanie w stosunku do grupy wybranych osobnikow z populacji malp
zyjacych w naturalnych warunkach na planecie, szczegolnego rodzaju oddzialywania. W pierwszej kolejnosci wybrana
grupa umieszczona zostala w odizolowanej enklawie (raju). Nastepnie zmienione cechy magnetyczne i eteryczne
srodowiska, z pokolenia na pokolenie zmienialy charakter postepowania i zycia umieszczonych tam osobnikow.
 
 Populacja bedaca pod scisla kontrola w odpowiednim czasie byla poddawana dodatkowej ingerencji magnetycznej i
eterycznej. Z czasem, przyszly czlowiek powiekszal swoj zasob informacji, zaczal oceniac i wyodrebniac coraz wiecej
szczegolow, ktore nie przyszly by malpie do glowy. Takim torem ewolucji powstawal zasob pamieci wynikajacej z
poznania i doswiadczenia rzeczy i zdarzen, ktore zostaly zapamietywane.
 
 Te nowe informacje w stosunku do pamieci rzeczy naturalnych, niezbednych do wegetacji, ktore istnialy juz u malpy,
musialy byc gdzies gromadzone. Pierwotne cechy pamieci (wszystkie istniejace u malpy), byly zapisane w biopolu
komorek, a wiec w bezposrednim sasiedztwie procesow chemicznych przebiegajacych w komorkach. Taka
magnetyczna forma zapisu pamieci w wodzie komorkowej i w biopolu komorki jest naturalna forma, ktora
wygenerowana zostala w procesie ewolucji materii biologicznej. Z tej przyczyny, zapis informacji wtornych (nabytych
jako dodatkowe w trakcie procesu sterowania ewolucja w raju), musial podlegac identycznej formie zapisu.
 
 Powstajacy zbior magnetycznie zapisywanych â€žinformacjiâ€•, ktore swiadcza o doswiadczeniu spraw zewnetrznych,
wpisywal sie w biopole organow. W taki sposob ten nowy zapis naturalnie laczy sie ze zbiorami pierwotnymi na planie
biopola. Aura (efekt sumowania sie biopol komorek wchodzacych w sklad organu), jest w naturalny sposob polaczona z
biopolami komorek. To polaczenie gwarantuje synchronizacje i scisly kontakt informacyjny pomiedzy umyslem
wegetacyjnym, a umyslem nabytym u osobnikow w trakcie ewolucji wybranej grupy, ktora utworzyla populacje raju, a w
dalszej kolejnosci populacje czlowieka.
 
 Po zakonczeniu tego procesu ewolucji w pelni rozwiniety czlowiek jest gotow na przyjecie pierwszych istot z Nieba.
Dusza bedzie wcielana w jego system eteryczny, a wysokiej klasy umysl swiadomosci pozwoli na tworzenie
szczegolnego rodzaju materii emocjonalnej. Ten umysl swiadomosci posiada wyewoluowane prawo kontroli umyslow
astralnych, ktorych zadaniem jest tworzenie procesow myslowych.
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 Nadswiadomosc i podswiadomosc, dwa umysly astralne, istnieja tylko przy czlowieku, a ich obowiazkiem
inkarnacyjnym jest opracowywanie programu akcji i reakcji dla czlowieka dysponujacego swiadomoscia. Trzy
inkarnowane postacie duchowe, ktorych intelekty wchodza w sklad instrumentu nadswiadomosci sa wysoko
rozwinietymi istotami astralnymi. Ten stopien ich osobistego rozwoju pozwala utworzyc umysl nadswiadomosci. Takim
umyslem dysponuje czlowiek, ktory w szczegolnych przypadkach osiaga stany geniuszu.
 
 
 Â©Â Andrzej Struski de Merowing.
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