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Wedrowka dusz - reinkarnacja a wcielanie
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Wedrowka dusz? - reinkarnacja a wcielanie. Â
Wedrowka dusz i reinkarnacja, dwa terminy, ktore posiadaja rozne znaczenie, tu w tresci pytania, mylnie zostaly
zrownane i jakoby wskazuja taka sama wartosci. Takie bledne odniesienie, istoty okreslanej mianem â€žduszaâ€• do
procesu inkarnacji wystepuje bardzo czesto, powiedziec mozna, ze jest to, ogolnie przyjete znaczenie. Nic bardziej
blednego. Dla zrozumienia tematu, przytocze taki przyklad; Odniose sie do zbioru, czlowiek jako kierowca samochodu,
samochod, ktorym bedzie jezdzil i fotel przy pomocy, ktorego bedzie mogl zajac miejsce w samochodzie.
- Czlowieka tu porownamy do duszy, bedzie on korzystal z samochodu siedzac w fotelu.
- Samochod tu porownywany do zsynchronizowanego zespolu ciala i duchowosci ludzi, jest zbiorem zalozonych
podzespolow, ktore umozliwia czlowiekowi, korzystanie z jego dobrodziejstwa.
- Fotel tu porownany do istoty astralnej, jest miejscem gdzie korzystajacy z samochodu czlowiek spelni swoje potrzeby.
Czlowiek moze skorzystac z samochodu, gdy wsiadzie do niego, umiejscawiajac sie w fotelu.
Dusza, bedzie mogla wcielic sie w czlowieka, gdy uprzednio bedzie dla niej, przygotowane odpowiednie miejsce. Takim
miejscem sa istoty astralne, inkarnowane w cialo czlowieka. Fotel kierowcy tu wskazany, symbolizuje istoty astralne,
ktore podlegaja inkarnacji, lub kolejnym powtorzeniom takiej procedury, zwanej reinkarnacja.
Jak z tego wynika, inna rzecza jest procedura dotyczaca wprowadzania w cialo czlowieka istoty okreslanej dusza a inna
sprawa jest, wprowadzanie istot astralnych rowniez w cialo czlowieka. Zbior szesciu istot inkarnowanych w cialo
czlowieka, poza innymi funkcjami spelnia role, umiejscowienia w czlowieku duszy i polaczenia jej pierscieni z systemem
emocjonalnym.
Funkcja lokalizacji duszy w ciele czlowieka, spelniaja istoty astralne. Tego typu funkcje spelnia fotel kierowcy w
samochodzie z punktu widzenia potrzeb czlowieka.
Dusza wcielana jest w czlowieka, by uzyskac materie emocjonalna, ktora jest efektem jego uczynkow. Czlowiek, ktory
jezdzi samochodem, korzysta z jego mozliwosci dzialania.
Takie odniesienia, pokazuja wzajemne stosunki, pomiedzy wskazywanymi wartosciami. Stosunek duszy do czlowieka
jest taki, jak stosunek czlowieka do samochodu. Istoty astralne sa dodatkowym wyposazeniem, ktore umozliwia
dzialanie calego zbioru; czlowiek â€“ wcielona dusza.
Inkarnacja w tym kontekscie jest dzialaniem, ktore zdecydowanie rozni sie od wcielania. By dobrze zrozumiec stosunek
okreslajacy hierarchie duszy, istoty z nieba wcielanej w cialo czlowieka astralnych odniesieniu, do astralnych istot
duchowych inkarnowanych w tym samym czasie, rowniez w to samo cialo czlowieka, nalezy uwzglednic porownanie z
przykladu czlowieka i samochodu.
Inna kwestia, ktora wynika z okreslenia ujetego w pytaniu to, â€žwedrowka duszâ€•. Tego typu forma postepowania nie
zachodzi w sposobie zycia i dzialania duszy, ktora przebywa we wszechswiecie. Dusze w srodowisku wszechswiata, nie
maja mozliwosci wedrowki, to srodowisko jest dla nich smiertelnie niebezpieczne. Dusze rowniez nie maja potrzeby
wedrowac tu we wszechswiecie, nic taka wedrowka by im nie przyniosla poza zagrozeniem zycia.
Poprzez procedure wcielania, wylacznie w cialo czlowieka, dusza uzyskuje mozliwosc przebywania i korzystania ze
srodowiska zycia wszechswiata, jednak taka forma nie jest wedrowka.
Kwestia, ktora dotyczy inkarnowania, wprowadzania astralnych istot duchowych w celu skompletowania postaci
fizyczno â€“ duchowej czlowieka, dotyczy przygotowania miejsca dla duszy w ciele fizycznym.
W konkluzji do sprawy wcielania i inkarnacji; nalezy w zdecydowany i jednoznaczny sposob rozdzielic wartosciowo te
dwie kwestie. Wcielaniu przynalezy procedura obslugi duszy istoty rownej Bogu a inkarnacji przynalezy procedura
obslugi istot astralnych, ktore zyja tylko po to by wykonywac tego typu prace w rodzaju inteligentnego narzedzia.
Dusza
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Najczystsza krystalicznie rozwinieta forma zycia.
W odniesieniu do koloru posiada cale spektrum blekitu.
W srodowisku wszechswiata moze przebywac tylko w oslonach.
Znana na ziemi oslona jest cialo i duchowosc czlowieka.
Wcielane w cialo istoty w formie duszy Jezus okreslil jako istoty rowne BOGU.
Dusza swoj ksztalt dopasowuje do formy fizycznej i duchowej czlowieka.
Procedura wcielania przygotowywana przez astralny system opieki.
Przychodzi na ziemie pozyskac energie emocjonalna.
Jakosc energii to stan objawiajacy sie na poziomie "eufori energii milosci ".
Tresc Ap. odnoszaca sie do duszy 5 werset 2 rozdzialu "Pamietaj tedy skades wypadl".
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