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Krolewska rodzina Boga w Niebie 
 
  Co znaczy Krolewska Rodzina Boga ? https://www.facebook.com/wiadomosciwppl/posts/2242210112478094 
 Rodziny w niebie ( bo o tam pod postacia duszy zyjacej duchowej rodzinie (nie mylic z istotami duchowymi, jakie
mozemy obserwowac tu na ziemi) pisze) posiadaja odniesienia w stosunku do tego typu hierarchii spolecznej. Lecz
obecnie te wartosci, juz nie dysponuja szczegolnym znaczeniem na planie spolecznym. Czas krolestw w niebie juz
minal, a jedynie pozostaly osobiste cechy i potencjaly spoleczne indywidualnych dusz. (opis charakteru osobistego
duszy pod wskazanym linkiem) ;
 http://www.andrzejstruski.com/articles_93_Czesc-II--Ustroj-Nieba.html
 
 
 
 Dusz, ktore sa czlonkami tych krolewskich rodzin. W cywilizacji nieba zyje wiele rodzin krolewskich, gdyby obecnie na
ziemi powstal jeden globalny ustroj spoleczny i jedna wladza, rowniez zylyby rodziny krolewskie bez wplywu na decyzje
wladzy takiego spoleczenstwa. Tu wskazywana rodzina Boga jest jedna z tego typu rodzin bez wladzy, ktore zyja w
niebie. Rodzina Boga o ktora pytasz, wyroznia sie z posrod innych rodzin krolewskich tym, ze jeden z ojcow w tej
rodzinie piastuje najwyzsze stanowisko w obecnie obowiazujacej hierarchii spolecznej cywilizacji nieba. W kazdej
rodzinie musi byc trzech ojcow, szerszy opis tej sprawy pod wskazanym linkiem;
 www.andrzejstruski.com/articles_188_Dusza.html
 
 
 W niebie nie jest On nazywany Bogiem i nie posiada zadnej wladzy ustawowej ani zadnej wladzy wykonawczej. Co
wazne rowniez w naszym a inny wszechswiecie nie posiada On "Bog" zadnej wladzy. Taka sytuacja wynika z tego, ze
postac pelniaca najwyzsza funkcje w hierarchii nieba nie moze juz pelnic zadnej innej w tym spoleczenstwie.Szerszy
opis rodzaju tego stanowiska pod wskazanym linkiem......
 http://www.andrzejstruski.com/articles_90_Czesc--I-Niebo---Srodowisko-Zycia-Duszy.html
 
 
 To, ze tu, na ziemi ta postac jest okreslana mianem Boga, jest zasluga, lub raczej bledem kaplanow (w Raju nikt o
Bogu nic nie wiedzial i nikomu taka wiedza do szczescia nie byla potrzebna). Cala ta bajke wymyslil Lucyfer a kaplani
wykonuja za niego brudna robote i otumaniaja ludzi. Moim zadaniem (jednym z wielu zadan) jest przedstawienie nieba i
Boga w sposob naukowy. Taki stan rzeczy, jaki wytworzyl Lucyfer w swiadomosci czlowieka nie ulatwia mi pracy.
Geneza istoty Lucyfera ("upadly Aniol")i jego zycia we wszechswiecie;
 http://www.andrzejstruski.com/articles_189_Upadli-Aniolowie.html
 Nie moge w zaden sposob ominac ziemskiego nazewnictwa postaci w tym rowniez postaci nazywanej "bogiem".
Lucyfer bardzo sprytnie i w sposob doglebny opracowal ta cala historie boskosci nieba i samego Boga, oraz
poddanstwa czlowieka. Najwiekszy problem lezy w tym, ze ta cala bajka odnosi sie do spraw i postaci rzeczywistych,
tylko celowo opacznie okreslanych i zupelnie inne czynnosci wykonujacych.
 
 
 Powracajac do tematu rodziny krolewskiej Boga i odnoszac sie do wszystkich pozostalych tematow duchowych, moim
najwiekszym zyczeniem jest to, by ludzie mogli i chcieli doglebnie przeanalizowac to co w tych tematach napisalem. Bez
szczerej woli i postanowienia pelnego zrozumienia moich informacji, nikt nie pozna prawdziwego "Boga' i prawdziwego
"Nieba". Przez tysiace lat Lucyfer tak manipulowal przy swiadomosci ludzi z kolejnych pokolen, ze obecnie zyjacy
czlowiek (juz nawet nie tylko ten, gleboko wierzacy, ale kazdy tu zyjacy i po ziemsku myslacy czlowiek) posiada blokady
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na planie rozumienia rzeczywistosci boskiej i duchowej. Ludzie nie tylko nie rozumieja sprawa Boga i Nieba, ale rowniez
nie rozumieja rzeczywistosci duchowych cywilizacji wspolzyjacych z czlowiekiem i tu istniejacych istot nam
pomagajacych i nam szkodzacych. Blokady, ktore w psalmie 24, sa okreslone mianem zelaznej bramy zamykajacej
glowe, czyli swiadomosc czlowieka, sa w rzeczywistosci tak mocne jak stal a ich skutecznsc zaslepiania swiadomosci
jest wyjatkowa silna. Te blokady mozna inaczej okreslic terminem â€“ ILUZJA.
 
 
 Psalm 24- 7,8,9,10.
 24: 7Â·Podniesciez, o bramy! Wierzchy wasze; podniescie sie, wy bramy wieczne! Aby wszedl krol chwaly!
 24: 8Â· â€žKtoryz to jest krol chwaly? Pan mocny i mozny, Pan mocny w boju.â€•
 24: 9Â·Podniesciez, o bramy! Wierzchy wasze; podniescie sie, wy bramy wieczne! Aby wszedl krol chwaly.
 24:, 10Â·Ktory to jest krol chwaly? Pan zastepow, tenci jest krol chwaly. Sela.
 
 
 24: 7Â·Podniesciez, o bramy! Wierzchy wasze; podniescie sie, wy bramy wieczne! Aby wszedl krol chwaly! 
 â€žPodniesciez, o bramy! Wierzchy wasze;â€•- Zwrot z wykrzyknikiem skierowany do ludzi, by otwarli swoje horyzonty
myslowe, ktore na zrozumienie spraw Boga sa zamkniete jak bramy.Â  
 â€žpodniescie sie, wy bramy wieczne!â€•;- Te bramy w swiadomosci sa zamkniete od wiekow i musza byc otwarte, by
Czlowiek mogl zrozumiec wiedze, jaka przynosi krol chwaly. 
 â€žAby wszedl krol chwaly!â€•;- Taki zwrot ukazuje nam postac przychodzacego na ziemie krola chwaly. Czlowieka w
fizycznej postaci, ktory przynosi nieznana wiedze dotyczaca spraw Boga i czlowieka w jego duchowej postaci. 
 24: 8Â· â€žKtoryz to jest krol chwaly? Pan mocny i mozny, Pan mocny w boju.â€• 
 â€žKtoryz to jest krol chwaly?â€•;- Takie pytanie wskazuje na czlowieka zyjacego. W zwrocie;- â€žKtoryz toâ€• 
 24: 9Â·Podniesciez, o bramy! Wierzchy wasze; podniescie sie, wy bramy wieczne! Aby wszedl krol chwaly. 
 24:, 10Â·Ktory to jest krol chwaly? Pan zastepow, tenci jest krol chwaly. Sela.
 
 
 
 Z tego co wyzej napisalem wynika, to, ze boskie znaczenie krolewskiej rodziny "Boga" w niebie istnieje wylacznie w
swiadomosci czlowieka. Tu na ziemi jest On "wszechmocny" "wszechwladny" "wszechwiedzacy" itd...itd. To sa
klamstwa i manipulacje. W niebie jest On jedna z wielu istot o takiej samej wartosci wzajemnej na planie spolecznym.
Jego osobista wartosc to jego osobiste prace i zaslugi, to jest Jego potencjal osobisty. Jednak nie jest wszechmocny i
wszechwladny "piekna bajke Lucyfer wymyslil â€“ piekna i straszna. Jest ona taka, jak bajka o wilku i czerwonym
kapturku, tylko jakos tego dobrego zakonczenia nie widac. I nie nastapi dopoki ludzie nie zrzuca zelaznych bram z
wlasnych swiadomosci.
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