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Â                                  ROZPRAWA NA TEMAT MIÂ£OÂ¦CI 
  
  ArtykuÂ³ powstaÂ³ na podstawie rozmowy Jana z Andrzejem. 
  
  NapisaÂ³eÂ¶, cyt; Jan  - "mam nadziejÃª, ze wiesz, o czym piszÃª."  
            Janie â€“ ziiiiiiiiiiiiiiiiilp mam nadziejÃª, Â¿e wiesz co czynisz piszÂ±c w sprawach, ktÃ³re odnoszÂ± siÃª do Boga
StwÃ³rcy (nie myl Boga StwÃ³rcy z bogami oÂ³tarzowymi, tudzieÂ¿ jezusami chrystusami itd.).     Nie znajdziesz
odpowiedzi na te sprawy nigdzie.      Nie ma ich w kabale, nie ma w tarocie, nawet ci co jaso widzÂ± nie zobaczÂ±.
ZbiÃ³r Akaszy nie posiada tego typu informacji i Â¿adna istota duchowa wraz z caÂ³ym panteonem bogÃ³w tego nie
wie.     To jest obszar Â¼rÃ³dÂ³a a nie finezja poezji, odniesienia metafory, czy miÂ³oÂ¶ci wszelkich a nieludzkich.
Iluzja; - we wszechÂ¶wiecie panuje zaraza iluzji, â€“ ziiiiiiiiiiiiiiiiilp zrozum iluzja.      Jestem tu po to na Ziemi (jest tu ze
mnÂ± tysiÂ±ce innych, ale Â¶piÂ± snem poezji) by przyczyny tej iluzji usunÂ±Ã¦.      Nie zrozum tego Â¼le, nie chodzi
mi o zmiane Â¶wiadomoÂ¶ci ludzi a wyÂ³Â±cznie o zlikwidowanie przyczyn duchowych w obszarach duchowego zÂ³a,
ktÃ³rym wÂ³ada Lucyfer.     Tak muszÃª to uczyniÃ¦, by nastepne pokolenia juÂ¿ iluzji nie podlegaÂ³y w sposÃ³b
zaÂ¶lepiajÂ±cy Â¶wiadomoÂ¶Ã¦ czÂ³owieka.      KaÂ¿dy czÂ³owiek ma prawo do wolnej woli.      Obecnie takowa nie
istnieje, to co nazywany wolonÂ± wolÂ± jest w istocie wolnoÂ¶ciÂ± z mniej lub bardziej widocznymi ograniczeniami.      
Wszyscy od tysiÃªcy lat siedzicie w niej po uszy, bez szans na oddychanie powiewem zrozumienia Â¼rÃ³dÂ³a.      Po to
ona jest, byÂ¶cie niczego co prawdziwie boskie nie rozumieli.     Nie po to, caÂ³e zastÃªpy duchowe pracowaÂ³y nad
czÂ³owiekiem tysiÂ±ce lat, by teraz gdy nadszedÂ³ czas, jakiÂ¶ cwaniak im siÃª wyrwaÂ³ ze zrozumieniem Â¼rÃ³dÂ³a.
Nie i jeszcze raz nie, nie znalazÂ³ sie taki i nie znajdzie     Nawet, gdy wam przekazujÃª sprawy dotyczÂ±ce Â¼rÃ³dÂ³a
to nic nie rozumiecie.      Tak miaÂ³o byÃ¦ i tak jest, Lucyfer nie zakÂ³adaÂ³ bÂ³Ãªdu i do niego nie dopuÂ¶ciÂ³.      W
zamian daÂ³ wam wszystko co dusza zapragnie â€“ poezjÃª, finezjÃª i metaforÃª.      DaÂ³ wam wiele nauk wszelakich
a wszystko po to, byÂ¶cie zatracili zdolnoÂ¶Ã¦ rozumienia spraw z obszaru Â¼rÃ³dÂ³a i spraw Boga StwÃ³rcy.      
Owszem nauczyÂ³ was rozumieÃ¦ boga, ale tego boga, ktÃ³ego sam wymyÂ¶liÂ³.      Nastepnie "kazaÂ³" kapÂ³anom
uÂ¶wiadamiaÃ¦ pospÃ³lstwu, jakie to piÃªkne bogi, albo straszne.      A mity, to niby co wedÂ³ug Ciebie z rozumu a i
owszem tylko z rozumu zaÂ¶lepionego iluzjÂ±. A biblia to z oÂ¶wieconego moÂ¿e? To samo dotyczy spraw wszelkich
na ziemi, rÃ³wniez dalekowschodnich kultur duchowych.      Niczego nie rozumieli (ze spraw Â¼rÃ³dÂ³a) ci co tworzyli i
pisali, rÃ³wnieÂ¿ niczego nie rozumieki i nie rozumiejÂ± ci co czytajÂ± i sÂ³uchajÂ±.      Nauka owszem rozwija
czÂ³owieka, ale wyÂ³Â±cznie na powierzchni jabÂ³ka.      Iluzja pozwala wam wyÂ³Â±cznie poznaÃ¦ kolor i zapach,
koniec, to co gÂ³Ãªbiej w jabÂ³ku nie dla waszych umysÂ³Ã³w.      Nie jest tak, byÂ¶cie nie potrafili.      Owszem,
czÂ³owiek potencjaÂ³ posiada, ale bÃªdÂ±c w szklanej kuli iluzji, nie widzi ani kresu, ani brzegu, nie zdaje sobie sprawy,
Â¿e istnieje coÂ¶ innego poza tym co widzi.     To jest wÂ³aÂ¶nie iluzja.       
  Â¯ebyÂ¶ nie myÂ¶laÂ³, Â¿e to co napisaÂ³em to puste sÂ³owa pozwolisz, Â¿e rozÂ³oÂ¿Ãª na czÃªÂ¶ci pierwsze i
logiczne, tudzieÂ¿ zasadne (wbrew nakazom iluzji), rzecz naszÂ±.  Rzecz jakÂ¿e rÃ³Â¿nie przez nas rozumianÂ±.  Ty
wystÂ±piÂ³eÂ¶ z inicjatywÂ± ekspozycji miÂ³oÂ¶ci wskazujÂ±c na "dzieÂ³o boÂ¿e" PawÂ³a "apostoÂ³a", ja to dzieÂ³o
skrytykowaÂ³em, na co Ty z kolei ripostÃª mi daÂ³eÂ¶.  Riposta Twoja Â¶ciÂ¶le tematu nie dotyczy (dlatego
nazwaÂ³em TwojÂ± odpowiedÂ¼ ripostÂ± a nie krytykÂ±) a otwiera sprawy jedynie z tematem zwiÂ±zane.  Nie
odniosÂ³eÂ¶ siÃª do konkretnych moich wpisÃ³w i ich nie przytoczyÂ³eÂ¶.  W ten sposÃ³b drzwi rÃ³Â¿ne do
pogÂ³Ãªbienia tematu otwarÂ³eÂ¶ i za to Tobie dziÃªkujÃª.  DuÂ¿o informacji (rÃ³wnieÂ¿ ze Â¼rÃ³dÂ³a) napisaÂ³em,
jeszcze nikt nie podjÂ±Â³ siÃª konstruktywnej krytyki moich publikacji a bez krytyki tak jak bez owsa, daleko nie
zajedziesz.   NapisaÂ³eÂ¶, cyt; Jan- "Powiem krotko - moi drodzy Przyjaciele, jesli chcecie sie wypowiadac na temat
jakiegos tekstu biblijnego, nauczcie sie hebrajskiego i greckiego" 
            I owszem, by odnosiÃ¦ siÃª do tekstÃ³w biblijnych naleÂ¿y znaÃ¦ wszystkie sprawy stosownych tekstÃ³w
dotyczÂ±ce.      SÃªk w tym, Â¿e ja nie odnoszÃª siÃª do widocznych goÂ³ym okiem tekstÃ³w a wyÂ³Â±cznie do
niewidocznej rozumem czÂ³owieka a ukrytej w nich treÂ¶ci.      Mam nadziejÃª, Â¿e uznajesz to co przekazujÂ±
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Prorocy w ST.      W tym konkretnym przypadku odnoszÃª siÃª do Proroka Izajasza i Jeco zapowiedzi dotyczÂ±cej w
jakim jÃªzyku bÃªdÂ± odczytywane, lub komentowane, albo wyjaÂ¶niane sprawy Boga StwÃ³rcy w czasach
ostatecznych.      PrzekazaÂ³ On, Prorok Izajasz, informacjÃª, Â¿e jÃªzyk w jakim sprawy Boga StwÃ³rcy bÃªdÂ±
wyjaÂ¶nianÃª, nie bÃªdzie jÃªzykiem ani Â¼rÃ³dÂ³owym ani Â¶wiatowym.      Czy w Â¶wietle tego dalej podtrzymujesz
kwestiÃª, ktÃ³ra mÃ³wi, Â¿e muszÃª znaÃ¦ te jezyki by zajmowaÃ¦ siÃª przekazami biblijnymi?      Jest jeszcze jeden
aspekt, bardzo waÂ¿ny aspekt tej sprawy, mianowicie cechy samego jÃªzyka.      Aby czÂ³owiek wyjaÂ¶niajÂ±cy
wskazywane sprawy biblijne mÃ³gÂ³ w peÂ³ni przedstawiÃ¦ zawarte tam treÂ¶ci, jÃªzyk musi byc maksymalnie
wyrazisty.      Musi byÃ¦ jednoznacznie wymowny, precyzyjny w kaÂ¿dym sÂ³owie i kaÂ¿de sÂ³owo musi mieÃ¦
indywidualne okreÂ¶lenie.      To dziÃªki tym cechom jÃªzyka polskiego odszyfrowaÂ³em informacje ukryte w treÂ¶ci
Apokalipsy, czego nikt przez 2000 lat nie uczyniÂ³. CzesÂ³aw MiÂ³osz po dwudziestu latach pracy z bibliÂ± stwierdziÂ³
jedynie, Â¿e Apokalipsa jest zaszyfrowana.      WyraziÂ³ to w takich sÂ³owach cyt; "Niech nikt sobie nie wyobraÂ¿a,
Â¿e Apokalipsa nie jest zaszyfrowana".     Takim odpowiednim do rozszyfrowania tekstÃ³w biblijnych jezykiem jest
jÃªzyk polski. Czy jest drugi taki obecnie poÂ¶rÃ³d jÃªzykÃ³w Â¶wiata sam szukaj, ja nie znam a to z tego wzglÃªdu,
Â¿e nie znam innych jÃªzykÃ³w poza polskim.      W polskim mogÃª przekazaÃ¦ caÂ³Â± wiedzÃª od Boga StwÃ³rcy.      
Czy mÃ³gÂ³bym to samo uczyniÃ¦ w innych jÃªzykach?     
            Dalej napisaÂ³eÂ¶, cyt; Jan- "Po wtore i najwaÂ¿niejsze, drogi Andrzeju, kompletnie nie pojmujesz poezji." 
            SÂ³usznÂ± napisaÂ³eÂ¶ tÃª uwagÃª, ja nie pojmujÃª poezji.      Ale jak sÂ±dzisz, czy powinienem jÂ±
pojmowaÃ¦? Czy sÂ±dzisz, Â¿e dysponujÃª czasem na poezjÃª?      Dla mnie to nie jest najwaÂ¿niejsze, zajmujÃª siÃª
zupeÂ³nie czymÂ¶ innym, co nie oznacza, Â¿e nie szanujÃª poetÃ³w i czytajÂ±cych.      Sprawa poezji w odniesieniu do
potencjaÂ³u mojej Â¶wiadomoÂ¶ci przedstawia sie zupeÂ³nie inaczej niÂ¿ u innych ludzi.      W trakcie mojego
pierwszego kontaktu duchowego z Bogiem StwÃ³rcÂ±, ostatnim elementem tego kontaktu byÂ³a rzecz, ktÃ³ra
wÃ³wczas dla mnie przedstawiaÂ³a siÃª w przykrych odczuciach.      Mianowicie otrzymaÂ³em informacjÃª, Â¿e nie
mogÃª wiÃªcej czytaÃ¦ Â¿adnych ksiÂ±Â¿ek.      W zwiÂ±zku z tym od 31 lat nie przeczytaÂ³em juÂ¿ Â¿adnej
ksiÂ±Â¿ki.      Teraz wiem, jak to byÂ³o waÂ¿ne, ale wtedy ta sprawa byÂ³a dla mnie przykra.      Jak w przyszÂ³oÂ¶ci
siÃª okazaÂ³o, poezja nie jest dziedzinÂ± z tych, na drodze do zrozumienia Â¼rÃ³dÂ³a.      Gdybym uparcie wracaÂ³ do
ksiÂ±Â¿ek, ktÃ³re wczeÂ¶niej przeczytaÂ³em, wprowadzaÂ³bym we wÂ³asnÂ± Â¶wiadomoÂ¶Ã¦ ograniczenia
wysublimowanych zdolnoÂ¶ci, jakie musiaÂ³em osiÂ±gnÂ±Ã¦.      MÃ³j umysÂ³ przez 12 lat po pierwszym kontakcie
duchowym, zostaÂ³ przetransformowany w takim zakresie zdolnoÂ¶ci i pojemnoÂ¶ci, bym mÃ³gÂ³ zgÂ³ÃªbiaÃ¦
tajemnice Â¼rÃ³dÂ³a.      Teraz po trzydziestu latach potrafiÃª przekazaÃ¦ wszystko z obszarÃ³w zwiÂ±zanych z
duchowoÂ¶ciÂ±.      Wszystko, czego by sobie Â¿yczyÂ³ BÃ³g StwÃ³rca, lub to, czego Â¿yczÂ± sobie ludzie w tych
tematach.      KaÂ¿dÂ± informacjÃª jestem w stanie udowodniÃ¦ i uzasadniÃ¦.      Czy nadal uwaÂ¿asz, Â¿e niezbÃªdne
jest mi pojmowanie poezji?       
  
  NastÃªpnie napisaÂ³eÂ¶, cyt; Jan- "potem zainteresujcie siÃª mistycznym i gematrycznym wymiarem sÂ³ow takich jak
agape i ahawa (ahaba), a potem dopiero napiszcie komentarze"  
  Agape - symbol miÂ³oÂ¶ci maÂ³Â¿onka lub rodziny, owszem tym sÂ³owem z biegiem czasu i dodatkowo okreÂ¶lano
rÃ³wnieÂ¿ uczucie do czynnoÂ¶ci, przyjaÂ¼ni, miÂ³oÂ¶ci braterskiej, rÃ³wnieÂ¿ miÂ³oÂ¶ci intymnej.  ChrzeÂ¶cijaÃ±ie
okreÂ¶lali tym sÂ³owem miÂ³oÂ¶Ã¦ boskÂ± czy chrystusowÂ± do ludzi, rÃ³wnieÂ¿ przymierze miÂ³oÂ¶ci Boga do ludzi.
 ZwrÃ³Ã¦ uwagÃª na zakres zdarzeÃ± Â¿yciowych, jaki szeroki obszar tych zdarzeÃ± to sÂ³owo obejmuje.  W tym
miejscu naleÂ¿y zadaÃ¦ podstawowe pytanie; czy te wszystkie zdaÂ¿enia posiadajÂ± taki sam najwyÂ¿szy potencjaÂ³,
taki jak wskazany w tym zdaniu?  
            cyt; "MiÂ³oÂ¶Ã¦ zaczyna siÃª wtedy, kiedy szczÃªÂ¶cie drugiej osoby staje siÃª waÂ¿niejsze niÂ¿ twoje."      W
tym temacie jest drugi rÃ³wnie waÂ¿ny aspekt, statystyka dotyczÂ±ca odniesienia do sÂ³owa miÂ³oÂ¶Ã¦ ogÃ³Â³u
spoÂ³eczeÃ±stwa.        
  Do poznania a tym bardziej uznania przez wiÃªkszoÂ¶Ã¦ spoÂ³eczeÃ±stwa (jÂ±, jego, jako istotne w ich Â¿yciu) nie
wystarczy, Â¿e Â¶wiatowy, ogÃ³lnie znany autor poezji napisze wybitne dzieÂ³o.  Nie bÃªdzie ono waÂ¿yÂ³o w
sposÃ³b decydujÂ±cy a nawet w sposÃ³b istotny na Â¿yciu wiÃªkszoÂ¶ci. WiÃªkszoÂ¶Ã¦ nie sÂ³yszaÂ³a o poezji.  Z
miÂ³oÂ¶ciÂ± jest na odwrÃ³t, kaÂ¿dego to sÂ³owo interesuje.  Statystyka jest tu nieubÂ³agalna, praktycznie kaÂ¿dy
czÂ³owiek to sÂ³owo zna, kaÂ¿dy chce przeÂ¿ywaÃ¦ miÂ³oÂ¶Ã¦.  W tym momencie ponownie naleÂ¿y zadaÃ¦

http://www.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=346&title=-ROZPRAWA-NA-TEMAT-MILOSCI

Page 2/5

MemHT Portal

http://www.memht.com


Andrzej Struski
http://www.andrzejstruski.com

niesÂ³ychanie waÂ¿ne pytanie;   Z czym przeciÃªtnemu czÂ³owiekowi kojarzy siÃª sÂ³owo miÂ³oÂ¶Ã¦?  Nie wiem czy
byÂ³y czynione badania statystyczne w tej sprawie, ale jestem pewny, Â¿e odpowiedÂ¼ w 9 na 10 przypadkÃ³w
byÂ³aby â€“ z miÂ³oÂ¶ciÂ± do meÂ¿a, Â¿ony, kochanka, kochanki, rodziny, dzieci, kobiety, mÂ±Â¿czyzny, cÃ³rki,
syna, ojca, matki, brata, siostry, babki, dziadka itd. To, By ktoÂ¶ na tak zadane pytanie odniÃ³sÂ³ siÃª w odpowiedzi do
"miÂ³oÂ¶ci bezwarunkowej" symbolizujÂ±cej wszelkie inne "miÂ³oÂ¶ci" jest maÂ³o prawdopodobne.  Dopiero po
sugestii, typu â€“ a do przyrody, do przyjaciela, odpowiadajÂ±cy powiedzieliby  "no rÃ³wnieÂ¿".  Wiesz co to oznacza?
Â¯e ludzie sÂ³owo miÂ³oÂ¶Ã¦ kojarzÂ± w konkretny sposÃ³b z sytuacjami jakie wydaÂ¿ajÂ± siÃª pomiÃªdzy ludÂ¼mi.  
Nie w stosunku do drzewa, czy kota itd. Itp. 
  SÂ³owo miÂ³oÂ¶Ã¦, dla ogÃ³Â³u spoÂ³eczeÃ±stwa posiada jednoznacznÂ± konotacjÃª a dotyczy ona spraw miÃªdzy
ludzkich.  Partner i rodzina, to jest obszar miÂ³oÂ¶ci dla absolutnej wiÃªkszoÂ¶ci ludzi.  MiÂ³oÂ¶Ã¦ bezwarunkowa
obejmuje obszary wÂ±skiej grupy.  JeÂ¿eli nie wierzysz przeprowadÂ¼ stosowne badania statystyczne.  Te moje
stwierdzenia nie oznaczajÂ±, Â¿e ja jestem przeciwny ludziom, ktÃ³rzy w swoim Â¿yciu dziaÂ³ajÂ±
psychoemocjonalnie w obszarach miÂ³oÂ¶ci bezwarunkowej.  KaÂ¿dy ma do tego prawo.  Ja jedynie jestem przeciwny
korzystaniu z takiego samego okreÂ¶lenia sÂ³ownego (uÂ¿ywaniu sÂ³owa miÂ³oÂ¶Ã¦) w stosunku do  postaw
emocjonalnych nie dotyczÂ±cych stanÃ³w emocjonalnych tworzÂ±cych siÃª pomiÃªdzy ludÂ¼mi.  BÃ³g tego zabrania a
ja uwaÂ¿am, Â¿e takie dziaÂ³anie, polegajÂ±ce na okreÂ¶laniu rÃ³Â¿nych stanÃ³w tÂ± samÂ± nazwÂ± jest
niewÂ³aÂ¶ciwe i obniÂ¿a wartoÂ¶Ã¦ stanu najwaÂ¿niejszego, tu Â¼rÃ³dÂ³owego. Froma miÂ³oÂ¶ci miÃªdzyludzkiej
jest jednym z filarÃ³w w obszarach Â¼rÃ³dÂ³a.  Jest w planie twÃ³rcÃ³w jako filar.  Rozmydlanie jej wartoÂ¶ci, to co
czyni PaweÂ³ "apostoÂ³" jest dziaÂ³aniem przeciwko potrzebom Boga StwÃ³rcy i przeciwko speÂ³nieniu przez
czÂ³owieka funkcji emocjonalnych niezbÃªdnych dla duszy.  Hymn o miÂ³oÂ¶ci autorstwa PawÂ³a "apostoÂ³a", jest w
rzeczywistoÂ¶ci dzieÂ³em Lucyfera.  TreÂ¶ci zawarte w tym hymnie sprowadzajÂ± rozumienie sÂ³owa miÂ³oÂ¶Ã¦, czyli
rozumienie samej miÂ³oÂ¶ci do stanÃ³w Â¶rednich, kiedy wogÃ³le lub tylko sporadycznie moÂ¿e wystapiÃ¦ stan euforii
miÂ³oÂ¶ci.  Dusza otrzyma mateiÃª emocjonalnÂ± wyÂ³Â±cznie wytworzonÂ± w stanach euforii miÂ³oÂ¶ci lub
szczÃªÂ¶cia.  Jak Â³atwo pozbawiÃ¦ czÂ³owieka doznawania takich euforycznych stanÃ³w emocjonalnych powinien
wiedzieÃ¦ kaÂ¿dy.  MiÂ³oÂ¶Ã¦ czÂ³owieka do czÂ³owieka umozliwia tworzenie takich euforycznych stanÃ³w w iloÂ¶ci
wielokrotnie wiÃªkszej,  niÂ¿ kontakty bezwarunkowe zwane "miÂ³oÂ¶ciÂ± bezwarunkowÂ±.  W tym aspekcie, jest
zlokalizowany caÂ³y problem. 
  Wniosek moÂ¿e byÃ¦ tylko jeden (statystycznie rzecz biorÂ±c a Bogu StwÃ³rcy o to wÂ³aÂ¶nie chodzi), Â¿e
prawdziwa wartoÂ¶Ã¦ sÂ³owa miÂ³oÂ¶Ã¦ zostaÂ³a poniÂ¿ona. Tak, poniÂ¿ona, by nie uÂ¿yÃ¦ tu bardziej dosadnych
okreÂ¶leÃ±. PoniÂ¿ona przez takich mÂ±drali jak PaweÂ³ "apostoÂ³", tudzieÂ¿ wielu innych w historii. PublikujÃª to z
caÂ³Â± odpowiedzialnoÂ¶ciÂ± i w myÂ¶l sÂ³Ã³w Boga StwÃ³rcy, ktÃ³ry przekazaÂ³ odpowiednie informacje
dotyczÂ±ce tej sprawy w ukrytej treÂ¶ci Apokalipsy.  
  Powiesz, a co komu przeszkadza, Â¿e ja bÃªdÃª sobie mÃ³wiÂ³ miÂ³oÂ¶Ã¦, gdy myÂ¶lÃª o przyrodzie. Nic nikogo to
nie powinno obchodziÃ¦, ale wyÂ³Â±cznie do momentu, gdy twoje sÂ³owa stajÂ± siÃª publiczne. SÂ³yszÂ±c je, jednemu
to przeleci obok ucha, inny usÂ³yszy i zaakceptuje a jeszcze inny zacznie roztrzÂ±saÃ¦ niewygodny problem. I o to w
tym wszystkim chodzi Lucyferowi, by zasiaÃ¦ ziarno problemu, konfliktu niepokoju itd w rÃ³Â¿nych sprawach. Na ziemi
w Â¶wiadomoÂ¶ci czÂ³owieka zostaÂ³o wbitych wiele takich rÃ³Â¿nych igieÂ³ek. PojedyÃ±cza niewiele niszczy,
konfliktuje lub problemuje, ale wszystkie razem utworzyÂ³y istniejÂ±ce stany zachowaÃ± emocjonalnych, obecnie
Â¿yjacej spoÂ³ecznoÂ¶ci.  
  A ta igieÂ³ka o ktÃ³rÂ± dysputÃª toczymy to juÂ¿ prawdziwa szpila, jakÂ± i Neptun by nie pogardziÂ³. W ten sposÃ³b
("dzieÂ³o" pawÂ³owe) piekÂ³o prawdziwie przyszpiliÂ³o czÂ³owieka.  PaweÂ³ nie byÂ³ pierwszym, ktÃ³ry mÂ±ciÂ³ w
temacie miÂ³oÂ¶ci, historia mÃ³wi o wielu jego poprzednikach.  Ale On, PaweÂ³ daÂ³ z siebie wszystko, prawdziwe
mistrzostwo manipulacji.  Nikt z was nie widzi w tym hymnie o miÂ³oÂ¶ci problemu i to byÂ³o najwazniejsze, ukryÃ¦
gÂ³Ãªboko szpilÃª, prosto w serce wbitÂ±.  Ten pawÂ³owy twÃ³r jest filarem chrzescijaÃ±stwa, religii miÂ³oÂ¶ci i
Â¶mierci zresztÂ± rÃ³wnieÂ¿. Odpowiedz mi Janie; dlaczego BÃ³g StwÃ³rca tÃª religiÃª okreÂ¶la mianem bestii
siedmiogÂ³owej, biskupÃ³w nazywa wprost kÂ³amcami a kult maryjny wszeteczeÃ±stwem.  Dlaczego Jezus na
kapÂ³anÃ³w chrzeÂ¶cijaÃ±skich mÃ³wi â€“ mordercy? CzyÂ¿by siÃª Bogu sÂ³owo miÂ³oÂ¶Ã¦ nie podobaÂ³o? Tak
gÂ³Ãªbiej patrzÂ±c, to w tej religii duÂ¿o siÃª mÃ³wi o miÂ³oÂ¶ci, ale sprÃ³buj przyszpiliÃ¦ jakiegÂ¶ chrzeÂ¶cijanina, to
ci takÂ± nienawiÂ¶Ã¦ pokaÂ¿e, Â¿e w piÃªty pÃ³jdzie.  I moÂ¿e o to w tym hymnie chodziÂ³o â€“ rozcieÃ±czyÃ¦
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miÂ³oÂ¶Ã¦.  Z tÂ± miÂ³oÂ¶ciÂ± w chrzeÂ¶cijaÃ±stwie jest tak jak z zupÂ±, kiedy ktoÂ¶ ci do garnka doleje kubeÂ³
wody. 
  WspomniaÂ³eÂ¶ o drugim sÂ³owie; Jan- Ahawa, ktÃ³re tak samo jak Agape znaczÂ± dokÂ³adnie tyle samo co sÂ³owo
polskie miÂ³oÂ¶Ã¦. To jest po prostu tÂ³umaczenie sÂ³owa a nie dodawanie wartoÂ¶ci niezbÃªdnej do jego
zrozumienia. 
  "Ahawa matachila ka'aszer ha-oszer szel ha-adam ha acher hofech ilhoit chaszuw mi-ze szelcha"  â€“ "MiÂ³oÂ¶Ã¦
zaczyna siÃª wtedy, kiedy szczÃªÂ¶cie drugiej osoby staje siÃª waÂ¿niejsze niÂ¿ twoje."  
  SÂ±dzÃª, Â¿e ten, tu przytoczony wpis powinien daÃ¦ Tobie Janku duÂ¿o do myÂ¶lenia.  ZwrÃ³Ã¦ uwagÃª na
waÂ¿nÂ± kwestiÃª w tej sprawie. Czy istnieje "miÂ³oÂ¶Ã¦ bezwarunkowa" o wiÃªkszym potencjale niÂ¿ ten w cytacie
wskazany? Odpowiem z gÃ³ry, nie nie istnieje dla normalnego czÂ³owieka nic ponad jego szczÃªÂ¶cie chyba, Â¿e
chodzi o szczÃªÂ¶cie adwersarza miÂ³oÂ¶ci. Adwersarza warunkujÂ±cego potencjaÂ³ miÂ³oÂ¶ci, dla takiej osoby
zakochany zrobi wszystko. Jak widzisz miÂ³oÂ¶Ã¦ warunkowa jest zupeÂ³nie czymÂ¶ innym niÂ¿ kontakty
bezwarunkowe. 
  NapisaÂ³eÂ¶, cyt; Jan- "z caÂ³ym szacunkiem dla Andrzeja, pisze rzeczy nierozumne,"  
  - Piszesz nierozumne - a moÂ¿e inaczej pojÃªte?  
  Dalej napisaÂ³eÂ¶, cyt; 	Jan - "Przy okazji wyjawia, zapewne nieÂ¶wiadomie, iÂ¿ CAÂ£KOWICIE nie rozumie czym
jest MiÂ³oÂ¶c, sprowadzajÂ±c ja do ludzko-romansowego wymiaru"  
  I jeszcze napisaÂ³eÂ¶ â€“ cyt; Jan- "Fakt, cymbaÂ³ nie moze mÃ³wiÃ¦ wszelkimi jÃªzykami."  
  Dalej napisaÂ³eÂ¶, cyt; Jan- "Dodam jeszcze - nie powinien sie wypowiadaÃ¦ o rzeczach, na ktÃ³rych sie nie zna "  
   - Przyznasz, Â¿e piÃªknÂ± wiÂ±zankÃª mi zafundowaÂ³eÂ¶. 
  A tu napisaÂ³eÂ¶; cyt; Jan- "PokazaÂ³em Ci tylko, Â¿e sÂ³owo "cymbaÂ³" moze miec co najmniej dwa sensy"  
  â€“ wedÂ³ug pawÂ³owej, apostolskiej filozofii to ma jeszcze wiÃªcej sensÃ³w. 
  Tu napisaÂ³eÂ¶, cyt; Jan- "Najbardziej mnie rozbawilo to: " A moÂ¿e mÃ³wiÂ³bym jak bezduszny Profesor, bo
cymbaÂ³ z natury nie moÂ¿e mÃ³wiÃ¦ wszelkimi jÃªzykami. Czy staÂ³bym siÃª monetÂ± miedzianÂ±? - nie. moneta z
natury rzeczy nie mÃ³wi Â¿adnym jÃªzykiem a wyraÂ¿a siÃª jedynie cechÂ± swojej wartoÂ¶ci zapÂ³aty, lub
posiadania..." 
  - i Ty Janie mÃ³wisz, Â¿e ja nie znam siÃª na metaforze. 
  ReasumujÂ±c: MiÂ³oÂ¶Ã¦, sÂ³owo, ktore mÃ³wi o rzeczy najwaÂ¿niejszej dla Boga StwÃ³rcy, rÃ³wnie waÂ¿nej jak
sÂ³owo szczÃªÂ¶cie.  MiÂ³oÂ¶Ã¦ i szczÃªscie sÂ± dwoma stanami emocjonalnymi czÂ³owieka, dla ktÃ³rych zostaÂ³
zbudowany WszechÂ¶wiat i wyeksponowany CzÂ³owiek.  Te dwa stany i nic poza.  Wszystko inne co czÂ³owiek czuje i
co czyni to obszary, ktÃ³re majÂ± sÂ³uÂ¿yÃ¦ do tworzenia maksymalnej loÂ¶ci wystÃªpowania tych dwÃ³ch stanÃ³w
emocjonalnych a dodatkowo tych dwÃ³ch stanÃ³w w zakresie kiedy objawiajÂ± siÃª one euforiÂ±.  Czas trwania euforii
jest czasem Duszy i Boga StwÃ³rcy, wszystkie pozostaÂ³e to czas czÂ³owieka i ewentualnie kogoÂ¶ innego
wpÂ³ywajÂ±cego na postÃªpowanie emocjonalne czÂ³owieka.  Materia emocjonalna powstajÂ±ca w czasie trwania
euforii miÂ³oÂ¶ci lub szczÃªÂ¶cia jest rzeczÂ± materialnÂ±.  Istniejemy dla tworzenia materii szcÃªÂ¶cia i miÂ³oÂ¶ci.  Z
punktu widzenia potrzeb Duszy Â¿yjemy wyÂ³Â±cznie po to, by dostarczaÃ¦ Jej, Duszy, maksymalnÂ± iloÂ¶Ã¦ i w
najwyÂ¿szej jakoÂ¶ci. 
  Dusza wcielona w czÂ³owieka nie posiada Â¿adnego Â¶wiadomego, lub intelektualnego, ani duchowego kontaktu z
czÂ³owiekiem.  Nie posiada ona rÃ³wnieÂ¿ Â¿adnego kontaktu lub poÂ³Â±czenia z jakimkolwiek duchem, czy formami
duchowymi we wszechÂ¶wiecie.  Â¦rodowiska jakiego kolwiek Â¿ycia we wszechÂ¶wiecie nie sÂ± srodowiskiem Â¿ycia
duszy i nie istniejÂ± Â¿adne opcje bezpoÂ¶redniego kontaktu.  Z tej przyczyny wszelkie dziaÂ³ania czÂ³owieka na
planie rozwoju duchowego i intelektualnego skierowane na rozwuj duszy, lub dla Boga StwÃ³rcy sÂ± czystÂ± iluzjÂ±.  
Nic takie dziaÂ³ania nie wnoszÂ± a mogÂ± szkodziÃ¦ potrzebom Boga StwÃ³rcy i tak najczÃªÂ¶ciej siÃª dzieje.  Te
nienaturalne dla Â¶wiadomoÂ¶ci czÂ³owieka obszary duchowe w pierwszej chwili sÂ± ach â€“ och, ale czÃªsto te
kontakty otwierajÂ± nieznane problemy i zagroÂ¿enia wprowadzajÂ±c czÂ³owiekas w negatywne stany emocjonalne,
ktÃ³re niszczÂ± obszary szczÃªÂ¶cia a tym samym niszczÂ± potrzeby duszy.  W naturalnych warunkach utworzonych
przez TwÃ³rcÃ³w WszechÂ¶wiata, czyli w raju, czÂ³owiek nie znaÂ³ Â¿adnych duchÃ³w ani obszarÃ³w duchowych.  
Wszelkie tego typu kontakty a nastepnie wynikajÂ±ca z nich wiedza to dzieÂ³o Lucyfera. DzieÂ³o, ktÃ³ego celem byÂ³o
maksymalne ograniczenie wystÃªpowania stanÃ³w szczÃªÂ¶cia i miÂ³oÂ¶ci. Efekt jaki Lucyfer zamierzaÂ³ osiÂ±gnÂ±Ã¦
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niszczÂ±c naturalne Â¶rodowiska Â¿ycia czÂ³owieka z wcielonÂ± dzuszÂ± udaÂ³o mu siÃª w peÂ³ni osiÂ±gnÂ±Ã¦.  
WiÃªkszoÂ¶Ã¦ z mÂ³odych dusz wcielanych w czÂ³owieka nie moÂ¿e powrÃ³ciÃ¦ do swej rodziny w niebie. Dusza nie
moÂ¿e powrÃ³ciÃ¦ do rodziny dlatego, Â¿e nie mogÂ³a uzyskaÃ¦ odpowiednio duÂ¿o materii emocjonalnej w formie
jaka powstaje w czasie euforii szczÃªÂ¶cia lub miÂ³oÂ¶ci.  MÂ³oda Dusza nie mogÂ±c powrÃ³ciÃ¦ do nieba, rÃ³wnieÂ¿
nie mogÂ±c juÂ¿ byÃ¦ dalej wcielana, ma tylko jedno wyjÂ¶cie zostaÃ¦ odesÂ³ana do Â¶rodowiska Â¿ycia
spoÂ³ecznoÂ¶ci Lucyfera.  W taki sposÃ³b cywilizacja lucyfera powiÃªksza swojÂ± populacjÃª. 
  
  Andrzej Struski de Merowing 
  A.D. 20.08.2016.
 *
 *
 *
 
 Hymn o miÂ³oÂ¶ci - Â¦wiÃªty PaweÂ³ z Tarsu 1 Kor, 1-13. 
 czesc I wstÃªp.
 www.andrzejstruski.com/articles_345_Hymn-o-milosci.html  
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