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Â   KaÂ¿dy kocha tak, jak umie 
 Â Â  JuÂ¿ od urodzenia uczymy siÃª Â¿yÃ¦. To, jak rozwinie siÃª nasza Â¶wiadomoÂ¶Ã¦, zaleÂ¿y od osobiÂ¶cie
doÂ¶wiadczonych sytuacji. PotencjaÂ³ uczuÃ¦ i stan emocji, jaki niesie z sobÂ± kaÂ¿da doÂ¶wiadczona sytuacja
Â¿yciowa, moÂ¿e byÃ¦ czynnikiem tworzenia lub zmieniany stanu naszej Â¶wiadomoÂ¶ci.
 
 Â Â  Suma przeÂ¿ywanych wraÂ¿eÃ± i doÂ¶wiadczeÃ±, nieustannie ksztaÂ³tuje nasz charakter uczuciowy. Jednak
dla tworzenia Â¶wiadomoÂ¶ci najwaÂ¿niejszy okresem w Â¿yciu czÂ³owieka, jest czas dzieciÃ±stwa i dorastania. Gdy
czÂ³owiek po urodzeniu doÂ¶wiadcza pierwszych wraÂ¿eÃ±, jego Â¶wiadomoÂ¶Ã¦ jeszcze nie istnieje. W tym okresie,
kaÂ¿dy myÂ¶loksztaÂ³t wytworzony w splocie sÂ³onecznym, wiÂ±Â¿e siÃª magnetycznie w odpowiedniej dla niego
przestrzeni aury czÂ³owieka.
 
 Â Â  Tak podatnej na formowanie, magnetycznej przestrzeni w aurze juÂ¿ wiÃªcej nie bÃªdzie. KaÂ¿da nowa formacja
w postaci myÂ¶loksztaÂ³tu zbudowanego z wody poÂ¿ywienia, ktÃ³ra zagnieÂ¼dzi siÃª w aurze, stopniowo bÃªdzie
jÂ± wypeÂ³niaÂ³a. W konsekwencji, kolejne formacje napotkajÂ± obronÃª zasiedlonej juÂ¿ przestrzeni. WypchniÃªcie
ich, moÂ¿e nastÂ±piÃ¦ tylko w takiej sytuacji, gdy nowa formacja bÃªdzie posiadaÂ³a wiÃªkszy potencjaÂ³ emocjonalny.
 
 Â Â  PrzedstawiÂ³em w bardzo schematycznej postaci, ogÃ³lnÂ± zasadÃª powstawania i konfiguracji instrumentu
Â¶wiadomoÂ¶ci czÂ³owieka. W konkluzji do tego tematu, naleÂ¿y wyjaÂ¶niÃ¦, Â¿e proces kilkunastoletniego
formowania Â¶wiadomoÂ¶ci, bÃªdzie decydujÂ±cym na planie tworzenia miÂ³oÂ¶ci w caÂ³ym Â¿yciu czÂ³owieka.
 
 Â Â  CzÂ³owiek doznajÂ±cy odpowiednich bodÂ¼cÃ³w, uzyskuje okreÂ¶lone formy wzajemnych powiÂ±zaÃ± jako
postaÃ¦ zapisu przestrzennego, w Â¶wiadomoÂ¶ci. Rodzaj doznaÃ± determinuje formy zapisu, te z kolei, Â¶wiadczÂ± o
charakterze osobowoÂ¶ci uczuciowej czÂ³owieka.
 
 MoÂ¿na by siÃª pokusiÃ¦ i okreÂ¶liÃ¦ ogÃ³lne ramy wartoÂ¶ci, dla rodzaju doznaÃ± i doÂ¶wiadczeÃ±.
 
  Â   Dziecko - NiemowlÃª 
 1. DominujÂ± wraÂ¿enia przyjemne:
       Cielesne: - ciepÂ³o, wygodnie i odbiÃ³r komfortowego odczuwania kontaktu z otoczeniem.     DÂ¼wiÃªkowe: -
gÂ³os matki, ludzi i przyjemne Â³agodne dÂ¼wiÃªki.     Wzrokowe: - twarz matki rozpoznana po jej gÂ³osie, uÂ¶miech,
przyjemne kolory.     Smakowe: - przyjemna temperatura picia i jedzenia, uczucie sytoÂ¶ci.     Zapachy: - zapach, ktÃ³ry
pobudza odczuwanie przyjemnoÂ¶ci w trakcie doznaÃ±.  2. DominujÂ± wraÂ¿enia nieprzyjemne:
       Cielesne: - bÃ³l, zimno i niewygoda w odczuwaniu kontaktu z otoczeniem.     DÂ¼wiÃªkowe: - brak gÂ³osu matki,
nieprzyjemne dÂ¼wiÃªki doprowadzajÂ±ce do pÂ³aczu.     Wzrokowe: - brak kontaktu wzrokowego z miÂ³ym
otoczeniem, ludzie bardzo niemili.     Smakowe: - bardzo gorÂ±ce picie i czÃªsto wystÃªpujÂ±cy gÂ³Ã³d.     Zapachy: -
bardzo nieprzyjemne zapachy, ktÃ³re pobudzajÂ± nieprzyjemne doznania.  Â Â  PiÃªÃ¦ pozycji, ktÃ³re tworzÂ± zbiory
wartoÂ¶ci rÃ³Â¿nych wraÂ¿eÃ±. Jest to baza, do tworzenia zrÃªbÃ³w osobowoÂ¶ci uczuciowej. Ta podstawowa baza
w dalszym Â¿yciu dziecka, bÃªdzie siÃª rozszerzaÂ³a o dodatkowe wartoÂ¶ci w kaÂ¿dej grupie. CzÂ³owiek dorosÂ³y
bÃªdzie doÂ¶wiadczaÂ³ juÂ¿ bardzo szerokiego zakresu wraÂ¿eÃ± w tych obszarach Â¿ycia. Poza tym pozna jeszcze
inne, ktÃ³re istniejÂ± w postaci przekazywanej wiedzy i doÂ¶wiadczeniach innych ludzi.
 
 Â Â  SkrajnoÂ¶ci, jakie wystÃªpujÂ± pomiÃªdzy doznaniami przyjemnymi i nie przyjemnymi, na bazie tych obszarÃ³w
Â¿ycia to wrÃªcz nieograniczone moÂ¿liwoÂ¶ci, do budowania wzorcÃ³w uczuciowych i osobowoÂ¶ciowych. To, tak
obfite pole twÃ³rcze, pozwala na powstawanie indywidualnych osobowoÂ¶ci. Jednak nie gwarantuje i nie zabezpiecza
czÂ³owiekowi wÂ³aÂ¶ciwych moÂ¿liwoÂ¶ci, na planie inicjacji procesÃ³w uczuciowo myÂ¶lowych, ktÃ³re mogÂ±
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wyeksponowaÃ¦ miÂ³oÂ¶Ã¦.
 
 Â Â  Gdyby w trakcie tworzenia siÃª osobowoÂ¶ci dominowaÂ³y warunki korzystne w obszarach planu twÃ³rczego,
czÂ³owiek nie miaÂ³by problemÃ³w osobistych na drodze do tworzenia miÂ³oÂ¶ci. Jednak takie warunki to
zamierzchÂ³a przeszÂ³oÂ¶Ã¦. IstniaÂ³y one tylko w Â¶rodowisku Raju. Tu na ziemi mogÂ± wystÂ±piÃ¦ tylko
sporadycznie, gdy rodzice speÂ³niÂ± wszystkie niezbÃªdne warunki w czasie rozwoju osobowoÂ¶ci dziecka.
 
 Â Â  Na ogÃ³Â³ w czasie rozwoju mÂ³odego czÂ³owieka, objawia siÃª zdecydowany brak dominacji korzystnych
warunkÃ³w. W zwiÂ±zku z takÂ± stanem, wielu ludzi nie moÂ¿e wytworzyÃ¦ wÂ³aÂ¶ciwych relacji w stosunku do
sytuacji, jakie istniejÂ± w ich otoczeniu. Brak relacji oznacza trudnoÂ¶ci w tworzeniu miÂ³oÂ¶ci. SÂ± ludzie, ktÃ³rzy
poszukujÂ± adwersarza w postaci duchowej lub mitu, jako jego zastÃªpstwa.
 
 Â Â  Jednak tego typu relacje, gdzie niezbÃªdny do otwarcia procesu uczuciowego adwersarz (tu obiekty wierzeÃ± lub
kultu), sÂ± poza zasiÃªgiem naturalnej formy kontaktu, nie zabezpieczajÂ± wÂ³aÂ¶ciwego efektu w postaci miÂ³oÂ¶ci.
Na ogÃ³Â³ efektem jest poddaÃ±stwo duchowe, oparte na obwarowaniach, ktÃ³re ograniczajÂ± prawa czÂ³owieka.
Taka zaleÂ¿noÂ¶Ã¦ nie daje nic w zamian za miÂ³oÂ¶Ã¦, ktÃ³ra jest wykradana czÂ³owiekowi.
 
 Â Â  Procedura kradzieÂ¿y materii emocjonalnej przez istoty duchowe, zwana wampiryzmem, jest skutecznie ukrywana
przed Â¶wiadomoÂ¶ciÂ± czÂ³owieka. Manipulacje na poziomie Â¶wiadomoÂ¶ci, doprowadziÂ³y do jej zniewolenia a
umysÂ³em czÂ³owieka zawiaduje iluzja. Taki czÂ³owiek, myÂ¶lÂ±c i dziaÂ³ajÂ±c w dobrej wierze, przyjmuje wartoÂ¶ci
kultowe i mityczne jako speÂ³nienie nadziei i zadoÂ¶Ã¦ uczynienie za braki w naturalnych warunkach Â¿ycia.
 
 Â Â  Â¯aden z tych zaÂ¶lepionych niewolnikÃ³w ciemnych mocy duchowych, nie rozumie, Â¿e jego pieniactwo na
czeÂ¶Ã¦ religii jest sterowane przez demony. Zniewolony umysÂ³, przyjmuje za dobrÂ± monetÃª przekazy duchowe,
ktÃ³re wpajajÂ± mu do zaÂ¶lepionej Â¶wiadomoÂ¶ci, Â¿e to wszystko pochodzi od Boga. Tacy â€žwybraÃ±cy
duchowiâ€• z przekazÃ³w astralnych, wznoszÂ± siÃª na wyÂ¿yny pychy i nie baczÂ±c na nielogicznoÂ¶Ã¦ wÂ³asnych
sÂ³Ã³w, nasilajÂ± pieniactwo na czeÂ¶Ã¦ demonÃ³w w przekonaniu, Â¿e wychwalajÂ± boga. A w najgorszym razie,
Â¿e wychwalajÂ± Jego wysÂ³annikÃ³w, lub chociaÂ¿by Â¶wiÃªtych.
 
 Â Â  RzucajÂ± na szalÃª wartoÂ¶Ã¦ najwiÃªkszÂ±, prawo czÂ³owieka do wÂ³asnej miÂ³oÂ¶ci. PracujÂ± na ziemskim
padole uczuÃ¦, zniszczonym przez ciemne moce. SÂ± Â¶wiÃªcie przekonani, Â¿e oferujÂ± zastÃªpstwo w miejsce
braku miÂ³oÂ¶ci. ProponujÂ± miÂ³oÂ¶Ã¦ bezwarunkowÂ±, by zadowoliÃ¦ zmysÂ³y czÂ³owieka. Lecz zmysÂ³y to nie
uczucia, miÂ³oÂ¶Ã¦ w zmysÂ³ach nie powstaje, tam jest tylko nadzieja. To ona jest przynÃªtÂ±, dla rzesz
zaÂ¶lepionych.
 
 Â Â  Co to jest miÂ³oÂ¶Ã¦ bezwarunkowa?
 Â Â  PrzecieÂ¿ niezbÃªdne warunki, tak waÂ¿ne sÂ±, by czÂ³owiek mÃ³gÂ³ miÂ³oÂ¶Ã¦ tworzyÃ¦.
 Â Â  
 Jak powstaje miÂ³oÂ¶Ã¦ bezwarunkowa?
 Â Â  Gdzie jest przy tobie, ten miÂ³y adwersarz, niezbÃªdny zawsze. Bez niego miÂ³oÂ¶ci nie ma, bez niego nawet
uczuÃ¦ nie przekaÂ¿esz, bo go nie czujesz.
 
 Â Â  Co to za miÂ³oÂ¶Ã¦ bezwarunkowa?
 Â Â Â  KtÃ³rÂ± BÃ³g tworzy lub duch Â¶wiÃªty, bez ciaÂ³a i ducha razem.
 
 Â Â  Nie ma miÂ³oÂ¶ci bezwarunkowej.
 
 Â Â  Jest tylko miÂ³oÂ¶Ã¦, ktÃ³ra wymaga warunkÃ³w, inaczej nie zaistnieje. Chyba, Â¿e w zaÂ¶lepionym umyÂ¶le,
boskiego pieniacza.
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 Â Â  Lecz to nie jest miÂ³oÂ¶Ã¦, to nawet nie jest szyld miÂ³oÂ¶ci, to jest oszustwo. Oszustwo tych, co prawa Boga
chcÂ± zmieniaÃ¦. Oszustwo tych, co czÂ³owieka chcÂ± praw do miÂ³oÂ¶ci pozbawiÃ¦.
 
 Â Â  MiÂ³oÂ¶Ã¦ to prawo czÂ³owieka i on jedynie jej twÃ³rcÂ± z Â³aski Boga jest, jeÂ¿eli wszystkie warunki speÂ³ni.
 Â  
 A one to:
       CiaÂ³o i Duch razem i nierozÂ³Â±czne do Â¶mierci.     MÃ³zg     Â¦wiadomoÂ¶Ã¦     Splot sÂ³oneczny     
NadÂ¶wiadomoÂ¶Ã¦     PodÂ¶wiadomoÂ¶Ã¦     Adwersarz miÂ³y jemu.  Jeden z tych siedmiu warunkÃ³w
niespeÂ³niony i Â¿adnej miÂ³oÂ¶ci nie ma.
 
 CÃ³Â¿, wiÃªc oznacza miÂ³oÂ¶Ã¦ bezwarunkowa?
 
 Â©Â Andrzej Struski de merowing.
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