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Â   MiÂ³oÂ¶Ã¦ i jej brak 
 Jak powstaje, kto jÂ± tworzy i kto buduje jej iluzje, w postaci miÂ³oÂ¶ci bezwarunkowej.
 MiÂ³oÂ¶Ã¦ jest efektem procesu uczuciowego, ktÃ³ry swoje dziaÂ³anie wiÂ±Â¿e z istnieniem przyczyn. MuszÂ± byÃ¦
one, zgodne z osobowoÂ¶ciÂ± czÂ³owieka. Takie zewnÃªtrzne przyczyny, odpowiadajÂ±ce potrzebom uczuciowym
czÂ³owieka, sÂ± niezbÃªdnymi warunkami do zaistnienia procesu uczuciowego, ktÃ³ry w efekcie wytworzy miÂ³oÂ¶Ã¦.
 
 Efekt miÂ³oÂ¶ci, moÂ¿e zaistnieÃ¦ tylko i wyÂ³Â±cznie w odpowiednio rozbudowanym systemie psycho â€“
emocjonalnym. PostaÃ¦, ktÃ³ra tworzy miÂ³oÂ¶Ã¦, posiadaÃ¦ musi, odpowiednie instrumenty skÂ³adowe systemu
psycho â€“ emocjonalnego. W przypadku czÂ³owieka, sÂ± to takie instrumenty jak;
       MÃ³zg     NadÂ¶wiadomoÂ¶Ã¦     PodÂ¶wiadomoÂ¶Ã¦     Splot sÂ³oneczny     Â¦wiadomoÂ¶Ã¦  Z poÂ¶rÃ³d
wszystkich istot, jakie Â¿yjÂ± we wszechÂ¶wiecie, czÂ³owiek jest postaciÂ± najbardziej bogatÂ±, biorÂ±c pod uwagÃª
zakres i jakoÂ¶Ã¦ tworzenia emocji. Tylko czÂ³owiek posiada taki komplet, ktÃ³ry jest zÂ³oÂ¿ony z piÃªciu
instrumentÃ³w systemu psycho â€“ emocjonalnego. Dowodem na zasadnoÂ¶Ã¦ postawienia takiego wniosku, jest
charakter budowy kaÂ¿dego z tych piÃªciu instrumentÃ³w.
 
 O ile mÃ³zg posiada wiÃªkszoÂ¶Ã¦ przedstawicieli Â¶wiata istot, to pozostaÂ³e cztery instrumenty, nie sÂ± juÂ¿ tak
popularnym zjawiskiem. Kolejnym instrumentem, ktÃ³rego posiadanie moÂ¿na przypisaÃ¦ wielu Â¿yjÂ±cym istotom,
jest Â¶wiadomoÂ¶Ã¦. Jednak rÃ³Â¿nice, jakie istniejÂ± na planie Â¶wiadomoÂ¶ci, sÂ± rÃ³wnie duÂ¿e, jak duÂ¿a jest
obfitoÂ¶Ã¦ objawÃ³w Â¿ycia.
 
 Â¦wiadomoÂ¶Ã¦, ktÃ³ra pozwala na inicjacjÃª procesÃ³w uczuciowych w efekcie tworzÂ±cych miÂ³oÂ¶Ã¦, musi byÃ¦
Â¶wiadomoÂ¶ciÂ± o charakterze osobowoÂ¶ci uczuciowej. PostaÃ¦, ktÃ³ra posiada takÂ± Â¶wiadomoÂ¶Ã¦, musi mieÃ¦
wypracowanÂ± zdolnoÂ¶Ã¦ postrzegania wÂ³asnej wartoÂ¶ci i wartoÂ¶ci przyczyn. Takich przyczyn, ktÃ³re w
wystarczajÂ±cym stopniu pobudzÂ± zainteresowanie a nastÃªpnie zaangaÂ¿owanie siÃª w zwiÂ±zek, odpowiadajÂ±cy
poziomowi miÂ³oÂ¶ci.
 
 Brak wystarczajÂ±co rozbudowanej wartoÂ¶ci osobistej postaci, uniemoÂ¿liwia wÂ³aÂ¶ciwy przebieg procesu
uczuciowego tworzÂ±cego miÂ³oÂ¶Ã¦. W takim kontekÂ¶cie, wartoÂ¶Ã¦ uczuciowa Â¶wiadomoÂ¶ci jest czynnikiem
kwalifikujÂ±cym. Tylko taka postaÃ¦ bÃªdzie mogÂ³a tworzyÃ¦ miÂ³oÂ¶Ã¦, ktÃ³ra osiÂ±gnie wystarczajÂ±co
rozwiniÃªtÂ± wÂ³asnÂ± wartoÂ¶Ã¦ osobistÂ±. Tylko taka postaÃ¦, ktÃ³ra w swojej Â¶wiadomoÂ¶ci posiada rozwiniÃªte
pozytywne cechy uczuciowe.
 
 Jest to, charakter osobowoÂ¶ci uczuciowej, ktÃ³ra dodatkowo wiÂ±Â¿e siÃª z moÂ¿liwoÂ¶ciÂ± oceny wÂ³asnych
stanÃ³w uczuciowych i emocjonalnych. Do zaistnienia takiego rodzaju charakteru postaci, niezbÃªdnym jest posiadanie,
nie tylko mÃ³zgu i odpowiedniej Â¶wiadomoÂ¶ci, ale rÃ³wnieÂ¿ posiadania zdolnoÂ¶ci myÂ¶lenia.
 
 Tu opisana postaÃ¦, ktÃ³ra dziÃªki swej zÂ³oÂ¿onoÂ¶ci moÂ¿e tworzyÃ¦ miÂ³oÂ¶Ã¦, przekracza moÂ¿liwoÂ¶Ã¦
procesÃ³w naturalnej ewolucji. NaleÂ¿y wykluczyÃ¦ z tego zaszczytnego grona twÃ³rcÃ³w miÂ³oÂ¶ci, wszystkie
naturalnie wyewoluowane istoty we wszechÂ¶wiecie. Procesy myÂ¶lowe, ktÃ³re posiadajÂ± wraÂ¿liwoÂ¶Ã¦
uczuciowÂ± i dysponujÂ± opcjÂ± samooceny wÂ³asnej postawy uczuciowej, nie rozwinÂ± siÃª w naturze.
 
 Procesy takie zaistniejÂ± tylko, gdy tu opisywana postaÃ¦ posiada dodatkowy umysÂ³. UmysÂ³, ktÃ³ry jest
podporzÂ±dkowany Â¶wiadomoÂ¶ci. JednakÂ¿e nie moÂ¿e on istnieÃ¦ jako czÃªÂ¶Ã¦ Â¶wiadomoÂ¶ci. Bo w takim
przypadku, poszerzaÂ³by zakres dziaÂ³ania opcji Â¶wiadomoÂ¶ci, nie realizujÂ±c wÂ³aÂ¶ciwie samooceny uczuciowej.
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 NaleÂ¿y przyjÂ±Ã¦, Â¿e postaÃ¦, ktÃ³ra ma tworzyÃ¦ miÂ³oÂ¶Ã¦, musi posiadaÃ¦ kolejny trzeci instrument w skÂ³adzie
psycho â€“ emocjonalnym. Musi byÃ¦ to instrument poza Â¶wiadomy a z tego wynika, Â¿e nie moÂ¿e byÃ¦ zwiÂ±zany
w sposÃ³b biologiczny z postaciÂ±.
 
 W taki sposÃ³b, odkrywamy rzecz szczegÃ³lnÂ±. TwÃ³rca miÂ³oÂ¶ci musi realizowaÃ¦ swoje Â¿ycie, nie tylko na
planie ciaÂ³a biologicznego. By odpowiedni proces myÂ¶lenia mÃ³gÂ³ zaistnieÃ¦, niezbÃªdna jest sfera duchowa, tu
objawiana w postaci umysÂ³u poza Â¶wiadomego.
 
 Dowodem na niezbÃªdnoÂ¶Ã¦ dziaÂ³ania umysÂ³u poza Â¶wiadomego, jest koniecznoÂ¶Ã¦ realizacji procesÃ³w,
samokontroli stanÃ³w uczuciowych. Procesy uczuciowe, ktÃ³re powinny byÃ¦ kontrolowane, sÂ± realizowane na planie
Â¶wiadomoÂ¶ci postaci. By skutecznie mogÂ³y byÃ¦ kontrolowane, musi istnieÃ¦ taki instrument, ktÃ³ry posiada
wiÃªkszÂ± szybkoÂ¶Ã¦ reakcji, niÂ¿ te, ktÃ³re przebiegajÂ± w Â¶wiadomoÂ¶ci.
 
 Â¦wiadomoÂ¶Ã¦ istnieje w przestrzeni biopola i aury. Procesy szybsze muszÂ± dziaÂ³aÃ¦ w przestrzeni o mniejszym
zagÃªszczeniu masy, niÂ¿ ta, jakÂ± charakteryzujÂ± siÃª, biopole i aura.
 
 W ocenie stanu istoty, ktÃ³ra moÂ¿e tworzyÃ¦ procesy uczuciowe a w ich efekcie miÂ³oÂ¶Ã¦, doszliÂ¶my w tym opisie
do granicy moÂ¿liwoÂ¶ci rozwoju istoty biologicznej. Jednak czÂ³owiek jest istotÂ± biologicznÂ± a zarazem postaciÂ±
zdolnÂ± do tworzenia miÂ³oÂ¶ci. Jak to wytÂ³umaczyÃ¦?
 
 Wniosek moÂ¿e byÃ¦ tylko jeden. CzÂ³owiek jest postaciÂ±, ktÃ³ra oprÃ³cz swego fizycznego aspektu, posiada
dodatkowo, aspekt, lub aspekty postaci duchowej. Tylko w tej przestrzeni, moÂ¿e byÃ¦ zrealizowany umysÂ³ poza
Â¶wiadomy, niezbÃªdny do tworzenia procesÃ³w myÂ¶lowych, szybszych niÂ¿ te, ktÃ³re przebiegajÂ± w
Â¶wiadomoÂ¶ci.
 
 ReasumujÂ±c; te trzy instrumenty, mogÂ± realizowaÃ¦ procesy uczuciowe w efekcie, ktÃ³rych powstanie miÂ³oÂ¶Ã¦.
Lecz, bez kolejnego czwartego instrumentu, sama czynnoÂ¶Ã¦ twÃ³rcza materii emocjonalnej, jako objawu materialnego
na planie emocji, nie moÂ¿e byÃ¦ zrealizowana.
 
 Tym kolejnym instrumentem jest Splot sÂ³oneczny. Instrument, ktÃ³ry swoje dziaÂ³anie realizuje na planie postaci
biologicznej. A Â¶ciÂ¶lej okreÂ¶lajÂ±c, na planie biopola i magnetyzmu, postaci biologicznej. W jego przestrzeni
dziaÂ³ania z materiaÂ³u wodnego, pochodzÂ±cego z wody poÂ¿ywienia, powstajÂ± formacje myÂ¶lo ksztaÂ³tÃ³w. SÂ±
one wiÂ±zane magnetycznie, wedÂ³ug wzoru, jaki niesie proces myÂ¶lowo uczuciowy.
 
 W taki sposÃ³b, przedstawiÂ³em ogÃ³lny opis postaci, ktÃ³ra moÂ¿e tworzyÃ¦ emocje miÂ³oÂ¶ci. Taka postaÃ¦, nie
moÂ¿e zaistnieÃ¦ jako efekt naturalnej ewolucji. Do jej realizacji, jest niezbÃªdna ingerencja siÂ³ duchowych.
ZÂ³oÂ¿onoÂ¶Ã¦ takiej postaci sugeruje nam, Â¿e ta ingerencja jest efektem, istnienia okreÂ¶lonych potrzeb do
tworzenia materii emocjonalnej przez wyselekcjonowane postacie.
 
 PozostaÂ³ do okreÂ¶lenia jeszcze jeden bardzo istotny czynnik, tym razem juÂ¿ w odniesieniu do czÂ³owieka.
Poprzednie oceny, dotyczÂ±ce wystÂ±pienia niezbÃªdnych skÂ³adowych w budowie postaci tworzÂ±cej miÂ³oÂ¶Ã¦,
wskazujÂ± niespotykanÂ± we wszechÂ¶wiecie wybitnie zÂ³oÂ¿onÂ± jednostkÃª. CzÂ³owiek w zakresie swej budowy,
tÃª niespotykanÂ± jednostkÃª, jeszcze zdecydowanie przerasta.
 
 W skÂ³adzie systemu psycho â€“ emocjonalnego czÂ³owieka, wystÃªpujÂ± dodatkowe wartoÂ¶ci. JednÂ± z nich jest
umysÂ³ PodÂ¶wiadomoÂ¶ci, drugÂ± potencjaÂ³ intelektualny obu umysÂ³Ã³w poza Â¶wiadomych.
 
 UmysÂ³ PodÂ¶wiadomoÂ¶ci, jest dodatkowym instrumentem, ktÃ³ry pozwala na tworzenie szerokiego spektrum
emocji. To spektrum z jednej strony, dziaÂ³aniem PodÂ¶wiadomoÂ¶ci oferuje zmysÂ³om, zainteresowanie sprawami
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bytu fizycznego i ogÃ³lnie pojÃªtej materii. Z drugiej strony, NadÂ¶wiadomoÂ¶Ã¦ wznosi nas na duchowe wyÂ¿yny
zainteresowania sprawami niematerialnymi.
 
 Ostatni czynnik, ktÃ³ry objawia siÃª u czÂ³owieka i wynosi nas ponad wszystkie inne istoty, to, potencjaÂ³ intelektualny
naszych umysÂ³Ã³w poza Â¶wiadomych. SÂ± one zÂ³oÂ¿one z potencjaÂ³u wielu istot duchowych. Istoty te
posiadajÂ± wÂ³asny rozwÃ³j intelektualny i cechy osobiste, ktÃ³re majÂ± odniesienie do wartoÂ¶ci uczuciowych.
 
 Tu, sÂ³uÂ¿Â±c czÂ³owiekowi swoim potencjaÂ³em, oferujÂ± mu duÂ¿e moÂ¿liwoÂ¶ci twÃ³rcze w zakresie procesÃ³w
myÂ¶lowych. We wspÃ³lnym dziaÂ³aniu tych umysÂ³Ã³w i przy uczuciowym potencjale Â¶wiadomoÂ¶ci, czÂ³owiek jest
niedoÂ¶cignionym twÃ³rcÂ± emocji w caÂ³ym wszechÂ¶wiecie.
 
 Â©Â Andrzej Struski de Merowing.
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