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 Co czeka czlowieka po smierci?
   
 W stosunku do smierci i duszy nie istnieje roznica pomiedzy ludzmi. Czlowieka po smierci czekaja okreslone procedury,
lecz ich charakter nie dotyczy oddzialwania na poziomie swiadomosci. Swiadomosc jest pierwszym aspektem
czlowieka, ktory konczy zycie w doslownym tego znaczeniu Dzialanie swiadomosci zanika wraz z zaprzestaniem
dzialania czlowieka na poziomie percepcji. Jednak zbior w postaci materii, bedacej baza swiadomosci istnieje do
momentu istnienia biopola czlowieka.
 Nastepnym aspektem postaci czlowieka, ktory przestaje funkcjonowac jest nadswiadomosc. Czynnosci tego umyslu
traca mozliwosc dzialania z chwila zaprzestania pracy mozgu. W momencie, gdy mozg nie tworzy juz mysloksztaltow,
nadswiadomosc nie otrzymuje informacji o stanie reakcji jak rowniez, wynikow zwiazanych z dzialaniem systemu
percepcji. 
 Koniec dzialania, nadswiadomosci jest sygnalem do wyprowadzenia z czlowieka wcielonej duszy. Wraz z dusza sa
odinstalowane trzy inkarnowane ciala astralne, ktore wchodza w sklad nadswiadomosci.
 Kolejnym etapem, konczenia programu zycia czlowieka jest obumieranie ciala biologicznego z co sie z tym wiaze
zaniku biopola. Zanik biopola, jest sygnalem do odprowadzenia kolejnych trzech istot astralnych inkarnowanych w
dolne, czakramy, ktore tworzyly podswiadomosc. Wraz z zanikiem biopola rÃ³wniez, zanika zbior materii umyslu
swiadomosci czlowieka.
 Koniec istnienia czlowieka to rozwiazanie wszystkich form biologicznych i uwolnienie czastek mineralnych, ktore sa
okreslane mianem prochu.
 
 Â  
 "Czy nasze wspomnienia, mysli, osobowosc zgina po smierci powloki cielesnej?"
 
 
 Czlowiek w swojej postaci fizyczno- duchowej, posiada dwa umysly duchowe; nadswiadomosc i podswiadomosc, umysl
fizyczno â€“ eteryczny, jakim jest swiadomosc i mozg, jako przetwornik, transmiter i system zarzadzania zyciem
biologicznym. Jezeli do tego zbioru dodamy, szesc inkarnowanych istot duchowych, ktore z jednej strony wchodza w
sklad umysow duchowych a z drugiej sa indywidualnymi istotami, wrazliwymi na materie emocjonalna, to mamy ogolny
obraz moziwosci dzialania i kodowania. Kazda z tych form w zakresie wlasnego oddzialywania, wnosi swoje cechy i
predyspozycje a w odwrotnym kierunku, koduje efekty emocjonalne lub myslowe dzialania czlowieka.
 Zgodnie z powiedzeniem â€žw przyrodzie nic nie ginieâ€•, wszystkie efekty dzialania czlowieka sa przejmowane przez
rozne formy w odpowiednim dla nich aspekcie.
 Po smierci powloki cielesnej, ja okreslam cialo, nie jako powloke tylko jako postac fizyczna, ta roznica jest istotna w
kwestii calej postaci czlowieka. Po smierci postaci fizycznej, informacje o stanie zycia biologicznego, materia
emocjonalna i zbior form myslowych, sa w sposob naturalny przejete, przez wlasciwe im formy duchowe. 
 Po smierci czlowieka nie pozostaje i w dalszym ciagu, juz nie bedzie dzialal umysl swiadomosci.
 Â 
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