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Czym sa mysli i uczucia, jakie maja zadanie i jaka jest ich geneza (przyczyny)?Â  
 
  
  
 Mysl i uczucia.
 Â  Â Czlowiek posiada wyjatkowo rozbudowany system psycho â€“ emocjonalny, jest postacia, ktora nie ma sobie
rownych we wszechswiecie.Â 
 Â  Â System psycho â€“ emocjonalny czlowieka jest zlozony z pieciu podstawowych elementow;
 
 Â  Â 1/ mozg wraz z systemem percepcji,
 Â  Â  2/ umysl nad swiadomosci,
 Â  Â  3/ umysl pod swiadomosci,
 Â  Â  4/ splot sloneczny,Â 
 Â  Â  5/ swiadomosc.
 
 
 
 Zadaniem systemu psycho â€“ emocjonalnego, ktore wynika z przyczyny ewolucji, jest zarzadzanie postacia czlowieka
z wcielona dusza w zakresie zycia biologicznego i duchowego, toczacego sie, w srodowisku spolecznym na ziemi. 
MYSLI I ICH POWSTAWANIE 
 System psycho â€“ emocjonalny, jest skonfigurowany w taki sposob, by naturalne bytowe potrzeby czlowieka, wnosily
podstawowa przyczyne do hierarchii jego procesu dzialania. Proces myslowy, inicjowany jest w sferze zmyslowej, ktora
podlega mozgowi. Z mozgu informacje obrazujace postrzegane stany, sa przesylane do umyslu nad swiadomosci. Ten
twor astralny, umysl nad swiadomosci posiada olbrzymi potencjal w zakresie zdolnosci myslenia.
 Â  Â Po otrzymaniu informacji z mozgu, opracowuje najlepsza wedlug jego ocen, informacje o stanie reakcji. W
nastepnej kolejnosci, informacja o stanie reakcji jest przesylana do drugiego umyslu astralnego pod swiadomosci. Ten
drugi umysl astralny, odpowiada za bezpieczenstwo potrzeb bytowych czlowieka. Z natury, jego potencjal inteligencji
jest nieporownywalnie nizszy od potencjalu nad swiadomosci. Jednak do wykonywania powierzonych mu zadan, taki
musi byc.Â 
 Â  Â Po otrzymaniu informacji z nad swiadomosci, pod swiadomosc ocenia przydatnosc formy reakcji opracowanej
przez nad swiadomosc. W przypadku, gdy reakcja czlowieka moze byc niekorzystna w stosunku do potrzeb bytowych,
pod swiadomosc zada od nad swiadomosci, zmiany programu informacji o stanie reakcji.Â 
 Â  Â W trakcie uzgadniania wartosci reakcji, pomiedzy umyslami astralnymi, znajdujaca sie obrebie splotu slonecznego
woda w postaci wolnych mikro kropelek, podlega szczegolnego rodzaju wplywom. Te bardzo male kuleczki wody,
podlegaja wplywowi pola magnetycznego gdzie zostaja nasycone magnetycznie.Â 
 Â  Â Emiterem tego pola magnetycznego jest splot sloneczny, a ze ta emisja przebiega w przestrzeni umyslu pod
swiadomosci, dochodzi do wzajemnego oddzialywania. Szczegolna cech a fizyczna pod swiadomosci, jest zdolnosc
zmiany swojej objetosci przestrzennej.
 
 Â  Â W stanie fizycznym, ktory mozna okreslic jako naturalny, pod swiadomosc posiada taka wielkosc, jaka pozostaje w
sytuacji, gdy nie zachodza procesy uzgadniania wartosci dla jakosci reakcji. W momencie, gdy czlowiek swiadomie
decyduje, co ma czynic, dochodzi do zmiany wielkosci przestrzeni pod swiadomosci.Â 
 Â  Â Taka zmiana, zageszczenia lub rozrzedzenia masy materii w przestrzeni pod swiadomosci i splotu slonecznego,
jest przyczyna do zmiany stanu pola magnetycznego tego rejonu. Taka zmienna magnetyczna w kazdej chwili, inaczej
wplywa i nasyca mikro kropelki wody, ktore sie tam znajduja a nie sa zwiazane w ciele biologicznymÂ 
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 Swobodne kropelki wody, ktore z natury posiadaja podobny potencjal magnetyczny, tu w tym zmiennym srodowisku,
uzyskuja roznorodnosc. Taka roznorodnosc potencjalu magnetycznego, mikro kropelek wody objawia sie w postaci
duzej roznicy w srednicy ich wlasnego sferycznego pola magnetycznego.Â 
 
  MATERIA EMOCJONALNA. 
 
 Â  Â Dzialanie splotu slonecznego, powoduje â€žcisnienie magnetyczneâ€•, jest to przyczyna, do wzajemnego
wiazania sie, mikro kropelek wody w zbiory przestrzenne. Konfiguracja tych bryl jest scisle zalezna od tematu. Taka
konfiguracja jest szczegolna forma zapisu informacji, zwiazanej z procesem myslenia.
 Â  Â Zbior form w postaci roznego ksztaltu przestrzennych brylek, zbudowanych z kropelek wody jest ciagiem zapisu
informacyjnego, ktory jest zgodny ze stanem akcji i reakcji. Czesc takiego zbioru, przedostaje sie do mozgu gdzie,
uzyskuja przestrzenna forme materii eterycznej, zwana mysloksztaltami.
 Zdecydowanie najwieksza ilosc, powstajacych w przestrzeni splotu slonecznego formacji myslowych, przenika w
przestrzen otaczajaca czlowieka.
 Â  Â Jest to, materia emocjonalna, masa materii, ktora powstaje niezaleznie od woli czlowieka. W zaleznosci od stopnia
nasilenia emocji, ta materia posiada charakter okreslany jako uczucia lub emocje.
 Â 
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