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 Dlaczego czlowiek ma umysl  
 Â  
  
 
 Â  Â  Umysl a raczej umysly, ktore posiada czlowiek, sa niezbedne do tworzenia zalozonych procesow myslowych. Trzy
umysly czlowieka, sa tak dobrane, by kazdy mial do wykonania zadanie dotyczace wplywu na postepowanie czlowieka,
wplywu, ktory jest zgodny z wyewoluowanymi predyspozycjami istot tworzacych.
 Â  Â Umysl podswiadomosci, tworza istoty duchowe, ktorych ewolucja jest jeszcze silnie zwiazana z postaciami
fizycznymi. Tworza umysl, ktory dba o potrzeby bytowe czlowieka i jest w stanie wynegocjowac swoje cele.
 Â  Â Z kolei umysl nadswiadomosci, tworza istoty duchowe zdecydowanie wyzej wyewoluowane. Ich potrzeby sa
oderwane od spraw bytowych, tak rozwiniete istoty realizuja sie w gronie myslicieli. To, co beda pragnely zrealizowac,
poprzez dzialanie i myslenie czlowieka, nie zawsze bedzie zgodne z zamierzeniami podswiadomosci
 Â  Â Trzeci umysl swiadomosc, powstaje w celu kontrolowania wplywu na postepowanie czlowieka, dwoch umyslow
duchowych. Swiadomosc, ma obowiazek postawic tym umyslom, takie zadanie, by zrealizowaly jej zamiary w kwestii
postepowania czlowieka.
 Â  Â Taka forma konstrukcji umyslow i ich wzajemnej zaleznosci, pozwala rozwijac w systemie psycho -emocjonalnym
czlowieka procesy myslowo- uczuciowe daleko odbiegajace od naturalnych potrzeb postaci fizycznej, przy
jednoczesnym zabezpieczeniu jej podstawowych potrzeb. Czlowiek tworzy nieporownywalnie wyzszej jakosci uczucia w
stosunku do innych istot, przy tym zachowuje swoja przyziemna egzystencje.
 Â  Â Dusza, ktora jest wcielana w cialo czlowieka, potrzebuje materii emocjonalnej odpowiadajacej takie wysokiej
wartosci uczuciowej, wynikajacej z odpowiedniej jakosci mysli.
 Â  Â Wysoka jakosc procesow myslowych, moze powstawac tylko w umyslach istot wysoko wyewoluowanych. Tu taki
stan wartosci, zabezpiecza umysl nadswiadomosci. Jednakze istota, ktora posiada taki umysl juz dawno, dzieki
procesowi rozwoju zatracila cechy istoty fizycznej.Â 
 Â  Â Odpowiednio nasycona materia emocjonalna moze powstawac tylko w systemach emocjonalnych istot fizycznych.
A materia emocjonalna, ktora musi cechowac z jednej strony odpowiedni potencjal a z drugiej jakosc, nie powstanie ani
w jednej, ani w drugiej istocie.
 Â  Â Z takich potrzeb charakterow i z takich przyczyn tworzenia sie materii emocjonalnej, narodzil sie pomysl,
wyewoluowania czlowieka. Postaci czlowieka, ktora bedzie posiadala potrzeby fizyczne i potrzeby duchowe. Tak
rozwijajacego sie czlowieka, ktory w obu aspektach swojej osobowosci, moze osiagac wysoka jakosc zycia.
 Â  Â W trojukladowej formie umyslu swiadomosc ma zadanie trzymania w ryzach zapedow duchowych umyslu
nadswiadomosci i zgode na takie spelnianie potrzeb bytowych, ktore beda do przyjecia przez umysl nadswiadomosci.
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