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Trylogia: Niebo, cywilizacja Boga i duszy.  
  Â   Czesc. I Niebo - srodowisko zycia duszy.
 
   
 Uznanie istnienia Boga jest jednoznaczne z uznaniem istnienia jego realnej postaci. Cokolwiek istnieje podlega prawu
,,poczatku i konca", rodzi sie lub powstaje i umiera lub konczy dzialanie.
 
 W odniesieniu do zasady istnienia, niebo musi byc rzeczywistoscia. Znane odniesienia, ktore tworza caly zbior
informacji o niebie przydaja mu charakter cywilizacji duchowej. Niebo jako takie musi posiadac wlasne srodowisko zycia,
podobnie jak kazda inna cywilizacja.
 
 Jest to cywilizacja szczycaca sie bardzo dlugim okresem niezakloconego rozwoju. Do historii przeszly juz czasy
konfliktow, ekspansji i walki o sukces. Nie istnieje juz niezdrowa rywalizacja, zarowno w zakresie konkurencyjnosci
pomiedzy regionami, czy rodzianmi jak rowniez w osiaganiu sukcesu indywidualnego. Konflikty spoleczne w tej
cywilizacji, jesli juz wystepuja, to w znikomej ilosci, potencjalnie moga one wystapic jednak w bardzo niewielkim stopniu.
 
 Procesy zycia spolecznego cywilizacji nieba sa spojne i maksymalnie wywazone. Zasady spolecznego zycia sa tak
wypracowane, by nie wystepowaly dysproporcje w dostepie kazdej duszy, do wszystkich ofert tej najwyzej rozwinietej
cywilizacji.
 
 Cywilizacja Nieba wypracowala sobie taki system spoleczny, ktory spelnia te wymogi. Jednak spelnienie potrzeb
wszystkich dusz zyjacych w Niebie wymagalo wyedukowania odpowiedniej indywidualnej postawy kazdej duszy
wzgledem jej wlasnych potrzeb. W charakterze i osobowosci obecnie zyjacych dusz nie wystepuja nadmierne,
indywidualne potrzeby posiadania lub wladzy. Ostatecznie takie samo ograniczenie nadmiernych potrzeb istnieje
obecnie jako charakter osobowosci duszy. Dusze sa istotami wiodacymi zycie rodzinne i rozwijaja sie indywidualnie w
celu spelnienia osobistych potrzeb.
 Takie cechy potrzeb osobistych zostaly osiagniete po wdrozeniu procesu zmian, ktorego glownym celem bylo
przedluzenie zycia.
 
 Czas przelomowych zmian dla cywilizacji Nieba to okres, w ktorym spoleczenstwo przyjelo propozycje zmiany zasad
zycia osobistego. Zycia, ktore z zalozenia mialo zostac ograniczone w aspekcie emocji. Taki program wyzbycia sie z
zycia osobistego stanow emocjonalnych (namiastka takiego stanu, zycia bez emocji jest stan nirwany), powaznie
skutkuje w sferze zachowan i potrzeb.
 
 Poprzez usuniecie instrumentow zmyslowych, ktore byly odpowiedzialne za powstawanie stanow emocjonalnych,
dusze wyzbyly sie emocji, pozostaly tylko uczucia. Forma zycia bez emocji, w jakiej od tamtego czasu zyja dusze w
niebie, implikowala wiele efektow. Najwazniejszym z nich jest pozbycie sie przyczyn nadmiernego starzenia sie, ciala
duszy. Czas zycia duszy tak sie wydluzyl, ze moga mu byc przypisywane cechy wiecznosci.
 Zmiana zasad zycia emocjonalnego, mimo, ze nie szkodzi indywidualnej osobowosci, to jednak jest powaznym
ograniczeniem swobod. Â Takiej ograniczonej emocjonalnie formie zycia nie mieli obowiazku poddac sie wszyscy.
Kazda dusza w niebie dysponuje, prawem wolnej woli. Jak w kazdej spolecznosci, tak i w niebie istnieje podzial i
roznorodnosc indywidualnych potrzeb. O ile potencjal podzialu jest znikomy, to indywidualne cechy i potrzeby sa
niezbywalnym prawem. W nowych okolicznosciach z takiego prawa skorzystala pewna ilosc innych dusz. Mieli do tego
pelne prawo, lecz stracili mozliwosc dalszego zycia w niebie.
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 Srodowisko nieba, jest otwarta przestrzenia i zycie obok siebie istot, ktore eksponuja taki rodzaj materii emocjonalnej,
jakiego chciano sie pozbyc, zaklocalo nowy, zaistnialy po zmianie stan calego srodowiska zycia dusz w niebie.Â 
 
 Zarzadzajacy cywilizacja staneli przed bardzo powaznym problemem. Podjeta zostala decyzja o utworzeniu
bezpiecznego srodowiska zycia dla Lucyfera i wszystkich dusz, ktore chcialy zachowac poprzedni styl zycia
emocjonalnego. Z przyczyn charakteru fizycznego calej przestrzeni nieba, ktora jest w kazdym miejscu, otwartym i
zagospodarowanym srodowiskiem zycia, nie bylo gdzie bezpiecznie ulokowac grupe istot, ktore dalej chcialy zyc,
korzystajac z cech osobowosci tworzacych efekty emocji. Postanowiono, enklawe dla tych dusz wybudowac poza
przestrzenia nieba. Najlepiej dla spelnienia cech takiego zamierzenia nadawalo sie srodowisko fizyczne przestrzeni
wszechswiata.Â 
 
 Srodowisko istnienia cywilizacji nieba (jako obiektu ,,astronomicznego"), jest olbrzymia przestrzenia, w ktorej
ewoluowala i obecnie zyje populacja istot okreslanych mianem ,,dusze".
 
 Sam obiekt w pojeciu zajmowanej przestrzeni mozna okreslic jako kulista forma, odizolowana od otaczajacego ja
zewnetrznego srodowiska fizycznego, ktore jest w duzym stopniu nasycone ciemna materia. Identyczne warunki
fizyczne posiada przestrzen otaczajaca Wszechswiat.
 
 Przestrzen wewnetrzna Nieba, w odniesieniu do przestrzeni wewnetrznej wszechswiata, rozni sie w dwoch
podstawowych kwestiach. Pierwsza jest wielkosc,a druga stan srodowiska fizycznego.Â 
 
 W kwestii wielkosci Niebo zajmuje przestrzen dziesiatki razy wieksza od sumy przestrzeni wszystkich wszechswiatow,
ktore ta cywilizacja zbudowala. Jezeli teraz przyjmiemy, ze nasz wszechswiat posiada srednice, ktora swiatlo przebiega
w czasie okolo czterech bilionow lat, to ta wielkosc bedzie pierwszym odnosnikiem pozwalajacym ocenic wielkosc
Nieba,Â 
 
 W kazdym wszechswiecie materia, czyli systemy galaktyczne plus dzwiek, swiatlo i inne formy niepolaczone w atomy,
zajmuja tylko znikoma ilosc ich calej przestrzeni. Przestrzen wewnatrz wszechswiatow, nie objeta oddzialywaniem
grawitacyjnych zbiorow galaktycznych i galaktyk jest wypelniona rozrzedzona i harmonicznie uformowana ciemna
materia. Ta materia jest pierwotnym zrodlem, z ktorego w odpowiednich warunkach fizycznych moze powstac materia
ewolucyjna, z jakiej powstalo i powstaje wszystko (w pojeciu ewolucji wszechswiata na planie zycia) we
wszechswiecie.Â 
 
 W ocenie czlowieka przestrzen ciemnej materi jest zupelna proznia, gdzie nie ma zadnego zycia i gdzie nie przebiegaja
procesy ewolucji wszechswiata. W takiej ocenie, formy ewolucyjne wszechswiata, (rowniez zbiory gwiezdne), zajmuja
ulamek procenta calej jego przestrzeni.
 
 Nalezy zalozyc, ze cywilizacja duszy zajecla cala przestrzen wewnetrzna tego olbrzymiego kulistego obiektu, w ktorym
istnieje (tak jakby czlowiek zagospodarowal cala przestrzen wszechswiat). Dowodem na slusznosc takiego zalozenia
jest sprawa emigracji dusz, ktore opuscily przestrzen nieba i osiedlone sa w naszym wszechswiecie (notabene, tu tkwi
przyczyna zaistnienia wielu problemow w srodowisku zycia czlowieka).
 
 Uzasadnieniem takiego dowodu jest kwestia wykorzystania lub zagospodarowania calej przestrzeni nieba przez
cywilizacje dusz. Gdyby wewnatrz przestrzeni nieba istnialy odpowiednie w rozumieniu wolne miejsca, do utworzenia
bezpiecznej enklawy dla dusz zyjacych w emocjach, to wowczas one tam bylyby zasiedlone. Emigracja dusz poza
Niebo dowodzi, ze takich miejsc w tej olbrzymiej przestrzeni brakowalo.
 
 Na bazie tego samego dowodu mozemy wyciagnac wnioski w stosunku do komunikacji w przestrzeni Nieba. Mimo
olbrzymich odleglosci, lacznosc z kazdym miejscem jest stala i systematyczna. Rodzaj komunikacji musi w jakis sposob
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byc szeroko dostepny i dodatkowo obejmowac inne aspekty poza sama kwestia porozumienia, aspekty zwiazane z
uczuciam. W innym przypadku, gdyby nie istnialy mozliwosci tak szeroko pojetej formy komunikacji, enklawy mozna by
bylo bezpiecznie oddzielic.
 
 Cywilizacja nieba osiagnela pelna niezaleznosc energetyczna i materialna, posiada do dyspozycji potrzebne zasoby,
ktory w niczym nie ograniczaja planow dzialania, (w uzasadnieniu skali i potrzebie). Jako przyklad a zarazem dowod,
przytocze tu wydatek energetyczny potrzebny do inicjacji ewolucji wszechswiata, nie wspominajac o uprzednim wysilku
zbudowania przestrzeni niezbednej do przebiegu calego procesu ewolucji wszechswiata.
 
 W artykule dotyczacym budowy wszechswiata, opisalem proces tworzenia jego jadra, ktorego srednica siega miliarda
lat swietlnych, a tempo rotacji wielokrotnie przekracza predkosc, z jaka porusza sie swiatlo. Poza tym sama materia, z
ktorej zbudowane jest jadro wszechswiata posiada wyjatkowo duzy potencjal magnetyczny. Pozwala on, korzystajac z
tempa wiru, wytworzyc tak silne pole grawitacyjne, ktore w okreslonym momencie sciaga do jadra swoje wlasne pole
grawitacyjne. Cos w rodzaju czarnej dziury, tylko miliony razy mocniejszej, a przy tym jadro sie nie zapada, zachowujac
tempo rotacji.
 
 Takich wszechswiatow cywilizacja Nieba zbudowala wiele, nie rujnujac swego potencjalu energetycznego i
materialnego. Te skale wielkosci sa niewyobrazalnie dusze, jednak samo istnienie naszego wszechswiata jako (,,tworu
Boga"), jest dowodem na potencjalne mozliwosci cywilizacji nieba.
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