
Lidský život 

 
Vaše pozemské tělo se skládá ze tří částí: 
 

1) Duch   
2) Duše  
3) Samotné fyzické tělo  

 
Váš duch, který je samotným životem a který představuje Vás samotné, pochází přímo ze 
Stvořitele prvotního všeho a všech, jenž je absolutní čistou láskou a moudrostí. Proto neustále 
kladu důraz na to, že je důležité brát život z duchovnosti, ze své nejniternější části, neboť pouze 
zde naleznete skutečnou pravdu. 

 
Duše je charakteristickým projevem ducha, jinými slovy lze říci, že duše je vlastně 
osobností ducha (tím mám na mysli Vaše specifické chování, vlastnosti atd.) 

 
Fyzické tělo na této planetě slouží pouze jako schránka, která Vám umožňuje vnímat a prožívat 
tento svět. Lidské fyzické tělo vytvořili Pseudotvůrci a slouží k uvěznění ducha a duše. Zároveň 
jsou duch a duše uzavřeni do protonových pouzder vytvořených Pseudorvůrci, která zabraňují 
přístupu informací z pravého pozitivního stvoření a především od Stvořitele prvotního všeho a 
všech a jeho přirozenosti Pána Ježíše Krista. 

 
Následkem tohoto uvěznění jsou lidé nuceni v naprosté většině přijímat falešné informace 
od negativního stavu = odmítání duchovnosti, odmítání Boha, přijímání existence pouze 
tohoto fyzického světa atd. 

 
Jediný způsob, jak se dostat z tohoto vězení, je žít láskyplným a harmonickým životem, nastoupit 
na lidskou duchovní cestu, vstoupit do svého nitra (do svého ducha) a navázat spojení se 
 
Stvořitelem prvotním všeho a všech a jeho přirozeností Pána Ježíše Krista.  Budete-li se věnovat 
svému nitru (svému duchu), budete-li žít láskyplným a harmonickým životem a nastoupíte-li na 
lidskou duchovní cestu, dojde tím k otevření Vašeho duchovního srdce, které je potřebné ke spojení 
se Stvořitelem prvnotním všeho a všech a jeho přirozeností Pána Ježíše Krista. Budete-li takto brát 
život, negativní strana nad Vámi postupně začně ztrácet kontrolu a bude se zvyšovat množství 
pravdivých informací, které k Vám budou proudit od Stvořitele prvotního všeho a všech a jeho 
přirozenosti Pána Ježíše Krista. 
 
Vše výše uvedené je velmi stručným souhrnem, dovoluji si proto odkázat na: 

 

http://www.andele-
svetla.cz/texty_vytahy/htm/cz/cz_co_je_s_vasim_duchem_dusi_fyzickym_telem.htm 
 
dále na: 
 
http://www.andele-svetla.cz/svetelna_knihovna/cz_duchovni_cesta.htm 
 
a také na: 
 
http://www.andele-
svetla.cz/letakovy_system/htm/cz/cz_podminky_spojeni_s_vesmirnymi_prateli.htm (a se 
Stvořitelem prvotním všeho a všech s přirozeností Pána Ježíše Krista) 
 
doporučuji také poslech přednášek na: http://andele-svetla.cz/prehled_prednasek_cz.htm 
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