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Ewolucja zycia wszechswiata, swoj poczatek bierze z najmniejszego zbioru materii, ktory powstaje w trojkowym
procesie jej formowania (rozwoju). Taka zasada odpowiada za powstanie kazdego objawu zycia wszechswiata, zarowno
gwiazd jak i biologii. Mimo, ze niewyjasnione jest Zrodlo przyczyn warunkujacych powstanie komorki biologicznej z jej
calym chemicznym mechanizmem, to ten brak w wiedzy nie zmienia charakteru trojkowej formy rozwoju materii w
procesie ewolucji wszechswiata. Objawem tego typu formy rozwoju jest rowniez przyklad nam najblizszy,Â â€žmatka +
ojciec; tworza dziecko, przyczyniajac sie do rozwoju gatunkuâ€•. Â Na kazdym etapie ewolucji zycia we wszechswiecie,
musza zaistniec przyczyny do dalszego jej rozwoju. â€žMatkaâ€•, jako pierwsza przyczyna, musi posiadac okreslone
cechy wlasne, ktore posiadaja zdolnosc, jednak brak jest im, potencjalu do ekspansji. Jest to rodzaj srodowiska
fizycznego, chemicznego lub biologicznego, ktore zuzylo dostepny i przyswajalny potencjal rozwoju. W tym momencie
oczekuje na zaistnienie w zewnetrznym srodowisku takiej przyczyny, â€žojcaâ€•, ktora w harmonii z jej zdolnosciami
pozwoli na rozwoj i powstanie nowego srodowiska w postaci â€ždzieckaâ€•. Â W procesie ewolucji wszechswiata,
wystepuja roznorakie formy rozwoju pojedynczego etapu trojkowego. Charakteryzuja sie one, nasyceniem i jakoscia
procesow wewnetrznych â€žmatkiâ€•. Etapy pierwszego rzedu, nie sa zlozone i dzialaja tam najprostsze procesy (tylko)
fizyczne. Zanim wyewoluuja sie pierwsze efekty â€ždzieckoâ€•, ktore beda mogly przyjac miano â€žmatkiâ€•
posiadajacej przyczyny wlasne, ktore umozliwia zaistnienie efektu â€ždzieckaâ€• jako procesu chemicznego, uplynie
duzo czasu w ewolucyjnym zyciu wszechswiata. W tym czasie rozwinie sie szereg coraz bardziej zlozonych etapow
ewolucji na planie fizyki wszechswiata. Â Etapy ewolucji w obszarze procesow fizycznych i chemicznych, potrzebuja
nieporownywalnie krotszego czasu, do osiagniecia zdolnosci tworzenia procesow na planie etapow ewolucji biologii.
Jednak intensywnosc rozwoju w takich procesach jest duzo wieksza. Taka proporcja, wystepuje rowniez w stosunku do
nastepnego rodzaju ewolucji we wszechswiecie;- ewolucji biologii. Â Nieslychanie duza zlozonosc wystepujacych w
ewolucji wszechswiata etapow, musi posiadac bardzo precyzyjnie wyznaczane ramy, ktore obwaruja zachowanie
zalozonych kierunkow ekspansji. Instrumentem, ktory formuje, lub wymusza droge i charakter dla procesow ewolucji jest
magnetyzm. Ten rodzaj instrumentu, charakteryzuje sie wyjatkowo duza precyzja w dzialaniu, mozna nawet pokusic sie
o stwierdzenie, ze jest on absolutnie precyzyjny.Â Zakres dzialania magnetyzmu w procesie ewolucji wszechswiata,
obejmuje kazdy etap i kazda czastke.Â Spelnia on role wszedobylskiego spoiwa a zarazem precyzyjnie rozdziela rozne
zbiory materii. Jest to instrument, ktory potrafi formowac w ruchu uprzednio zespolone zbiory, ktory rowniez potrafi
zachowac pamiec formy, przez miliardy lat. Â Magnetyzm pozwala na zastosowanie matematycznego opisu zdarzen,
jakie wystepuja w formowaniu roznych rodzajow ewolucji zycia we wszechswiecie.Â Kazdy rodzaj posiada wlasna i
bezpieczna sciezke rozwoju, ktorej etapy mozna okreslic i ujac w ramy odniesien liczbowych. Proces ewolucji trojkowej,
obliguje do przyjecia szczegolnej formy policzalnosci. Brak jest w takim procesie przyczyn do matematycznego
rozroznienia funkcji â€žmatkiâ€• i â€žojcaâ€•. Sa to z naturalnego skutku, dwie rownorzedne przyczyny do zaistnienia
koncowego efektu w postaci â€ždzieckaâ€•, ktory automatycznie w momencie ukonczenia procesu staje sie
â€žmatkaâ€™, a wiec jedna z dwoch przyczyn wyjsciowych, jednak jest nowa, inna forma w obszarze wartosci. Â
Zalozylem zastosowanie dziewieciostopniowej skali liczb i zbioru okreslanego liczbami;- 0;-10;-20, itd, jako podstawy
zaistnienia jednej lub kilku skali rozwoju, klasyfikowanej kolejnymi liczbami z szeregu liczbowego od 1 do 9.Â Taki opis
matematyczny bedzie tylko wskazywal stopien rozwoju indywidualnej formy na jej drodze ewolucji, wykaze tylko jej
indywidualny charakter a nie odniesie sie do innych form na planie policzalnosci. Â Naturalnie istniejace ograniczenie w
zakresie policzalnosci ogolnej, jest rekompensowane w obszarze obrazowania charakteru okreslanej jednostki. Dla
przykladu wezmy pierwszy etap ewolucji materii na planie fizycznym;- â€žmatkaâ€• i â€žojciecâ€• beda tu opisane
liczba â€ž0â€• a efekt â€ždzieckoâ€• liczba â€ž1â€•, (0-1). Identycznych form fizycznych opisanych jako (0-1),
powstanie niezliczona ilosc, jest to forma pierwocin. Z takiej materii w dalszym procesie powstanie szereg form
fizycznych a nastepnie dzwiek i swiatlo, w jeszcze dalszej kolejnosci powstana atomy, dalej gwiazdy i cala masa
materialna wszechswiata. Â W odniesieniuÂ do czlowieka, ktorego postac fizyczno-duchowa, jest efektem ewolucji na
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planach;- fizycznym, chemicznym, biologicznym i eterycznym,Â zastosowanie policzalnosci bedzie bardzo zlozone. W
obszarzeÂ â€ž0â€•-â€ž10â€•-â€ž20â€•Â itd. Beda istnialy cztery wielo liczbowe pola, po jednym dla kazdego planu. Z
kolei w obszarze szeregu od 1 do 9, tylko w zakresie do dziewieciu, w zaleznosci od aktualnego stanu rozwoju
czlowieka. Szereg do dziewieciu, bedzie obrazowal stan fizyczno duchowy czlowieka,Â ktory moze byc przyjmowany w
odniesieniu do odpowiednich dla kazdej liczby kolorow-wibracji.
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