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Forma biologiczna Â  
 Postac czlowieka jest efektem dzialania, sterowanego procesu ewolucji biologii we wszechswiecie. W naturalnych
warunkach, jakie wystepuja na powierzchni planet, powstanie przyrody jest niemozliwe. Do zainicjowania ewolucji
biologii, ktorej zamierzonym celem byla ewolucja czlowieka, przygotowano na ziemi specjalne warunki. Ogolny opis tego
dzialania jest ujety w tresci Genesis z tego opisu, mozna miedzy innymi wyciagnac istotna informacje. Mowi ona o tym,
ze na kazdej planecie, na ktorej w zalozeniu ma zyc czlowiek, inicjacja biologii jest dobierana indywidualnie do planety i
macierzystej gwiazdy.
 Okazuje sie, ze jest niezbednym uwzglednienie takich czynnikow jak, budowa spektrum swiatla slonecznego, czy sklad
skal na planecie. Zarowno jeden jak i drugi czynnik, jest bardzo istotny do rozwoju czlowieka w postaci fizyczno â€“
duchowej. Sklad skal naszej planety to, w przewazajacej ilosci krzemiany. Glina powstaje, gdy skala podlegajac erozji
wytworzy pyl, ktory nastepnie nasaczy sie woda. Jest ona korzystnym sodowiskiem fizycznym do rozwoju nowego zycia.
 Budowa krystaliczna skalnych czastek gliny na ziemi, jest zblizona do formy geometrycznej czworoscianu. Taki ksztalt
gwarantuje budowa mineralna skal na planecie, w ktorych dominuja krzemiany. W geometrycznej konstrukcji
przestrzeni, czworosciany posiadaja optymalny ksztalt, pozwala on na powstawanie roznorodnych form. Powstajace
obficie roznorodne formy biologiczne, zachowuja zdolnosc wzajemnej komunikacji. Ta istotna cecha, jest zachowana
dzieki wzajemnej synchronizacji pomiedzy krysztalkami czworoscianow. Rozlokowane we wszystkich skladowych
czesciach biologii, pod postacia skladu mineralnego, potocznie przez Boga zwane â€žprochemâ€•, sa swego rodzaju
antenami.
 Jednak najistotniejsza funkcja, jaka czastki mineralne wnosza w budowe biologii, jest magnetyzm zageszczonej masy o
okreslonym ksztalcie. Stale pola magnetyczne mineralnych czastek prochu, przechwytuja dzwiek i swiatlo. Taki proces
jest poczatkiem powstawania zycia biologicznego. Kazda czastka biologii jest magnetycznie zwiazana a sklad
mineralny, ktory swoim polem magnetycznym przyczynia sie do takich wiazan, uwolniony zostanie dopiero po
zakonczeniu procesow zyciowych.
 W tej czesci kola zycia, ktora rozpoczyna sie z momentem ustawania procesow zyciowych a nazywa sie smiercia,
istotna role odgrywa swiatlo sloneczne. Inicjacja pierwszych form biologii, ktora odbywala sie pod kontrola w miejscu
opisanym w tresci Genesis, miala za zadanie zainicjowanie form odpowiednich do skladu swiatla slonecznego. Tak
przygotowana biologia bedzie podatna na dzialanie spektrum promieniowania macierzystej gwiazdy. Zadaniem tego
spektrum jest rozwiazywanie wszystkich powiazan wynikajacych z procesow mutacji biologicznej.
 Naturalne formy mutacji niezbedne w zyciu biologii, musza zostac rozwiazane w trakcie procesu smierci, ktory obejmuje
dolna czesc kola zycia. W tym miejscu i czasie slonce pozbawia materie biologiczna, zbednych juz powiazan
wynikajacych z mutacji i mineraly beda mogly zostac uwolnione z ciala biologicznego. Jezeli w procesie biologicznym,
zaistnieje jakas nienaturalna mutacja, promieniowanie sloneczne jej nie rozwiaze. Mineraly nie beda mogly pozbyc sie
obumierajacego ciala biologicznego skazonego nietypowa mutacja. Powstaje zagrozenie, ze taka formacja biologiczna
zostanie na powrot przejeta przez w pelni zyjacy organizm i spowoduje jego zaklocenie.
 Po pozbyciu sie obumierajacego ciala biologicznego, czyste czasteczki mineralne, â€žpo obroceniu w prochâ€•,
ponownie moga brac udzial w tworzeniu nowych form biologicznych. W tym miejscu otwiera sie i zamyka, kolo zycia.
 Czlowiek jest wyewoluowany, jako integralna czesc takiej biologii a istniejace w jego ciele fizycznym mineralne czastki,
sa zrodlem zycia tego ciala.
 W taki sposob, spelnia sie wskazanie Boga, ktore mowi o powstaniu czlowieka; â€žz prochu powstales i w proch sie
obrociszâ€•.
 Pierwszy element skladowy postaci czlowieka, jego fizycznosc, powstaje w procesie biologicznym, przebiegajacym w
srodowisku wodnym nasyconym mineralami.
 Kolejne skladowe postaci czlowieka, beda powstawaly na takiej formie biologicznej, korzystajac z jej szczegolnej cechy
biopola.
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