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 MATRYCA CZLOWIEKA FIZYCZNO â€“ DUCHOWEGO   
  Najbardziej zlozona forma zycia we wszechswiecie i nie tylko, jest czlowiek fizyczno â€“ duchowy. Zyjac na planecie
rodzaju Ziemi w stanie takiego rozwoju, ktory jest najwyzszym z mozliwych w stosunku do wszelkich istot posiadajacych
intelekt, czlowiek podlega szczegolnym prawom ewolucji.
 
 
  W odniesieniu doÂ caloksztaltu ewolucji materii i wszelkich istot we wszechswiecie, nalezy przyjac, ze podlegaja
one wplywowi, jakichs uniwersalnych przyczyn. Jednakze przyczyna uniwersalna, jak sama nazwa wskazuje jest
zrodlem ewolucji form podobnych. Czlowiek w odniesieniu do przyczyny uniwersalnej, wykazuje podobienstwa na planie
materii ozywionej, lecz w aspekcie osobowosci zdecydowanie jest nieuniwersalny. W procesie ewolucji, gdzie
otaczajace nas formy wykazuja podobienstwa w zakresie wystarczajacym, my z tej uniwersalnosci pochodzac, jestesmy
inni. 
 Jakim cudem tacy jestesmy? 
 I Tu na polu niewyjasnionych przyczyn pochodzenia czlowieka rodza sie rozne teorie, zarowno w obszarze sacrum, jak
i profanum. Dane mi jest, rozpoznanie wszelkich przyczyn dla zjawisk wystepujacych w procesie ewolucji materii we
wszechswiecie, jak rowniez przyczyn zaistnienia samego wszechswiata. W czasie 27 lat tytanicznej pracy umyslowej i
niezliczonych doswiadczen, uzyskalem zdolnosc wykonania wzorcow geometrycznych, ktore obrazuja matryce
czlowieka fizyczno â€“ duchowego.
 
 
  Sa tu zawarteÂ wzorce dla pierwocin materii, dla zbiorow grawitacyjnych, dla artyzmuÂ dzwieku i swiatla.
Â Istnieja wzorceÂ zlotej proporcjiÂ i istoty proporcji zawartej w arce przymierza. Oprocz uniwersalnych, do ktorych
naleza jeszcze wzorce materii biologicznej i eterycznej, w zbiorze matrycy zawarlemÂ wzorce swiadomosci, intelektu
i ducha. Wystepuje tu rowniez szczegolnie wazna dla czlowieka grupa wzorcow, sa toÂ wzorce czestotliwosci.
Inaczej je okreslajac, powiem grupa wzorcow, z ktorej mozna wyselekcjonowac podgrupe, wzorcow uczuciowosci.
 
 
  Kompletny zbior matrycy czlowieka fizyczno â€“ duchowego moze sie wydawac skomplikowanym i chaotycznym
rysunkiem. Nic bardzie mylnego i mimo, ze jest to zbior odrecznych dziel, to sa one wszystkie, a jest ich 11, wykonane
scisle wedlugÂ zasadÂ geometrii wzorcow,Â odniesien liczbowych i im przypisanychÂ czestotliwosci, ktore sa
obrazowane barwami. Pomimo tej komplikacji wzorcow, cala matryca jest w idealnej harmonii, tak jak skomplikowany
organizm czlowieka fizyczno â€“ duchowego, ktory jezeli nie jest zaklocony zachowuje idealna harmonie.
 
 
  Niezliczona wrecz ilosc danych zawartych w tej matrycy i cechy ich wzajemnej korelacji, sa dostepne tylko w mojej
pamieci. Ta olbrzymia wiedze zobrazowalem w 11-tu prostych graficznych dzielach, ktore kolejno powstawaly w czasie
ostatnich dwoch lat. Skladajac ten graficzny zbior, niejednokrotnie zaskakiwala mnie pelna geometryczna i
kolorystyczna zgodnosc, kolejno montowanych obrazow. Wygladalo to tak, jakbym montowal wczesniej przygotowane
podzespoly, w jakiejs rozbudowanej maszynie. 
 Tworzac kolejne graficzne dziela, nigdy nie planowalem nastepnych, zawsze odnosilem wrazenie, ze wykonuja jakies
dzielo dla siebie finalne. Dopiero po zmontowaniu calej matrycy, nastepnego dnia w godzinach, ktore standardowo sluza
mi do pracy w szczegolnej koncentracji, czyli od 4-tej do 7-ej rano, poznalem, ze dzielo jest skonczone. 
 Gdy rozeznalem zlozonosc, pojalem prostote. 
 Ta mysl przyszla mi do glowy, gdy po raz pierwszy w czasie jednego oddechu bez szczegolnego wysilku umyslowego
moglem skonfigurowac wszystkie odniesienia dotyczace jednego zeÂ 144 magnetycznych zwoi czlowieka. W caly
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zbior matrycy sa wpisaneÂ 23 gwiazdozbiory,kazdy z nich posiada wlasne cechy i polozenie w konstrukcji. Czesto w
procesie myslowym jednego oddechu wystepuje korelacja wiecej niz jednego gwiazdozbioru, plus wszystkie inne
wartosci danego zwoju. Proces odczytywania z mysli calej zawartosci konstrukcyjnej matrycy i wszystkich jej cech, w
kolejnych ponad 200-tu oddechach, jest tak zlozony, ze gdyby mi ktos powiedzial to jeszcze przed utworzeniem tej
matrycy, nie uwierzylbym w to. Wyobraznia czlowieka nie obejmuje mozliwosci wystapienia tak zlozonego procesu
myslowego w tak krotkim czasie, jakim jest czas okolo 200-tu kilku sekundowych oddechow.
 
 
  W samej rzeczyÂ matryca czlowieka fizyczno â€“ duchowego, jest prosta kombinacja graficzna, zawierajaca
wszystkie wzorce ewolucji czlowieka.Â Myslowa penetracja wewnetrznej przestrzeni matrycy, pozwala swobodnie
wiazacÂ niebosklon i ziemie, ogien i wode, cialo i ducha,Â wszystko w odpowiednim miejscu i czasie. Przebywanie
swoimi mysami w tej przestrzeni, jest rozkosza intelektualna. Nikt wczesniej takiego dziela nie uczynil i nikt po mnie tego
nie dokona.
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