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Â Do budowy WszechÂ¶wiata i wszystkich objawÃ³w Â¿ycia we wszechÂ¶wiecie, zostaÂ³y uÂ¿yte odpowiednie
rzeczy, instrumenty i schematy. Budowa i rozwÃ³j przebiegajÂ± w polach magnetycznych, ktÃ³rych forma i
odziaÂ³ywanie jest uzaleÂ¿niona o budowy fizycznej materii w danym Â¶rodowisku.   Proces rozwoju aktywuje
siÃª, gdy zaistniejÂ± odpowiednie warunki. Takimi warunkami jest speÂ³nienie schematu Matki, Ojca i Dziecka.
Gdzie â€žMatkaâ€• to odpowiednie miejsce w Â¶rodowisku, â€žOjciecâ€• to komplet niezbÃªdnych czynnikÃ³w
ingerujÂ±cych w Â¶rodowisko â€žMatkiâ€•, â€žDzieckoâ€• to nowa forma Â¿ycia, ktÃ³ra po osiÂ±gniÃªciu
peÂ³ni rozwoju z natury staje siÃª kolejnÂ± â€žMatkÂ±â€• â€“ Â¶rodowiskiem, ktÃ³re posiada sobie
wÂ³aÂ¶ciwe nowe cechy.  Najbardziej zÂ³oÂ¿one dzieÂ³o, jakim jest czÂ³owiek â€“ podlega procesowi rozwoju
realizowanemu w trzech aspektach - I â€“ aspekt symbolizowany trzema jednostkami (jednostka jest 1/6 Â¶rednicy
sferycznej przestrzeni â€žMatkiâ€•) II â€“ aspekt symbolizowany dwoma jednostkami III â€“ aspekt symbolizowany
jednÂ± jednostkÂ± Matematyka aspektÃ³w â€“ 321 - 642 â€“ 1284 â€“ 2568 (25,68 schemat cala) â€“ 5136 â€“
(schemat kalendarza MajÃ³w 52) â€“ 10272 (schemat magnetyczny, miÃªdzy innymi cykle sÂ³oneczne 11) itd. Te trzy
aspekty Â³Â±czÂ± w sobie piÃªcioskÂ³adowe zbiory obszarÃ³w, materiaÂ³Ã³w i instrumentÃ³w;- 1/ piÃªÃ¦ rzeczy
â€žmateriaÂ³yâ€• a â€“ zwiÂ±zane z ogniem (w tym materia nadÂ¶wietlna) b â€“ zwiÂ±zane z atomami zwartymi
(SKAÂ£A - mineraÂ³y) c â€“ zwiÂ±zane z atomami czÃªÂ¶ciowo zwartymi (WODA â€“ biologia organiczna) d â€“
zwiÂ±zane z atomami budujÂ±cymi formy gazowe (POWIETRZE â€“ biologia i umysÂ³) e â€“ zwiÂ±zane z
pierwiastkiem wody (ETER â€“ ciaÂ³o duchowe)  2/ piÃªÃ¦ instrumentÃ³w â€žnarzÃªdziaâ€• a â€“ zegary magnetyczne
(zarzÂ±dzanie ogniem na wszystkich poziomach rozwoju) b â€“ zwoje ognia (sterujÂ± natÃªÂ¿eniem ognia w
zaleÂ¿noÂ¶ci o obszaru) c â€“ instrument przetwarzania materii (zespÃ³Â³ siedmiu narzÃªdzi o rÃ³Â¿nym charakterze
pracy w piÃªciu gÃªstoÂ¶ciach masy, â€žsiedmiogÂ³owe smokiâ€•) d â€“ krysztaÂ³y Â¶wiatÂ³a ( piÃªÃ¦ zbiorÃ³w po
siedem krysztaÂ³Ã³w do przetwarzania Â¶wiatÂ³a) e â€“ tÃªcza (materia Â¶wietlna w szeÂ¶ciu barwach) 3/ piÃªÃ¦
obszarÃ³w â€žmiejsce rozwoju Â¿yciaâ€• a â€“ obszar ekspansji ognia (element ognia - Â¼rÃ³dÂ³o w materii
nadÂ¶wietlnej) b â€“ obszar materii staÂ³ej (element ziemi â€“ miejsce ekspansji ognia i wody) c â€“ obszar materii
ciekÂ³ej (element wody â€“ miejsce ekspansji ognia w postaci temperatury, wody, powietrza i magnetyzmu) d â€“
obszar materii gazowej (element powietrza â€“ miejsce ekspansji ognia w postaci ciepÂ³a, wody w postaci pary wodnej,
powietrza, eteru i magnetyzmu) e â€“ obszar materii eterycznej â€žduchowejâ€• lub â€žastralnejâ€• (element eteru â€“
miejsce ekspansji ognia w postaci temperatury, wody w postaci pierwiastka i magnetyzmu) Matematyka systemu
piÃªcioskÂ³adowego;- PiÃªÃ¦ obszarÃ³w jest regularnie rozlokowanych w Â¶rodowisku sfery podzielonej magnetycznie
na szeÂ¶Ã¦ jednostek. PiÃªÃ¦ instrumentÃ³w powtarza siÃª w kolejnoÂ¶ci chronologicznej, w kaÂ¿dym z piÃªciu
obszarÃ³w. PiÃªÃ¦ rzeczy jest rozlokowane w piÃªciu obszarach usytuowanych osiowo. 
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