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Swiadomosc. Â  
 Swiadomosc jest terminem okreslajacym instrument, ktory objawia sie, jako efekt procesu powstawania i rozwoju zycia
w obszarze pola magnetycznego kazdej formy materii ozywionej. Wystepuje w zwiazku z kazda forma zycia, a powstaje
w naturalnym procesie ewolucji, na planie pola magnetycznego materii ozywionej. Swiadomosc istniejaca przy formach
biologicznych, objawia swoje dzialanie w przestrzeni biopola. Instrument w postaci swiadomosci, sluzy do zarzadzania
procesami podtrzymania i rozwoju, nigdy do samo tworzenia nowego objawu zycia. Jako taki, sama w sobie i tylko dla
siebie nie moze istniec, jest tworem wynikajacym z efektow dzialania juz objawionego stanu i potencjalu postaci.
Nadrzednym w dalszym procesie jej rozwoju i niezbednym do utrzymania uzyskanego stanu i potencjalu kazdej formy
zycia. Swiadomosc jest tylko, i az, instrumentem juz objawionej formy zycia. Z tego wynika, ze swiadomosc nie jest
integralna, lecz zintegrowana czescia skladowa kazdej formy materii ozywionej Swiadomosc pierwotna. 
 Najprostsza forma w procesie ewolucji wszechswiata na planie materii ozywionej jest ustroj fizyczny pojedynczego
atomu z jednym elektronem, a postacia najbardziej zlozona, jest czlowiek fizyczno-duchowy. Atom wodoru posiada dwa
aspekty wlasne, przy czym jeden objawia sie w postaci stalej (nie podlegajacej zmianom) a drugi w postaci zmiennej.
Postac stala atomu jest zbiorem materii tworzacej jadro, ktore z kolei tworzy pole magnetyczne (grawitacyjne),
natomiast postac zmienna obejmuje obszar pola magnetycznego wraz ze zwiazanymi w nim elektronami, i z calym
zbiorem roznych czastek materii.
 Swiadomosc pierwotna objawia sie jako charakter atomu, ktory okresla jego zdolnosc do tworzenia konfiguracji
atomowych â€“ pierwiastkow. Pierwiastki z kolei sa pierwocinami materii stalej i calego obserwowanego przez czlowieka
zycia wszechswiata. Swiadomosc wtorna. 
 Zbiory atomowe w postaci pierwiastkow zespolonych w postac skalna, tworza rozne rodzaje mineralow, ktore po erozji
wystepuja na planetach jako pyl (proch), lub inne formy rozdrobnionej skaly. Czasteczki pylu skaly krzemianowej
mineralu, ktory zdominowal powloke skalna naszej planety, (krzemiany to ponad 80 procent (%)Â wszystkich
wystepujacych mineralow) posiadaja szczegolna budowe krystaliczna. Ten pierwiastek posiada jeden atom krzemu i
cztery atomy tlenu, taki zbior, utworzy forme krystaliczna w postaci czworoscianu.
 Czworoscian jest bryla wyjatkowa, jako jedyna z posrod wszystkich przestrzennych form geometrycznych posiada tyle
samo scian, co i wierzcholkow. Taka cecha w budowie fizycznej mineralu umozliwia mu, bardzo dobry kontakt z
wszystkimi pierwiastkami.
 W zwiazku z taka budowa krzemianow i ich dominujaca iloscia w calej masie skalnej na planecie, nalezy przyjac, ze
pierwiastki krzemianowe sa zrodlem materii ozywionej a w konsekwencji biologii.
 .
 Atomy w zaleznosci od konfiguracji tworza roznorodne pierwiastki te konfiguracje, ktore utworza mineraly przyczyniaja
sie do zaistnienia procesu tworzenia materii stalej. W efekcie postac skalna wiaze rozne konfiguracji atomowe, czym
przyczynia sie do uspienia swiadomosci pierwotnej kazdego z atomow, z ktorych powstal mineral. Uspiona swiadomosc,
nie utracila swojej zdolnosci, nie utracila rowniez swego potencjalu. Atomy zespolone w skale maja ograniczona
swobode ruchu a poprzez zwiazanie z innymi atomami zrealizowaly swoj potencjal wyrazony w swiadomosci pierwotnej.
Ten stan fizyczny jest odwracalny i kazdy atom po uwolnieniu ze zwiazku odzyskuje zdolnosc do laczenia w inne
konfiguracje, okreslone charakterem wlasnej budowy i wynikajacej z niej swiadomosci.
 
 Powstaly roznorodne pierwiastki, dla biologii najwazniejsze to, woda i krzemiany..
 Forma geometryczna pierwiastka krzemianu, moze uzyskac proporcje czworoscianu regularnego, jezeli wszystkie
cztery atomy tlenu stanowiace o rozmieszczeniu wierzcholkow tego krysztalu, beda posiadaly identyczna mase.
 Postac pierwiastka, tu krysztalu w postaci regularnego czworoscianu, charakteryzuje sie okreslonymi cechami, ktore sa
suma wypadowa cech atomow (Swiadomosci pierwotnej) w swej istotnej czesci uspionej, jednak tworzacej wektor
wspolnego oddzialywania. Jest to swiadomosc wtorna, zebrany efekt wielu swiadomosci pierwotnych, ktora w
warunkach mineralu oddaje tylko czesc sumy potencjalu wszystkich atomow wchodzacych w sklad pierwiastka, lub
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zbioru pierwiastkow. Takie ograniczenie jest spowodowane tym, ze pierwiastek mineralny wystepuje w postaci skalnej,
ktora usypia caly, lub czesc potencjalu swiadomosci pierwotnej.
 
 Innym pierwiastkiem, istotnym dla biologii, jest woda. Nie jest to pierwiastek mineralny i suma cech swiadomosci
pierwotnej, jaka dysponuja atomy tlenu i wodoru, jest uspiona w zdecydowanie mniejszym stopniu niz w krzemianie.
Czasteczka wody, mikro-kropelka dysponuje wieksza suma wypadowa potencjalow zawartych w jej atomach
skladowych. Potencjalnie zdolnosci swoich atomow skladowych, lepiej wykorzystuje woda, jej swiadomosc wtorna jest
aktywniejsza. Swiadomosc zebrana. 
 Srodowisko wodne jest srodowiskiem rozwoju biologii w doslownym tego slowa rozumieniu. To w wodzie drobiny
krzemianow w postaci pylu, albo nawet w postaci pojedynczych czastek, jako geometryczne formy krysztalkow
mineralu, przyczyniaja sie do powstania nowych zwiazkow. Wzajemne oddzialywanie pol magnetycznych mineralu i
czastki wody w srodowisku wodnym, przyczynia sie do tworzenia nowych mozliwosci w postaci cechy wypadowej
wynikajacej z indywidualnych cech dwu swiadomosci wtornych tego zwiazku.
 Powstaje swiadomosc zebrana, ktora poza suma cech matecznych (suma cech swiadomosci wtornych) uzyskuje nowa
wartosc, jest nia zbior efektow nietrwalych, ktore zanikaja po rozwiazaniu zwiazku wody i mineralu.
 
 Trzy typy cech wlasnych, jakimi dysponuja kolejne w ewolucji, istotne dla zycia czlowieka zbiory materialne, ukazuja
trzy zrodla swiadomosci.
 
 Pierwsze zrodlo swiadomosci: Swiadomosc pierwotna, jest to cecha stala atomow.
 
 Drugie zrodlo swiadomosci: Swiadomosc wtorna, jest to suma cech stalych objawiana wedlug mozliwosci ekspansji
pierwiastka.
 
 Trzecie zrodlo swiadomosci: Swiadomosc zebrana, jest to suma cech srodowisk, plus efekt wystepujacy w trakcie ich
wspolnej reakcji.
 
 Kolejne etapy ewolucji swiadomosci, beda wynikiem laczenia sie pierwiastkow w roznorodnych, mniej lub bardziej
trwalych zbiorach â€“ formach zycia. Beda powstawaly coraz bardziej rozbudowane instrumenty w postaci swiadomosci
zebranej, ktore pozwola kroczyc ewolucji, az do wyewoluowania malpy czlekoksztaltnej.
 
 Jednak na tej drodze istnieja naturalne bariery, ktore bez ingerencji z zewnatrz nie przynioslyby spodziewanego efektu.
Pierwsza taka bariera jest powstanie komorki biologicznej z calym jej dobrodziejstwem procesow chemicznych. W
ocenie tego etapu ewolucji, zalamuja rece zwolennicy teorii â€žewolucjonizmuâ€• a podnosza glowy zwolennicy
â€žkreacjonizmuâ€•. Sledzac dalej proces ewolucji biologii, napotykamy kolejna bariere, przemiane malpy
czlekoksztaltnej w czlowieka. Tu ewolucjonisci juz calkiem sobie nie radza z kolei kreacjonisci zacieraja rece.
 
 A moze jest jeszcze inne wyjasnienie tej calej awantury?
 Abstrahujac od przyczyn, ktore lezaly u podstaw startu ewolucji wszechswiata jako calosci, bez watpienia mozemy
wskazac zbyt duzo cech wspolnych czlowieka i malpy, juz nie wskazujac wspolnoty z innymi gatunkami, by z
zamknietymi oczami przyjac teorie kreacjonizmu. Jednak zwolennikom teorii ewolucjonizmu do pelni szczescia tak malo
a zarazem tak duzo brakuje. Komorka nie mogla powstac w naturalnych warunkach planety.
 
 Pytanie; kto przygotowal odpowiednie warunki do startu ewolucji biologii na naszej planecie?
 W jaki sposob i jakie byly warunki przemiany malpy w czlowieka?
 Dlaczego pozostala populacja malp na planecie, nie miala szans zalapac sie na pociag wywozacy czesc osobnikow w
kierunku ludzkosci?
 
 W obu tych przypadkach, musialy w naturalny tok ewolucji ingerowac czynniki zgola nienaturalne. Moze nalezy
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polaczyc obie teorie, ta swiadczaca o naturalnym procesie ewolucji czlowieka i ta, ktora mowi, ze czlowieka i nie tylko
stworzyl Bog. Wowczas wyjasnione kwestie ewolucji mozna by uzupelnic boskim wplywem w miejscach, ktorych
wyjasnic nie sposob i nazwac taka teorie - ewolucjo-kreacjonizmem. Swiadomosc czlowieka. 
 Teoria teoria, czlowiek istnieje i o dziwo posiada wyjatkowo rozbudowany instrument swiadomosci. Swiadomosc
czlowieka, to juz nie swiadomosc pierwotna czy wtorna i mimo, ze w istocie jest ona swiadomosci zlozona, to od
powstania zrebow swiadomosci zlozonej musialo uplynac sporo wody. Czlowiek posiada najbardziej rozbudowana
swiadomosc, sposrod wszystkich istniejacych we wszechswiecie form zycia. Mimo, ze w pokorze zginamy kark przed
wieloma bostwami, mimo, ze holubimy wielkim aczkolwiek nieznanym istotom, to moze wreszcie podniesmy sie do
poziomu naszej swiadomosci i docenmy siebie. Logicznie analizujac proces ewolucji biologii i dziwny aczkolwiek wielki
skok do czlowieczenstwa, przy tym z rozsadkiem uwzgledniajac sfere duchowa naszej postaci w oparciu o realia odczuc
i doznan, poznajmy siebie. Nie moze i nie powinna istota z tak rozbudowana swiadomoscia, byc sluga
wyimaginowanych, jezeli nie celowo wyeksponowanych, postaci oltarzowych. Odzyskajmy wreszcie godnosc, jakiej
oczekuje od nas Bog.
 
 Na jakiej podstawie mozna wysunac teze, ze swiadomosc czlowieka jest najbardziej rozbudowanym instrumentem we
wszechswiecie?
 Jakie przeslanki wskazuja na nasze prawo do stwierdzenia, ze w istocie posiadamy taka swiadomosc?
 Czym mozemy uzasadnic jej potencjal i szczegolne cechy, jakimi powinna sie charakteryzowac?
 
 To, ze potrafimy jesc i spac stawia nas w szeregu wszystkich gatunkow biologicznych, ktorych celem jest przetrwanie,
szczerze mowiac jestesmy w tym gorsi od wszystkich pozostalych. Czlowiek potrafi byc wyjatkowo kreatywny, tak
bardzo kreatywny, ze z usmiechem na ustach niszczy wlasne srodowisko i zdrowie.
 Powaznie mowiac istnieje kilka faktow, ktore wskazuja na szczegolne mozliwosci czlowieka. Posiadamy pamiec, ktora
potrafi sie rozciagac jak â€žbalonâ€• i jeszcze nikt nie okreslil granic jej pojemnosci. Znane sa przypadki geniuszu, gdy
czlowiek osiaga nadludzka zdolnosc. Jezeli moze osiagnac jeden to znaczy, ze inny nie osiagnal takich zdolnosci,
dlatego, ze w jego swiadomosci nie zadzialaly te mechanizmy, ktore byly aktywne u geniusza. Ewolucja dysponuje
takimi procesami, ktore precyzyjnie reguluja warunki zycia, nigdy zadna forma nie otrzymuje nic w nadmiarze a z drugiej
strony, otrzymuje wszystko, co jej jest niezbedne do zycia.
 
 
  Â©Â Struski Andrzej de Merowing.
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