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Ewolucja Â¿ycia wszechÂ¶wiata, swÃ³j poczÂ±tek bierze z najmniejszego zbioru materii, ktÃ³ry powstaje w trÃ³jkowym
procesie jej formowania (rozwoju). 

  
 
 Ewolucja Â¿ycia wszechÂ¶wiata, swÃ³j poczÂ±tek bierze z najmniejszego zbioru materii, ktÃ³ry powstaje w trÃ³jkowym
procesie jej formowania (rozwoju). Taka zasada odpowiada za powstanie kaÂ¿dego objawu Â¿ucia wszechÂ¶wiata,
zarÃ³wno gwiazd jak i biologii. Mimo, Â¿e niewyjaÂ¶nione jest Â¼rÃ³dÂ³o przyczyn warunkujÂ±cych powstanie
komÃ³rki biologicznej z jej caÂ³ym chemicznym mechanizmem, to ten brak w wiedzy nie zmienia charakteru trÃ³jkowej
formy rozwoju materii w procesie ewolucji wszechÂ¶wiata. Objawem tego typu formy rozwoju jest rÃ³wnieÂ¿ przykÂ³ad
nam najbliÂ¿szy, â€žmatka + ojciec; tworzÂ± dziecko, przyczyniajÂ±c siÃª do rozwoju gatunkuâ€•. Â  Na kaÂ¿dym
etapie ewolucji Â¿ycia we wszechÂ¶wiecie, musza zaistnieÃ¦ przyczyny do dalszego jej rozwoju. â€žMatkaâ€•, jako
pierwsza przyczyna, musi posiadaÃ¦ okreÂ¶lone cechy wÂ³asne, ktÃ³re posiadajÂ± zdolnoÂ¶Ã¦, jednak brak jest im,
potencjaÂ³u do ekspansji. Jest to rodzaj Â¶rodowiska fizycznego, chemicznego lub biologicznego, ktÃ³re zuÂ¿yÂ³o
dostÃªpny i przyswajalny potencjaÂ³ rozwoju. W tym momencie oczekuje na zaistnienie w zewnÃªtrznym Â¶rodowisku
takiej przyczyny, â€žojcaâ€•, ktÃ³ra w harmonii z jej zdolnoÂ¶ciami pozwoli na rozwÃ³j i powstanie nowego
Â¶rodowiska w postaci â€ždzieckaâ€•. Â  W procesie ewolucji wszechÂ¶wiata, wystÃªpujÂ± rÃ³Â¿norakie formy
rozwoju pojedynczego etapu trÃ³jkowego. CharakteryzujÂ± siÃª one, nasyceniem i jakoÂ¶ciÂ± procesÃ³w
wewnÃªtrznych â€žmatkiâ€•. Etapy pierwszego rzÃªdu, nie sÂ± zÂ³oÂ¿one i dziaÂ³ajÂ± tam najprostsze procesy (tylko)
fizyczne. Zanim wyewoluujÂ± siÃª pierwsze efekty â€ždzieckoâ€•, ktÃ³re bÃªdÂ± mogÂ³y przyjÂ±Ã¦ miano â€žmatkiâ€•
posiadajÂ±cej przyczyny wÂ³asne, ktÃ³re umoÂ¿liwiÂ± zaistnienie efektu â€ždzieckaâ€• jako procesu chemicznego,
upÂ³ynie duÂ¿o czasu w ewolucyjnym Â¿yciu wszechÂ¶wiata. W tym czasie rozwinie siÃª szereg coraz bardziej
zÂ³oÂ¿onych etapÃ³w ewolucji na planie fizyki wszechÂ¶wiata. Â  Etapy ewolucji w obszarze procesÃ³w fizycznych i
chemicznych, potrzebujÂ± nieporÃ³wnywalnie krÃ³tszego czasu, do osiÂ±gniÃªcia zdolnoÂ¶ci tworzenia procesÃ³w na
planie etapÃ³w ewolucji biologii. Jednak intensywnoÂ¶Ã¦ rozwoju w takich procesach jest duÂ¿o wiÃªksza. Taka
proporcja, wystÃªpuje rÃ³wnieÂ¿ w stosunku do nastÃªpnego rodzaju ewolucji we wszechÂ¶wiecie;- ewolucji biologii. Â 
NiesÂ³ychanie duÂ¿a zÂ³oÂ¿onoÂ¶Ã¦ wystÃªpujÂ±cych w ewolucji wszechÂ¶wiata etapÃ³w, musi posiadaÃ¦ bardzo
precyzyjnie wyznaczane ramy, ktÃ³re obwarujÂ± zachowanie zaÂ³oÂ¿onych kierunkÃ³w ekspansji. Instrumentem,
ktÃ³ry formuje, lub wymusza drogÃª i charakter dla procesÃ³w ewolucji jest magnetyzm. Ten rodzaj instrumentu,
charakteryzuje siÃª wyjÂ±tkowo duÂ¿Â± precyzjÂ± w dziaÂ³aniu, moÂ¿na nawet pokusiÃ¦ siÃª o stwierdzenie, Â¿e jest
on absolutnie precyzyjny. Zakres dziaÂ³ania magnetyzmu w procesie ewolucji wszechÂ¶wiata, obejmuje kaÂ¿dy etap i
kaÂ¿dÂ± czÂ±stkÃª. SpeÂ³nia on rolÃª wszÃªdobylskiego spoiwa a zarazem precyzyjnie rozdziela rÃ³Â¿ne zbiory
materii. Jest to instrument, ktÃ³ry potrafi formowaÃ¦ w ruchu uprzednio zespolone zbiory, ktÃ³ry rÃ³wnieÂ¿ potrafi
zachowa pamiÃªÃ¦ formy, przez miliardy lat.  Â  Magnetyzm pozwala na zastosowanie matematycznego opisu
zdarzeÃ±, jakie wystÃªpujÂ± w formowaniu rÃ³Â¿nych rodzajÃ³w ewolucji Â¿ycia we wszechÂ¶wiecie. KaÂ¿dy rodzaj
posiada wÂ³asnÂ± i bezpiecznÂ± Â¶cieÂ¿kÃª rozwoju, ktÃ³rej etapy moÂ¿na okreÂ¶liÃ¦ i ujÂ±Ã¦ w ramy odniesieÃ±
liczbowych. Proces ewolucji trÃ³jkowej, obliguje do przyjÃªcia szczegÃ³lnej formy policzalnoÂ¶ci. Brak jest w takim
procesie przyczyn do matematycznego rozrÃ³Â¿nienia funkcji â€žmatkiâ€• i â€žojcaâ€•. SÂ± to z naturalnego skutku,
dwie rÃ³wnorzÃªdne przyczyny do zaistnienia koÃ±cowego efektu w postaci â€ždzieckaâ€•, ktÃ³ry automatycznie w
momencie ukoÃ±czenia procesu staje siÃª â€žmatkÂ±â€™, a wiÃªc jednÂ± z dwÃ³ch przyczyn wyjÂ¶ciowych, jednak
jest nowÂ±, innÂ± formÂ± w obszarze wartoÂ¶ci. Â  ZaÂ³oÂ¿yÂ³em zastosowanie dziewiÃªciostopniowej skali liczb i
zbioru okreÂ¶lanego liczbami;- 0;-10;-20, itd, jako podstawy zaistnienia jednej lub kilku skali rozwoju, klasyfikowanej
kolejnymi liczbami z szeregu liczbowego od 1 do 9. Taki opis matematyczny bÃªdzie tylko wskazywaÂ³ stopieÃ±
rozwoju indywidualnej formy na jej drodze ewolucji, wykaÂ¿e tylko jej indywidualny charakter a nie odniesie siÃª do
innych form na planie policzalnoÂ¶ci.  Â  Naturalnie istniejÂ±ce ograniczenie w zakresie policzalnoÂ¶ci ogÃ³lnej, jest
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rekompensowane w obszarze obrazowania charakteru okreÂ¶lanej jednostki. Dla przykÂ³adu weÂ¼my pierwszy etap
ewolucji materii na planie fizycznym;- â€žmatkaâ€• i â€žojciecâ€• bÃªdÂ± tu opisane liczbÂ± â€ž0â€• a efekt
â€ždzieckoâ€• liczbÂ± â€ž1â€•, (0-1). Identycznych form fizycznych opisanych jako (0-1), powstanie niezliczona
iloÂ¶Ã¦, jest to forma pierwocin. Z takiej materii w dalszym procesie powstanie szereg form fizycznych a nastÃªpnie
dÂ¼wiÃªk i Â¶wiatÂ³o, w jeszcze dalszej kolejnoÂ¶ci powstanÂ± atomy, dalej gwiazdy i caÂ³a masa materialna
wszechÂ¶wiata. Â  W odniesieniu do czÂ³owieka, ktÃ³rego postaÃ¦ fizyczno-duchowa, jest efektem ewolucji na
planach;- fizycznym, chemicznym, biologicznym i eterycznym, zastosowanie policzalnoÂ¶ci bÃªdzie bardzo zÂ³oÂ¿one.
W obszarze â€ž0â€•-â€ž10â€•-â€ž20â€• itd. BÃªdÂ± istniaÂ³y cztery wielo liczbowe pola, po jednym dla kaÂ¿dego
planu. Z kolei w obszarze szeregu od 1 do 9, tylko w zakresie do dziewiÃªciu, w zaleÂ¿noÂ¶ci od aktualnego stanu
rozwoju czÂ³owieka. Szereg do dziewiÃªciu, bÃªdzie obrazowaÂ³ stan fizyczno duchowy czÂ³owieka, ktÃ³ry moÂ¿e
byÃ¦ przyjmowany w odniesieniu do odpowiednich dla kaÂ¿dej liczby kolorÃ³w-wibracji. Struski Andrzej
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