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Bevezető:
Az idézet egy aktualizált keleti bölcsességből a világ rendezettségének a lehetőségére.
Ha a világot meg akarod váltani, előbb a hazádat kell rendbe tenni.
Ha a hazádat rendbe akarod tenni, először a régiókat kell rendbe tenni.
Ha a régiókat rendbe akarod tenni, előbb a településeket kell rendbe tenni.
Ha a településeket, a kolóniákat rendbe akarod tenni, előbb a családodat kell rendbe tenni.
Ha a családodat rendbe akarod tenni, előbb magadban kell rendet tenni.
Ha magadat akarod rendbe tenni, előbb a tudatodban kell nagyobb rendet tenni.
Ha a tudatodat rendbe akarod tenni, előbb a szívedben és a lelkedben kell rendet tenni.
Ha a lelkedet rendbe akarod tenni, a hitedben kell nagyobb rendet tenni!

A világunk fő energiáinak az áramlásait irányító, elosztó,
politikai és tudományos elithez szól !
A világunkat alkotó emberi közösség megosztott, létbizonytalanságban van, ezért nem tud az
energia megfelelően rendezett áramlási irányairól, elosztási arányairól dönteni.
A bizonytalanságot a megválaszolatlan kérdések, az ellentmondások tömege okozza, amelyek
miatt az emberek nem tudnak dönteni a célokról, a fejlődési irányokról, a rendelkezésre álló
egyéni energiák és az alkotó készség, a személyi kreativitás produktumainak a kiaknázásáról.
A világunk ma kaotikus, a káosz és a további megosztás felé halad. A másság és a zavar nő!
A bizonytalanság fenntartása a többséget uraló kevesek érdekét szolgálja, akik a megosztás és
a bizonytalanság fenntartásával a keletkező produktumot a saját csatornájukba terelik.
A világ túl egyenlőtlenné vált, a szimmetriája elromlott, a mindenki által elfogadható nemes,
közös célok elvesztek. Cél nélkül az élet csak sodródás a Nirvána és a káosz felé.
Az értelemmel bíró embereknek válasz és cél kell, nem cirkusz és kenyér.
A fő fejlődési irányokról, a jövő alakításáról dönteni kell. A korábbi gondolkodási mintára
alapozott fejlődés megrekedt, túl nagy feszültséget és bizonytalanságot eredményezett. Az
emberek igénylik a tiszta válaszokra alapozható döntést, hogy a saját döntéseiket a közös
célhoz igazíthassák. A közös célok pedig elvesztek ! Az eddig elfojtott emberi energiák
spontán felszabadulása robbanáshoz, valódi világ végéhez vezethet. A feszültséggel nem
szabad tovább játszani, azt egyértelmű fejlődési irányokat adva kell elvezetni. A tudat
fejlődése az információs energiaszinten utakat jelöl a jövő felé fejlődéshez, a nagyobb
energiaszintű tartós áramlások folyamatának. A tudat lefojtásával a feszültség nő, robbanás
közeleg. Ideje a bizonytalanságot eloszlatni! A fejlődéshez a tudat korlátait le kell bontani, a
gondolatfejlődés túl szűkké vált csatornáit kitágítva az ismereteket hagyni kell, kiszélesedni.
Az új információk ezt a lehetőséget adják meg, ezzel elkerülhető a válság növekedése, a
világégéshez vezető társadalmi robbanás. A fejlődés nem haladhat szembe az árral, a nagyobb
rendszer, a környezet fejlődésével. A felhalmozódott feszültségnek a környezet áramlásaival
megegyező irányú tudatos fejlődési csatornákba terelése, az értelmetlenné és a feszültség
oldására alkalmatlanná vált túlélesedett versenyhelyzetet, az egyenrangú sejtek korszerűbb
együttműködő társadalmi struktúrájára cserélheti.
" A bölcs a maga tökéletességét tökéletlenségnek tartja, ezáltal lesz maradandó az ő hatása.
A bölcs a maga teljességét ürességnek tartja. Ezáltal kifogyhatatlan lesz az ő tevékenysége.
A bölcs a maga egyenességét görbeségnek, okosságát balgaságnak, kiváló szónoki képességét
dadogásnak tartja. .. Akiben lelki tisztaság és béke van, az a világ példaképe."
Idézet, Juhász Rita Házidolgozat filozófiából (1982.09.05.) című szakdolgozatából
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Az újra meglelt Természeti Törvények:
A Körülöttünk lévő tér egy állandó életteret jelent, amelyben az időnek ismert ritmusokban és
folyamatban az életszerűen változó anyaghoz kapcsolódó változtató képesség, és az ebből
kifejlődő részecskeszerveződések fraktálszerűen egymáshoz kapcsolódó rendszere az élet
fejlődése során állandóan helyet és arányokat változtat. A tér állandó, de az élő részecskék
térbeli kiterjedése és összetétele, az időben rendezhető lineáris folyamatban, és egyidejűleg
történő többváltozós, az eseményekben követhetetlen kaotikus folyamatok között
periodikusan változik.
Nem tudjuk, hogy az életszerű változás miképpen kezdődött, de nagy a valószínűsége, hogy a
térben, a lokálisan eltérő erősségű változási körfolyamat nem egymást követő ok és
okozatként, hanem egyidejűleg keletkező, egymásra kölcsönösen visszaható, motiváló
hatásként, az alacsony energiaszintű kicsi kezdeti eltérésekből egyszerre fejlődött ki.
Az események megfigyelhető motivációs rendszere, a folyamatot jelentő oksági felismerés,
csak a megfigyelői tudat által észlelt kölcsönhatásnak a felismert eseménysorrendje miatt
fejlődött ki. Az egymástól megkülönböztethető változás, az anyagra időben, térben és
tulajdonságban eltérő, nem teljes azonosságú eredményre vezető hatások következményei az
állapotváltozásokban felismerhető sorrendet, és ezzel megérthető folyamatot eredményeznek.
Az idősorrendben egymás után keletkező, és ezért a rendezettségben egymástól elkülöníthető
változási események ismétlődései felismerhetők, az ismétlődő analóg következmények a
folyamatokat megértőknek megtanulhatók.
Ha egy nem teljesen zárt térben egyidejűleg számtalan és egymástól megkülönbözhetetlen,
ezért kaotikus változással járó esemény, robbanásszerű hevességű változás történik, ez a
hőmérséklet növekedéséhez, a tér kiterjedéséhez és tágulásához vezet. Míg a robbanótér belső
területén a kaotizmus és a változás megkülönböztethetetlensége erősödik, addig a kitáguló
térbe, azonos irányba kirepülő robbanási maradék, a térben egymáshoz közel maradó
részecskék egymáshoz viszonyított helyzete sokkal lassabban, az időben
megkülönböztethetőben változik. Ha a kezdeti robbanás elég nagy, akkor az ilyen részecskék
(egy végtelen és határtalan térben) nagyon sokáig együtt és egymás mellett utazhatnak,
egymás közelében változhatnak. Ha a környezeti tér elég ritka, hasonló méretű részecskékkel
nem telített, akkor az együtt utazó, elrepülő részecskéket a megértésük fejlődéséhez
viszonyítva ritkán érik változást okozó események. Az ilyen részecskék egymáshoz
viszonyított, általuk is észlelhető változásai egymástól időben és sorrendben elkülöníthetők,
egy idő után meg és kiismerhetők és a hasonló változások hasonló, analóg következményei is
megtanulhatók. Ez a megértési tanulási folyamat egy időben, eseményrendben és megértésben
is rendezett ok – okozati függvényrendszerbe, tudatosuló életfolyamatba szervezte a változást.
Bármely heves és energiaszintű legyen egy robbanás-szerű kaotikus változás, a központi
térből a kisebb nyomású térbe együtt és hasonló irányban kikerülő részecskék változása
egymáshoz képest az időben lassul, megfigyelhető, életszerű változási sorozatot képez. Az
ilyen változási sorrendben megkülönböztethetőekké válnak a megfigyelhető és egymástól
ezért eseménysorrendben elkülöníthető változások, a változás rendezett életszerű folyamatot
eredményez. Az ilyen folyamatokban, az egyik részecskét ért változás kiterjedő
következményei gerjeszthetik a vele a térben és időben együtt utazó másik részecskét, amely
esemény az időben később gerjesztett részecskére, változást kiváltó okként, változásra
serkentő motivációként hatott. A változást kiváltó hatás, (ok) megkülönböztethető okozatot,
ellenhatást eredményezett, amelyben az egymás utáni rendet megtartó hatást közlő változások
hatásláncokat eredményeztek. Az ilyen folyamatok rendezettséget tartó, rendezett
folyamatokat eredményeztek, amelyekben az oksági rend követhetővé vált.
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A tanulmányainkban azt sulykolták belénk, hogy az okozat nem előzheti meg az okot, a
kiváltó motivációt, de ez csak eseményben, vagy időben rendezett folyamatokra érvényes. Ha
az azonos időben történő nagyszámú változás időbeli mennyisége túlnő a megfigyelő
észlelési, feldolgozási képességén, akkor a megfigyelő időzavarba kerül, az oksági rend
összezavarodik, nem lehet megkülönböztetni az okok és az okozatok sorrendjét. Az
időegységre jutó túl nagy változáskor, az egyidejűleg visszacsatolt körfolyamatoknál, a
visszaható változás eseménysorrendje, a változásokat és következményeiket egymástól
elkülöníteni nem tudó megfigyelőknek nem különíthető el, az oksági hatáslánc nem figyelhető
meg. Az ilyen változások az eseményeket követni nem képes megfigyelőket, térszereplőket
összezavarják, az események megértését, a tudat időfolyamatba rendezési lehetőségét
lehetetlenné teszik. A tényleges események ritmusánál csak kisebb ritmusú változást
megfigyelni képes térszereplők (megfigyelők) számára már kaotikus változás azonban
rendezett folyamat azoknak az időben nagyobb rendezettségre képes térszereplőknek, akik az
időegységre jutó változások sorrendjét és esemény következményeit sokkal magasabb
ritmusban, az apróbb részletekben is meg tudják különböztetni. Tehát a rendezettség és a
káosz is relatív, a megfigyelők, a hatásokat érzékelők felbontó és feldolgozó-képességének a
szinkronképességétől függ.
Az egymásra ható sokszorosan visszacsatolt körfolyamatban rengeteg olyan okozat
következik be, amelyben a következmény visszaható és kölcsönhatási körláncba szerveződő
okká válhat. Ha egy térben egyidejűleg számtalan változás keletkezik be, amelyek
kölcsönösen hatnak egymásra, akkor e változásokat kiváltó motívumok, az okok a környezeti
átalakulásból származó okozatnak is tekinthetők. Nagy frekvencián ismétlődő, nagyobb
változássűrűségű kölcsönható sorozat oksági lánca nem különböztethető meg, a tojás és a
Tyúk kialakulási sorrendje nem határozható meg. A szaporodó mechanizmus és a szaporodó
lény kialakulása sokszorosan visszacsatolt körfolyamatban álló kis változások, hosszú
fejlődésének a következménye. A kialakult oksági rend nem egyszerűsíthető le a tojás és a
Tyúk, az anya és az utód közvetlen kölcsönhatási esetére.
Az egyszerű esetben a tojás keletkezése a tyúkhoz kötött, az oksági lánc a tyúk és a tojás. Ha
a láncszemet a tojásnál kezdjük, akkor a tyúk kialakulása okozat következmény. Ez egy
látszólagos paradoxonhoz vezet, amely azért alakul ki, mert a hosszú ideig tartó egymásra is
kölcsönható folyamatot túlságosan leegyszerűsítettük a két ismert szereplő összefüggésére.
A változó események oksági láncát az észlelési, a felismerési sorrend határozza meg,
amelyben a tér valamely életszerűen változó mezője, az általa felismert sorrendben szerez
tudomást az őt vagy a környezetét megváltoztató hatásokról. Az Ő oksági rendje tehát
eltérővé válik a vele inverz módon változó mezőtől. Míg neki a hatás, az ok, a motiváció a
változásra, addig a hatást helyváltoztató és információs energiát (lendületet) szállító
részecskét küldő mezőnek olyan okozat, (ellenhatás) amelyet a benne gerjesztést és változást
kiváltó korábbi vagy egyidejű változás okozott. Tehát Einsteinnek megint igaza van, az
oksági sorrend is relatív. A folyamatnak tekintett feldolgozható eseménysorrend, a mezők és
részecskék, az életszerűen változó lények által megkülönböztethető időeltéréssel rendelkező
események esetén válik csak megérthető ok és okozattá. Ha a tyúk és a tojás energiaszintjénél
kisebb energiaszinteken zajló kaotikusszerű változásokat nem észleljük, az eseménysorrend, a
folyamat az, hogy a tyúk tojást tojik, a tojásból pedig tyúkok fejlődnek. Tehát a változás
periodikusan ismétlődő, de nem teljesen azonos, csak analóg, ezért nem önmagába záródó
körfolyamatba, hanem spirálciklusba záródik. A megfigyelő által időben a meg nem
különböztethető, meg nem érthető és ezért a tudattal nem követhető oksági rend
megzavarodása kaotikus változásokat eredményez. Az állapot tartós fennállása, az
eseménysorrendben meg nem különböztethető folyamatok időbeli reakcióképtelensége, a
megfigyelő tudata által oksági rendbe nem rendezhető, számára túl kaotikus változáshoz, az
életszerűen változó rendezett folyamat megszakadásához vezet.
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A tér folyamatosan teli van kisebb és nagyobb változó mezőkkel, amelyek sokféle energián,
egymástól eltérő bonyolultsági és frekvenciaszinten változnak, és közöttük kevésbé változó
inaktív, de hasonlóan változóképes anyaggal kitöltött, de lassabban változó térrészek is
találhatók. E lassabban változó térrészekben olyan részecskék, és részecskékből szerveződött
részecskemezők találhatók, amelyek egy korábbi kaotikus, robbanásszerű esemény hatására
azonos irányba eltávolodva a nagyobb energiaszintű térátalakulás helyszínétől, az időben és a
térben sokáig egymás közelében, általuk megfigyelhető és megérthető eseményrendben,
rendezett folyamatban változnak. Ahhoz, hogy életszerű, felismerhető azonosságú és ezért
megérthető rendezettségű változás, azaz az élet folyamata kialakulhasson, kétségtelenül
szükség volt egy nagyenergiájú térátalakulásra, de az anyag életre kelése hosszú ideig tartó
lassú evolúciós rendezettségben növekvő folyamatot eredményezett. Az oksági rend
kezdetben visszacsatolt körlánca miatt e folyamat eleje, az anyag részecskéinek az életre
kelése nem ismerhető meg, de a számtalan kezdeti folyamatról szóló teóriák száma egy
valószínűsíthető kezdettel szaporodhat.
Az Aspektus könyvsorozat 8. könyve erről szól, az élet kialakulását és folytatódását, a
jövőbeni fejlődését is eredményező lehetőségekről, a múltról, a jelenről, és a múlttal is analóg
valószínű jövőlehetőségek, Moetrius által megértett, feltételezett változatairól.
A folyamat azonban nemcsak a kezdeti robbanásból, hanem nagyon lassú kis változásokból,
térbeli energia eloszlás egyenetlenségekből is kialakulhatott, amely többféle bonyolultsági
szinten is elvezetett egy, de valószínűbben egyszerre több helyen, eltérő térben, de akár
azonos időben is kialakulható, kölcsönösen visszacsatolt változás megérthető periodikus de
analóg fejlődési folyamatához.
Pécs 2004-11-16

Moetrius
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Az élet históriája
A periodikusan ismétlődő, analóg evolúció

A tér és az idő, az anyag és az élet
összefüggései
Az eddig elfogadott elméletek szerint, a megismerésben és az összefüggések megértésben és
az időben előrébb járók arra tanították az emberiséget, hogy az Isten teremtette a világot és a
Mindenséget. A kezdeti tanítók ismereti forrása azóta számos patakkal kibővült, és
kacskaringós kanyarokkal a Materializmus talajára vezetődött. A tanítások módosultak, az
alapok és az események sorrendje az emlékekben összekeveredett. Számos érdekkülönbség
formálta, torzította a tudás fáját, amelynek a már megcsontosodott, elmeszesedett ágaiban
összekeveredtek a fejlődési sorrendek és a fejlődési ágak hová tartozásai, az ok és okozati
rendjei is bizonytalanná váltak. Az egyre terjedelmesebb, a látszólag független de egymáshoz
is tartozó ág kapcsolatrendszerének a kibogozásához vissza kell mennünk a kezdetekig, az
első elágazások, és onnan kialakult tudásrendszer ok és okozati megértéséig.
Nem szükséges megismernünk az egymással analóg szerveződésű fák valamennyi ősi
változatának a kialakulását ahhoz, hogy a fa fejlődési folyamatát megérthessük, helyette elég
a folyamatok tendenciájának és azonosságának az összefüggéseit megértenünk.
Számos emberi érdek merült fel a megértés fejlődése, történelme során, amelykor a megértő
ember úgy ítélte meg, hogy a folyamatok mások általi megértése számára előnytelen helyzetet
eredményez, elvesztheti a tudásból származó szelekciós előnyt. Az élet alapvető kérdéseire
fellelt válaszokat ezért eltitkolták, képletekbe és titkosságba csomagolták. Az élet azonban
összetettebb, bölcsebb, amely a tudásbeli előnyt más hátrányokkal keveri, a tudásbeli
hátrányokat pedig eltérő összetételű képességekkel, fizikai, szépérzékbeli és más, pl. az
összefüggések sikeresebb logikai rendezettségével pótolja. A tudás kezdeti forrása sokágú
széles folyammá terebélyesedett és a lehetőségek végtelen óceánjába ömlesztette a
létkérdésekre is választ adó ismereteit.
Az emberi fejlődés már sokszor eljutott a megismerés és a megértés magasabb szintjére,
amelykor az összetett tudást kisajátító sámánok, papok, és inkvizítor követőik, tűzzel, vassal
irtották a megértés kívülálló úttörőit. A Krisztus előtti utolsó kataklizmákat átélők tudománya,
a bölccsé vált túlélők elővigyázatossága következtében írott, vésett formákban és a
szájhagyomány átörökítő lehetősége folytán is sok-sok generáción át eleven maradt. Az
időszámításunk kezdete előtti túlélők szentírásokba, templomokba, szfinxekbe, piramisokba
építették a tudományukat, az előző generációk megismert, megértett tapasztalását, a kezdeti
folyamatok analóg ismétlődéseiként megértett fejlődés folyamatát. A megismert tudást, az
ismeret fáját az Atlantisziaktól öröklő, átplántáló ókori görögök élenjárói is gondosan ápolták,
és csak a későbbi anyagiasodó világban különült el titkos valós, csak szűk rétegek által ismert,
és tudatosan módosított, nyilvános de elferdített, és részben kreált tudományokká.
A mai örökségünket képező tudás tehát a részleteiben nagy felbontású, de az összefüggésében
egymástól megfosztott önállósodó ágakra bomlott, az egész egységes látásmódja, a részletek
összefüggésének a megértése ellehetetlenült. Az eltitkolt, elferdített tudás azonban
ellentmondásokat szült és feszültséget gerjesztett, amely már gondolkodási mintaváltásért,
paradigmaváltásért kiállt és, egyre nagyobb kényszerrel követeli a valóság tisztább feltárását.
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A szellem, az ige, időben megelőzte a fizikai folyamatok, az anyag kialakulását, a gondolat
eredetileg időben előrébb járt. Később a gondolat, a szellem többnyire együtt fejlődött az
anyagi valósággal, néha azonban elmaradt a fejlődésben és a megvalósuló valóság
kényszerítette ki a továbbépülő tudatot, a valóság magyarázatait. A korai tanok és szentírások
többségét az élet és a magyarázat hiánya kényszerítette ki. A megértés elmaradása a korai
időszakok periodikusan ismétlődő társadalmi feszültségeinek a felerősödését eredményezte,
miként a mai kaotikus állapot az álvalóság szentírásait készítő tudományok fejlődését is
kikényszerítheti. A világunk és a környezetünk folyamatosan változik, és ha az anyagi és
dologi valóság, az élet, a technikai fejlődés elmegy az elavult dogmák mellett, és az
elmeszesedő, táptalaj nélküli eredetmagyarázatok ellentmondásai a felszínre kerülnek. A
rohanó léptekkel fejlődő technika csak akkor eredményez jól működő szerkezeteket, ha a
technikai alkatrészek részletei együtt egy működő egészet képeznek. A rohanó léptekkel
fejlődő tudás csak akkor képez kerek és elfogadható, továbbépíthető egészt, ha a feltárt
részletei maradéktalanul egymáshoz illenek, ha a kikerekedett tudásunk stabil, az objektív
valóságra támaszkodó egységet alkot. A gondolat fejlődése az elferdített igazság, a hazugság
zsákutcájában megrekedt, újabb egységei csak a Morffy mechanizmussal építhetők tovább. Le
kell bontani az áltudományok mögé bújtatott hazugságot, ki kell tisztítani a képletek mögé
rejtett, az eredetünkről és a környezetünkről szóló információt.
A világunk hatalmas tehetetlenséggel a Káosz felé száguld, amely az életként ismert rendezett
folyamat ellen hat. Az élet csak akkor juthat magasabb szintű rendezettségbe, ha a tudatnak az
események időrendbe és megértésbe rendezési lehetősége, a fejlődése a valósággal lépést tart.
Az emberi megmaradás és a magasabb rendezettség feltétele az önismeret és a
környezetváltozás törvényszerűségeinek a megismerése, a valóság tisztább és mélyebb
felbontású ismerete. A társadalmunk és világunk belső feszültsége nő, már a lét határait
feszegeti, a belülről könnyebben felbontható élőzónánk a feszültségtől remeg. Ha a tudat alá
zárt gőz nyomását nem engedjük csökkenni, a társadalmunk, civilizációnk, az evolúciónk
Morffy még működőképes múltjáig visszabomlik. A történelem hamisított, a hivatalos tudás
egy része kreált áltudomány, a nagyobb és összetettebb valóság elferdített töredéke. Ha
tovább szennyezzük és hamisítjuk a bennünket eltartó élőrendszert, egy szaporodási
folyamatként ismert megújulásra kényszerítjük. A folyamat már régen elkezdődött, ideje az
összefüggéseket és a részleteket is megismerni, és a megértéssel a statisztikai lehetőségű sors
elfogadását a Bárányok lehetőségévé tenni. Isten e jogot a Bárány kizárólagos jogát nem
hagyja elvenni. A civilizációnk fejlődése nem folyhat szemben az árral, nem változtathatja
meg a természet törvényeit, csak annak ismeretében és szabályai szerint, a természettel
teljesebb összhangban képes továbbfejlődni.
A szerző évek óta dolgozik a természeti törvények mélyebb felbontású valóságát feltáró
térszerveződési elméleten, amelynek az eredményét nem képes egyetlen könyvbe és a
tudományosan elvárt lineáris rendezettségű folyamatba szervezni. A terjedelmes és nehéz
anyagot azonban eléggé összetettnek és egységesnek véli ahhoz, hogy a lokális ősrobbanások
kezdeti szingularitásait is feltárva a jelen környezetünk és bonyolultságunk, (az időnk és
terünk) kialakulását és ennek a törvényszerűségeit kellően megmagyarázza. Bár az anyag nem
a tudományos elvárások szerint lineáris eseménysorba rendezett munka, de ilyen alapokra
épül. Az anyag tartalmazza az író által megismert legfrissebb, magyar nyelvű ismereteket is, de
nem csak az összetett ismeretek részleteit mélyebben ismerőkhöz szól, hanem az
összefüggéseket még nem ismerő emberekhez.
Az Aspektus könyvsorozatban, e témában 8 könyv született, amely feltárja a gondolatfejlődés
alakulását, ezért az evolúció periodikus fejlődéséhez hasonló időnként visszakanyarodó
gondolatfejlődés az evolúciós (elméleti) hibáktól sem mentes. Ez az összefüggésrendszer csak
a szakaszaiban lineáris rendezettségű. A logikai rendszer megértésének a segítése érdekében
az író sokszor vissza, visszakanyarodik a visszacsatolt körfolyamatokhoz, és más ágakon
elindulva, más aspektusokból is bemutatja az általa megismert sokdimenziós valóságot.
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A tanított valóságba vetett kétkedés, Offireus örökmozgó problémájának a kutatásával
kezdődött, és e könyvben érte el a magasabb szintű összefüggésrendszert. E könyvbe
szerkesztett anyag gondolatfejlődési folyamata, a megértés előzményei az Aspektus
könyvekben olvasható, amelyek felsorolása és könyvek ismertetője e könyv végén is
megtalálható.
A szerző célja, az eredetet meghamísító ködöt eloszlatni, az ismeretfejlődés örökké világító
lángját lobogni hagyni. Isten a tudást olyan elapadhatatlan örök forrásnak nevezte, amely a
fogyasztó tudásszomját eredményesen csillapíthatja, de örökre soha meg nem szűntetheti.
Öntsünk tiszta vizet a pohárba, hogy az ismeret elapadhatatlan, de elzárható forrásából
mindenki az igényének megfelelő mennyiségű tudást meríthessék, hogy mindenkinek a
tudásszomja az igénye és fejlettsége szerinti csillapításra találjon.
A világunk a jelenlegi emberi civilizáció sorsfordulójához érkezett, a felépített tudása kevés a
megértés kialakulásához. A kellő felkészítés és a megértéshez szükséges idő hiányában, a
bekövetkező események által kiváltódó feszültségeket, a hazugságokat felépítőknek nem
fogja megbocsátani. A túlzott feszültség felhalmozódás egyetlen elkerülési lehetősége, ha a
tudás szelencéjét kinyitjuk, és Pandora szellemének az erejét a feszültség feloldására, a
kollektív megmaradás építésére fordítjuk. Ha ez nem történik meg, az ember az ember
farkasává válik, és amit a természet nem végez el, azt elvégzi az általa teremtett ember.
A könyvben a szerző felhasználta olyan szerzők, hírforrások elméletébe illő anyagát is, amelyek az összetett
rendszerelméletet erősítik, amelyekkel az elmélet szerinti térváltozás valószín űségét és a megértését a lineárisan
gondolkodóknak is segítheti. Az idegen anyagokat szürke háttérrel kiemeltük!

Meginghat az ősrobbanás-elmélet

Index 2004. január 9. péntek 15:31

Az univerzum kialakulásának elfogadott elméleteit kérdőjelezheti meg az a felfedezés, melyet egy
ausztrál vezetésű csillagászcsoport tett a közelmúltban. Az óriási, háromszázmillió fényév hosszú
galaxis láncot felfedező csillagászok korábban nem kaptak kutatóidőt egy amerikai teleszkópon,
ugyanis az általuk tervezett megfigyeléseket az ottani csillagászok kivitelezhetetlennek tartották. Az
ausztrál nemzeti egyetem csillagászati és asztrofizikai kutatóintézetének munkatársai így chilei és újdélwalesi teleszkópokat használtak. (A kutatók egyébként az óta ismertették felfedezésüket az Amerikai
Csillagászati Szövetségben is.)

Újra kell gondolni
A galaxis lánc körülbelül 10,8 milliárd fényévnyire található, ami azt jelenti, hogy 10,8 milliárd éve
volt a most látott állapotában. Ekkor az univerzum körülbelül hárommilliárd éves lehetett, így a
felfedezés értékes adatokkal szolgálhat a világegyetem kialakulásával kapcsolatban. A kutatócsoport
vezetője, Paul Francis, az ausztrál nemzeti egyetem csillagásza szerint a jelenlegi tudományos
elméletekkel nem lehet megmagyarázni, hogy 10,8 milliárd éve hogyan jöhettek létre ilyen hatalmas
csillagformációk. "Ennek a galaxis-láncnak a létezése arra fogja késztetni a világ asztrofizikusait, hogy
újragondolják a világegyetem kialakulásáról vallott elméleteiket" - írja Francis a weblapján
megjelentetett közleményében.

Sötét anyag
Francis elmondta: számítógépes szimulációkkal nem tudták reprodukálni ilyen méretű galaxis-láncok
keletkezését. "Egyszerűen nem telt el elég idő az ősrobbanás óta, hogy ilyen óriási méretű struktúrák
létrejöhessenek" - mondta. "Eddig 37 galaxist és egy kvazárt fedeztünk fel, de valószínűleg több ezer
galaxist tartalmazhat - írta Francis közleményében. - Csak a néhány legfényesebb galaxist látjuk, ez
valószínűleg kevesebb, mint egy százaléka annak, ami valójában ott van. Ennek nagy része láthatatlan
sötét anyag lehet, sőt az is elképzelhető, hogy ez a sötét anyag nem is olyan módon szerveződik, mint
az általunk látható galaxisok."

A szerző a könyvben bizonyítani igyekszik, hogy az ősrobbanás-szerű térátalakulások az
anyag és az életszerveződés természetes részét képezik, az folyamatosan sokféle
energiaszinten rendszeresen ismétlődik. Az élővé vált vegyes sűrűségű anyag a többé már
szingularitásnak nem nevezhető folyamatokban rendszeresen megújul, és összetettebb, a több
dimenzióban egyszerre történő változást is kezelni képes újabb evolúciós ciklusokban,
magasabb erkölcsi és megértés szintű új részecsketársadalomba szerveződik.

9

A kezdet egy lehetséges aspektusa:
A tér gyorsabban változó részeinek a kaotikus átalakulásakor, az életszerűen változó térbeli
szereplők, a részecskemezők halálakor, az átalakuló anyag energiaszintjétől és lendületétől is
függő térrészre kiterjedő, ősrobbanásszerű, kaotikusnak látszó olyan átalakulások
történhetnek, amelykor a lokális térrész szerkezeti struktúrája rövid idő alatt, látszólag
követhetetlenül, robbanásszerű hevességgel jelentősen megváltozhat.
A könyvben bemutatott elmélet egyik tézise arra épül, hogy az egymásnak nyomott nagy
sűrűségű anyagbuborékok összessége a legnagyobb kültéri robbanással sem bonthatók le,
azok akár nagyon kis méretre is összenyomhatók, de a belső nyomás növekedése, vagy /és a
kültéri csökkenése esetén felbonthatók.
A tér és az anyag evolúciójában, a nagy változássűrűségű, kaotikus terek ősrobbanásszerű
heves változás közben átalakulnak, amely többféle folyamat szerint is kialakulhat. Ez lehet
egy szaporodás része, de leginkább egy időssé és rugalmatlanná váló, elöregedő
részecskerendszer társadalmi átalakulása. Ha a nagyon idős és ezzel az utódok kihordására
alkalmatlan részecskemezőt megtermékenyítő találat, vagy/és időegységre jutóan túl nagy
változássűrűséget, kaotizmust okozó, általa fel nem dolgozható, időzavart okozó
energiaközlés ér, akkor a mezőkben a változás sűrűség az időben felerősödik, és kaotikussá
válik. Ez egy öngerjesztő folyamatot erősít fel, amelyben a mezők belső változása felerősödik,
amely következtében a belső nyomás és feszültség meghaladhatja a mezőt összetartó nyomó
jellegű gravitációs kényszerítő erőt. A nagy mezőbe szerveződött részecskeállamokban
ilyenkor belső forradalom tör ki, amely következtében felrobbanhatnak, átalakulnak és az
életfolyamatot képező áramlások átalakulásával, a korszerűtlen részecsketársadalmak
újjászerveződnek, korszerűsödnek. A térben felrobbanó legnagyobb (legidősebb) mezők
átalakulásakor, a mezők hatáskörében, a robbanóterében lévő kisebb energiaszintű mezők
nagyobb sűrűségű anyagának a jelentős része nem tud lebomlani teljesen, egyrészt, mert
ehhez nincs elég idő, másrészt, mert az átalakuló tér fő nyomás-zónáján belül található.
Ilyenkor az átalakuló térrész belsejében lévő nagyobb sűrűségű korábbi mezőközpontok le
nem bomló maradványai rendkívül kis méretűre összenyomódnak, és az adott lokális
,,ősrobbanás,, terében egy kezdeti ,,finom,, egyenetlenséget, egyenlőtlenül eloszló és változó
anyagi struktúrát alakít ki.
Az alábbi anyag nem teljesen szó-hű idézet az Internetről az Indexből származik:

Születő galaxisok 'fényképe' a háttérsugárzásban

vomit 2002. május 27., hétfő 17
A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzásban (CMB), melyet az ősrobbanás visszhangjakét tartanak
számon, csillagászok felfedezték az első galaxisok csíráit. A megfigyelések nem csak megerősítik az
ősrobbanás elméletet, de választ adhatnak arra a kérdésre, hogyan alakultak ki a galaxisok. A CMB a
Big-Bang után mintegy 300 ezer évvel egy olyan pillanatot örökített meg, amikor a protonok és
elektronok opálos plazmafelhőjéből atomok képződtek. Az univerzum ekkor vált a fény számára
átjárhatóvá.

Foltok a háttérsugárzásban
A csillagászok 1992 óta tudják, hogy a mikrohullámú háttérsugárzás nem azonos az ég minden
pontján, felbomlik sötétebb és világosabb foltokra, az eredeti plazma alacsonyabb illetve magasabb
sűrűségű területeinek megfelelően. Most a pasadenai California Institute of Technology (Caltech) és a
torontói kanadai elméleti asztrofizikai intézet kutatói a chilei Atacama sivatagban elhelyezkedő
rádióantennák (Cosmic Background Imager, CBI) segítségével minden korábbinál pontosabban
feltérképezték a CBM foltjait. A legnagyobb foltok méretei megerősítik azokat a korábbi
eredményeket, melyek szerint az univerzumot főként a taszító hatást gyakorló "sötét erő" alkotja. Alig
öt százalékot tesz ki összesen a normális és a sötét anyag, melyeket a gravitáció tart össze. De a CBI
felbontása elég jó ahhoz, hogy a foltok egészen kis csoportjait is meg lehessen figyelni. A kutatók a
világűrben 14 milliárd évig utazó sugárzás hullámhosszának néhány percnyi változását, az eredeti
plazma hőmérsékletének ingadozását tízezred kelvin pontossággal ki tudták mutatni.
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Galaxiscsírák, galaxis őssejtek: 1 ábra:
"A CBI látja a galaxis-halmazok csíráit" - mondta a
New Scientistnek Anthony Readhead, a Caltech
kutatója. A csírák a telihold átmérőjének egytizedét
teszik ki. De a kutatók meglepetésére a kísérletben a
vártnál sokkal több apró foltot mutattak ki. Az a
legvalószínűbb magyarázat, hogy a sötétebb foltokat a
CMB fotonjainak eltérülése okozza, ahogy a Föld felé
tartva galaxis-csoportok forró gázfelhőjén áthaladnak.
Ha ez így van, a foltok mintázata a csillagászoknak a
túl távoli, közvetlenül meg nem figyelhető galaxisok
elhelyezkedéséről is információval szolgál. Ez egy igen
ígéretes, de még csak elméleti szinten működő
megfigyelés - mondta Tim Pearson kutató. De Rafael
Rebolo, a spanyol kanári-szigeteki asztrofizikai intézet
munkatársa szerint meg kell vizsgálni ezeket az
eredményeket.
A tudós az angol Cambridge és Manchester egyetemek kutatócsoportjával együttműködve a napokban
jelentette be a CMB-n végzett hasonló, de alacsonyabb felbontású megfigyeléseket.
"Feltérképezzünk valamennyi rádióforrást az égbolton, amelyet össze lehet keverni ennél a
felbontásnál a mikrohullámú sugárzással. A másik csapat ezt nem végezte el megfelelő alapossággal vélte Rafael Rebolo.

A folyamatot sokféle aspektusból is megérthető és összefüggő evolúciós ciklusként írhatjuk
le, amelynek lehet tudományosabb, materialista, a vallásokhoz és a lélekhez közelibb
kreacionista, és az összefüggések aspektusából szemlélt racionális aspektusai.
Moetrius igyekszik mindhárom gondolkodási rendszert ismerőknek a saját aspektusaikból is
bemutatni a folyamatot, amely az ismétlődő de fejlődő evolúciókhoz, a mai létünket is
lehetővé tevő környezet kialakulásához vezetett. Mivel az író a saját szerény képességének
leginkább megfelelő logikai aspektusból értette meg a tér és az anyag, az élet szerveződését,
ezért a gondolat fonalát ezen a főszálon vezeti. Ez a szál azonban sok apró, a folyamatokat
más aspektusból is bemutató analóg szálon összekötődik a tér és az anyag valódi
természetével, amely nemcsak anyagi, hanem szellemi, kisebb energiaszintű princípium is.

Az anyagszerveződéshez és életfolyamathoz vezető periódusok lehetőségei:
A térátalakulásokkor a nagyon magas energiaszintű szerveződések lebomlásakor a robbanótér
belsejében lévő nagyobb energiaszintű szerveződések egy része nem bomlik le, csak
összenyomódik, és a térrészbe bejutó genetikai anyaggal keveredve sokáig lappangó, az
áramlási mintát és a kezdeti feltételeket is befolyásoló életprogramot képez. A majdnem
sterillé vált térrészben aktívvá váló genetikai anyagnak tekinthető részecske keverék, a térbeli
egyenetlenségekkel a kezdeti feltételeket meghatározva, gyorsabban változó, a méretében is
növekvő részecskebuborékként, részecske mezőként, életszerű változási sorozatban,
életfolyamatban kiteljesedik. E kezdeti egyenetlenségeket akár a tér őssejtjeinek is
nevezhetjük, amelyekből, a nem homogén struktúrában lévő eltérésekből kifejlődnek a
későbbi életszerveződésben a szervek, a csillagtérben pedig a csillagok és a galaxisok, az
átalakuláskor újjászülető nagyobb energiaszintű részecskemező (lény) alapvető szervei. Az
őssejtek az életet meghatározó örökítő anyag részét képezik, amelynek szerepe van az új lény
és térszerkezet kialakulásában, amely nemcsak a szülők genetikai anyagkeverékéből áll.
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2 . ábra:

A téráramlás kaotikussá válásakor a legnagyobb
változássűrűség nem a tömegközpontban, hanem az attól kifelé
eső tömegosztó-héjon alakul ki. A térrészben megszaladó
változás miatt a nyomásnövekedés mindig két irányba
vezetődik el, a tér külső részei felé, kifelé, és a tér központi
része felé befelé. A kifelé ható nyomásnövekedés részben
eltávolítja, és a nagyobb áramlás miatt kialakuló
nyomáscsökkenéssel részben lebontja a tömegosztótól kifelé
eső térrészben lévő anyagszerveződéseket, az addig egymásnak
nyomott buborékszerű részecskéktől a környezeti teret
megtisztítja.

Az átalakuló térrész belseje, a tömegközpontja felé ható nyomásnövekedés azonban a
robbanás hevessége miatt rövid idejű, amely idő nem elég a nagyobb tömegbe szerveződött,
egymásnak támaszkodó de nem nagy sűrűségű buborékmezők teljes lebontásához, azokat a
helyzet nyomása, az egymásra utaltság még nagyobb egységbe szervezi. A tér belsejében lévő
részecskék, Univerzumnyi térátalakuláskor a galaxis központok nagyon kicsi méretre
összenyomódnak, de nem szűnnek meg, mint a környezettől eltérő sűrűségű, és eltérő
változássűrűségű mezők, mint életszerűen változó lények lelkei. A belső térrész sohasem
válhat teljesen sterillé, és bár nagyon kis méretre (nagy energiasűrűségre) összenyomódhat. A
nagy energiasűrűségre összenyomódott anyag a robbanás, a részecskeforradalom
nyomáshullámainak a levonulása után, a belső (fogamzási) térrészbe bejutó anyaghoz
keveredve, áramlási mintát képező lélekként a térrész változását kezdeti feltételként sokáig
meghatározza. A helyi térátalakulásokkor két egymással összefüggő, de inverz folyamat
alakul ki, amelyből az egyik a robbanáskor kiterjedő részek tágulása, a környező térrész
kitágítása, amellyel egyidejűleg egy inverz szimmetriában álló zsugorodási folyamat is
kialakul. A teret tágító nyomás növekedésével, a robbanási főzónától kifelé eső környező
térrész és a robbanótérben lévő nagyobb sűrűségű mezőrészek ilyenkor átmeneti időre
összenyomódnak. A környezet tehát a robbanás elején részben széttágul, de a belső környezet
csak összenyomódik. A legnagyobb nyomás és hőmérséklet azonban a széttáguló tér felé
elvezeti a térrész feszültségét, amelyet hőmérséklet és nyomás csökkenés követ. A hirtelen
nyomásesésben az addig a nyomással rugalmasan egymásnak szorított buborékok
szétrugaszkodnak, és a maradék buborékmezők nagyobb része is kisebb egységekre bomlik.
A robbanás azonban a már korábban és a robbanáskor egymásba préselt buborékok esetében
nem képes az anyagba épült sokszoros buborékszerkezeteket teljes egészében felbontani, a
korábban nagyobb sűrűségbe épült anyag teljesen nem bomlik le. A pillanat részéig tartó
nyomásnövekedés, nyomásesés váltakozása sok esetben nem képes a sok réteggel szigetelt
buborékrendszert teljesen felbontani, azok igen kicsi méretre összenyomódva csak időben
lassabban, tovább tartó folyamatban tágulnak ki. A lokális robbanásból a külső környezetre
ható tágító nyomás, a környezetben lévő energiabuborékokba bejutó változás lassú
felszabadulása, az átalakuló robbanóteret fekete energiaként, de időben tovább tartó
folyamatban tágítja. Az ősrobbanásszerű térátalakulások azonban rendszerint igen nagy
sebességű, a tömegközpont felé tartó áramlással rendelkező öreg mezőkben következnek be,
amelyben a befelé haladó részecskék tehetetlenségi lendülete torzítja a robbanó buborékot, és
iránnyal is rendelkező eltérő sebességű kiterjedésre kényszeríti. E tágítás ellen hat a még
nagyobb sűrűségű részecskéket is tartalmazó külső környezet összenyomódása, de segíti a
vele szimmetriát képező és a robbanótérben lévő összenyomódott térrészek tágulásra
kényszerítő ellenreakciója. Az átalakuló terek kezdeti hullámai körkörösek, gömbszerűek és
ekvipotenciális jellegűek, de a környezetben lévő anyag ellenállása, torlódáshoz és helyi
nyomásnövekedéshez vezet, amely a tágulási hullámban haladó részecskéket egyre jobban
eltávolítja egymástól. A torlódás miatt a kiterjedő hullámfront alakja legalább háromszor két
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pár egymással szemben lévő x, y, és z irányban (három dimenzió felé) kiterjedő,
szimmetrikus trombitatölcsér alakot vesz fel. A trombita alak kialakulását a környezeti tér és
az átalakuló tér kezdeti egyenetlensége, az áramlási mintákba sűrűsödött nyomás folyamatos
felszabadulása is segíti. A belső feszültség felszabadulása a térrészre ható nyomásnövekedés
miatt tágítja ki a robbanótérből kifelé tartó részecskék közötti teret, valójában az egyre
nagyobb buborékmezőket képező részecskéket távolítja el egymástól és az átalakuló
térrésztől. A kettős iránnyal (ki és szét) rendelkező kiterjedésben az ellenkező irányba tartó
részecskék egymástól távolodása igen gyors, azonban az azonos irányban egymás mellett
haladók út és irány módosulása, az egymás utáni változása sokkal lassabban következik be.
3. ábra:
Befelé
kifelé
irányuló áramlás

Torlódás, nyomás, hő és változásnövekedés
A térátalakulásokkor a környezetnél
nagyobb nyomású és lendülettel
rendelkező részecskéket tartalmazó,
kifelé és szétterjedő, trombitatölcsér
alakú részecskehullámok alakulnak
ki, amelyek között a belső térben
lecsökkenő nyomás pótlására befelé
irányuló lendületű részecskék
áramlása is megindul. Az ilyen
térben meginduló áramlás rendezett
irányúvá válik, amelyből áramlási
körfolyamat és abból életszerű
változás alakulhat ki.

A robbanással összenyomott, kis méretűre zsugorodott buborékokba rengeteg energia,
változtató képesség préselődött, amelyben a változás lehetősége a nagy nyomás miatt szűk
térbe kényszerített részecskék között átmeneti időre lemerevedett. E buborékokban sokféle
méretű és energiasűrűségű részecskék lendülete egy belső struktúrába konzerválódott,
amelyben azonban a változás nem állt le, és egy evolúcióként ismert, gyorsulva kitáguló,
majd lassuló folyamat kezdődött. Az összenyomott buborékokban lévő kezdeti
egyenetlenségeknek az időben és térben is kiterjedő változása, a nagyobb változássűrűségű
térrészekből kifelé irányuló részecskehullámokat eredményezett, amelyek ütköztek egymással
és a külső, átmenetileg széttágított térről és térbeli struktúrákról, szerkezetekről
visszaverődött, a mezők központja felé tartó részecskehullámokkal. E részecskék
impulzusokban egyesülő energiája új kiterjedő részecskehullámokat, és e hullámok rendszeres
megismétlődése életszerűen változó mezőket eredményezett. A változás ritmusa a növekedő
kis mezők és a leépülő nagy mezők között lüktetni kezdett, az energiaáramlás információs
részecskékből képződő hullámai sokféle ritmusú változásba kezdtek az átalakuló
térrészekben. A folyamat nagyon sokféle energiaszinten, nagyon sokféle méretű térrészben,
arányos, de fordított szimmetriában (eseményrendben) álló időfolyamatban kiteljesedett, és az
átalakuló környezet folyamatai az ilyent rendszeresen átélő szereplők analóg változásai
megismerhető folyamatokká váltak.
Az egymástól időben és távolságban eltérően változó térrészek átalakulása nem egy magányos
Univerzumban bekövetkezett ősrobbanás, hanem csak egy állandó térben, nagyobb térre és
időre kiterjedő rendszeresen megismétlődő analóg térátalakulás. A megismert
Világegyetemünk általunk belátható része valóban trombitatölcsér alakú, amelyben a lineáris
vagy gyorsuló tágulás, a kiáramlás és az összehúzódás, mint észlelt környezeti változás attól
függ, hogy a környezetünket alkotó térrész a térátalakulásnak mely fejlődési stádiumában van.
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A világűr trombita alakú?
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Német fizikusok új elmélete szerint elnyújtott trombita formába hajlik a világűr háromdimenziós tere.
A háttérsugárzás elliptikus foltjai legalábbis erre utalhatnak. Az ulmi egyetem fizikusai szerint a
világegyetem alakja hatalmas középkori trombitára hasonlít. Ez az egyszerű tölcsérforma lehet a
magyarázat az őrrobbanás megfigyelt visszhangjára, idézi a német Geo folyóirat a Frank Steiner
vezette kutatócsoport megállapításait. Az ősrobbanás visszhangjaként azonosított kozmikus
háttérsugárzás a mindent elindító egykori tűzgolyó ma is mérhető lecsengése. A most mérhető jel a
becslések szerint az ősrobbanás után 400 ezer évvel keletkezhetett.

Látja? Nem látja?
A tölcsér formájú univerzum képe Steiner szerint durva leegyszerűsítése az elmélet alapjának, mivel a
negatív görbületbe hajló háromdimenziós tér felidézése meghaladja a magasabb matematikában
járatlanok képzelőerejét. Az új elmélet szerint a világűr valójában csak a trombita falát töltené meg,
nem pedig a belsejét. Az űrhajók képtelenek volnának elhagyni a tölcsért. Ha a tölcsér végéhez közel
mégis kilépnek a külső falon, nyomban visszatérnének a belső oldalon.

A foltok így jönnek ki:
A hegyesen elnyúló tölcsérformára azért jutottak a kutatók, mert a kozmikus háttérsugárzásban
nincsen meghatározott térbeli méreteket meghaladó hőmérsékletingadozás, írta a Geo. Ezen kívül ez a
forma megmagyarázhatná a háttérsugárzásban felfedezett néhány folt elliptikus alakját. Az
ősrobbanás visszhangjának ezen tulajdonságait más elméletek, például a Jeffrey Weeks vezette
francia-amerikai kutatócsoport nemrégiben bemutatott focilabda-univerzuma nem képes
megmagyarázni.

A tölcsér alakú Univerzum azonban csak a nagyméretű átalakuló tér valamelyik kiáramlási
ága, amelynek szimmetrikus irányba szerveződő analóg párja és osztószög irányába táguló
társai is képződnek. Ez a térátalakulás nagyon sokféle energiaszinten minden pillanatban
megismétlődik, de csak a nagyon nagy energiaszintű, nagy térre és nagy időre kiterjedő
térátrendeződés, áramlás újraszerveződés képez Univerzumszerű méretre egymástól
eltávolodó (táguló) részecskékből álló változó tereket, benne hatalmas, a környezetnél
nagyobb változássűrűségű mezőkkel. Az ilyen terek sűrűbben bekövetkező kisebb
energiaszintű átalakulások galaxis halmazokat, a még kisebbek galaxisokat, csillagokat,
bolygókat, holdakat, összefoglaló néven csillagtéri részecskékből szerveződő anyagmezőket
eredményeznek. Az ilyen mezők hasonló, analóg, de kisebb energiaszintű szerveződései az
atomok, az elektronok és a még kisebb energiaszintű csillagpor neutrális vagy töltöttebb,
perdülettel rendelkező részecskéi. A kisebb energiaszintű részecskékből szerveződő
buborékmezők nagyobb bonyolultságú változó mezőkbe, lassabban vagy gyorsabban változó
összetett anyagokba szerveződhetnek.
Az átalakuló térben maradó egyenetlenségek, és az oda bejutott örökítő anyagok keverékei, a
későbbi folyamatok kezdeti feltételeit, az életprogram-szerű részecske szerveződési
folyamatot áramlási mintába rögzítve hosszú időre meghatározzák.

Az áramlási tölcsérek, a trombiták kialakulása:
Az átalakuló térrészekben a robbanási feszültség levezetődése nem teljesen független a
környezet korábbi áramlásától, amelynek a kinetikai tehetetlensége befolyásolja az
ekvipotenciális nyomáshullám kialakulását. A kezdetben gömbformájú ekvipotenciális
nyomáshullámok a tér eltérő ellenállásától függően torzulni fognak. A korábbi kiáramlási
főirány miatt kifelé áramló közeg kisebb ellenállása miatt ezekbe az irányokba, (a korábbi
pólusirányokba) könnyebben és gyorsabban, kevesebb ellenállásba ütközve tágulnak. Az ilyen
irányokba a lendület kiterjedése gyorsabb. Ez nemcsak torzítja és differenciálja a sikeresebb
kiáramlási térrészeket, hanem az áramlási köteg közepén nagyobb sebességű kiáramlás miatt
áramlási kúpokat alakít ki.
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4. ábra:

A kiáramlási kúpoknál az ekvipotenciális felület eltér
a gömbhullám alaktól, és kifelé csúcsosodó, a két
oldalán egyenlő nyomású, lendületszimmetrikus
határfelületekbe torzul. Az egymást szorosan követő,
azonos irányba tartó részecskék áramlási kötegbe,
füzérkötegbe szerveződnek. Az együttes fellépés és a
csökkenő közegellenállás miatt energia
megtakarítással a sebességük növekedhet, de a
kezdeti lendülettől függően ezek a részecskék is
később a közeg ellenállásába ütköznek. A torlódástól
nő az impulzus sűrűség és az áramlási kúpok változás
sűrűsége, ezzel pedig a térrész hőmérséklete.

A torlódás, a nyomás és hő
növekedésnek a
következménye a
részecskék egymástól
eltávolodása, a tér
látszólagos tágulása. Nem a
tér tágul, hanem a nagyobb
azonosságú részecskék
távolodnak egymástól!

A nagy változás után felszabaduló részecskék itt a
kifelé haladás közben magukhoz térnek, és a
környezeti anyagot magukba építve, növekedni,
szaporodni, sokasodni kezdenek. A közöttük lévő
tér egyre szűkebbé válik, és a látszólagos
tértágulás, a részecskék térbeli szétterjedésének a
folyamata elkezdődik, a tágulási tölcsér alakul ki.
Az áramlási kúpok középső térrészében, a környezeti közeget képező, fékező részecskék
ellenállása miatt a változás sűrűség a hőmérséklet, ezzel a térnyomás is növekszik. A
térnyomás növekedését két fő tényező erősíti. Az egyik a növekvő impulzus sűrűség, amely
már önmagában is tágulásra készteti a füzérpályák téridő utazásra indult részecskéit, de ennél
is nagyobb tágulási tényező az impulzusokban az idegen tulajdonságú részecskékkel történő
egyesülés, a párkeltődés. A kúpban a mezőbeli és az idegen részecskék egyesülése miatt az
azonossági eredője, a kibocsátó mezőhöz és egymáshoz képest csökken. Az irányazonosság
csökkenése egy tágulási irányeltérést, a trombita alakúvá szélesedő tágulási iránymódosulást
eredményez.

5. ábra:

A nagyobb sebességre gyorsuló neutrális részecskék
áramlási kúpja a közegellenállás és a buborékokba
záródott belső energia felszabadulása miatt szétterül. Az
azonos sebességgel és azonos ritmusban, azonos
sűrűséggel kiáramló részecskék egyre távolodnak
egymástól, amely miatt előbb körgyűrű, majd ebből
kiszélesedő toroid-szerű mezőkbe szerveződnek. A toroidszerű kiszélesedő gyűrűk azért keletkeznek, mert a
meghatározott egyedsűrűségű részecskék, minden
irányban körkörösen belátják a saját frekvenciájukhoz
közeli frekvenciasávban a változást.
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A gömbrétegek,
jellemző
frekvenciasávba
tartozó
ekvipotenciális
élőzónák
Túl lassan és kisebb sűrűségben, kisebb
frekvencián kiáramló töltöttebb részecskék,
amelyek nem elég pontosan, nem a
támadáspontjukon ütköztek, ezért az
impulzuskor gellert kapva saját perdülettel
rendelkeznek.
A perdülési irány meghatározza a
töltési
eredőt. Kezdetben, az
A
életfolyamat kialakulása előtt ez csak
egymáshoz viszonyítva ellenkező
forgási irányként alapozta meg a
negatív vagy a pozitív töltésirányt,
azonban a nagyobb összetettség
kifejlődése eredményeként ez is az
egymáshoz viszonyított pozíciótól
független forgási eredővé,
tulajdonsághalmazzá módosult.

Túl nagy egyedsűrűségű,
nagyobb áramlási
sebességű, egymást
sűrűbben követő,
(nagyobb frekvenciájú)
részecskék füzérsugarai,
(elvándorló pályák), túl
gyorsan és egyenesebb
irányba kirepülő
neutrálisabb részecskék
belső kúpja, kiáramlási
tölcsére.

6. ábra:

A tágulási kúp addig a távolságig tartalmaz látható, közeli frekvenciákon kiáramló és ezért
kölcsönhatóképes részecskékből szerveződő anyagmezőket, amíg azok részecskéinek az
egymást követő időbeli sűrűsége a kis csillaggal jelölt megfigyelői körzetében elegendő
frekvencia azonossággal rendelkezik. A kis csillagok körüli toroid, gyűrűszerű mező a közeli
frekvencián változó legközelebbi élőzóna észlelési sávját ábrázolja, amely a körgyűrűt kivéve
minden irányban valamely azonosságában csökken.
Az áramlási kúpból kifejlődő, trombita tölcsér alakú, a látszólagos táguló teret eredményező
körgyűrűkben újabb impulzusok keletkeznek, amelyek mint összetett trombitavirág, nyílnak
ki a változó mezőkből.

7. ábra:

A folytatólagos tölcsérek nem
szükségszerűen tengely-szimmetrikusak. Az
áramlás karfiolszerű fraktál szerkezetbe
szerveződve a kisebb nyomású környezeti
térrészek felé újabb áramlási tölcséreket
növeszt, kivirágzik, és a tölcsérek közötti
térben a feszültséget csökkentve a
részecskéket egyenletesen elosztja. A
mezőből kiáramló trombiták haploid áramlási
szakaszba, (áramlási szár), és körgyűrűben
ívesen visszahajló nagyobb nyomású
diploidszerű szakaszba, (szétterülő virágba,
v. termésbe), szerveződnek.
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A tölcsérek középső füzérkötegeiben egyenes irányú, vagy csak nagyon kicsi perdületű
részecskék, a fénynél nagyobb sebességgel áramlanak, ezért a számunkra megfigyelhetetlen
túl nagy sebesség és a kicsi tömeg (0.1-nek a sokadik hatványa) miatt láthatatlanok. A tölcsér
látható faláról ilyen irányba kitekintő megfigyelő egy statisztikai eredőt észlel, a térkitöltési
eredő sebességfüggő frekvencia hányadosaként. Mivel a méret kicsi az áramlási sebesség
nagy, ezért a tér e részei a fény frekvenciája körül átláthatók, azaz nem észlelhető a benne
folyó áramlás. Ennek ellenére az ilyen trombitatölcsér alakú kúpok sem üresek, annak a
virágjában is észlelünk azonos, közeli frekvencián változó kisebb energiaszintű részecske
mezőket. Az, amit az áramlási kúpok belsejében észlelünk, az a tölcsér belső vagy külső
faláról (attól függően, hogy a megfigyelő mely határfelületbe lát be) kiinduló kisebb
energiaszintű virágok, kisebb trombitatölcsérek felületén, és a távolabbi környezetben azonos,
közeli frekvencián változó térrészek, részecskemezők. A környezeti térből azokat a
változásokat észleljük, amelyeknek a változási ritmusa a saját változási frekvenciáinkhoz
közeli. A frekvencia az adott mező, határfelület, térrész olyan jellemző változása, amely
meghatározza, hogy a megfigyelt térrészből milyen impulzus sűrűséggel érkeznek a
megfigyelőhöz az impulzusokban egymással vagy más határfelülettel ütköző részecskék.
Tehát a frekvencia a környezeti impulzusokban a megfigyelő felé elrugaszkodó részecskék
időegységre vonatkoztatott mennyiségét, a megfigyelő, mérőeszköz érzékelőjén keltődött
kölcsönhatás ismétlődését jelenti. Úgy is értelmezhető a kölcsönhatásképes frekvencia
sűrűség, hogy a környezet változásából azokat a kellő részecskesűrűségű, és ezért kellő
kölcsönhatást átadó részecskeszerveződések változtató képességét észleljük, amelyek térbeli
sűrűsége, azonossági állapota a szervezetünk valamely energiaszintjét képező részecskéinkkel
magas azonosságú. Ha egyidejűleg kevés ilyen gerjesztés éri a szervezetünket, az csak, mint
érzés vetődik fel. Minél több részecskénk érzi a nagy azonosságú és ezért várhatóan jelentős
kölcsönhatással járó változást, az érzés felerősödik és gondolattá, majd megértett, tudatosuló
észleléssé, később kölcsönhatási következménnyé, tapasztalássá fejlődik.
Az észlelésben a közeli kisebb energiájú változás részecskesűrűsége és a távolabbi nagyobb
energiaszintű változás időben tágulási tölcséren szétterülő, eloszló részecskesűrűsége akkor
észlelhető, he ez a sűrűség és eloszlás az észlelő részecskesűrűségével és e részecskék térbeli
helyzetével, azonosságával sokban megegyezik, azzal analóg.

A táguló világegyetem illúziója:
A trombita tölcsér nem egy tölcsért jelent és nemcsak egy fraktálrendszert, hanem egymással
térpárhuzamos határfelületek, párhuzamos életszférák almaszerkezethez hasonlító áramlási
rendszerének a kialakulását. A tér maga nem tágul, az állandó, de folyamatosan változó
szereplőkkel kitöltött teret jelent, amelyben a mezőkből eltávozó, túlszaporodó részecskék
távolodnak, tágulnak egymástól, az azonos frekvencián változó, de nem teljes azonosságú
társaiktól. A tölcsérvirágon kiáramló, egymástól távolodó részecskék olyan azonos
időpontban született testvéreknek tekinthetők, amelyek mássága kezdetben csak az
iránymásságban nyilvánul meg, de a szülő mező, a születés, a kor, a lendület és a frekvencia,
a perdület sőt még a negatív gyorsulás, a hőmérséklet és a fejlettség is közel azonos, de az
irányeltérés miatt csak analóg.
A tágulási tölcsér felső szakaszára kerülő megfigyelők látóköre kiszélesedik, a világ és az élet
virága számukra és az Univerzumunk számára kinyílik. Az időfolyamatban és az életben erre
az idősíkra érkező megfigyelők gyorsulva táguló teret fognak észlelni, legalábbis az általuk
megfigyelhető ritmuson változó környezet gyorsuló tágulását érzékelik. Az észlelési lehetőség
a többdimenziós változás egyidejű észlelése és megkülönböztetése felé fejlődik. A környezeti
tér kaotizmusa és időegységre jutó változása, a bonyolultsága nő, amelyből az Univerzumunk
trombita peremére kijutva egyre többet észlelünk.
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A látszólagos tágulás iránya körkörös, sőt a toroid átmérőjének a növekedése miatt térirányú!
Nemlineáris, gyorsulva táguló élőzóna, amely felé kitekintve vörös eltolódás észlelhető!

8. ábra:

A tágulási tölcsér, a
szülőcsatorna kezdeti
szakaszán, az élete elején
lévő részecske nem észlel
tértágulást, a magas
áramlási sebességéhez
képest a tér tágulása ezen az
életszakaszon elenyésző.

Az idő iránya

A tágulási tölcsér, a szülő csatorna
lineáris (élet) szakaszán haladó
részecskék, megfigyelők
egyenletesen táguló környezetet,
folyamatosan táguló, átlátható teret
észlelnek, így azt hihetik, hogy a tér
tágul. Valójában a kitekintési
lehetőségük nő, a védettségük
csökken, és egyre többet észlelnek a
több dimenzióban változó
környezet hasonló frekvencián
történő változásából.

A későbbi ábrán bemutatásra kerül az a jellemző áramlási szerkezet, amely legjobban a Tudás
fájának a Tiltott gyümölcséhez, az almához hasonlítható. Ez nem véletlen, az alma áramlási
szerkezete a bolygókkal, csillagokkal és az atomokkal is analóg. Az alma alakú áramlási
szerkezetben a pólusoknál megszülető idősík is eljut a szülőcsatorna tágulási csúcspontjára,
amelytől az általános tágulás részben csökken, és miközben az idősíkot képező toroid
átmérője tovább növekszik, a részecske, a megfigyelő a nagy rendszer, a szülő egyenlítői,
(ekliptikai) síkja felé sodródik. A fejlődés lehetőségét az áramlási rendszerből ismerhetjük
meg, amely következményeként az életet adó mezőnk a Föld és a Nap, a galaxisunk és a
Világegyetemünk az Univerzumnak életet adó nagyobb rendszer idősíkja felé halad, hogy
azon szerencsés esetben még sokszáz-milliárd évig araszoljon az időben és a térben is véges
kiterjedési állapot felé.
Az egyidőben született részecskékből elektronok, atomok, bolygók, holdak, csillagok,
galaxisok, világegyetemek és univerzumok fejlődnek, ilyenként ismert egyre nagyobb
energiaszintű mezőkbe szerveződnek. A különböző energiaszintek újabb és nagyobb
bonyolultságú életszakaszokat jelentenek, amelyben a megértés és a bonyolultság, és ennek a
következménye az összetettség folyamatosan nő. A mezők a magasabb asztrálsíkokon a
kisebb energiaszinten kaotikusnak látszott, nagy eseménysűrűségű egyidejű változást is
átlátják, megértik, és képesek válnak kezelni, az Univerzumban folyó végtelen vad változást
elviselni, az ilyen körülmények között is életként ismert szerveződési egyensúlyban maradni.
Az azonos időben született (keltődött) de más irányban fejlődő részecskék között az
irányeltérés és a tulajdonság eltérés a szerveződési idő, az életfolyamat alatt nő.
A tágulási tölcsérek felületén eltérő irányba haladó részecskék közötti irányeltérés egyben azt
is jelenti, hogy a részecskék életpályasíkja, azaz egy jellemző életirányai eltérő, tehát nem
sorsazonos klónok, csak nagy azonossággal bíró testvérek. Mivel a születési főimpulzuskor
megperdülő, saját jellemző perdülettel, spinnel, egyéni töltöttséggel rendelkező részecskék a
lendületenergiájuk jelentős részét a belső töltöttségbe, a perdületbe konzerválva szállítják,
ezért ezeknek arányosan kisebb a radiális lendületük, és mivel gellert kaptak ettől függő íves
pályára térnek. Ha a szülői mezőben, a párkeltés pillanatában, vagy a későbbi impulzusokban
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nem teljesen esett egybe a lendületirány és a támadási pont, akkor a részecskék az
irányeltolódástól függően erőkaron ütköznek, és ezzel megperdülnek egymáson. Az
impulzusfolyamat következményét, a párkeltés és a töltés kialakulását, A gravitáció és az idő
törvényei, című könyvben bemutattuk, de a szemléltetés érdekében megismételjük.
9. Ábra: Az impulzus:
A mezők lendületirányának az eltérése
esetén a tömegközpontok a támadási
irányai részben eltérnek. Az ilyen
részecskemezők ütközésekor forgató
nyomaték is keletkezik. Miközben az
erőhatásoktól a korábban összeépült, de
most egymásról elrugaszkodó részecskék
szétválnak, eközben egymáson is
megperdülnek. Az ütközési
támadásvonalban képződő mag közepén
néhány pont azonos támadásvonalban
ütköző részecske még egyesülhet, (vagy
neutronként nagy erővel elrugaszkodhat
egymásról), amelyet a mögöttük levők
egymáshoz préselő lendülete segít, de a
többség megperdülése és töltötté válása,
szétszóródása elsodorhatja az egyesülők
egy részét egymástól. A maradó mag az
óramutató irányú forgásba kezd.
Az ütközés után egy sűrűbb, nagyobb tömegű lassabban forgó mag, és körülöttük keringve
pörgő apróbb raj maradványa képez egy közös erőmezőt. Az ilyen részecskék alkotják az
elektronhéjakat, és magasabb fraktálszintű impulzusok után a Szaturnusznál jól megfigyelhető
anyaggyűrűket. A részecskék egy része akkora lendületre tehet szert, hogy felszabadul a
korábbi erőkapcsolatból és a környezet felé, mint pörgő, (töltött) részecske eltávozhat.
Az impulzuskor, a korábbi átlagos sűrűségű, az eredet szerint azonos genetikai állományú
részecskéket tartalmazó részecsketerek, (mezők) megváltoznak. A változás során egy kis
térméretű de nagyobb részecskesűrűségű pozitron, részecsketöbblet jellegű, tehetősebb
tömegre, és egy részecskékben ritkább, a korábbi sűrűséghez képest kisebb sűrűségű és
egyedenként kisebb energiaszintű, hatóképtelenebb egyedekből álló, negatív (közeg)sűrűségű, de nagyobb térrészben megoszló, a nagyobb részecskesűrűségű részt tartalmazó tér
köré szerveződve, az impulzuspontra koncentrálisan elkülönülnek.

A perdület következményei:
A szülői mező közepén nagy sebességgel de nem pontosan a támadásvonalon egymásnak
ütköző részecskék a támadásvonal (erőkar) eltérésétől függő perdületre tesznek szert. Az
ütköző rugalmas buborékok méretéhez viszonyított támadásvonal eltérés dönti el, hogy a
részecske kellő lendületet kapva kijut e a mezőből, vagy nagyobb perdületre gyorsulva a
mezőt védő határfelületeken belül cikkcakkozik, és az őt szülő mezőt védve tovább bomlik.
A nagyon nagy pontossággal szemben ütközők lehetősége a neutrálisabb állapotot jelentő
forgás nélküli elrugaszkodás, amelykor a tágulási tölcsér tengelyvonalától nem túl nagy
szögeltéréssel, sokkal nagyobb távolodási sebességre gyorsulhatnak. Az impulzusban szerzett
lendület mindenkor megoszlik a radiális irány s a perdületi eredő között. Ha bármelyik nagy,
a másik értéke arányosan kisebb.
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A neutrálisabb részecskék nagyobb lendületűek, de
kevésbé csavart vonalú, kiszámíthatóbb pályán áramlanak
A tengelyirányú radiális
elrugaszkodás neutrális
részecskét eredményez,
amelynek nincs, vagy kicsi a
saját perdülete

Ha a radiális
lendületirány értéke
magas arányú, ez nagy
neutralitást, egyenes
haladást és természetet
eredményez, amely miatt
a részecske a szökési
sebességre is gyorsulhat,
vagy hosszú időre és
nagy térre kiterjedő
dinamikus haladású
időutazásba kezdhet.

10. ábra:

A perdület és a töltés növekszik, a
radiális irányú lendület csökken.

A perdületi eredő, a spin, a töltés értéke

Az alma alakú áramlási szerkezetek kialakulása:

11. ábra:

12. ábra:
Az áramlási szerkezet tengelyvonalában egy haploid füzérköteg, a mezőből kivezető
részecskecsatornák találhatók, amely a diploidszerű áramlási szerkezet almájában felbomló,
kiáramló részecskék utánpótlási csatornája. Ha a füzérsugarak, a részecskeáramlási
főútvonalak alakját megfigyeljük, észlelhető, hogy a nagyobb perdülettel rendelkező
részecskék hamarabb visszakanyarodnak a mezőbe, amely csak akkor nem következik be, ha
menetközben impulzusba kerülve eltérülnek, és ez miatt megváltozik a lendület és a perdület
arányuk, az életfejlődési irányuk. A kicsi perdülettel rendelkező neutrálisabb részecskéknek a
perdület/ lendület aránya a magasabb lendület felé tolódik el, amely miatt radiális irányban
sokkal messzebb, magasabb szférákba juthatnak és időben hosszabb, de a részleteket kevésbé
észlelő magányosabb életet élhetnek. A nagyobb perdületre szert tett, kevésbé szimmetrikus
részecskék egy vagy több tengely körül pörögve, eltérő életutat bejárva rövidebb idő alatt
visszatérnek a kiindulási mezőbe, de a rövidebb kacskaringós úton több idejük és ehetőségük
jut a részletek észlelésére. Az életszférák lehetősége tehát eltérő a nem azonos töltéssel
rendelkezőknél, amelyet úgy különböztetünk meg az eltérő töltéssel (fondorlattal)
rendelkezőkétől, hogy ez nem a mi világunk.
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A kezdeti állapotban foganó részecskék közben egy változási sorozatban, egy életfolyamat
részeseivé válnak, együtt utaznak azonos és ellenkező (nemű) forgási eredőjű részecskékkel,
kapcsolatokat kötnek, utódokat nemzenek, és az áramlási kúpot, az életteret kinyitva a térben
tágulásra kényszerítve sokasodnak. A más mezőbe kerülő már összetett és idegen
tulajdonságú részecskéket is tartalmazó visszatérő mezőkbe szerveződött családok, kolóniák
azonossága csökken, az eredeti genetikai anyag a nemzedékekben keveredik és felhígul.
A tér többi részétől a változásában elkülönülő, individuummá, egyediség felé fejlődő
részecskemezőkben az apai és az anyai örökséget képező genetikai anyag továbbra is sokáig
megtartja az önálló azonosságát, amely nem egy azonnal összekeveredő rendszerként, hanem
két egymással szemben forgó eredőjű, közös áramlási rendszerként épül össze. A két mező
közötti részen az életzónában keringés közben egymás közelébe érő részecskék lendületiránya
majdnem azonos, ezért az áramlás a két mezőrész között felgyorsul. A közösen nagyobb
lendületű áramlásban az egymás felé ható ellentétből fakadó nyomás csökken, az azonosság
és az azonos cél felismerése szerelemérzésben egyesülő nagyobb lendületlehetőséget hoz
létre. Az életzónákban egymás mellé került, sodródott ellenkező forgási eredőjű, (ellenkező
nemű) részecskéi a közöttük keletkező nyomáshiány miatt vonzalmat érezve, egy új és közös
diploid rendszerbe épülve egymáshoz kapcsolódnak. Az új párok a perdületi energiájukat
összegezve egy nagyobb lendületi sebességre gyorsuló, nem vagy csak alig forgó, ezért
kisebb töltéssel rendelkező de az életút felé közös akarattal és nagy sebességgel kiáramló
neutronokba, családokba egyesíti.
13. ábra:
apai
nagyapai

nagyanyai

anyai
szülői részecske
állomány

A szülőkben a
felmenők genetikai
anyaga, részecskéi
keverednek,
minden szülő
hozza a saját
felmenőitől örökölt
tulajdonságokat,
részecskéket.

A nagy mező, az Univerzum mely időfolyamatában élünk?
Ismerjük, hogy a Föld nevű bolygó bioszféraként ismert határrétegében élünk, amely egy
nagyobb rendszer, a naprendszer valamelyik fiatal szférájában kering. A naprendszer is kering
egy anyai csillagmező körül, és az apai csillag közötti térrészben a felmenői szülők
határfelületén belül. A Naprendszer ciklikus keringését nagyévi ciklusként ismerjük, amely
jelenleg átlagosan 25 800 év alatt tesz meg egy nagyévi periódusként ismert, nagyjából
elliptikus eredőjű bolyongást. A nagyéves periódusként ismert ciklus folyamatosan növekvő
csipkés spirál alakú, amely életszférában keringő mezők egyre távolabb kerülnek a kibocsátó
szülőtől a valós környezet világába. A távolodás miatt a keringési ciklus ideje is
hosszabbodik, egyre több idő kell a méretben növekvő határréteg egyszeri körbejárásáig.
E rendszer magasabb korú felmenője talán a Tejút, a galaxis, amelyben a lemenői utódokból
álló családrendszer kering. A galaxisunk tagja egy galaxis halmaznak, mely egy szuperhalmaz
felmenőhöz tartozik, amely egy Világegyetemként ismert térbuborékban kering. Még
nagyobb és idősebb felmenők is lehetnek az Univerzumként ismert térbuborékban, a
legnagyobb olyan térszerveződésben, amely buborékjának, élettérnek a tágulását, a még
nagyobb energiaszintű ősibb felmenő szülőcsatornájában még észleljük. Ezek szerint az
Univerzumunk még fiatal, a térben és időben zajló anyagszerveződésben éppen csak a
szülőcsatorna nemlineáris tértágulásként észlelt pereme felé jár, az életfolyamának a fiatal
szakaszában.
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Az 5. és a 8. Ábrán bemutatott áramlási tölcsér egy az Univerzumnál nagyobb energiaszintű
mező szülőcsatornája, amelynek a nemlineáris szakaszán szerveződik, fejlődik az
Univerzumunk nagyobb energiaszintű részecskéit is tartalmazó toroid gyűrűje, a kitáguló
élettérként észlelhető határrétegben fejlődő, lemenői utódoknak tekinthető rokonsága. Ezzel
analóg a talán déd vagy ük lemenőnek tekinthető Naprendszer Ort gyűrűje. Az Univerzum
ezen térfejlődési szakaszán jellemző a gyorsuló tágulás, amely az Univerzumunk
megszületésének a végét, a szabad térbe érkezését is jelenti. A Mindenség vad viharától eddig
védő szülőcsatorna nyílását elhagyva egy sok dimenzióban egyszerre változó környezetbe
érkezünk, de szerencsére a kisebb energiaszintű felmenők részecskékből álló sokszoros
védőgyűrűk, a múlt határfelületei az idegen környezet vad változástól megvédi a terünk.
A térben és időben zajló változás nagyon sokféle energiaszinten analóg módon ismétlődő
változási folyamatokat eredményez, amelyek a töltéssel rendelkező, a mezőkben felbontott
részecskéket a szerveződések lelkeiként a csillagközi tér sors óceánjába juttatja, és átmeneti
időre felmenti a kényszerű változástól. E tér, az örök élet szférája talán a mennyország
lélektartalékja, amelyben a megszűnt, meghalt és lebomlott anyagi mezők, szerveződések
halhatatlan lelkei, a lélekbuborékok találnak átmeneti nyugalmat.
A lélek alkatrészeinek is tekinthető elemi részecskék a tartalékolási idő után ismét forgalomba
vonódnak, és valamely közeli buborékmező lendületárnyékolása miatt egyre nagyobb
változássűrűségű határfelületekbe, mezőbe vándorolnak. A múló időben a korábbi folyamatok
analóg ismétlődései azonban nem változatlan összetételben, hanem eltérő, cserélődő,
korszerűsödő új részecskekombinációkból alakulnak ki. (Ennek a figyelmen kívül hagyása
okozta a Philadelphiai kísérlet kudarcát.)
A részecskék az időben korábbi szerveződési szabályok szerint kolóniákba,
részecskemezőkbe szerveződnek, amelyben egy egyenrangú, egymással egyensúlyban álló,
harmonikus társadalomból fejlődnek egy hegemonikussá váló egyre kaotikusabb
társadalomszerkezet felé. Ha az egyenlőtlenség és az elosztás valamely élőréteg túl nagy
hegemóniába kerülése miatt túl egyenlőtlenné és monopolhelyzetűvé válik, az addig
egyensúlyban változó szerveződésben megnő a feszültség, amely a kaotikus változáshoz és a
mező felbomlásához vezet. A korszerűtlenné vált szerkezetű, az együtt élő részecskék egy
részének a hegemóniájába került részecsketársadalom, a mezők szerveződési egyensúlyának
az elromlása után vagy megújulnak, korszerűsödnek, vagy felbomlanak. E rendszerben az
időnek ismert folyamatban sokkal lassabban fejlődő nagy energiaszinteken végtelenül
konzervatív szabályok is módosulnak, és az újjászerveződések a magasabb energiaszinten is,
egyre nagyobb érzékenységet, megértést és elfogadást eredményezve ismétlődnek meg. A
részecsketársadalom kollektív tudata fejlődik, a mezők érzékenysége, szocializációja nő.
A mezőszerveződések új folyamata a korszerűtlenné váló mezőkben kitörő forradalommal,
megújulással kezdődik, amelykor az uralkodó központi részecskék dominanciája egy új
összetételű mezőbe szerveződő megújulásakor átmenetileg visszaszorítódik, és egy magasabb
megértési szintű jól szervezett új mezőben együttműködő társadalom alakul ki. E
társadalomban azonban a kezdeti egyenlőtlenségekből hamar megindul a vagyongyűjtés, a
részecskék egyre nagyobb társadalmakba szerveződnek, amelyek alszerveződéseiben egy idő
után ismét hegemónia alakul ki. Ez a lineáris, a megérthető ok okozati folyamatok
felgyorsulásához, káoszszerű szabálytalan folyamathoz vezet, amely a részecsketársadalmak
néhány megújulási folyamata után a mezők halálával a szerveződés felbomlását eredményezi.
A káosz meggyengíti a kolónia, a társadalmi szerveződés védőmechanizmusát, gyengíti a
környezet viharával szembeni ellenálló-képességét, és ezzel egy olyan nagy határfelület
átlépésére, gyorsuló változásra kényszeríti, amely védelmében lévő életszférákban, az
elöregedett mező, társadalmi rendszer végleges felbomlását eredményező, túl nagy méretű és
túl nagy változássűrűséget eredményező fiatalabb mező fejlődik. Ez a térben és időben
egybeeső találkozás, rövid idő alatt lezajló keveredés, nagy energiaszintű impulzust
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eredményez, amelyben a még fiatal és rugalmas nőnemű mező teherbe esik, de az elöregedett,
rugalmatlanná vált, korszerűtlen társadalmi mechanizmusú, megcsontosodott tudományos,
gazdasági, politikai vezetés már nem tud megbirkózni a rövid idő alatt túl gyorssá váló
kaotikus állapotokkal. Az elöregedett mezők az ilyen eseményekben felbomlanak,
részlegesen vagy egészen megszűnhetnek, kivételes esetekben rövid idő múlva
újjászerveződnek.

Az ember, a szuperorganizmus
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Egy londoni kutatócsoport szerint az emberi sejtek nagy része nem nevezhető emberinek, a
bennünk élő sejtek többsége baktérium. Ennek alapján az emberekre a 'szuperorganizmus'
elnevezés sokkal inkább igaz, mint bármi más. A kutatók szerint a láthatatlan gombafonalak,
amelyek lábujjaink között fejlődnek, vagy a beleinkben található több kilogrammnyi
bakteriális anyag léte arra készteti a tudósokat, hogy a jövőben sétáló szuperorganizmusként
aposztrofáljon minket. Vagyis a Földön élő hatmilliárd, emberi-, bakteriális-, vírus- és
gombasejtekből összeálló lényt, akit jelenleg legtöbben embernek neveznek.
Megismerni az organizmus működését:
A londoni Imperial College kutatói a Nature Biotechnology című lapban publikálták
elméletüket, amelyben arra keresik a választ, hogy a mikrobák milyen módon állnak
kapcsolatban az emberi testtel, írja a Wired magazin. …
A sejtek nagy része baktériumsejt
A tudóscsoport elsősorban a baktériumokra koncentrált. Testünkben több mint ötszázféle
baktérium és több száztrillió sejt létezik. Ezek közül csak néhány trillió az emberi sejt, a
maradék - tehát a sejtek nagy része - a baktériumoké. Mindezt természetesen szerencseként is
felfoghatjuk, miután a baktériumok rendkívül hasznosak az életben. Védelmet nyújtanak
különböző fertőzések ellen, mégpedig úgy, hogy szorosan együttműködnek
immunrendszerünkkel.
Nem elég ismerni a génállományt
Az emberi génállomány szekvenciáinak feltérképezése után a tudósok hamar belátták, hogy a
következő lépés annak a megértése, hogy az emberi gének hogyan lépnek kapcsolatba a
környezettel, hogyan növelik vagy csökkentik a betegségek kialakulásának kockázatát, vagy
hogyan hatnak az öregedésre. …"Az emberi génállomány önmagában kevés információt
nyújt. Ahhoz hogy megértsük például azt, hogy a bélben található mikrobák hogyan hatnak a
testre, további kutatásokra van szükség" - nyilatkozta Jeremy Nicholson, az Imperial College
biológusa, a kutatás vezetője. A professzor szerint az 'ember, mint szuperorganizmus'-elmélet
a gyógyszerkutatásokban segíthet elsősorban.
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Az ok és okozat megkülönböztethetősége, a folyamat:
Idézet a parapszichológia lapból, László Ervin féle csoport munkájából:
,, …A parapszichológiai jelenségek vizsgálatai során végzett megfigyelések arra engednek
következtetni, hogy a fizikai világ (vagyis az objektum) és a megfigyelő tudat (vagyis a
szubjektum) nem különálló, hanem egymástól el nem választható összefüggő rendszert alkot.
A megfigyelt, vizsgált jelenség függ a megfigyelőtől, annak tudati elvárásaitól. Ezen elvárások
általában nem tudatosak, leggyakrabban belső lelki hozzáállásunk, életfelfogásunk vagy
pillanatnyi lelkiállapotunk függvényei. A jelenségeket vizsgálva arra a következtetésre jutunk,
hogy a tudat valószínűleg nem lokális jelenség, nincs úgymond „az agyunkba zárva”, hanem
attól függetlenül is képes működni. …Az viszont ma még megosztja a tudósokat, hogy a
jelenségek megmagyarázhatóak-e a mai tudományos ismereteink segítségével, már csak azért
is, mert – például a prekogníció esetében – világossá válik, hogy az általunk ismert tér-idő
koordinátákban zajló folyamatok nem alkalmasak egy megfordult oksági rend leírására…,,
(nem keletkezhet az okozat az ok előtt!!!)
Az oksági rendet a tudatunk alakította ki, amely a változásokat csak egymás után ok- okozati
sorrendben képes kezelni. A változások azonban nemcsak egymás után lineáris
(idősorrendben) keletkezhetnek, - amely a tér egy koordinátához kötött pontjára érvényes hanem sok részecskét tartalmazó mezőként kezelve a teret számtalan egyidejű impulzus,
változás is történhet. Hogy ezekből melyiket észleljük előbb, és milyen sorrendben, azt a
hatáserősség és a távolság dominanciaként ismert eredője dönti el. A megértés azonban nem
ebben a sorrendben fejlődik, a következmény megértése miatt a legnagyobb azonossággal
rendelkező részecskéhez, ismerethez kapcsolódik. Ez az azonosság nemcsak alak, hanem
változás vagy folyamatazonosság is lehet.
Ha a következmény időben sűrűsödik, a hatásában gyorsabban erősödik, tehát
valószínűsíthető, hogy felénk jön, akkor a tudatban kiemelt helyet kap, és veszélyérzetként
feladásra kerül. Ráadásul az oksági rend sem kötött és megfordulhat abban az esetben, ha a
távoli változás által a környezetben történő közvetett átalakulást, a következményt erősebben,
ezért a tudatban előbb észleljük, mint a távoli helyszínen történő, de ránk közvetlenül nem,
vagy csak sokkal gyengébben ható, a tudatban csak később azonosuló okot, az előzményt. Az
elme és a lélek együttműködésének a dolga, hogy az akár fordított sorrendben érkező oksági
rendellenességekből, megérthető ok- okozati sorrendbe, időrendbe szervezze az észlelt
változásokat. Ha ez nem így történne, az emberiség már kipusztult volna, mert a felénk tartó
veszélyt távolodó veszélynek minősítve belesétálna a környezet csapdájába. A lélek és az agy,
azonban nemcsak a mintázat azonosságában és annak az eseménysorrendhez kötött
változásában képes a környezet módosulásait észlelni, hanem a változások statisztikai
eredőjének az analógiáját is képes összehasonlítani, az eltárolt minta változása és az észlelt
minta változásának, a változás tendenciájának az összehasonlításával.
A sokszorosan visszacsatolt körfolyamatoknál azonban nem lehet mindenkor megállapítani,
hogy melyik az ok és az okozat. Az okozatra csak az idő irányából következtethetünk, azaz az
események sorrendjében feltételezzük, hogy az időrend az ok eseményben megelőzi az
okozatot, amely így következménnyé, okozattá fejlődik. Ha egymás után áramlik két
részecske, azt is mondhatjuk, hogy a hátsó követi vagy kergeti az elsőt, és azt is, hogy a hátsó
előtt menekül, előre siet egy másik. Ha nem ismerjük a folyamat előzményeit, de sejtjük, hogy
a két részecske valaha összetartozott, nem tudhatjuk, hogy a hátsó maradt e le, vagy az első
sietett előre. Ha az okozatot időrendi következménynek tekintjük az oksági rend csak az
időben egymást követő folyamatoknál állapítható meg. Más a helyzet a sokszorosan
visszacsatolt és egyidejűleg, tehát egymással párhuzamosan történő események olyan
folyamatsorainál, amelyek számos összefüggő szálon egymásba fonódnak. Itt nem áll meg az
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oksági rend, pontosabban nem követhető az ok okozati időfolyamat, de követhetővé válik az
észlelőt segítő vagy fenyegető hatások időrendjének és erősségének a változása. A hiba abban
van, hogy egy nézőpontból csak egymástól független, és időben elváló ok-okozati
folyamatokat figyelhetünk meg, a mi jelenlegi bonyolultságunk csak ennek a megértésére
alkalmas. Az időben párhuzamosan zajló egymással csatolt, tehát kölcsönható folyamatokban
sokszoros visszacsatolt áttétel lehetséges az azonos időben zajló események között, és ezért az
ok és oksági következményrendszer sokkal bonyolultabbá válhat, mintsem hogy a lineáris
időrendi gondolkodáshoz és relatív alacsony frekvencia feldolgozásához szokott elménkkel
megérhessük. Valószínűen ez az oka annak, hogy a nem lineáris, a párhuzamos, a közel
egyidejű visszacsatolással rendelkező, az általunk egyidejűleg megfigyelhetőnél
többdimenziós, és ezért a parapszihológia tárgykörbe tartozó folyamatokat nem érthetjük
meg. Ezek azok az események, amelyek a kigondolás pillanatában azonnal (az észlelésnél
gyorsabban) megvalósulhatnak, és ez miatt nem tudjuk megállapítani, hogy a kigondolás (ok)
következménye az okozat, vagy a kigondolás, valami apró hatás, környezeti változás (ok)
következménye, azaz a gondolat nem ok, hanem okozat. A hatáserősség visszacsatoló szerepe
itt fokozottan érvényesül. A nagy energiaszintű rendszerekben történő változások mindenkor
jelen idejűnek tekinthető visszacsatoló jeleket sugároznak a közvetlen környezetbe.
A logikai rendezettségnek, az összefüggéseket jobban felismerő, megértő térlátóknak, a
térváltozást észlelőknek itt kezdődik a szerepük. Az evolúciós fejlődésben mindig vannak
olyan fejlődési elágazások, lehetőségek, vírusok, baktériumok, sejtek és emberek, amelyek a
későbbi változás, a fejlődés előhírnökei. Ezek a lények nagyobb érzékenységgel
rendelkeznek, bennük zajló evolúciós folyamat időben és fejlettségben előrébb jár. Ez nem
abszolút fejlettséget jelent, mert a fejlődés ára más területeken a képességek romlása,
csökkenése észlelhető. Az ilyen emberek memóriája általában csapnivaló, mindent
elfelejtenek. A nagyobb érzékenységnek az ára a figyelem fókuszálása a periférikus látás
elvesztése, a kevésbé szem előtt lévő részletek fel nem ismerése. Ők csak egy evolúciós
lehetőséget jelentenek, amelyeket még elvethet a többség, vagy a környezet másfelé
alakulása miatt eltérő szükség. Az evolúció azonban sok változatot, lehetőséget próbál ki a
fejlődés rögös útján, amelyen már tudjuk, hogy visszalépések is történhetnek. Az Aspektus
könyvek tanúsága és a szerző gondolati rendszere szerint a fejlődés iránya a védett felmenői
terekből kikerülés, a nagyobb változás sűrűség és a többdimenziós változás megértése, és
gyakorlása felé halad. Moetrius biológiai órája siet. Olyan egyidejű változások közötti
összefüggéseket is észlel, amelyeket nehezen tud lineáris rendezettségbe szervezni.
Valószínűen ez az ára, a térbeli összefüggések felismerésének, ez a következménye a
magasabb mentális síkra fejlődésnek.
Tehát a történésekkel egyidejűleg változó, a jeleket egyszerre venni nem képes szerveződések
az ok és okozati rendet nem képesek mindig megkülönböztetni. Az oksági sorrend a szerint
alakul ki az észlelőben, hogy milyen sorrendben észlelte, értette meg a változásokat, és semmi
bizonyíték nincs arra vonatkozóan, hogy ez azonos a változások sorrendjével. Az eredeti
változási rend hatására bekövetkezhettek olyan az okból visszacsatolt okozati jelnél kicsit
nagyobb energiaszintű változások, amelyeket a megfigyelő a nagyobb energiaszint miatt
előbb észlel, és oknak feltételez, holott a visszacsatolás okozatából fejlődött ki. Egy
megfigyelő, csak a fejlődése által meghatározott képessége szerinti eseménysor, láncolatának
a megfigyelésére képes. Ha a szervezetet nem egy lénynek tekintjük, hanem számtalan apró
részecskelény közös mezőbe szerveződött szimbiota halmazának, amelyek eltérő frekvenciájú
változások észlelésére szakosodtak, akkor az egyidejű változások észlelési lehetőség sokkal
szélesebb. A szervezetet és az élőmezőket képező szimbiota részecskelények olyan
társadalomnak, jól megszervezett kolóniának tekinthetők, amelyek az egyidejű változások
különböző sebességgel érkező kölcsönhatását, és e hatások ismétlődésének, a ritmusnak a
változását is képesek egyidejűleg követni, és azok eredőinek az időbeli változását is követni.
Minél összetettebb egy ilyen részecskelény, minél jobb a társadalmi hierarchikus rendszer
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információ begyűjtése, rendszerezése és feladása, - mintegy jól működő hadigépezet – annál
biztosabban meg tudja különböztetni az egyidejű, vagy akár fordított sorrendben észlelt
eseményeknek a kollektívájukra ható következményi valószínűségét. Az információ a
hierarchikus rendszerben feladásra és összegzésre kerül, majd a statisztikai többségi, és
nagyobb valószínűséggel befolyásoló (lényeges) változások kiemelésre kerülnek. Az
érdektelen, a kolónia részecskéinek a többségét nem veszélyeztető változások a felsőbb
szinteken figyelmen kívülre hagyódnak, és csak a lényeges veszélyeztető, vagy előnyös hatást
keltő észlelések adódnak fel az információkat rendszerező elmébe, a tudat mérlegelő
elbírálására. Az élőmezőket képező szerveződés testeként ismert atom, molekula, sejt és
szervrendszer egésze részt vesz az észlelésben, mintegy sok pontból álló változásérzékeny
ernyő, amely a térbeli változást, annak erősödő vagy gyengülő tendenciáját, a már megismert
és eltárolt folyamatokkal képes összevetni, és ebből általa javasolt cselekvési sorrendet,
reakciót meghatározni.
Vegyük észre, hogy nemcsak egy jól működő hadigépezet a szervezet, hanem a társadalmi
rendszerünkkel analóg szerveződésű kormányzással rendelkező államrendszer. Minden
mezőnek van centrális központja, fővárosa, ahol a fő döntéshozók székelnek, vannak kiemelt
régiói, megyénként működő alközpontjai és annál is kisebb városok, falvak, családok,
egyedek. Nemcsak a szervezet él, hanem a rendszer egésze, a szerveződés legkisebb sejtjei,
molekulái, és atomjai is önálló, de a szerveződésben kollektív egységbe kapcsolódott élő
lények, életszerű folyamatban változó lények is önálló individuumoknak tekinthetők. E
változó részecskék a hozzájuk hasonló de kisebb bonyolultságú, kisebb kötésszilárdságú, és
könnyebben felbontható még kisebb energiaszintű információt hordozó lényeket
fogyasztanak. A szerveződés csekély részét érő (korlátolt energiaszintű) hatások már nem
igénylik az egész mechanizmus és a kormányzat, a felsőbb szint a tudat döntési lehetőségét,
azok régiószinten, az alsóbb szinteken automatikus (már bevált) ösztönös reakcióként
megoldásra kerülnek.
A tudat a fraktálrendszerben észlelt és feladott eseményeket megérthető időrendbe rendező
szervező mechanizmus, amely a kölcsönhatás észlelése alapján ok-okozati folyamatba rendez.
Ez alapján nem szükségszerű két egymástól eltérő személy, megfigyelő, (észlelő) oksági
rendjének a teljes azonossága, a teljesen azonos ok, okozati rendszer kialakulása.
Szemléltethető e probléma a homokot körbelapátoló emberek esetével. A legegyszerűbb
változatban két vagy három ember kölcsönhatásával szemléltethető, hogy ha az A, a B és C
ember egymás elé lapátolva körfolyamatra kényszeríti a homokot, nem állapítható meg
következetes oksági rend.
14. ábra

B

A

C

Az A ember lapátolásának az oka a C ember miatt el őtte tornyosulva
növekvő homokhegy, a következménye a lapátolás a B ember elé. A B
ember ok okozati következménye azonos. A C emberé is megegyez ő. De a
tudat egy másik sorrendet is megállapíthat, amely szerint az A ember
lapátolásának az oka a B ember segítése vagy a C bosszantása. Ez esetben
nem a C okoz az A-nak következményt, hanem az A ember gondolata az ok,
azzal, hogy lopja (elhordja) a C ember homokját a C-nek vált ki okozati
következményt. Bár a körfolyamat iránya nem de az oksági rend
megfordítható, az a szemléléstől függően szintén relatív.

Más egyidejű esetekben a körfolyamat is megfordulhat, azaz a változási rend az
észleléstől, a megismeréstől és a megértéstől is függ.
A megértés a változási sorozat észlelt kiterjedése, észlelt iránya szerint alakul.
Ha a nép nagyon szegény, és a király udvarában lévő udvaroncok nagyon gazdagok, a nép
elégedetlen lesz, amelynek az oka az udvaroncok harácsolása. A nép aspektusából a
szegénység oka a harácsoló udvaroncokban rejlik, tehát a harácsolás az ok és a szegénység az
okozat, a megértett következmény. Ha a vagyonával elégedetlen udvaronc aspektusából

26
vizsgáljuk a dolgot, az ő véleménye szerint ő azért nem tartozik a leggazdagabbak közé, mert
a nép keveset dolgozik, keveset ad le, tehát az ő relatív szegénységének az oka a nép
lustasága, a törvények lazasága. Ez esetben az ok a nép lustasága, az okozat az udvaronc
elégedetlensége, az elvárásához túl kicsi gazdagodása. Ha tovább folytatjuk az okozati láncot
már nagyobb zavar alakulhat ki. Ha kicsi az udvaronc jövedelme (kevesebb az általa elvárt
szükségesnél) nem tud építtetni palotákat, nem ad elég munkát és ezzel jövedelmet a népnek,
annak kevés lesz a pénze és nem ad elég adót a királynak. Ez az oksági visszacsatolt
körfolyamat, amelynek az ok okozati rendszere kezdőpont és leágazás, tehát bemeneti kezdet
vagy kimeneti csatorna hiányában nem állapítható meg. Ilyen a tyúk és a tojás alternatívája is.
Az oksági rend megállapítható, ha ismerjük a kiindulási állapotokat, a kezdetet, a kiindulási
helyzetet, tehát egy viszonyítási pontot, állapotot. Tehát kell valami alap, egy kiinduló pont,
amelyhez képest viszonyítható a következmény, mint állapot változás, fejlődésnek vagy
visszafejlődésnek. Ha a homokhegy növekedése az elvárás, a növekedése a fejlődés, ha
csökken, az visszafejlődés. Ha a homokhegy csökkenése az elvárt fejlődés, a csökkenő
homokhegy a fejlődést előre viszi, a növekvő homokhegy, a lapátoló lemaradása
visszafejlődésnek tekinthető.
Más a helyzet, ha halmozódó vagy csökkenő alkatrészt ad tovább tovább. Ilyenkor a
folyamatnak van kezdete, beáramló anyagcsatornája, van sorrendje és van
végterméke, következménye, az elkészült alkatrész. A tudat valamiből, a
környezetben észlelt változásokból készít valami végterméket, amelyben felépülési
rend, ok és oksági következmény (változási folyamat) alakul ki. Az észlelt
változásokat olyan időrendi rendszerbe építi, amellyel a környezetben alakuló és a
megfigyelőt érintő valóság, ok és okozati következményrendszerként érthetővé és
reagálhatóvá válik.

Az ok és okozat megfigyelőt érintő és egymástól időrendi folyamatként megkülönböztethető
sorrendjére azért van szükség, hogy a megfigyelőt érő tendenciára, a szervezettséget rontó
vagy javító változásokra azokat kivédő (vagy segítő) reakcióval tudjon válaszolni. Az élet
megmaradásának, a létezésnek az alapja a kölcsönhatási következményrenden alapuló oksági
rend, amelyre a megfelelő reakció miatt van szükség. Ha az oksági rend megállapítása zavart
szenved, káosz alakul ki és az életként ismert változási sorozat összezavarodásával az élet
minősége elromlik, majd maga az élet is megszűnik.
Az oksági rendben bekövetkező zavart tudat és időzavarnak nevezzük, amelynek a
tartóssága esetén a szerveződés megmaradása veszélybe kerül. Az időzavar a csökkenő
reakció veszélyét tartalmazza, a káosz kialakulásáét. A káosz tehát a megfigyelő esemény
feldolgozásához képest túl gyors, (időegységre jutóan túl sűrű) változási sorozat, amelynek
a sorrendjét a megfigyelő nem képes megkülönböztetni, ezért nem tud megfelelő, a
szerveződését a káosztól és a szétbontástól megvédő válaszreakciókat kialakítani. A káosz
tehát szintén relatív. Az a megfigyelő feldolgozó képességétől is függő. Egy meghatározott
bonyolultságú részecskekolónia az egyedszámától függő mennyiségű eseményeket tud
észlelni, de a szervezettségétől függően tudja ezeket megfelelő oksági reakcióba kapcsolni.
A tükör például egy nagyon magas reakció képességű részecskemező, amely magas
azonosságú részecskékből áll, ezért a tükröző felületére eső fény frekvenciájú változtatást
szinte jelen időben, fáziseltolódás nélkül veri vissza. A tükör a fénysebességgel érkező
hatásáradatot képes feldolgozni, de ha időegységre jutóan nagyobb, a saját ritmusával
megegyező hő vagy hangfrekvencia éri, időzavarba kerül, a homogenitása megbomlik, a
tükör rezonanciába kerül és összetörik.
Az élőmezőként ismert részecskekolóniákra, a részecskemezőkre ható változások az ingerekre
adandó reakciók azonos idő, tér és energiabeli rendezettségét, a hatások reaktív tükrözését,
ellentételezését feltételezi. A toroidgyűrű alakú életszférákba szerveződő részecskemezőket
folyamatos hatás éri a külső és belső környezetből, amely hatásokat, azok rendezettségét,
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megmaradási lehetőségét segítő vagy rontó eredője alapján meg kell különböztetni és
lehetőleg azonnal, vagy nem sok időkéséssel vissza kell tükrözni, lefékezni, a hatásában
semlegesíteni. A változások kivédésének, segítésének a lehetősége a megértett, már megtanult
hatások összességén, a tudat alatti ösztönös reakciókon, és a még nem rutinszerű, nem eléggé
kiforrott, bizonytalan kimenetelű, a tudat elbírálása alá tartozó reakciókon múlik. Az ösztönös
reagálások, cselekvések a helyi rögtönző megoldásoknak tekinthetők, amely a lokális
mezőrészek részecskéinek a tapasztalati megoldásai. Ilyenkor a helyi csoportok, közösségek
reakciója többnyire elég a támadó hatás semlegesítésére, kivédésére. Ha ez nem válik be, az
ösztönös cselekvéseknél lassabban reagáló tudat, fogadja a feladott észleléseket, mérlegel,
kiértékel és a bevált megoldásoknak a legtöbb alszerveződés által javasolt, támogatott
változatát részesíti előnyben. Egyértelmű, hogy a magasabb észlelési lehetőséggel az a
részecskemező, kolónia rendelkezik, amely sokféle frekvencián változó összetett és jól
megszervezett szerveződést képez, amelynél a szervezet bármely részében keltődött
kölcsönhatás, a szervezetet érintő veszélyeztető, módosító hatása arányában feladásra kerül.
Az azonban messze nem igaz, hogy az emberi mező rendelkezik a legtöbb részecskével és
érzékelési lehetőséggel. A sokkal kisebb energiaszintű szerveződések is analóg de nagyszámú
részecskéből álló mezőbe szerveződhetnek, és hasonló vagy nagyobb bonyolultságra tehetnek
szert, csak az érzékelési frekvenciájuk, energiaszintjük más. A sejtjeink is magas
szervezettségű szimbiota kolóniákból állnak, amelyek fehérjékből, atomokból és
elektronokból stb. szerveződnek, tehát könnyen lehet azonos szintű a bonyolultságuk, de egy
eltérő frekvencián és életszférában szerveződnek. Ha egy alacsonyabb energiaszintű
részecskekolónia szervezettebb, és nagyobb számú érzékeny részecskéből (érzékelő
detektorból) szerveződik, akkor a környezet változásából is többet és időben előbb észlelhet.
A magasabb energiaszintű mezők elvileg nagyobb fraktálszinten állnak, tehát nagyobbnak
kellene lennie, pl. az emberi bonyolultságnak, de ez nem törvényszerű. Az alacsonyabb
energiaszintű részecskék akár intelligensebbek is lehetnek, és sokkal előbb észlelhetnek,
megérthetnek magasabb frekvencián ismétlődő jeleket, változásokat. A szerveződést irányító
tudat, sok esetben nem észleli és nem képes megérteni az alacsonyabb energiaszintű
részecskék által észlelt, de sokkal kisebb energiaszinten feladott jelzéseit. A bolygók és a
csillagok még magasabb fraktálszinten állnak, azonban a fejlettségben nem szükségszerűen
(de valószínűen) az emberi társadalom előtt járnak. E nagy energiaszintű rendszerekben a
részecskemezők analóg életfolyamatban élnek, amelyben a tudatuk több életszinten,
térpárhuzamos rétegekben, szférákban fejlődik. A bolygónk, Gaia tudatát valószínűen az
életszférák lényei és az emberi sejtek (mint a bioszféra részei) együtt jelentik.
Az életpiramis biológiai sokszínűségére, a magas biodiverzitásra azért van szükség, hogy a
szervezeti rend, a fraktálszerű információ feladás sikeresen és szervezetten történjen, hogy ne
legyen a szerveződésben olyan hegemóniába került élőréteg, alszerveződés, amely a tudást
kisajátítva, az információ továbbadást, elosztás egyenletességét a maga kénye kedve szerint
változtassa. Az élőrendszerek csak egészséges csí, azaz életáramlás, a folyamatos energiát adó
neutronáramlás mellett tarthatók magas egyensúlyban, folyamatban, életben. Ez a feltétele a
teljes spektrumú észlelésnek és a hiánytalan információ feladásnak, a pontos
válaszreakciónak.
A mezők, a részecske államrendszerek is csak akkor jöhetnek létre, ha a kolónia, a
részecsketársadalom összetett, magas biodiverzitású, és a szervezettsége magas szintű.
Tételezzük fel, hogy a rendezettség a tér mezőkként ismert részeiben periodikusan változik.
Néha növekszik, néha csökken. Ha a rendezettség növekedését tekintjük fejlődésnek, akkor
magasabb energiaszinten növekvő rendezettség fejlődésnek tekinthető, de közben lehet, hogy
alacsony energiaszinten vagy más környező mezőben, rétegben, életszférában, ezzel a
rendezetlenség nő. A rendezettség növekedése a pontosan megismerhető ok, okozati rendszer,
az időben és eseményrendben követhető, és ezért megérthető változás.
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A rendezettség és a megfigyelő is egy kölcsönhatási kapcsolatban, viszonyban állnak, amely
értelemfüggő. Ha a megfigyelőnek magas az időbeli rendezési lehetősége, magas az
eseményeket elrendezni tudó értelmi képessége, akkor az alacsonyabb feldolgozási
képességgel rendelkezőnek még kaotikus viszony általa átlátható, megérthető, az időben
követhető. Az ilyen esetben a rendezetlenség növekszik akkor, ha a megfigyelő időrendi
megfigyelőképessége az időben csökken, azaz öregszik, lemarad a változás megfigyeléséről,
feldolgozásáról, megértéséről.
Tehát az Univerzum, vagy a környezet egyenletes változása esetén a káosz növekvése csak az
öregedő rendszerek észlelése, az ő csökkenő feldolgozó képességük az eseményektől
lemaradásnak a következménye. Ha a változás folyamatos és egyenletes, de a megfigyelők
megfigyelőképessége az egyre több részlet megismerése miatt megosztódik, és ezzel a
megosztott figyelem egyre szélesebb változási spektrumra terjed ki. Az öregedő rendszer
felbontása és az érzékelési sávszélessége is növekszik, de romlik a feldolgozó-képessége.
A környezeti tér változásából még kevesebb eseményt észlelő, a csak ezekre koncentráló, és
ezért a kevesebb eseményben még az időrendet, a rendezettséget felismerő, gyorsabb
feldolgozó képességű fiatalabbaknak még követhető, rendezett ugyanaz a változás.
A környezetünk változássűrűsége többféle eseményszinten, eltérő energiasűrűséggel
periodikusan változik. A mezőnk és környezetünk kaotikussá váló változásának az észlelése
nemcsak a változás gyorsulásából fakadhat, hanem az öregedő rendszerek egyre nagyobb
sávszélességű eseményészleléséből, a figyelem megosztódásából is.
Az egyensúly, a valóság az öreg és a fiatal rendszerek észlelési átlaga. Ha ez a statisztikai
valóság gyorsuló, a kaotikusság felé növekvő változásra enged következtetni, akkor a valóság
a világunk eseményeinek a gyorsuló változása, azaz a megismert folyamat a Földbolygó
csillag felé fejlődése. Ennek az egyik lehetősége, hogy a rendszerünk, az észlelők kollektívája
öregszik, és miközben egyre nagyobb a sávszélességünk, egyre romlik a feldolgozó
képességünk. Az emberi rendszer öregszik, a döntési és cselekvési képessége, a reagálása
romlik, hatalmas tehetetlenséggel sodródik a végzete felé. A csillagtér felé kitekintve a mezők
egyre kijjebb kerülnek a szülők sokszoros határfelületeinek a védelméből, egyre szabadabb,
kaotikusabban változó térbe, az élet viharába kerülnek. Ez is öregedés, csak egy nagyobb
rendszer fejlődése, öregedése.
Ha a környezet változását a fiatalodó világ aspektusából szemléljük, a statisztikai átlag
eltolódik a nagyobb megértés és a követhetőség felé. A változásra éhes, türelmetlen fiatalság,
a tényleges valóságnak csak csekély részét érzékeli, amely miatt általa azonnal megértett és
ezért kevés érdekes eseménnyel járó valóságot észlel. Számára a rendezettség magas szintű,
amely az események követhető megértésével növekszik.
Az élet feléig, a középkorig a feldolgozó képesség az észlelt változássűrűségnél gyorsabban
fejlődik. A világ eseményeinek a megértése növekszik, és ekkor még magas fizikai
dinamizmussal, cselekvőképességgel párosul. Az élet ekkor éri el a legnagyobb kiterjedtséget,
hatalmat, az ész és az erő, a szellem és a test magas összhangját. A középkortól azonban
bekerülünk az élet forgatagába, a legnagyobb impulzus sűrűségbe, a részecskéink megosztása,
felőrlése fokozódik. Az öregedő élők megértése még növekszik, de a részecskéik elveszése,
elporlódása, csökkenése miatt a fizikai végrehajtó képesség, a dinamizmusuk csökken. A
szimmetria csak így maradhat teljes. A rendezettség növekedésével azonban egyre több
eseményt észlelünk, amely egyre jobban megosztja a figyelmünk. Ez a folyamat az élet
végéig erősödik, amely miatt az események időben követhető eredője, az öregedő mezők által
megfigyelők ok -okozati eseménykövetés időbeli rendezettsége romlik.
Egy eseménnyel telitett világban bármerre indulunk el, az oksági rendünk a kiválasztott
haladástól függ. Ha egy sivatagban valamerre elindulunk, az oksági és következményi
rendünk a véletlenszerű cél felé lévő, rajtunk változtató események sorrendje szerint alakul.
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Ha másik irányban indulnánk el, a dolgok a másféle eseménysorrendet felépítő környezet
miatt másképpen alakulnának. A kétféle (többféle) eseményrendnek azonban ettől még
lehetnek azonos (sorsszerű) kereszteződéspontjai, amelykor a fejlődés (következmény az
irány megválasztásától függetlenül azonos, pontosabban analóg sorsot eredményez. Bármerre
megyünk, a vizünk néhány nap alatt elfogyhat, megszomjazhatunk, kiszáradhatunk,
meghalhatunk. Vadállatok, rablók támadhatnak meg, vagy kellemes enyhülést adó oázisba
érkezhetünk. A véletlenszerű változásban a kiválasztott haladási irány és ezzel részben (tőle)
eldőlő eseményrend oksági következményrendet épít, amely a megfigyelő észlelhető
valóságává válik. Az egyidejűleg és a körfolyamatokban zajló változások azonban ezen az
oksági renden sokszor változtathatnak, ezért a sors nemcsak a megfigyelő választásától,
hanem az egész változó rendszer egymásra hatásának az alakulásától is függ. A megfigyelhető
környezetünk változásának az egésze bennünket nem érint, ennek csupán az a része, amely az
érzékszerveinkkel, valamint a részecskéinket képező fraktálrendszerünk többségi
részecskéivel kölcsönhatásba kerül, és a mezőnket képező részecskéken, azok egymáshoz és a
környezethez való viszonyán változtatni képes. Ezekből az eseményekből épít a bennünk
működő lélek, a személyi kormányzatunk, egy kollektív észlelést és ebből a tudat oksági,
következményi rendet, a múltunkból a jelenen át a jövőnkre ható, alakuló fejleményt, a
többségi észlelés eredőjéből felépülő (elfogadott) szubjektív valóságot. Ez a valóság azonban
lényegesen nem térhet el a környezet objektív valóságától, mert ekkor az ellentmondásokból
feldolgozási zavar, káosz alakul ki. A rend és a környezeti valóság tehát az észleléstől részben
független, a történések bennünket érintő kevés ellentmondást tűrő statisztikai eredője. Az
észlelt valóság tehát olyan változások statisztikai többségi következménye, amelynek közben
számos, a többség által nem észlelt, vagy a részecskemező megmaradása szempontjából
tárgytalannak, veszélytelennek, ítélt eltérő kihatása is lehet, de ettől még ez is a tudat által
nem észlelt sokdimenziós valóság részét képezi. A magasabb energiaszintű reakciókkal bíró
ösztön és a felsőbb energiaszinten (felharmonikusi frekvencián) észlelő tudat nem észleli tehát
a teljes valóságot, csak annak egy elbírálásra érdemes töredékét kapja meg a részecskéink
észlelésének a feladásából. A valós élet alacsonyabb energiaszintű valóságán, magasabb
frekvencián sokkal több dimenziós változás folyik, a gondolat ezeket az észleléseket jelzi.

Az észlelés és az azonosítás lehetőségei, a részecskéink szűrője:
Ha van egy olyan végtelen mennyiségű részecskéből álló Univerzumunk, amelyet viszonylag
egyenletesen töltenek ki a változó anyagként ismert élő részecskék, ez az anyag a távoli
megfigyelőnek homogén teret is alkothat. Ha megfigyelők nézik a homogén teret, amelyben a
változás hatására részecskék villannak fel, akkor a megfigyelő ismerete határozza meg, hogy
mit lát és mit ért a felvillanásokból. Valószínűsíthető, hogy azt a képet és gondolatot, elvárt
struktúrákat fogja észlelni, amelynek a mintázatához az agyában és a sejtjeibe már beépült és
megértett információként már meglévő térbeli lenyomathoz a folyó változás tendenciája a
legjobban hasonlít, amelynek az azonossága a legnagyobb az észleléssel. A dolgokat
valamihez kapcsolni, megérteni akaró elme kapcsolatot épít fel a már korábban megismert,
hasonló, analóg beépült ismeretekkel. Az analóg ismeretrendszer így épül fel. A megfigyelő
által észlelt három pont után négy pont még nem határozza meg a következményt, amely
váltakozó, hullámzó erősségű is lehet, de ha a négy után az 5 jön, akkor megérthető tendencia,
felismerhető eseménysorrend alakul ki. Ez egy sorozat. A sorozat tagja lehetnek pontok,
vonalak, számok, betűk, jelképek, történések és események. Ha ismerjük a folyamat, a sorozat
mintázatát, akkor a részletek ismétlődése analóg értelmet kaphat. A betűkből szavak, azokból
analóg fogalmak, mondatok, gondolatok, megértett tendenciájú folyamatok épülnek fel. A
sorozat felismert azonossága tendenciaként beazonosítható, és így a későbbi eseményrend, az
időrend, azaz a jövő feltételezhető, statisztikai valószínűsége is megismerhető.
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A lélekbúvárok már régóta alkalmaznak síklapon rendszertelen pontokból álló képet, a
megfigyelt személy mentális állapotának a felmérésére, amelyekből a belső lélek feltárulását
várják. Az optimista, a pozitív érzelemmel töltött ember a pontokból a beépült
információjának és várakozásnak megfelelően valami pozitív képet állít össze, valami olyant,
amely a várakozásának és beépült mintakészletének, ismeretének megfelel. A félelemmel telt,
szorongó, depressziós, rettegő ember ugyanazokból a pontokból egy félelmetes képet lát,
ördögöt és vad történetet, amely az agyában és a sejtjeiben éppen félelemmel tölti fel.
Egy másik fejezetben bemutatásra kerül a mezőszerveződés inverz lehetősége, amikor a
részecskékkel védett tér kezdetben nagyon sűrű védőrétegeinek az átjárhatósága az élet folyamán
növekszik, és ez a növekedés az időegység alatt egyre több információ bejutása miatt a valós világ
változásának a gyorsulását kelti, e változást egyre több dimenzióban tárja fel.

A térben lévő impulzusokból, a térátalakulásban keletkező felvillanások abban mások, hogy
nemcsak kétdimenziós síkot, képet alkothatnak, hanem a változási események követésével a
térbeli háromdimenziós alakzat időbeni változása is megfigyelhetővé, valóságos objektummá,
életszerűen változó, nagy energiasűrűségű hologrammá válik. Ehhez viszont kiindulópont,
viszonyítási alap, önazonosság szükséges, környezetismeret, és a korábbi állapot történése a
kiindulási alap. Gondolkodom, tehát vagyok, változom, tehát élek, megismertem a kialakulás,
az előzmények történetét, tehát a változást van mihez viszonyítanom, ezért az egymás után
keletkező, megkülönböztethető eseményeket rendezett, megérthető folyamatba tudom
illeszteni. Az alap az ego, az éntudat, az énképhez és a jelen állapothoz viszonyítható
változás.
Egyes tudósok azért küzdenek teljes erővel a megismert rendezettség megtartásáért, mert az
információ és a tudat átrendezési lehetőségének az alternatív változatai romba dönthetik a
megtanult valóságot. Ez azonban téves elképzelés, mert a sorsbeli azonosságok sorsszerű
kereszteződéspontjai miatt az eltérő úton is a megközelített, megismert statisztikai valóság
alternatívája alakulhat ki. Az objektum sem olyan szilárd azonban, mint azt képzeljük. A kék
azért kék, mert ezt tanultuk, ezt ismerjük kéknek. A blau-t a magyar nem érti, de a németnek
ez jelenti a kéket. Ha a többségi szóhasználat miatt a tudat a kék színre pirosat értelmez, akkor
a következő nemzedékeknek a kék színről a piros információ jut az eszükbe. A tudás és a
tudomány változása is ilyen. Az elfogadott alapokról az elfogadott ismeret jut az eszünkbe,
amelyet megismert valóságnak, viszonyítási alapnak használunk, és a változását a valóság
változásának véljük. Ha változnak az elfogadott alapok, a már mást jelentő alapokra ható
változásból nem teljesen azonos, csak statisztikailag hasonló, analóg, de lehet, hogy
pontosabb valóság épülhet fel. Miért lenne itt másképpen, mint a síkbeli pontokból elképzelt
képeknél? Ha az agyunkba és a sejtjeinkbe beépült információ a tudathoz, a korábbi
információkhoz kapcsolódó, azzal összehasonlítható térbeli és folyamati struktúrát alkot,
akkor e struktúra megfigyelhető sorozatot képző változása, megérthető oksági folyamatként
az ismeretünkbe épül. Ha egy sűrű porfelhőt figyelünk először csak a por kavalkádját látjuk.
Ha egy speciális reflektorral megvilágítjuk, a porfelhőből a reflektor szűrőjének megfelelő
mintázatot észlelhetünk. Ha a szervezetünket alkotó részecskék összességét, a mezőnket és a
tudatunkat olyan egyedi szűrővel egybeépült reflektornak tekintjük, amelynek a mintázata, a
térbeli struktúrája, és ennek a változása határozza meg, hogy a környezeti porfelhőből mit és
milyen valóságot látunk, akkor a bennünk lévő ismeret, információ kivetítését észleljük, a
részecskéink szerkezete által létrehozott saját aspektusú szubjektum világunkat. A valóság az
egyedi szubjektív észlelések eredője, a statisztikai többség általi észlelés nagyobb
azonossággal bíró térszerkezet felismert változása. Ha a tudomány vezetőinek a többségben
lévő konzervatív képviselői nem ismerik el a valóság másságát, a kialakult hegemónia sokáig
megcsontosodott lineáris állvalóságot hirdethet. A statisztikai többség eltérő véleménye
erősödik, a tudomány túl szűkre szabott paradigmáját az ismeret többdimenzióssá váló
fejlődése a gondolkodási mintaváltás felé feszíti.
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Tehát a megfigyelhető környezet változásai sokszor a megfigyelők ismeretére alapuló
elvárásait tükrözik. Ha a tüzes parázson át kell menni, a megfigyelők többségének a
várakozása az, hogy a talpunk megég, az érzés kellemetlen következményétől már előre
félünk. Ha a tudatunkból ki tudjuk kapcsolni az előzetes várakozásokat, a félelmet, a többségi
részecskénk megégési várakozását, pl. Ha a parázson járást rózsaszirmokon való áthaladásnak
képzeljük, akkor megégés nélkül sikeresen átkelhetünk a lélekfejlődés próbáján. Sokan
azonban nem vagyunk erre képesek, az előismereteink előítéleteiből képezzük a valóságunkat,
amely a korábbi ismereteinkre és a tapasztalásainkra alapul. Ha nem elég erős a szirmokba
vetett hitünk, ha nem tudjuk elhitetni a részecskéink többségével, természetesen megégünk.
Ha a parázsban az apró részecskék gyors változásban folyó átalakulását feltételezzük,
amelyeknek ezzel a térállapota és az információja is fejlődik, megértethetjük a saját
részecskéinkkel, hogy a talpunk alatti változást figyelmen kívül hagyják, a talpat érő
hőáramlásnál nagyobb gyorsaságban a változás hőjét és információját elvezessék, vagy a
megégéstől sok réteggel a talpat elszigetelve a kellő hittel együttműködő, de nagyobb
fraktálrendszerbe épült részecskékből szerveződött személyiséget, a többséget megvédjék.
Az hogy nagyon sokan ugyanazt látják, azt jelenti, hogy nagy a környezetismereti és
szerkezeti azonosságuk. Az azonosan felépült tudati azonosság azonban nem biztos, hogy a
tényleges, csak a megismert valóságon alapul. Ez az azonosság viszont nem vízió, hanem a
bennünk, a porszerű felhőt képező részecskemezőnk szerkezeti azonosságának a valósága.
A saját megfigyelhető valóságunk tehát a velünk és ismereteinkkel felismerhető azonosságot
tartalmazó porfelhő kirajzolódó, és idődimenzióban, változási sorozatban átalakuló
háromdimenziós képe. Ez a kép egy összetettebb változó porfelhőnek, a tárgyilagos
valóságnak az ismeretünk és azonosságunk miatt megismerhető szubjektív része. Ha a
mezőnk és az ismeretünk fejlődik, azaz az addig különálló de már megértetten összefüggő
struktúrák egymásba alakulásának a sorrendjét követni tudjuk, az új kép, mint új ismeret a
régiekhez kapcsolódik, megérthető történetté, oksági kapcsolatrendszerré áll össze. Az
Univerzum és a világunk története a térbeli struktúrák megértési folyamatából fejlődött. A
nem gyakran látott, a nem eléggé fontos, a számunkra veszélytelen, a bennünket nem érintő,
az alacsony energiaszintje miatt ránk nem eléggé kölcsönható eseményeket a többségében
nem, vagy éppencsak észleljük, de a figyelmünk és a tudatunk nem fókuszál rá. A megismert
valóságon kívül, a részecskéink által észlelt, és a tudatunk által elképzelt lehetőségeket, nem
valódi kapcsolatokat is feltételezhetünk, azonban ha ezek nem kapnak folyamatos tényszerű,
többségi és oksági megerősítést, irracionális elképzelésként az objektív világunkon kívülre
kerül. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az alacsonyabb energiaszintű részecskéink által
feladott elképzelés, az észlelők energiaszintjén, mentális világában nem valóságos észlelés, de
a részecskéink többsége ezt az észlelést előzmény, megerősítés hiányában elveti. Ettől az
észlelés még lehet egy korai jelzés előőrse, amely mint Moetriusé sokáig süket fülekre talál.
A valóságunkat egy statisztikai megerősítés kíséri, amely az észlelések sokféle aspektusából
kiválasztott, egymással összefüggésbe hozott azonosságokat, a valóság lehetséges történetévé
építi. A valóság a részecskékből álló örvénylő porfelhők életszerű változási sorozatból álló
története, amelyeknek öntudata és elkülönülési tudata alakult ki, amelyek a felismert diszkrét
azonossággal és eltéréssel életszerű változási folyamatban alakulnak, élnek és sokasodnak.
Az élet az örvénylő porból szerveződött buborékok változásából megértett azonosság és
eltérés öntudatra keltődésével alakult ki. Az észlelt és megfigyelt változás ok és okozati
élettörténetté formálódott, amely a felismert azonosságokat és másságokat, azoknak a
rendezettséget, az életet segítő vagy gátló hatásait jó vagy rossz fogalomként el tudta
különíteni. A részecskék térbeli örvénylő áramlásával folyamatosan változó, struktúrával
rendelkező mezők, térbeli bonyolult alakzatokba szerveződve megismerték a környezet
változását és e változás kialakult szabályait. A részecskék keveredése, azok számától is függő
véges struktúrákat képes kialakítani, az ismétlődő fejlemények, a sorozatok felismerése
kiszámítható, prognosztizálható, ok okozati összefüggésben determizálható, előre
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megismerhető változási folyamatokat is eredményezett. A megismerési lehetőség
tapasztalatszerzést biztosított, a rossz és a jó tapasztalatok elkülönítését.
A felismert ismétlődések lehetőséget adtak a korábbi folyamatban rossz eredményre vezető
tapasztalás hibáinak a felismerésére, és a későbbi nagy azonosságú, analóg folyamatokban a
megértett hibák javítására, kiküszöbölésére. Az azonos folyamatok az öntudatra ébredés
hibajavítása és a változó környezet miatt eltérő, csak analóg folyamatokká alakultak. A
változás fejlődése az öntudatra ébredéssel és az elkövetett hibák javításával kezdődött.
Ezt a generációkon átvezető hibajavító fejlődési folyamatot úgy hívjuk evolúció.
A hibajavítást azonban nem csak a nagy mezők végzik, a kicsi részecskék mezőbe szerveződő
kollektívái, hanem a mezőket alkotó porszerű részecskék is hasonló öntudattal rendelkező
analóg fejlődési folyamatokon érték el a mai tudati szinteket. A kijavított hibákat a következő
nemzedékek sokszor elfelejtik, és helyettük más hibákkal az emberi és az élő anyag
tökéletlenségét erősítik.
A kiszámíthatóság, a bonyolultság a mezőket alkotó részecskék, egyedek számától, az
impulzusokban szerzett tapasztalásoktól és nem az energiájuktól függő. A kevés számú
részecske tapasztalási és variációs lehetősége még csekély, a változása, - mint a gyermekeké még kiszámítható, a változási folyamat megismerhető és prognosztizálható, determizálható.
Az atomi szint alatti mezők részecskeszáma és ezért a bonyolultsága is valószínűen sokkal
kisebb, az eseményeik, az élettörténetük és a variációs lehetőségeik megismerhető, a
reakciójuk a bonyolultabb egyéneknek statisztikailag kiszámítható, determizálható. Ha a nagy
mezők kisebb részecskehalmazokból épülnek fel, akkor a bonyolultságuk a résztvevők
számának a növekedésével, a tapasztalásuk a variációk növekvő lehetőségével egyre nagyobb,
a kiszámíthatatlan cselekvési arányuk növekszik. Az atomi energiaszint és részecskeszám
felett a bonyolultság lehet hogy ugrásszerűen nő, de ez nem zárja ki, hogy igen kicsi
energiaszintű részecskemezők ne álljanak néha nagyobb bonyolultsági fokon, azaz nagyobb
számú kisebb energiaszintű részecskéből több variációs lehetőségük, több gondolatuk és
tapasztalásból származó ismeretük is lehetséges.
A megfigyelők lehetőségét az öntudat kialakulása váltotta ki, nem csak a nagy mezők
öntudatra ébredése, hanem az egymás mellett utazó, egymással kölcsönhatásba keveredő kicsi
energiaszintű részecskék tudati fejlődése. A nagy mezőket kicsi részecskék építik fel, a nagy
mezők kicsi részecskékre bomlanak. Ez körfolyamat. Hogy melyik volt előbb, a tyúk vagy a
tojás, nem tudhatjuk, de nagyobb a valószínűsége a kicsi részecskék elkülönülésének és a
nagyobb mezők fokozatos kialakulásának. Az oksági paradoxon, az ok és az okozat egy
folyamatra utal, amelyben az előzménynek meg kell előznie a következményt. Ha
körfolyamatot vizsgálunk, akkor a folyamat tetszőleges pillanata egyszerre ok és okozat is, a
folyamatban előbb történt dolgok okozata egyben a későbben történő dolgok oka is.
A részecskék kialakulása valószínűen a mássággal kezdődött, az azonosság megszűnésével,
nagyon kicsi eltéréssel és az eltérések keveredésével. Az azonosság megszűnését azonban
valami oknak, előzménynek ki kellett váltani, valami másságnak, az azonosságtól eltérésnek.
E kérdésre nem tudunk válaszolni, az eltérés jelenléte nélkül nem alakulhat ki másság, a
kezdetek kezdetén az eltérésnek, a másságnak, az előzménynek, azaz az okozatot
megelőző oknak valamilyen fokon jelen kellett lenni.
A térben lévő részecskék tehát sohasem lehettek teljesen azonosak, egy pontban nem
gyűlhetett össze a másság és az eltérésnek valamilyen szinten jelen kellett lennie. Az
azonosság csak kényszer, csak egy pontszerű, egydimenziós kiterjedés nélküli zéró
lehetősége. Bár az arány sokszor változhat, a másság teljesen nem szűnhet meg. Ez arra utal,
hogy a megismert Univerzum nagy ciklusokban, kicsi és nagy méretekben, sokféle
energiaszinten pulzál, változik a nagy azonosság és a nagyobb eltérés között. Az átalakulások
és az átmenetek sokféleképpen történhetnek, egészen kicsi lokális mezőkben és egészen nagy
Univerzum méretekben és energiaszinten is. A nagyon nagy azonosságú részecskék nagy
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mezőkbe épülhetnek, de a nagy mezőkbe szerveződő részecskék feszültségnövekedése a
másság megerősödését eredményezi. Az azonosság érzése komoly szervező erő, amelyet
szeretetként, összekötő erőként ismerünk, míg a másság, az eltérés felismerése, megerősödése
a feszültséget és az ellentétet, az elválasztó erőt növeli.
A kaotikus állapotok és a folyamatot jelentő állapotok, a térszerveződés ciklikus
változásaival egy külön fejezet foglalkozik, amely egy nemsokára aktuálissá váló esemény
miatt több átgondolást érdemel.

A kezdetek lehetséges állapotai:
Időnként a térben lévő anyag homogénné válik, amely nagyon nagy azonosságú,
részecskékből álló ősfolyadékot, sorstengert képez. E közeg hőmérséklete, nyomása
valószínűen rendkívül alacsony és egyenletes, amelyet egy azonos idejű együttrezgés tartott
feszültség nélküli folyadék állapotban. A folyadék László Ervin és Gazdag László
szuperfolyékonyságú éteréhez, a pszi mezőhöz hasonlítható. Ha az ismert anyagokhoz
szeretnénk hasonlítani, talán a higany lehet hasonló együttváltozó folyadék, amelyben minden
változás, az állapot és a hatásmódosulás továbbítódása egyenletes és jelen idejű.
A tér egykor anyaggal kitöltött de homogén volt, amely csak az egyedi változástól volt
mentes. Az anyag magas azonossága lehetővé tette az eggyé válást, a feszültség nélküli
harmonikus lét lehetőségét. Ez a lét csak nagyon alacsony szinten, az információs
energiaszintjén változik, az anyagi világ vad viharai az itt és csak gondolatban változó,
együttváló lelkeket nem érinti.
Hogy mi hozta létre a kezdeti anyagot, erre nincs magyarázatunk, de van esélye annak, hogy a
homogén tér soha nem volt üres és egységes. E közeg nagy azonosságú részecskékből
képződött őstengerként, megnyugvó állapotba került, porbuborékokból álló nagy sűrűségű
folyadékként lebegett egy kisebb sűrűségű környezetet adó térben. Az ilyen közeg nemcsak
együtt változik, hanem együtt gondolkodik, együtt érez, azaz nincs a részecskéinek külön én
és öntudata, a tudat és az anyag is közös egységes, de fizikailag helyet nem változtató lelket
képez. Az első ősrobbanást, a térben kialakult élőközegben felerősödő gondolateltérés, a
másság megjelenése, megerősödése válthatta ki, amely elégedetlenséget keltett, a paradicsomi
állapotok állandósága helyett egy gyorsabban változó izgalmasabb élet utáni vágy
kialakulását eredményezte. Ha az őstengert alkotó részecskék bármelyikének a környezetet
alkotó többiekétől eltérő gondolata, érzése támadt, a közeg homogenitása megbomlott, egy
ponton mássá vált.
A Biblia azt tanítja, hogy kezdetben volt az Ige.
A homogén közegben egy eltérő gondolat, másság született, amely megbontotta a közeg teljes
azonosságát. Az eltérés csak olyan valamiben alakulhatott ki, amely a nagy közös egészben
csak másképpen történhetett. A sors tengerében eggyé vált részecsketömeg minden
mennyországi juttatást megkaphatott, csak fizikailag a lendületében helyet nem
változtathatott. A lelkek képzeletbeli szárnyalásával elégedetlen részecskék vágya az
elmozdulásra megerősödhetett, a fizikai áramlás az elmozdulásukkal megkezdődhetett. Ha
megbontódott az egység és a többség vágya a másság felé szárnyalt, az addig eggyé vált mező
valószínűen felrobbant. A másság és az anyag keletkezése már az önálló gondolat
felmerülésekor, a legkisebb eltéréssel megkezdődött. Az eltérés körül lévő homogén
anyagban a hír azonnal szétterjedt, a másság (a kis Jézus) megszületett. Az őstengert talán az
unalom tengerének is nevezhetnénk, amelynek az azonossága olyan nagymérvű, hogy egyéni
tulajdonságok, eltérések, és különálló változás sem fejlődhetett ki.
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Az anyagot, eltárolódott energiaként, a változás habjaként ismerjük, azaz olyan valaminek,
amelyben az anyag és energia bármely formájára szelektált változtató képességgel
rendelkezik. Az őstenger, ebben az értelemben nem nevezhető anyagnak, mert a szelektált
változtató képesség homogén közegben nem működik. Az eggyé vált részecskék egy közös
őstudatba, ősszellembe épültek.
Az anyag, az ősfolyadékból kiváló gondolatbuborékok kipattanásakor keletkezett, amely az
elkülönülést, a másságot, a szelektált változást lehetővé tette. Az Ige az egyéni gondolat, az
öntudat kialakulása, amely a változásban megtestesült, és ma már információt hordozó
anyagként ismert nagyobb energiaszinten is a hasonló anyagot képező részecskemezőkön
változtató-képes tulajdonságot vett fel. Az Ige, az egyéni gondolat a másság, az anyag és a tér
kifejlődését eredményezte, amelyből egy szép mese keletkezett, melyet az élet történeteként
Moetrius megkísérli elmondani. E könyv erről szól.
A változás gondolattal, az eltérés elképzelésével kezdődött, és az eltérő gondolat, változást
váltott ki. A ma ismert világ végtelenül bonyolulttá és érdekessé vált, a kezdeti homogén
állapot, az egyre nagyobb eltérés, a másság és a bonyolultság irányába fejlődött. Ma már
rengeteg alternatív gondolat próbálja az eredetre visszavezetni a kezdetet, az oksági rend
kiinduló állapotát, amelyből kiderült, hogy többféle egymástól eltérő folyamat is a jelenlegi,
részben illúzióként érzékelt valóságunk kifejlődését eredményezhette. A tudás azonban nem
nyúlhat vissza a tudat és a tapasztalás megismerése elé, a kezdeti folyamatokról tudati
azonosítás hiányában nem lehet az élő rendszernek tapasztalatuk. Ez csak az ok és okozati
folyamatok megértésének a kezdetéig lehetséges, amely előtt, a még alacsony tudat, energia
és tapasztalásszintű kezdetleges evolúcióban álló mezőkben nem alakult ki viszonyítási
tapasztalat. Az élet kialakulása előtti történéseket csak a későbbi analóg folyamatok
ismétlődése engedte megérteni, amely az ősrobbanásszerű térátalakulások nagyon sokféle, és
végtelen nagy energiaszinten történő rendszeres megismétlődési lehetőségét is erősíti.
Az ősrobbanás azonban nem egyszeri folyamat, hanem a térben lévő nagy kiterjedésű és
elöregedett mezőbe szerveződött részecsketársadalom szervezettségének az összeomlása és
újjászerveződése, amelynek materialista, Kreacionista és Logikai aspektusai is elvezetnek a
ma megismert világunk kialakulásához. A Mindenség azonban az összefüggéseket
felismerőknek rendkívül logikus, a materialistáknak rendkívül anyagi, és a kreacíonistáknak
pedig egy végtelen bölcs szellem rendkívül céltudatos hosszú evolúciós folyamatban történő
hibajavítása, rendszerfejlesztése. Kétségtelen, hogy e szellem, amelyet Istennek nevezünk,
amely az élő anyag és az élő lények kollektív tudatának, teremtőjének tekinthető, létező.
Az Istennek a hierarchikus fraktálrendszerbe épült tanácsadói, kisebb tudásszintű alistenei, a
mezők lelkei segítik az evolúció magasabb tudatszint felé tartó fejlesztését.
A szellem, a kollektív tudat ismét az eggyé válás, a magasabb azonosság felé fejlődik, a teret
kitöltő anyag többsége már ilyen állapotban van.
Index idézet a kezdeti állapotokról:
A csillagászok most a világűr eddig ismert legősibb állapotát tükröző kép alapján próbálják
megfejteni a rejtélyt; a Hubble űrteleszkóp által rögzített képen tízezer galaxis látható az égbolt egy
kicsiny szeletén. A szakértők most főképp azt vitatják, hogy az ősrobbanás után kilencszázmillió évvel
bekövetkezett jelentős fordulóponton - amikor a semleges hidrogén utolsó részletei ionizálódtak miként viselkedtek a galaxisok. A kutatók többsége szerint a vizsgált kép ezen időszakot ábrázoló
részletén ötven galaxis látható, abban azonban nem értenek egyet, hogy ezek a galaxisok
ionizálhatták-e az egész világegyetemet.
Lásd az 1-es ábrát a galaxis csírákról, a kezdeti egyenetlenségekről.
Miből mennyi volt?
Az Exeteri egyetemen dolgozó Andrew Bunker és munkatársai úgy vélik, hogy a galaxisok - feltéve,
hogy a maiakhoz hasonlóak - csak a szükséges sugárzás egyharmadát tudták előállítani. Mások szerint
a maradéksugárzás olyan elszigetelt csoportosulásokból származhat, amelyek túlságosan haloványak,
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ezért a képen nem láthatóak. Vagy pedig olyan korszakban kezdődött el az ionizáció, amelyről a
Hubble nem képes felvételt készíteni.
Massimo Stiavelli, a Space Telescope Science Institute munkatársa szerint az is elképzelhető, hogy a
szóban forgó galaxisok felépítése egészen más volt, mint a maiaké, így elvégezhették az ionizációt.
Tény, hogy a csillagok első generációja főképp hidrogénből és héliumból keletkezett és a nehezebb
elemek csak később jöttek létre.
A kaliforniai műszaki egyetem kutatócsoportja ezzel szemben úgy véli, hogy a vizsgált galaxisok akkor
is elvégezhették a feladatot, ha csak a maiakhoz hasonló felépítésű csillagokat tartalmaztak. Haojin
Yan és kollégái szerint az ötven galaxis mellett számos törpegalaxis is kimutatható, és bár ezek nem
olyan hatékonyak, igen sok van belőlük.
E galaxisok a kezdeti egyenetlenségekből fejlődtek ki, amelyben a hiányzó sugárzást a
térátalakulás robbanásakor összenyomott részecskék bocsátották ki, amelyekből a felszabaduló
belső feszültség sugárzásként, alacsony energiaszinten ,,szivárgott,, ki. Moetrius.

Az illúzió egyszerű megfogalmazása:
Bizonytalan érzés, érzékcsalódás, valóságnak tűnő benyomás, látszat. Ha megértjük, hogy a
valóság a ténylegesen történő dolgok, változások összessége, akkor az is megérthető, hogy ez
a valóság a rengetegeltérő aspektusú észlelésből, bizonytalan érzésből, változásból fejlődik ki.
A valóság egy eredő, amelynek az alternatív lehetőségeit helyesen nevezzük illúzióknak,
lehetséges valóságoknak, de ezek más életszférákban, a párhuzamos világokban, az eltérő
energia és bonyolultsági szinteken észlelt változás eltérő aspektusai által keltett illúziók, az
interferencia elve miatt valósággá is válhatnak. A testben (mezőben) egyé vált közös szellem
a megerősödő elképzeléséből, a részecskeösszegzés az interferencia lehetősége az elképzelés
szerinti közös mezőbe szervezve az angyalszerű részecskéket magasabb energiaszintű anyagot
hoz létre. A részecskék tudata által diktált közös akarat eredője a gondolat által felállított
alacsony energiaszintű, de nagy energiasűrűségű minta szerinti szerkezeti rendbe építi fel,
rendezi át a részecskéket. A matéria, az anyag és a környezet durvább energiaszintű valósága
ebből épül fel. A gondolat egy szervező erő, a részecskéinknek kérés vagy parancs, amely
kellő hittel és kitartó akarattal az elgondolt fizikai szerkezetbe rendezi őket. Az angyalsereg a
vágy parancsára nemcsak anyagot épít, hanem a környezet részecskéit is a tervet segítő
alakulásra késztetheti. A Hit és a fohászkodás az alacsony energiaszintű kérelemszerű
befolyás, amely hamarabb meghallgatásra és önkéntes támogatásra talál, míg az erős akarat,
az irányító kormányzat, a tudat parancsszerű kényszerével éri el ugyanez.
Tételezzük fel, hogy a legelső ősrobbanás előtt a viszonylag homogén térben azért nem volt
túl nagy feszültség, mert a részecskék elosztása nagyon finom hangoltságban nagy
azonosságba rendezett volt. Az egymás mellett lévő részecskék eltérése csak rendkívül
csekély, csak a helyzetdimenzióban tért el egy egységnyi mérettel. Az eltérés ugyan jelen
volt, de ez nem eredményezett nagy, áramlást okozó feszültséget. A mező központjában az
igazgatási élőszférában, a tudatban fészkelő központi szellemen kívüli életszférákban is
kialakultak élő részecskékből szerveződött élőzónák, amely egy változó környezetben némi
időkésedelemmel és kicsit eltérően változik. Ez az eltérés a terv és a kivitelezés eltérése, az
idea, a gondolat és a megvalósíthatóság, a gyakorlat különbsége, amely a környezet
időközbeni fejlődése miatt némileg mindig eltér egymástól. Ha ez a késedelem valamely
információtovábbítás probléma miatt növekedett, a feszültség a mezőben is emelkedni
kezdett. Ha az információ közvetítés a késés miatt mindkét irányba megnehezült, a feszültség
a tömegfelező életszférán egyre emelkedhetett, impulzusokhoz vezető áramlás alakult ki.
Ha a környezetben a részecskék ütközéséiből keletkező impulzusokban, az ütközési helyszínt
nagy lendülettel elhagyó kisebb részecskéket feltételezünk, akkor megérthető, hogy e fraktál
alsó energiaszintjén lévő részecskék hatalmas mennyiségben, (jelsűrűségben) száguldoznak a
térben. Mivel a már meglévő részecskemezők is egy térrészen belül keringő, időben
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egymáshoz képest lassabban változó arányú részecskékből állnak, elég nagy az esély, hogy a
mezőhöz tartozó részecskéket az arányok változása miatt impulzust eredményező, bomlasztó
találat érje. Ha ez nagyon sűrűn bekövetkezne, az elkülönült mező részecskéi (nagyon hideg
környezetben) hamar elporladnának, ezzel lecsökkenne az ellenállásuk és a közös mezőben
(meg) maradási lehetőségük. Tehát azok a részecskemezők, amelyek rosszul szervezettek,
kevésbé életképesek, azokat a szelekció kiszuperálja. A szervező elv a sikeresebben
alkalmazkodó, a jobban szervezett közösség megmaradását segíti, az evolúciós szelekció ebbe
az irányba fejleszt. Ha a térben és időben elkülönülten változó részecskéket egy életszerű
folyamatban változó mezőnek képzeljük, akkor e mező változási folyamata csak addig
lehetséges, amíg ellent tudnak állni a környezet szervezettséget rontó változtató
képességének, a környezetből őket érő impulzusok bomlasztó hatásának. Az életet az
impulzuskor kialakuló hőmérsékletnövekedés, és az ebből következő gázállapotúvá válásból
keletkező rugalmasság hozta létre, amely az impulzuskori darabolódás, bomlás helyett az
összeépülési lehetőséget, az élethez vezető sokrétegű, rugalmas buborékanyag kialakulását is
lehetővé tette. Az élet megmaradásához az egymásba épült buborékok rugalmassága és
bomlasztó hatásnak ellenálló képessége kellett, a magas impulzussűrűségben is megmaradó
rendezettség megtartása. Az élet addig tart, amíg az önállóvá és mássá vált lélek a nagy
egységtől, a nirvánától az önállóságát megőrizve egyedi rendezettségű változásban elkülönül.
A karma, az eggyé vált közös tudat szabályainak a megsértése miatt száműzi a lelkeket
képező buborékokat a nirvánából, (paradicsomból) és tapasztalással és tanulással járó
magasabb energiaszintű változó életre, a megértésig és elfogadásig ismétlődő újjászületéseket
eredményező élettapasztalásra kényszeríti. Az anyagi energiaszintű élet és az eggyé válás, a
közös tudatba, az Istenbe beolvadás egymást váltó ok okozati összefüggésben cserélődik, és
minden energiaszintű rendszerben az időben periodikusan változik. Ezek a periódusok
azonban a rendszer nagyságától, a részecsketömegétől is függő, amely meghatározza a
szerveződés térbeli és időbeli kiterjedések lehetőségeit.
A mezők nagyobb energiaszintű határfelületek között vándorolnak, a szülő mezőtől az
életszakasz végét jelentő, a feldolgozó képességét meghaladó változássűrűségű mező
határfelületéig, amelyben a lét hétszintű szférájának a tapasztalásait megszerzik. A több
életszakaszon átívelő, átvezető életút, a szülő mezőtől a legnagyobb mezőkbe, az elporladás
és az eggyé válás felé vezet. A lét és a karma valamennyi életlehetőség megtapasztalásra
kényszeríti a részecskéket és a belőlük szerveződő eggyé vált lelkeket, az egy mezőbe tartozó
közösségeket. A tapasztalás, uralás és szolgálás, parancsoló és kényszerített
életlehetőségekben segíti az élő szerveződéseket a lét előnyeit és hátrányait megtapasztalni,
hogy a megértésig és az elfogadásig az eggyé váláshoz, a nagy közösséghez utat találjon. Az
anyagi lét tapasztalatai megtanítják a lelkeket és a részecskéiket a megértésre és az
elfogadásra, az uralás és a szolgálat helyett az együttműködésre. Az anyag összessége a
megértés és az eggyé válás felé fejlődik, a mindenségben keringő élő anyag teljes elporladása
és egy újabb, még magasabb energiaszintű, nagy térre és időre kiterjedő új ősrobbanás, új még
nagyobb hatóképességű, nagyobb szeretetben együtt élő, egymással szimbiózisban
együttműködő Univerzumnál nagyobb térméretre kiterjedő részecsketársadalmak felé.

A részecskekolóniákból szerveződő eggyé vált élőmezők működése:
Ha a mező részecskéinek a szervezett ellenálló képessége (a tömeg és lendület eredője), a
kinetikai védelme csökken, akkor a mezőn áthaladó kölcsönhatás képes idegen részecskék a
mezőkben elkülönült másságot folyamatosan csökkentik, az elkülönült változás eltérése
lecsökken, majd megszűnik. Ahhoz, hogy ez (idő előtt) ne következzen be, a mezőknek
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védekezniük kell az eggyé vált őstengertől elkülönült részecske közösséget érő bomlasztó
hatások ellen, és a keltett rendezetlenséget magasabb rendezettséggel kell ellensúlyozni.
Ha ez a védelem a mező felé tartó idegen (bomlasztó) és segítő hatások felismerésén alapul,
akkor tapasztalásból kifejlődő ösztön és tudattárból a mező részecskéi folyamatosan gyengébb
jeleket, jelzéseket küldhetnek a szerveződéseket irányító léleknek az észleléseikről, a
felismert környezeti változásokról és azok várható tendenciáiról. E jelentések gyakran
nemcsak a felismert hatáskövetkezmény jellemző tulajdonságait tartalmazzák, hanem a
részecskék (jelentők) javaslatát, és szubjektív vágyait is a veszély közömbösítésére, vagy a
segítő hatás befogadására. E vágyakat is tükröző jelentésekben azonban sok ellentmondás
lehet, mert amely hatás az egyik részecske felé jön, az a másiktól esetleg éppen távozik, és
ami az egyiknek segít, az a másiknál már bomlaszt.
A mezőket kormányzó, egyensúlyozó léleknek, amely az emberi társadalmakban is irányító
közös akaratként kifejlődött, a jelzések eredőjét kell figyelni, és az észleléseket, az egész
közösséget veszélyeztető hatások súlyossága, befolyási lehetősége szerint rangsorolni.
Az észlelők által érzett változások, benyomások, feladott jelentések, csak a valóság eltérő
aspektusú részletei, amelyek illúziók, elképzelések, vágyak maradtak azokban az esetekben,
amelyekben nem kerültek a többségi megerősítésre, amelyek nem kerültek a mező és
részecskéit védő végrehajtott reakcióhoz vezető cselekvésre. Az alacsonyabb energiaszintű
környezeti változás észleléseket, vágyakat, érzelmeket és illúziókat kelt, de ebből a
részecskemező, a nagyobb energiaszintű szerveződés valóságává, csak a többségi akarat által
elfogadott, tervszerűen megvalósult, a reakcióval kivédett és tényleges impulzust
eredményeztető változás válik. A többi csak lehetőség, az alacsonyabb energiaszintű
részecskék észlelése nagyobb energiaszinten a gondolat játéka marad, bizonytalan, de a
többség által meg nem erősített elképzelés, a nagyobb energiaszinten csak illúzió. A kisebb
energiaszinten észlelt sokféle lehetőségből, illúzióból azonban a figyelem kiemeli a számára
legfontosabbakat, a megmaradást segítő vagy veszélyeztető változásokat és ezek részben
egymás utáni, és részben egyidejű megvalósulását ok és okozati sorrendbe rendezett és
lereagált valóságként éljük meg.
Ha már beszéltünk az illúzióról, gondoljuk át újra, hogy mi is a valóság?
Ha az illúziót egy ismert és bennünket is érintő térállapot lehetséges változásaként fogjuk fel,
akkor az embert is alkotó részecskék érzékelését hasonlítjuk össze, azt az érzést, amelyet
feladnak a léleknek, mint a jelent követő, lehetséges reakciókat és vágyott állapotokat. Ezek
az észlelésekből és a tapasztalatokból levont következtetések, amelyekben keverednek az
észlelések, a megértések, a részecskevágyak és az ezekből fakadó gondolatok. Mivel az
érzékelés is szubjektív, ezért a feladott gondolatok és jelzések a feladóiknak azt a vágyát
tükrözik, hogy miként kell változnia neki és a részecskékből álló, az eggyé vált tértől részben
elkülönült közösségnek, (mezőnek), hogy az életet, a közösségi változás megmaradását segítő
jó hatások érvényesüljenek. A vágyak többsége illúzió, amelyek sokszor egymásnak is
ellentmondók, mert valamennyi elképzelt jövőlehetőség egyidejűleg nem valósulhat meg.
A részecskéink észlelése és jelzése alapján az válik valósággá, amire a lélek, az illúziókat,
elképzeléseket és vágyakat meghallgató kormányzó, a részecskemezőt egyensúlyozó, a
reakciót végrehajtó szerv figyel és mozgósít. Ezt közösségi akaratra figyelő szervező erőnek,
a mező kormányának tekinthetjük, amely a közösséget veszélyeztető kellemetlen hatások
kivédésére, a belső részecskéket a veszélyeztető hatások elleni fellépésre, reakciónak is
tekinthető kölcsönhatásra mozgósítja.
A valóság a folyamatos változás, amely a mezőként elkülönült térrészben életpiramisba és
fraktálrendszerbe szerveződött sokdimenziós életszférák határfelületein impulzusokat,
részecskeütközéseket eredményez. Ezek az impulzusok többségben a lélek által irányított, az
életszerű rendezett folyamatú változást védő, az eltolódott fázis miatt reakciós visszahatásra is
képes részecskék ütközetei.
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Sokféle valóság létezik. Az emberi valóság, egy lokális térben folyamatosan változó
többdimenziós részecskefelhő, amely a mezőbe felgyülemlett, élő anyagba szerveződött
változtató képesség, a közösségekbe szerveződött részecskék tudata és energiája.
A valóság, az is, hogy a környezet változásában felszabadult változtató képes idegen
részecskék bomlasztó hatása ellen, a mezőben élő, változó részecskék (szimbiota
alszerveződések) a kialakult állapot, az egyensúly tartós megmaradása érdekében, a lélek
vezérlésével (irányításával) fellépnek.
Az életszerű valóság egy folyamat, a változás rendezett fennmaradását rontó hatás, és a segítő
életvédő ellenhatásnak, a jelen többdimenziós felszínein megvalósult eredője.
A valóság egy az adott mező részecskéinek az összetételére és arányaira is jellemző
szubjektív észlelés, a környezet és a mező változásának az észlelt eredője, a mezőnek
önmagáról és a változó környezetről észlelt pillanatnyi állapota, és ennek az állapotnak a
változási folyamata.

A lehetőségek és a vágyak óceánja, a csillagközi tér:
A megismerés útja a lineáris összefüggésektől a több dimenzióban is követhető
változások megértéséig:
Az ember és az összetettebb tudattal rendelkező élőlények régi vágya a megismerés és a
megértés. A megértés felé haladó fejlődés során olyan információs dagályba kerültünk,
amelykor a megismerést és a megértést az információ áradata nehezíti meg. Ma olyan nagy az
információs források kavalkádja, hogy az írott és beolvasott szóáradatból nem könnyű
kiválogatni a személyi adottságokra, a meglévő ismeretre építhető anyagot. Ha egy
könyváruházba tévedünk, a megfelelő rendezettség (kategorizálás) esetén kicsi könnyebben
haladhatunk, hogy a tudatunk kiválasztott csatornáját friss és reális információkkal
bővíthessük. A szórakoztatóipar és a szépművészet mellé, a fantasztikum és az ezoterika,
valamint a tudományos alapokra épülő népszerűsítő irodalom is felsorakozott. Igazi
kavalkádot találunk a könyvespolcok oldalán, a megcsontosodott történelmi múlt tanításait, és
mellette a naprakész fejlettséget és a jövőbe vezető utat alapozó többdimenziós ismeret, a
megismerés és az összefüggéstan, a megértés legfrissebb kiadásait.
A lineáris időrendbe szervezett ismeret átjutott a többdimenziós összefüggések megértéséig,
az ebben gondolkodni tudó úttörők remek írásainak a megjelenéséig. A kitáguló teret a
kitáguló tudat még nem képes teljes összefüggéseiben megérteni, de a sok oldalról és sok
aspektusból egyidejűleg észlelt nagyobb bonyolultság káoszából a magasabb szintű rend kezd
kibontakozni. A csak lineáris rendezettségben és csak egymás után keletkező, a csak alacsony
ritmusú oksági rendet megtartó folyamatokban gondolkodni képes ismerkedők, még nehezen
értik az egyidejűleg több szálon és párhuzamosan göngyölődő események számukra még
káoszszerű, sokszínű kavalkádját. A káoszból kibontakozó rendet bemutató úttörők még
csetlenek, botlanak a szavakkal, az új szóhasználatokkal, az egyidejű és sokszorosan összetett
sokdimenziós valóság még számukra is sokszor bonyolult új összefüggéseivel. Még az
úttörők egy része sem érti, hogy mi a szerepe a kinyílt tér bemutatásában, hogy nem
személyes érdeme, hanem megbízott kötelezettsége keletkezett az ismeret továbbadásában.
Az új tanítók még kiszorulnak a médiából, az újságok mersze még kevés, de a könyvkiadás
nehéz piacán már megjelentek az első fecskék. A közelgő változás viharától félve a TV.
Műsorok eddig rejtett térinformációs adásai, kezdnek a főműsoridő felé közelíteni. A
többdimenziós valóság tere szélesedőben, a virága kinyílóban van.
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Az analóg térállapotok megismétlődések lehetőségei:
A térben kialakuló térállapotok lehetőségei elvben végtelenek, de az anyagba fejlődő tudat
miatt már nem a végtelen lehetőséget eredményeznek. A térátalakulások és a robbanások
nemcsak káoszszerű összevisszaságot, az időben és térben, a változásban követhetetlen zavart
okozhatnak, hanem az azonos irányba elrepülő, egymáshoz tapadó részecskékből képződő,
együtt áramló anyag egymáshoz képest sokkal lassabban és időben, folyamatban
követhetőbben változik. Az analóg sorozatokat képező folyamatokban változó anyag, a tér
többségétől elkülönült, öntudatra kelt és a változást életszerűen megélt, megértett közös
tudatú, rendezettségre reakcióképes mezők alakultak ki. E mezők a térrész többségétől egy
ideig elkülönülve fejlődhetnek, attól függően, hogy az elkülönülést lehetővé tevő tértágulás és
lendület mennyi ideig biztosítja az életterük zavartalan áramlását. Ha az azonos irányba
repülő, keringő részecskemezőbe szerveződött anyagtömeg egymáshoz viszonyítva követhető
változását nem zavarja meg térben és időben egybeeső pályájú, hozzámérhető kinetikai
tömegű mező, akkor e mezők evolúciós folyamatban sokáig változhatnak, a tudatban a
sokdimenziós térváltozás, a valóság megértéséig fejlődhetnek.
A tudat és a sors által kijelölt út által korlátozott lehetőségek azonban nagyon sokféle eltérő
energiaszinten is majdnem azonos térállapotokat, analóg arányokat és analóg változási
sorozatokat, folyamatokat eredményezhetnek, amelynek jól megérthető törvényszerűségei
alakultak ki. A fejlettebb térszereplők lehetőséget kaphattak a meg nem írt, de a statisztikai
lehetőségében megismerhető jövőváltozatok kellemetlen lehetőségeinek az elkerülésére, a tér
kisebb törvényszerűségeinek a kikerülésére. A tudat fejlődése lehetővé teszi a jövő lokális
változás kismértékű átalakítását, és ezzel az egész mindenség folyamatosan módosuló
változását, a jelentől némileg eltérő, analóg, de határozott irányba fejlődő jövők kialakulását.
A fejlődés a megértett jó felé, a folyamatos jobbítás felé halad, az előző változási hibák, rossz
döntések későbbi kiküszöbölésére. Ha a fejlődés sikertelen utakra kerül, az evolúció
kérlelhetetlen törvényei miatt hamarosan megsemmisül. A tér konzervatív szabályaitól eltérés
csak az esetben lehetséges, ha az eltérés a tudattal rendelkező többségnek jó irányba viszi el a
szerveződési lehetőséget. A kialakult variációk azonban akkor sem kerülnek teljes
kipusztulásra, ha a kifejlődési időben a többségnek sikertelen megoldást választanak, mert
lehet hogy ez a megoldás, életvariáció időben később sikeresebben illeszkedik a nagy
életpiramis későbbi analóg változásába. Valószínűen ez lehet az oka, hogy a sikertelen
változatok több evolúciós lehetőséget kapnak a hibák kiküszöbölésére és a fejlődésre. A
tartósan elkövetett, újra megismétlődő hibák azonban nem támogatottak, az ilyen
életszerveződések fennmaradását nem segíti az együttműködő fejlődés felé haladó evolúció.
A sokféle energiaszinten rendszeresen újraszerveződő anyagi részecskemezők térben és
időben egybeeső ütközésekor lokális feszültség növekedések, nagyobb energiaszinten
robbanások keletkezhetnek, amelyekből hasonló analóg változási sorozatok alakulhatnak ki.
Az impulzustérben szétszóródó anyag törvényszerű változását a környezet is meghatározza,
amely a robbanások körzetében keletkező magasabb változássűrűség miatt többnyire
elgázosodó, elgőzölődő részecskeritkább, gáz halmazállapotú közegben következik be.
A lokálisan felszabaduló energia a környezeti szilárd vagy folyékony közeget gáz
halmazállapotúvá, részecskében ritkább sűrűségű közeggé olvasztja, elgázosítja, a lokális
térben az anyag szublimál. Az el nem gázosodott, a változással nem érintett impulzusterek
közötti térben lévő közeg nagyobb része a szilárd állapotból megolvad, folyadék állapotba
kerül. A folyadéktér körül valószínűen nagyon magas anyagsűrűségű, szilárd héjú, igen kicsi
méretű részecskékből nagy sűrűségbe épült, kevésbé változó környezet feltételezhető, azaz a
változó terektől távoli környezet kevésbé változó és szilárd halmazállapotban lehet. A kisebb
nagyobb impulzusterekben ez a rétegződés felismerhető, amelyekben a változássűrűségtől
függően a halmazállapotokat a változás hevessége, az impulzus sűrűség időegységre jutó
eseménysűrűsége határozza meg.
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15. ábra:
Szilárd, nagy sűrűségű közeg

Magasabb változássűrűségű folyadéktér

A folyadéktérben és a gáz
halmazállapotú terekben, a
környezeti sűrűség által fékezett
impulzusmaradványok,
többrétegű és hasonló felépítésű
buborékmezők áramlanak,
amelyek belsejében a nagyobb
változássűrűség miatt szintén gáz
állapot alakul ki.

A nagy energiaszintű impulzus megolvasztja a szilárd, nagy sűrűségű réteg
belsejét, amelyben a magasabb változás miatt gömbhéj alakú folyadéktér, a
lehetőségek és a vágyak óceánja keletkezik. A homogén anyagú és
együttváltozó részecskeóceánon belüli tér elgázosodik, amelybe szilárd
darabok és magasabb hőmérsékleten elgázosodó szilárd halmazállapotú
anyagokba merevedett darabok is bekerülhetnek, amelyekben ballisztikusan
terjedhetnek. A gáz állapotú terekben, azonos irányban (ballisztikusan terjedő)
haladó, egymással kisebb sebességgel összeütköző folyékony vagy szilárd
részecskék anyagmezői összekeveredhetnek, közös mezőbe épülhetnek. Az
eltérő irányba haladók összeütközéseiből ismét nagy impulzus keletkezhet,
amelyben az impulzustér mozgása a kinetikai ered ők irányába módosul, és
magasabb hőmérsékletre és gáz állapotba kerül. A különböző sűrűségű
buborékokban új impulzusok és buborékterek képződnek, az anyagfejlődés és a
rétegződés analóg folyamatokban megismétlődik.
Ha kinagyítjuk a gáz és a folyadéktérben áramló buborékokat, akkor hasonló,
analóg rétegszerkezetet és analóg módon megismétlődő változási folyamatokat
találhatunk. A folyamatokban az azonos irányba táguló rétegekben a
főtömegtől elkülönült vegyes halmazállapotú mezők megkülönböztethető és
megismerhető életszerű változási folyamatokban fejlődnek egy kezdeti
állapottól (születés, keletkezés, elkülönülés az id őben és eseményben) a magas
rendezettségtől egy végső állapot, az időben és folyamatban kaotikussá váló
rendezetlenség, a megszűnés, a halál felé.

A Változó mezők közötti tér szilárd héjú részecskékkel nagy sűrűségben kitöltött részét
időben alig változó nagy azonosságú homogén részecskék, a változó mezőkből nagy
sebességgel kilőtt igen kicsi méretű, de hirtelen megszilárduló buborékok töltik ki. E
részecskegyöngyök a változatlanság miatt eggyé váló anyagmezőt, nagy sűrűségű de magas
frekvenciákon átlátható rétegeket képeznek. E részecskék megléte és nagy anyagsűrűsége
nemcsak azt bizonyítja, hogy a Mindenség az Univerzumnál sokkal öregebb, valószínűen
végtelen korú, hanem azt is, hogy a végtelen térben nem egy központból kiinduló lokális
ősrobbanásban, hanem a térben és az időben eltérő helyeken rendszeresen megismétlődő
sokféle energiaszinten analóg folyamatokról van szó. A nagyobb energiaszintű
impulzusokban a lokális tér hőmérséklete és halmazállapota megváltozik, a tér a magasabb
impulzus sűrűség miatt rétegekben folyadék állapotúvá, a legnagyobb változássűrűségű
rétegekben gáz állapotúvá válik. A folyadék és gáztérben leszakadt nagyobb sűrűségű
anyagmezők áramolhatnak, összeütközhetnek, amely ütközésekből újabb áramló
impulzusterek, többrétegű időben gyorsabban változó buborékok alakulhatnak ki. E
többrétegű buborékmezőket részecskékből álló anyagmezőkként ismerjük.
A szilárd állapotba ágyazódott rétegekben a változás lassan, nagyon feszültségben zajlik,
nincs különálló áramlás, a részecskék együtt rezegnek a lehetőségek végtelen és határozatlan
relációjában. A részecskeegyedek mozgási lehetőségeit a környezeti nyomás és a belső
nyomás közötti különbség, a potenciálgát értéke határozza meg. Ha mind a két érték túl
naggyá válik, a helyváltoztatás lehetetlenné válik. E részecskék még bármilyen irányba,
bármivé fejlődhetnek, a lehetőségek és a vágyak rétegeiben a sors még határozatlan, a fejlődés
lehetősége csak vágyakban vagy emlékekben, a gondolat játékában lehetséges.
Ha a belső és a külső környezet nyomása alacsony szintű és kiegyenlített, akkor szilárd
golyók egymáson elmozdulása könnyebb, a potenciálgát értéke kisebb. Nagyon nagy
azonosságú, de a változás miatt már megolvadt, folyadék állapotúvá vált e közeg, akkor ez
képlékenyebb, a változást jobban közvetítő, a feszültséget szinte azonnal elosztó matériát
képez. A nagyobb változás miatt elgázosodó anyag lehetővé teszi a többféle halmazállapotú
részecskék keveredését, a vegyes és összetett anyagfejlődés élet felé szerveződését. Az
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anyaggá és különváló életté fejlődés útjára lépett részecskéknek a lehetőségei az életfolyamat
közepéig a már megválasztott lehetőségekre leszűkülnek.
16. ábra:
A sors útja, az életút:

Az életfolyamatban meghozott
döntések meghatározzák az életút
koordinátáit és irányváltásait. Ha már
döntés született egy irányról, az kizárja
hogy (az áramlás miatt) azonos időben
más irányba fejlődés történjen, de nem
zárja ki teljesen annak a lehetőségét,
hogy később analóg lehetőségként a
választási lehetőség alternatív
helyzetben meg ne ismétlődjön.

Az áramló anyagként a nagy egésztől leváló részecskék kezdeti útja azonban meghatározott,
ha az anyag és az evolúciófejlődés útjára léptek. Ez az út a sors útja nagy azonosságú analóg
lehetőségeken át vezet a kezdettől, az áramló részecskeminta kialakulásától, a kezdeti feltételt
képező arányokba szerveződött lelkekbe épülő részecskék által maguk mellé szervezett
nagyobb közösségének a felbomlásáig. A részecskék halhatatlanok, de a nagyobb összetettebb
mezőkben kialakuló változó arányaik, a társulásaik nem örök életűek.
A részecskeszerveződések idővel kaotikus, számukra követhetetlen folyamatokba
kerülhetnek, amelyekben felbomlanak, és a különváló kisebb nagyobb egységek más
közösségekkel eltérő életformákba átszerveződhetnek. Bár a sors útjára tévedt részecskéket a
körülmények a lehetőségekként ismert határokkal terelik, de az elkülönült mezők
megismerték az önállóság lehetőségeit, az individuum egyedek által módosítható lét, a
korlátoltan eltérő, részben tudatosan megválasztható, vagy módosítható jövő lehetőségeit.
Az életszerű folyamatban változó, és evolúcióban fejlődő részecskebuborékok a lehetőségek
óceánjában várják a megszületésüket, és ha az anyagfejlődésben a sors útját végigjárva
bekerülnek egy nagyobb energiaszintű mező nagy impulzus sűrűségű belső magjába, a lét
folyamatba rendezett eseménysorának a szervezettsége itt ér véget, és ismét a lehetőségek
óceánjába repülhetnek.

A jelen, a múlt és a jövő eltérő aspektusú értelmezése:
A múltat azok az állapotok jelentik, amelyeknek a lokális térrészen változtató impulzusai már
a változási sorozatból a jelent képező most folyó esemény előtt történtek, amelyek a jelen
állapotokat kialakították. A múlt részecskéi tehát már változtattak az akkori jelen felszínén, a
mosthoz képest már elmúltak, amelyek változási impulzusaiban felbomlott részecskék a jelen
pillanatától és felszínétől kifelé távolodnak. Ez a múló valóság, amely a korábbi állapot
elmúlását okozó impulzusokban szétforgácsolódott, időben és a térben a változás helyétől
távolodva ritkuló részecskékkel a mezőtől kifelé elszáll. E részecskék viszik a korábbi valóság
emlékekbe épülő részleteit, amelyből az idő múlásával csak a mezőben maradt, az impulzus
eseményekben résztvevő részecskék keltenek hiányos és megszépült emlékeket. (Az öreg
obsitos emlékei). Az impulzusba került részecskék (a lendületi eredőtől függő) egy része nem
a határfelülettől kifelé, hanem a határfelülettől a mezőközpont felé távozik, ahol egyre
nagyobb változássűrűségű rétegekbe érhet.
A fájdalmat okozó változások erőteljesebb impulzusokat keltenek, (fordítva is) amely a mező
részecskéinek az egy részének a halálát eredményezve az impulzusba került részecskéket
megsebesíti, megcsonkítja vagy/és többnyire felbontja. Ez a bontás veszteséget eredményez, a
stabilitás gyengülését, amellyel fájdalmat és a fájdalmat kiváltó impulzusra emlékezést hagy a
mezőben. Az impulzus következtében az elbomlott részecske társának a stabilitása és
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szimmetriája megváltozik, és a fájdalmas emlék a pár nélkül maradó, ismét töltötté váló
részecskébe, töltésbe rögzül. Az impulzuskor kisebb részecskékre felbontott, porrá váló,
(elhaló) részecskék – ha nem keletkezik a fájdalmat konzerváló, blokkoló emóció, torlasz, hamarabb távoznak a mezőkből. Ez tehet róla, hogy a rosszból - a nagy fájdalmak, az
emócióval blokkoltak kivételével - idővel a szépre és a jóra jobban emlékezünk.
A múlt az idővel elszálló rossz emlékek, a szerencsésebb megmaradó valóságnak, a
maradandóbb pozitív emlékek jelenben keringő, részecskék érzéseiben őrzött maradványa.
A csak megsérült, de meg nem semmisült és a társát elvesztő részecske a mezőben marad,
amely a baleset emlékeit vagy a volt társának a jó tulajdonságait maradandó emlékként
magában őrzi. Az emlékek megszépítik a múltat, az elvesztett társnak (ha nem volt gonosz)
már csak a jobb tulajdonságára emlékezünk.
A rossz, az impulzusokkal járó emlék fájdalma a felbomlott részecskékkel eltávozik.
A múlt szépüléséhez az is hozzájárul, hogy a múltban, a fiatalság nagyobb eseményfeldolgozási időszakában történő dolgokat jobban tudtuk követni, azok a generációknak
továbbadott információs láncon megszépülnek. A még eseménysorrendben történt változás
tiszta és érthetőbb volt, míg az öregség szélesebb kitekintésű több dimenziós valósága,
egyszerre észlelt sokféle változása már zavaros és kaotikus.
A jövő a mezők határfelületeinek a belsejében fejlődik. A test, a tömeg, a mezőnk és a
csillagok belseje a jövő változásának a bölcsője. A mezők belsejében a fejlődés többnyire
kisebb energiaszinten időben előrébb jár, de ezek még sokféle eltérően megerősödhető
jövőlehetőséget hordozhatnak. A lehetséges jövők a lehetséges valóságok kivetítődése, az
alacsonyabb energiaszintű részecskéink megélt valósága, de a magasabb energiaszintű tudat
illúziói. A mezők belsejében, kisebb energiaszinteken alakuló valóság változásaiban a
vágyakból, az elképzelt valóságok folyamatából (a lehetséges impulzusokból) az a jövő
fejlődik, amelyik a megismert folyamatokba illeszthetően dominánsan megerősödik és a
mozgósított részecskék közreműködésével megvalósul. A jövő a távol változó mezőkből
időveszteséggel a külső határfelületeken bejutó, és a közeli kisebb energiájú változásoknak a
mezők külső vagy belső határfelületein átjutó impulzusokban, változásaiban fejlődik. A toroid
gyűrű alakú életzónákban, a mezőben kölcsönhatás kapcsolatba került részecskék egy része a
mezőben fáziseltolódásba, késedelembe kerül, (letelepül) és a mezők, életszférák belső
energiájaként alacsonyabb energiaszinteken elraktározódik. Ez az eltárolt, részben múltbeli
változásból származó élő energia, (vagy leszármazottai) a lélek által mozgósítva kellő időben
kölcsönhatásba kerül, és ütközik a jelen többdimenziós felszínein a mezőre a jelen időben
ható, a mező állapotának a megváltozását a felbomlás felé fokozható részecskékkel. A
rendezettség javítását ez a mechanizmus biztosítja. A szabad térből érkező kölcsönhatás által
kiváltott változás többnyire a rendezetlenség irányába hat, csökkenti a mezők részecskéinek a
szervezett folyamatba került rendezettségét, a változási folyamatba szerveződött
életlehetőségét. A mezőnek a múlt változásából beépült, tartalékolt részecskéi, a lélek (belső
kormányzat) irányításával képesek a rendezetlenség növekedését (az élet gyors elmúlását)
irányított ellenhatással, reakcióval kivédeni.
Az ellenhatás a léleknek feladott elképzelésekből és illúziókból (lehetőségekből) a vágyak és
többségi érzések által kiválasztott célzott reakciónak tekinthető védő célzatú impulzusokat
kelt. A belső impulzusokból a környezet felé tartó részecskék részben irányított felhője által
kivédett, visszavert támadásból, visszaható életszerű reakciót is tartalmazó, tényleges jelen
idejű kölcsönhatási sorozat, valóságként tapasztalt változás keletkezik.
A valóság, a részecskéink vágyainak és gondolatainak a realitásából keletkező, életvédő
reakció megvalósult sikereredője, amely az életet veszélyeztető hatásoknak a
rendezettséget rontó következményeit a reflexszerű fázis-eltolódási késedelem (reakció)
az azonosságuk és az ismétlődés felismerése alapján, a már megtapasztalt negatív
következményeket képes kivédeni.
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Ha a szervezetet érő ismétlődő impulzusok túl gyorsak, (a támadók túl nagy sűrűségben
érkeznek) vagy túl lassúak de nagy a tömegűk, azaz eltérő a ritmusuk vagy a kinetikai
eredőjük, akkor az életet védő reakció, az ellenhatás hatékonysága gyengül. Az ideális
állapotot a hatás – ellenhatás nagypontosságú egyensúlya, az időeltolódással rendelkező
szimmetriája biztosítja. Ez a szimmetria fázis-eltolódásos interferenciát kelt, amelyben a
mezőből kiinduló reakciós lendületű részecskék felhője lendületszimmetriába kerül a befelé
áramló bomlasztó hatású részecskék felhőivel, azok hatását semlegesíti.
Az életszerűen változó részecskék tartalékolt változtató képességű energiamezőkbe
tömörülése azonban lehetővé teszi, hogy a szerveződések és az alszerveződésnek is tekinthető
kisebb energiaszintű részecskemezők, irányított reakciókkal védjék ki a környezeti
változásokban felszabadult, ellenséges lendületű részecskéknek az életszerűen változó
mezőkbe tömörült részecskék megmaradása ellen ható, - általuk felismert, egyensúlyrontó bomlasztó lendületét.
A valóságnak azonban számos (Janus) arca van, amely egyszerre több síkon, több különböző
párhuzamos térdimenzióban is változhat, és nemcsak eseményfüggő, hanem észlelésfüggő
aspektusokkal is rendelkezik. Tehát a valóságot a tényleges változás mellett az adott
változással járó kölcsönhatások észlelése, és e változás eseményrendbe, időben rendezett
folyamatba, tudatba illesztése képezi, amely mögött tényleges impulzív, az észlelési
energiaszintet elérő kölcsönhatások állnak. Azokat az ennél kisebb energiaszintű valóságokat,
amelyek mögött a tudati szinten nem érzékelhető változás, megérzett hatásoknak tekinthetjük.
Ezek a megérzések az alacsonyabb energiaszinten a tudat alatt észlelt, megvalósult valóság
kisebb részecsketömegre kiterjedő lehetőségei, amelyeket a tudat alatti energiaszintű változás,
a tudat alatti észlelés valóságnak nevezhetünk.

A jelen határfelülete:
A dolgok, tárgyak és élőmezők látható felülete többnyire két vagy háromdimenziós, de a
térben barázdált struktúrákkal is jellemezhető görbült határfelület. Ez a felület lehet nagy
azonosságba rendezett részecskékből álló kétdimenziós kiterjedésű eszményi sík, mint a
tükör, vagy mint az olvadt fém és a nyugvó folyadék normál felbontásban szemlélt felülete.
Ha a felbontást növeljük, természetesen ezek a felületek is elvesztik az egyenes sík látszatát,
és előbukkannak az egyenetlenségek, az anyagszerkezet belső azonosságától eltérő struktúrák
mélységei, a harmadik dimenzió eltérései. A határfelületeket éppen a lényeges eltérés alakítja
ki, a változó anyag, közeg tulajdonságaiban, jellemzőiben lévő másság. A legegyszerűbb ilyen
határfelületek sűrűségi határokként értelmezhetők, amelyek a folyadékok és gázok, vagy a
szilárd struktúrák összeérő felületeinek a találkozásánál alakulnak ki. E határoknál a hatás, az
információ és energiaterjedési, valamint a dimenziós tulajdonságokként ismert fizikai
jellemzők, tényezők (Pl. a törésmutató) is megváltoznak. Ha a két eltérő sűrűségű de külön
homogén nagy azonosságú közeg viszonylag nyugvó, és a két eltérő tulajdonságú térrész
részecskéi egymással összeférők, vagy nem túl nagy feszültséggel mások, akkor a felületeket
elválasztó határréteg kétdimenziós látszólagos síkot alkothat. Ilyen az edényben lévő víz és a
levegő közös határfelülete, a délibáb rétegfelülete, ha a hőmérséklet és a változás alacsony
szintű. Ha a mezőkben nagyobb változás folyik, vagy a két eltérő tulajdonságú
részecskemezőben lévő ellentéti eredő, a feszültség nagy, akkor a közöttük lévő határfelület
már nem nyugvó, hanem a harmadik dimenzió értékeiben is a változás dinamikus jellemzői
által folyton módosuló, időben és oksági folyamatban változó háromdimenziós állapotok
alakulnak ki. Ha az edényben lévő víz a nagy változássűrűség miatt forrásba jön, akkor a
levegővel érintkező határfelületén a közeghatár dinamikus változásban, lobogásban a
vízfelület síkja egy időrendnek is nevezhető eseménysorrendben háromdimenziós térbeli
változásba jön. Amíg a folyamat a vízmolekulák részecskéi által követhető, addig lineáris
sorrend, megkülönböztethető oksági folyamat és viszonylagos változó egyensúly alakul ki. Ha
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az időegységre jutó változás túlságosan megnövekszik, akkor a lineáris folyamat felborul, és
helyette egyidőben zajló kaotikus, a környezeti közeg részecskéi, Pl. a vízmolekulák által
követhetetlen változás alakul ki. A víz ilyenkor kisebb alkotóira bomlik, gőzzé válik, és a
bekövetkező gőzrobbanásban a túlzott feszültség felhalmozódás elvezetődik. Minél kisebb az
egymással közös határfelületen egyensúlyi állapotban összeérő közeg sűrűsége, a teret kitöltő
tömegértéke, annál kisebb a változással szembeni ellenálló képessége, annál könnyebben
eltérhet a felület a síktól, annál jobban eltérhet a térbeli kiterjedési állapot a korábbitól. Ha
kicsi egy közeg, anyag tömegsűrűsége, a kis létszámú csapat könnyen legyőzhető, erővel és
lendülettel átalakulásra kényszeríthető.
A nagyobb sűrűségű, és nagyobb kapcsolóerővel bíró közegek több ellenállást fejtenek ki az
állapotot megváltoztatni kívánó hatások ellen, de az állapotváltozás a ható közeg és a hatott
közeg sűrűségi, lendületi viszonyától is függ. Az ellenállás függ a közeg sűrűségétől,
hőmérsékletétől, minőségétől, és anyagi strukturális egyediségétől, az anyagi jellemzőjétől is.
Ráadásul az ellenállás értékét az állapotot megváltoztató hatás befolyásának (a lendület,
sűrűség stb.) az eredője, azaz a hatott és a ható közeg állapotainak a viszonya határozza meg.

Vegyük már végre észre, hogy ezek a függőségek az élő szerveződések
függőségeivel analógok, a részecskemezők élő szerveződések kolóniái.
A változó anyag él, amely ellenáll az állapotát megváltoztatni akaró hatásoknak.
A folyadékok rendszerint nagy azonosságú anyagokból jönnek létre, amelykor az anyag
szilárdságba rögzült feszültsége a változás által termelt hőmérséklet hatására felenged.
Ha a folyadék állapotba kerülő anyagok, nagyobb összetartó képességű (töltött) egységekbe
kapcsolódott, eltérő töltésű (egymást kiegészítő tulajdonságú) szerkezetekből, pl.
molekulákból (összefonódott családi kötelékből) áll, - amelyek közötti összekötő erő, az
egymást kiegészítő térszerkezeti, (érzelmi) azonosság nagy, - akkor a folyadék részecskék
nehezen mozdulnak el egymáson, nagyobb energia és kényszer kell az állapot
megváltozásához. Az ilyen folyadék viszkozitása nagy, a mézéhez hasonló.
Ha az anyag szilárd, tehát kevésbé változó, konyhasószerű szerkezetben rögzül, akkor a
kisebb egységek beépült ékekként megakadályozzák a nyírási irányú elmozdulást, az
anyagszerkezet nagyobb ellenállásúvá válik.
Az Urán az egyik legjobb példa erre. Ha kis mennyiségű szennyeződés juttatunk be, akkor a
lágy anyag a gyémánthoz hasonló ellenállóvá, keménnyé, szilárddá válik.
Ha a folyadék nagyobb szimmetriában lévő neutrális részecskékből áll, vagy olyan kisebb,
egymástól elkülönült, szilárd felületű, de nagy azonosságú képlékeny vagy/és rugalmas
buborékszerű egységekből, amelyek között nincs a felülethibákat, a töltésbeli tulajdonságokat,
érzelmeket kiegészítő párba kapcsoló összekötő erő, akkor az ilyen folyadék (anyag)
részecskéi nagyon könnyen elmozdulnak, elgördülnek egymáson. Ilyenkor a folyadék,
változással szembeni ellenállása kicsi, a kiszámítható egyenletes mozgással szemben
majdnem ellenállás nélküli hatásterjedés, szuperfolyékonyság alakulhat ki. Az általunk lakott
élőzónában kialakult körülmények között, a természetes elemek közül a higany áll a
legközelebb e tulajdonsághoz, amelynek az állapota szinte szuperfolyékonyságot eredményez.
Nem véletlen, hogy a Föld belső magjának a légkörében éppen a higanygőz (gáz) képez
neutrális légkört a nemesfém környezetnek. A mezőnk belső napja körül higanygáz légkör
feltételezhető. A folyadék a nagy azonosságú szilárd gömböcskékből, és rugalmas, képlékeny
buborékokból álló közeg azon állapota, amelykor a változás alacsony szintje miatt a
buborékhéjak vagy még képlékenyek, vagy megszilárdulhatnak, de ez a szilárdulás nem nagy
nyomáson történik, amely miatta buborékok nem torzulnak sejtszerű, a teret teljesen kitöltő
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struktúrákba. Az ilyen részecskék egymáson könnyen elmozdulnak, elfolyós állapotba
kerülhetnek. Lásd a 18. ábrát.
Ismert, hogy a megégett emberek gyógyászati ágyaként ma egyre több helyen homokágyat,
vagy olyan kisméretű és egymáson könnyen elmozduló, neutrális golyószerű, kis
gömböcskékből álló anyagot használnak, amely ideálisan felveszi a test alakját, és nem lép
kölcsönhatásba a test anyagával, de a test gravitációs tömegeredőjét, a súlyát egyenletesen
elosztja e felületen. Bár a folyadék jellegű közeg is tudja ezt, azonban a nagyobb hőelvonása
és a lélegző képtelensége miatt nem alkalmazható erre a célra. A kicsi de gördülékeny
szemcsékből álló neutrális homok hézagai között a gyógyulást elősegítő energia szabadon
közlekedhet, a gázcsere és a káros-anyag eltávolítás, valamint az oxigénpótlás is megoldott.
Gyakorlatilag a homokágyon fekvő égett sérültnél ugyan az a hatás érvényesül, amely a
homokba dugott dugványon megindítja a gyökerezést, a dugvány életre kelését eredményező
változási körfolyamatot. (lásd a Szintézisben bemutatott ábrát és leírást).
Az anyagok jellemző állapotai gáz, folyékony, vagy szilárd, illetve ezek közötti átmenet, pl.
kásás, zselés, amorf és plazma állapot lehet. Valamennyi anyagnál elérhető, hogy hűtéssel
annyira lecsökkenjen a térfogata és a változása, hogy a gázból folyadékká, vagy szilárd
állapotúvá váljon. Ez reverzibilis, azaz megfordítható folyamat. A fordított hatásközlés, pl. a
melegítés a változás növekedését eredményezi, amelytől az anyag rendezettsége csökken, és a
szilárd állapot folyadék, vagy azonnal gáz halmazállapotba megy át, szublimál. A közeg
hőmérsékletét és halmazállapotát nemcsak a nyomás és a térfogat viszonya dönti el, hanem az
azonossága, a homogén struktúrája is befolyásolja. A nagy azonosságú homogén anyagok
kevésbé változók, kisebb a részecskék közötti feszültség, ezért ha az ilyen anyag a gerjesztés
hiányában lehűl, tartósan azonos struktúrába rendeződik. Ilyen a nyugodt óceán, és ilyen a
csillagközi tér kevésbé gerjesztett neutrinó óceánja is. Ha az óceán az általunk észlelhető
frekvencián nem változik, átlátható és látszólag változatlan. A halak ilyennek látják a tengert,
és a környező folyadékot az ott élő lények talán nem is észlelik, csak egymás
helyzetváltozását nyugtázzák.
Ez a folyamat a kerékpár forgatott kerekével szemléltethető. Amíg áll a kerék, addig az
eltérő sűrűségű anyagokat, a küllőket, az abroncsot észleljük, de a küllők közötti hézagokat
kitöltő levegőn átlátunk. Az egymáshoz viszonyított arányokat észleljük. Ha a kereket
lassan megforgatjuk, a kerületen gyorsabban forgó abroncs részletei eltűnnek, helyette egy
átlagos felület kevésbé felbontott részét észleljük. A küllők között még átlátunk, de a küllők
megkülönböztetése a forgás növekedése felé egyre nehezebbé válik. A felbontás romlik,
helyette egy átlagot fogunk látni, a kerületi sebességtől (a követhetőségtől) függő átlagos
átláthatóságot. A már gyorsan forgó kerék küllői között éppen annyira láthatunk át
(csökken az átlátás) amennyi a küllők és a küllők közötti térfelületnek az aránya. Nagy
sebességnél az eltérés, a különbség látszólag csökken, de valójában a felbontás romlik.
Nagyon nagy sebességnél már csak a megfigyelő felbontásától függ, hogy mennyire tudja a
részleteket megkülönböztetni, vagy csak a forgatással keletkező változás, az átlátás
statisztikai eredőjét észlelheti.
Az anyagok többségének eltérő hőfokon és nyomásviszonyok között változik a tartós
állapotként ismert szilárdsági eredője. Ha az anyagokat olyan élő részecskékből álló
rendszereknek tekintjük, amelyek élettevékenységét, aktivitását a hőmérséklet és a környező
közeg, térrész nem kellő azonossága jelentősen befolyásolja, akkor érthetőbbé válik a
hőmérséklet és a nyomás viszonyától jelentősen függő viselkedési eredő változása.
A materialistább megközelítésből anyagnak tekintett részecskék változását a környezet
azonossága vagy eltérése határozza meg, amelyben a nagyobb eltérés, a másság, a nagyobb
környezeti változás nagyobb gerjesztéssel hat a részecskékre. Az ellenhatással is
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magyarázható megmaradási akarat a túl nagy változásban fékezni, a túl kicsiben növelni
igyekszik a kölcsönhatást, de mindkét beavatkozás a belső szimmetria csökkenésével, az élet,
a megmaradás veszélyeztetésével jár. Az egyensúlyra törekvés nem csak az élettelen anyag
tehetetlensége, hanem az élő részecskékből álló anyag, rendezetlenséget eredményező hatások
elleni fellépése. Az élő anyag tulajdonsága, hogy a változást csak addig fékezi, amíg azt
veszélyként, vagy a bizonytalanságnak érzi. Az élő anyag fél a változástól, amellyel szemben
bizalmatlan, de a már beazonosított előnyös változásokra felenged a bizalmatlansága. Az acél
és a jég olvadásával, a változás csökkenésekor, a feszültségbe rögzült félelem is szétfoszlik.
A félelem feloldódó feszültsége a vidámpark megértett veszélytelenségében mámoros
örömérzéssé és felszabadult boldogsággá módosul.

Az anyag változási állapotának néhány fontos jellemzője:
Gáz, folyékony, szilárd: Ha az anyagokat, a teret kitöltő részecskékből álló közegnek
tekintjük, akkor az eltérő (halmaz) állapotú anyagok hőmérsékletének a módosulásával
nemcsak a sűrűségűk változik, hanem a hatástovábbító, fékező jellemzőik is változnak. A
hőmérséklet és a nyomás változtatásával valami olyan tényezőt változtatunk meg, amelyben a
közeg eltérő részecskéinek a korábbi (ideális) állapotukhoz és az egymáshoz való viszonyuk
változik, amely visszahat a közeg hatásokat továbbító lehetőségére, a vezetőképességére, és a
feszültségtűrő képességére. A hatásokat közvetítő közeg, az élő anyag kevésbé változik akkor,
ha homogén, egynemű és magas az azonossága. Ilyenkor kicsi az anyag belső feszültsége, és a
hozzá hasonló (és a méretben és energiaértékben is sokkal) kisebb energiaszintű (hasonlóan
szegény) részecskéket képes kölcsönhatás nélkül átereszteni. Ha az anyag (az élőközeg,)
összetett, eltérő tulajdonságú (tehetősebb) anyagok keveréke, akkor nagyobb az esély, hogy a
hatás átvétele és továbbítása közben maga is változik. Ez leginkább a nem túl nagy sűrűségű,
nem homogén állagú, a rugalmas buborékokat, gázokat is tartalmazó, élő anyagra jellemző.
Tehát az anyagi és dologi jellemzőiktől függetlenül a kicsi sűrűségű kevert közvetítő
közegnek a hatástovábbítás alatt a belső viszonya is megváltozik és ezzel a továbbított hatást,
az átengedett információs energiát is módosítja. Ez a módosulás nagyon sokféle lehet, amely
miatt egy rugalmas bonyolult élő rendszerben nem lehet egy kölcsönhatás eredő
információját, következményét teljesen meghatározni. A magizoméra, a rugalmas közeget is
tartalmazó anyag életszerű változásának a következménye. A nagyobb sűrűségű és homogén
(szilárd vagy folyékony) anyagban azonban úgy is terjedhet a változás által kiváltott
információ, hogy az elsősorban a térhelyzetében változik. Az ilyen kényszerrel azonos
térállapotba rögzített részecskéket tartalmazó nagy homogenitású közegben, pl. a
tengervízben vagy a neutrinó óceánban az információ hatástartalma nem változik lényegesen,
csak a hatásenergia, az információ terjed a térben, azaz a változtató képesség szinte változás,
lényeges lendületcsökkenés nélkül áthelyeződik.
Nézzük meg, hogy miért van ez a különbség:
Már az 5. osztálynak szánt általános iskolai tankönyvek is tanítják a halmazok egymáshoz
képesti helyzet lehetőségeit, és azokon belül az összeérő halmazokra jellemző pontok
tulajdonságait. A gondolat a mezők szaporodásának a folyamatát tárja fel, a mezők közötti
azonos értékű, hatás-szimmetriába került pontok tulajdonságát.
A tankönyv 156. oldalán a gömbök, mint
lokálisan határolt tulajdonságú halmazok
egymáshoz viszonyított lehetőségeit
mutatja be, amely a Sindely féle atommag
szerkezeti modell lehetőségei szerint
stabil térszerkezeti sorozatokat alkot.
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17. ábra: A golyóhalmazok, a nukleon tömegméretű egységek átmérőjének és a golyók
közötti mélyedéseknek, a potenciálgödreinek és az ebbe kényszerítő felületi feszültségének a
viszonya, a külső és a belső feszültség aránya határozza meg, hogy milyen energiaszintű
változás kell az ilyen szerkezeti struktúra megváltozásához. Ha a belső feszültséghez képest
nagy az egységeket egymáshoz szorító külső erő, akkor az ilyen szerkezeti struktúra
megváltoztatásához is nagy erőre, több kényszerítő energiára van szükség. Ha a belső
feszültség nagyobb, a halmaz széteshet, részecskéire bomolhat. Ha a halmaz szerkezeti
struktúrája sokáig változatlan, megcsontosodott, elmeszesedett, túl merev, vagy egybe épült
és az egyenetlenségeket kis rögökkel (önmagában megálló, de a nagy egészbe nem illeszthető
hipotézisekkel) kiékelő határfelületei szilárd felületet alkotnak, akkor sokkal nagyobb energia
kell a rugalmatlanná vált szerkezet megváltoztatásához. (Lásd a tekintélyelvű, túl merevvé
vált tudományos hierarchiákat). Más a helyzet, ha a teret kitöltő, a struktúrát eredményező
egységek külső és belső nyomása közötti különbség, az egymáshoz kényszerítő feszültsége
nem túl nagy. A külső és belső erő és nyomásszimmetria és a rugalmasság segíti az
elmozdulást, kevesebb feszültség is elég az ilyen közeg megváltozásához.
18. ábra:

Nagyobb egyenetlenségeknél, nagyobb külső nyomásnál, nehezebb
elmozdulás, nagyobb feszültség alakulhat ki. A nagyon kicsi, de
egyenlő méretű buborékok, mint a finom homok könnyebben
elmozdulnak egymáson.

Azonos nyomáson az azonos méretű
és tulajdonságú, tehát nagyobb
azonosságú, egymáshoz képest
közömbösebb, neutrálisabb golyókból,
buborékokból álló közeg
részecskéinek, - ha kellően nagy a
belső nyomásuk, vagy/és a
héjszilárdságuk, - sokkal kisebb
egyenetlenségi ellenállást kell
legyőzniük, ezért könnyebben
elmozdulnak egymáson. A
képlékenység és a rugalmasság a
feszültség elosztását eredményezi.

A kép a nyomás alatt tartott golyószerű neutrínókat mutatja be, amelyek egymáshoz
viszonyított elmozdulása, rezgése a háttérsugárzást is biztosítja. Ez a rezgés (feszültség
változás) nem ér el olyan értéket, hogy a teret kitöltő anyagot lényeges helyzetváltozásra
serkentse. A nem túl nagy nyomással egymásnak szoruló anyagbuborékok, megszilárdult
kérgű határfelületeinek a hézagai között, a hézagoknál sokkal kisebb méretű, vagy
képlékenyebb, nagyobb rugalmasságú és még kisebb sűrűségű és feszültségű részecskékből
szerveződő, a hézagoknál nagyságrendekkel kisebb részecske buborékok, családok, egyedek
viszonylag szabadon áramolhatnak.
Miért került ez a két kép a halmazállapotokat tárgyaló anyagrészhez? Azért, mert ez adja a
kulcsot a halmazállapot és a vezetőképesség kapcsolatának, összefüggésének a megértéséhez.
A Sindely László és Sindely Dániel által az Egely György könyvében és szerkesztésében
bemutatott magszerkezeti összefüggésrendszer lehetővé teszi a Mengyelejev által elsőként
rendszám szerint rendezett és elfogadottan táblázatba foglalt atomi ionos anyagnak a
megértését.
Az elképzelés lényege, hogy a környezeti térsűrűség, a tényleges kitöltöttség csak akkor
számít, ha a környezeti anyag nyomása, a kint és benti nyomás egymástól lényegesen eltér.
Az ilyen közegben a belső nyomás és feszültség eltérése az átlagos kinti környezeti állapothoz
viszonyítható. Ez több vagy kevesebb lehet, de nincs nagy jelentősége a környezet tényleges
értékének, csak az attól való eltérésnek. Ez azért nagyon fontos, mert a túl magasként
meghatározott térbeli energiasűrűség rendkívül megzavarta az anyagról alkotott korábbi
gondolatot és értelmezést. A térsűrűség az új értelmezéssel nem változott meg, csak a
viszonyítási alap. Ha az eddig ismert anyagok egymáshoz viszonyított sűrűségére figyelünk,
ebben nem észlelhetünk változást, a sűrűségi arányok nem változtak. Ha viszont a korábbi
csillagközi tér üresnek gondolt állapotát időben kevésbé változó de magas energiasűrűséggel,
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neutrinószerű elemi részecskék egyé vált tudatú tengerével azonosítjuk, akkor e magas
energiasűrűségű környezetnek a buborékmezőktől távoltartását, a folyamatos változás állandó
hőnyomása, folyadékká, gáz állapotúvá válása és a kitágulás gőz (gáz) nyomása biztosítja.
Az időben gyorsabban változó anyagmezők belső változása magas impulzus sűrűséget kelt,
amely a feszültség növekedésével nagyobb térbeli kiterjedést és hőnyomást biztosít.
A buborékmezők körül lévő neutrinó óceánban kialakuló nagyobb változássűrűség, pl. egy
nagyobb impulzus a mezőben változó tömegtől és tulajdonságaitól függő térre kiterjedő,
sokrétegű buboréktérként, a nagyobb azonosságú térrésztől kisebb azonosságú, de eltérő
közegű, élőrétegeket képező buborékokban elkülönül. A változóterek buborékjaiban addig
folyhat az egyensúly környékén a változás, amíg a buborékot a változás impulzusaiban
keletkező hőnyomás a külső térrel közel azonos nyomásértéken felfújva tarthatja. Az öregedő
emberi mezők ráncossá válnak az elégtelen belső változás lecsökkent hőnyomása miatt. Az
élet, a változás által felfújt de nagy rugalmasságú, sokrétegű buborékhalmazokban különül el,
amely az élet végén, a rendezett változás leállásakor ismét besűrűsödő, vagy/és a térben
szétfoszló, alacsonyabb energiaszintű inaktív porrá válik, vagy nagyobb energiasűrűségű
neutrínókra, vagy/és még kisebb méretű töltött részecske buborékokra bomlik.
Az Univerzumban lévő nagy buborékterek, a csillagok és a galaxisok olyan fortyogó, nagy
változásban álló inhomogén buborékoknak tekinthetők, amelyek a neutrinó óceán tengerében a
belső változástól függő forrásban, részben elgázosodnak. A mezőkben fejlődő gáz kifelé irányuló
nyomását a környezet óceánjából a mezőkbe tartó, kis tömegű, de nagy sebességű neutrinók
milliárdjai gravitációs lendülettel visszatartják. Ezek a buborékok a gravitációs nyomás miatt befelé
fortyognak, és ha csillagokban kicsit megszalad a változás, azok plazmaszerű napfáklyaként,
napflerként kitörve a belső térrészből kivezetik a többletet.
Az ilyen mezők a kuktákhoz hasonló két irányba nyitott biztonsági szelepekkel tartják a feszültséget
egy elviselhető értéken, amely a nagyobb mennyiségű változáskor elégetik, kisebbre bontják és a
nyomástároló edény szerkezeti hézagai között, kiengedik a feszültség többletet.

Ha a mezőkben az energiaválság miatt pánik és káosz tör ki, a hirtelen felszabaduló belső
változásban a buborékok belső nyomása magasra szökik, és a belső nyomásnak a külsőnél
nagyobbra növekedése miatt felrobbannak. E mezők csak belülről bonthatók fel, a belső
nyomás és a feszültség külső térhez viszonyított túlemelésével. Az energiahiány miatti krahh,
a mezők széteséséhez, a részecskék rövid idő alatt nagy tömegű kivándorlásához vezet. Ha a
belső energia elfogy, a mező inflálódik. Ha belső irányító kormányzat már nem tudja
visszatartani a befelé igyekvők nyomását, a mező külső rétegei a magjára zuhannak és a belső
rendezettség megszakadásával káosz, majd az események és a feszültségnövekedés
exponenciális felgyorsulása miatt szupernóvaszerű esemény alakul ki, a mező felrobban.
Az utóbbi évtizedben vált elfogadottá, hogy az általunk ismert legnagyobb sűrűségű anyag, az
atommagok sűrűsége is csak a csekély töredéke a csillagközi teret kitöltő anyag sűrűségének,
amely 10-nek a 90-dik hatványát is elérheti. Az író képes megérteni az általunk ismert
anyagnak a tér átlagos sűrűségéhez viszonyított negatív sűrűségét, ez azonban nem negatív
sűrűségű anyagot jelent, hanem olyan valós pozitív értékkel rendelkezőt, amely csak a tér
nagyobb részét kitöltő kevésbé változó anyag átlagos sűrűségénél kisebb. Ez azt is jelentheti,
hogy az általunk ismert sűrűségű anyagok felismert sűrűségi sorrendje, eltérése valóságos és
helytálló, de ezeknél az anyagoknál sokkal sűrűbb és ritkább anyagok is léteznek. Az anyag
sűrűségi lehetőségét az anyagot alkotó részecskék mérete és azonossága vagy eltérése miatti
változása határozza meg. Az anyag sűrűsége akkor a legnagyobb, ha a részecskék mérete a
lebontódás vagy valamely összepréselő erő miatt nagyon kicsi, de nagyon nagy azonosságú,
és ezért kevésbé változó homogén közeget alkot. Az ilyen anyag, közeg csak nagyon lassan
változik, ezért a mezők között a gravitációval nem terhelt térben le tud ülepedni, be tud
sűrűsödni, de ha a buborékok nem épülnek egybe, vagy nem kapcsolódnak össze, a legkisebb
változás is megváltoztathatja ezt az állapotot. A nem teljes azonosságú, kevés alkotóból álló,
ionos kristályrácsba szerveződött, (megnyugodott) de sokkal nagyobb nyomás alatt lévő
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anyagok több feszültséget bírnak ki, tömörebbek, merevebbek, hidegen ridegek, amelyek az
általunk ismert közepes és alacsony hőmérsékletű tartományban keveset változnak. Az ilyen
nagyobb szemcseméretű anyagokba épült kisméretű és eltérő töltéseredőjű részecskék a
feszültséget felveszik, a nyírási ellenállást jól viselik. Lásd a 66. számú ábrát. Ilyen a só, a
nátrium klorid, a gyémánt és a szennyezetten megszilárduló anyagok is analóg szerkezetbe
épülhetnek, mint például a kissé szennyezetten kemény urán. (67. ábra)
A kevertebb, vegyesebb összetételű, kisebb részecskesűrűségű, több gáz és folyadék elemet
tartalmazó anyagok inkább a kovalens kötésű, rugalmasabb anyagokhoz tartoznak, amelyek a
környezeti változást egy tűrési érték között képesek kiegyenlíteni, de nagyobb változás esetén
könnyebben felbomlanak. A nagyobb sűrűségű de kisebb egységnyi részecskékből álló
anyagok térkitöltése, vezetőképessége nagyobb, amely az ilyen anyagot érő fizikai hatásokat,
pl. a lendület átadással járó ütést más módon vezeti, mint egy kisebb sűrűségű rugalmas
közeg. Az író a halmazállapot megértését tartja az anyag és a kölcsönhatás, a vezetőképesség
megértési kulcsának, ezért ezzel kiemelten foglalkozik.
Ha az általunk megismert anyagokat, a teret kitöltő közeg olyan állapotának tekintjük, amely
egy átlagos sűrűségi tartományt jelent, akkor az ilyen mezők valóban buborékszerűen
lebeghetnek e tartományi értéknél kisebb és a nagyobb sűrűségű közegek, rétegek között.
Ha a közegben nincs változás, energia vagy hatásáramlás, akkor a különböző sűrűségű
buborékokból a nyomás alatt állók, a rugalmasan összenyomódnának, kisebb térfogatra és
nagyobb sűrűségűre kerülnének. A már besűrűsödött, a rugalmasságát elvesztő folyékony és
szilárd legfeljebb apróbb cseppekre válva a gáz környezettel kiegyenlítődő nyomású közeget
alkotna. Egy folyamatosan változó, az anyag ismert formáit tartalmazó környezetben élünk.
A teret kitöltő vegyes anyagban, a környezet állandó változása miatt folyamatosan
feszültségváltozások, impulzusok keletkeznek, amelyekből minden irányban ható és kiterjedő
ekvipotenciális energiaáramlás keletkezik. A csillagközi teret, a nagy azonosságú közegben
egyenletesen eloszló energia izotróp közeggé rendezte. E tér minden irányba viszonylag
egyenletes energiaáramlást, változtató képesség áthelyeződést biztosít. A csillagközi teret
kitöltő homogén közeg nagyon kicsi egységnyi méretű, nagy azonosságú biliárdgolyó-szerű
inaktív neutrális tulajdonságú, de nagy belső feszültségű részecskékből áll, amelyben a belső
feszültséget a megszilárdulás miatt kevésbé változó külső héjak határfelületei tartják fenn. A
belső feszültség egy összetettebb lény miniatürizált állapotba préselése, amely ha magasabb
impulzus sűrűségű, nagyobb változású és hőmérsékletű térbe ér, táguló buborékrendszer
alapján áramlási mintát, életmagot képez. Az ilyen szilárd héjú buborékgyöngyök hézagai
között, vagy/és a longitudinálisan terjedő információs hatást nem módosítják ezért az ilyen
közeget érő kölcsönhatás gyakorlatilag módosulás nélkül nagyon gyorsan terjed.
Az energia áthelyeződését a kicsi energiaszintű részecskék könnyű elmozdulása, a homogén
közeg szélén lévő különbség és rugalmasság teszi lehetővé. Bármilyen nagy energiasűrűségű
a mezőkön kívül lévő környezeti terünk, abban az energia áthelyeződéshez szükséges
képlékenység a magas azonosság miatt megtalálható. A csillagtéri közeg nem szilárd, hanem
szilárd héjú közel azonos méretű, nagyon nagy azonosságú, szinte egyé vált részecskékből
álló képlékeny folyadék, neutrinószerű méretre préselt lélekrészecskékkel kitöltött óceán.
Index: híranyag:

Kondenzátumok. Amerikai és ausztrál tudósok új típusú kondenzátumot hoztak létre, egy ultrahideg
gázt, mely olyan kvantumállapotba került, amiben az atomok egyetlen szuperatom módjára
viselkednek. Az eredmény azért emlékezetes, mert a kutatók fermionokkal dolgoztak, olyan atomokkal,
melyeknek felépítése miatt különösen nehéz kondenzátumot létrehozni belőlük.

Ez a képlékenység valószínűen a szuperfolyékonyságként ismert halmazállapotot jelenti. Ha
ilyen szuperfolyékonyságú mezőbe a mező egyik részén nagyobb sebességgel bekerül egy
valamilyen térfogatú részecske (buborék), akkor a támadásirányába eső másik végén a
biliárdeffektussal nagyon nagy azonosságú, azonos térfogatú és közel azonos
lendületsebességű részecsketömeg, áramlási minta lökődik ki. A részecskék nem
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szükségszerűen terjednek, csak a lendületük adódik át és jelenik meg a haladási irányba eső
mezőszélen. Éppen úgy, mint a biliárdgolyó halmazba belőtt golyó esetén. Nem az a
részecskeállomány hat a megjelenési helyen, mint amelyik a kölcsönhatást keltette, csak vele
nagy azonosságú, hasonló tulajdonsági átlagot képviselő társai. A kölcsönható golyó,
részecsketömege beépül a neutrinószerű óceánba, de a lendületirányba eső halmazszélen egy
analóg tulajdonságú azonos irányba megjelenő részecsketömeg válik le. A látszólagos
azonosságot azért nem észleljük, mert a felbontási lehetőségünk nem terjed ki a részecskék
egyedi eltéréseinek a megkülönböztetésére. E mező sem abszolút kölcsönhatás nélkül
továbbít, ezt bizonyítja a terjedési sebesség csökkenése, a fény elfáradása, és az oldalirányba
eltérülő, elvesző részecskék miatt a frekvencia csökkenése. Ha az ilyen közegbe egy
százmilliárd egységből álló részecskemező csapódik be, amely a becsapódási sorozatban a
számának megfelelő ismétlődést, tehát százmilliárd Hertz rezonanciát kelt, akkor e
mennyiségből a nem teljesen szuperfolyékonyságú homogén közegben a távolsággal arányos
mennyiség eltérül. A szuper-folyékony mezőből kiváló részecskék száma nem lesz kevesebb,
de egy részük a térben (a biliárdgolyó mezőhöz hasonlóan) szétszóródik, ezért a
támadásvonalba eső kisebb sűrűségű mezőszélre már csak kevesebb részecske érkezik. A
füzérkötegben, egymáshoz kapcsolódó sorláncban haladó, de kisebb létszámban megérkező
részecskék egymást követő becsapódásai a kiindulási irányban alacsonyabb frekvenciát,
kölcsönhatási eseményszámot eredményeznek. Ez az oka annak is, hogy a Napból nagy
frekvencián elinduló fler, plazmacsóva kilövellés, a belső feszültség levezetődése, sokkal
alacsonyabb részecskeszámmal, tehát alacsonyabb frekvenciájú ismétlődéseket keltve érkezik
el hozzánk. A köztes térben a hatást közvetítő részecskék egy része lelassul és szétterül,
szétszóródik.

Megoldódott az elvesző neutrínók rejtélye
A titokzatos részecskék menet közben átváltoznak

vomit
2002. április 27., szombat 10:45

Kanadai, amerikai és brit kutatóknak sikerült kimutatniuk, hogy a Napból érkező neutrínók közül sok
megváltozatja a típusát, míg elér a Földre. Ezzel véget ért a talányos jelenség körüli 40 évi
bizonytalanság. Egy remény azonban nem vált be, a neutrínók révén nem sikerült magyarázatot adni a
rejtőző "sötét anyag" kérdésére. A neutrínók a csillagok normális élete során, illetve a felrobbanó
szupernóvákban keletkeznek nagy számmal, és aztán akadály nélkül áthaladnak minden anyagon. A
Napból érkező neutrínók számát ki lehet számítani, de a közvetlen megfigyelésükre nincs lehetőség,
mivel nem rendelkeznek elektromos töltéssel és tömeggel sem. Igen ritkán közvetve kimutathatók:
amikor összeütköznek egy másik részecskével, apró felvillanás képződik (Cserenkov-sugárzás).

Eddig nem találták a neutrínókat .
Mostanáig azonban mindössze a Nap által sugárzott neutrínók alig egyharmadát sikerült megtalálni.
Ez a detektorok hibája is volt, mivel a hatalmas tartályokban sima vízzel várták az ütközéseket. A
kanadai Sudbury neutrínó obszervatóriumban (SNO) azonban 2300 méterrel a földfelszín alatt, egy
felhagyott régi nikkelbányában nehézvízzel dolgoznak, és így a rejtélyes részecske mind a három
típusát fel tudják deríteni. Az SNO napokban kiadott közleménye szerint ezeket összeszámlálva
kiderült, hogy megtalálták az elveszettnek hitt neutrínókat.

Nem vész el, csak átalakul
Bizonyosnak látszik, hogy a Naptól a Föld felé tartva a részecskék kétharmada megváltoztatta a
típusát. Ezt a képességüket már korábban bebizonyították egy japán detektor segítségével. Most
Kanadában sikerült ezeket az eredményeket igazolni, és tovább finomították a neutrínó tömegét
megbecsülő számításokat. Ennek alapján a neutrínók a világűr 90 százalékát kitevő rejtett "sötét
anyag" alig egy százalékát adhatják. Hogy a fennmaradó rész miből áll, elég ideig gondolkozhat rajta
az emberiség. … (A megérkező neutrínók már családba épült szaporodó, nagyobb energiaszintű
közösségként érkeznek a kölcsönhatás helyre, jelentős részük az úton impulzusba és kapcsolatba épül.)
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Akármilyen kicsi részecskékre bomlódhat a szilárd és rideghéjú neutrális anyag, amely a nagy
csillagok, galaxisok Jetsugaraiban nagy sebességgel kilövődik. Ez az anyag egymásnak
ütközve elporlik, nagyságrendekkel kisebbre töredezhet. Lehet, hogy ez a folyamat tartja
folyadék állapotban a változó mezők körül a gáz és a szilárd állapotú rétegek közötti tér
közegét. Ha fénysebességgel egymásnak ütköznek e rideg részecskék, a nagy lendületi
energia átalakulása egy nagyobb sűrűségű de sokkal kisebb magot, és szétrajzó, de több
nagyságrenddel kisebbre széteső részecskéket hoz létre. Ha a nagy áramlási sebesség és a
közegritkulás miatt ezek is lehűlnek, és a hideg környezetben egymásnak ütköznek, még
kisebb részecskék, a leheletnél is finomabb, de végtelen sebességre gyorsuló részecskepor
keletkezik. A részecske és a mezőméretnek egyik irányban sincs korlátja, a fraktálrendszernek
lefelé sincs meghatározható vége. A fraktálrendszer lefelé és felfelé is folytatódik.
Minél kevesebb és kisebb egységnyi tömegű részecskéből áll egy szerveződés, annál
kiszámíthatóbb és megismerhetőbb a reakciója, annál korlátoltabb az állapotváltozási lehetősége.
A viszonylag kevés számú (az áramlási sebesség és a perdület aránya) szerint neutrális
részecskéből álló halmazok változási lehetőségei, állapotainak a módosulásai ezért
kiszámíthatóak. Az elektronok és az atomok tulajdonsága ezért ismerhető meg. Ha a kisebb méretű
és energiaszintű részecskéket is észlelnénk, valószínű, hogy ezek változását biztosabban ki tudnánk
számítani, kivéve, ha nagyon sok még kisebb részecskékből bonyolultabb és életszerű
változómezőbe szerveződnek.

A csillagok és a nagyobb térbuborékok között lévő, apró, de szilárd héjú részecskékből álló, a
köztes térben lévő közeg bármilyen nagy azonosságú, az a gyorsabban változó
buborékközpontoktól kifelé növekvő sűrűségű habszerű masszának tekinthető. Ha e
masszának ütköznek a nagyobb térbuborékokban keringő kicsit kisebb mezők, azokon
megcsúszva, megpördülve tovább keringhetnek, de eközben habszerű anyagot szakíthatnak le
az eggyé vált közegről. Mivel a hab nagyon kicsi egységnyi méretű, kemény héjú
buborékokból áll, az a sok nagyságrenddel nagyobb, anyagbuborékok hézagai között
szabadon áramolhat. Mindegy, hogy a hab buborékjai áramlanak a hézagokban, vagy a
hézagos anyag áramlik át e közegen, ez csak a nagyobb környezethez viszonyított
elmozdulásból határozható meg. A következmény az, hogy e nagy sűrűségű, de kevésbé
áramló hab kitölti a nagyobb méretű anyagbuborékok közötti teret, amely az egymáshoz
képest történő állandó helyet változtató buborékterekbe kerülve azok nagyobb sűrűségű
anyaga fel vándorol. Ez a hab a mezők körül található nagyobb méretű buborékokból
képződő, kisebb sűrűségű anyagrétegeken könnyen, kevés kölcsönhatást keltve áramlik át, de
a kölcsönhatás a tömegközponthoz egyre nagyobb sűrűségű rétegekben egyre növekszik. Az
időben gyorsabban változó, és ezért magasabb hőmérsékletre táguló, nagyobb buborékokból
álló, kisebb sűrűségű rétegekben, a nagyon sűrű habból leszakadt buborékok egyre nagyobb
gravitációs lendülettel felgyorsulva addig áramlanak a mezők nagyobb sűrűségű rétegei,
tömegközpontja felé, amíg velük megegyező sűrűségű, tehát e habot át nem engedő
anyagréteghez nem ér. A mezők központjában zajló változásban e hab is felőrlődik, még
kisebb méretű, és ezért az anyagmezőt tartalmazó buboréktér részecskebuborékjainak a
hézagai között átférő, a mező gyorsító képességétől is függő mikro-buborékokká válik. E hab
tehát a számára átjárható mezőkből kilövődik, kiáramlik a saját sűrűségének megfelelő (vagy
ennél is nagyobb sűrűségű csillagközi tér habjába ágyazódik. Ez miatt a változó mezők
belsejében állandó anyaghiány, részecskehiány keletkezik, amely a környezetből pótlódik.
Az olyan kisméretű buborékokból álló hab, rideggé vált héjtöredéke, amely a nagyon nagy
galaxisokban és a fekete lyuk központokban kompresszálódik, majd a térbe kikerülve, azonnal
lehűlve rideggé és törékennyé válik, a változómezők buborékjainak a hézagainál sok
nagyságrenddel kisebbre töredezhet, ezért azok hézagai között szabadon átáramolhat.
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A sűrűség, a nyomás és a részecskékre ható kölcsönhatás összefüggése:
19. ábra:

Részecske
hézag

Ha a gyöngyszerű részecskék belső nyomása, a külső
környezethez képest vagy a héj szilárdsága elég
nagy, akkor nem töltik ki hézagtalanul, a 66. ábrán
bemutatott hatékonysággal, méhsejtszerűen a teret,
hanem közöttük illeszkedési hézag maradhat.
Ha azonos tömegűnek tételezzük fel a kicsi buborékokat a nagyokkal,
amelyekben azonos ,,anyagmennyiség,, azonos részecsketömeg
található, akkor, ha ezek a magasabb környezeti hőmérséklet, vagy a
kisebb környezeti sűrűség miatt felfúvódnak nagyobb térfogatú teret
töltenek ki. Ez esetben a térfogatra jutó sűrűség csökken, a nagyobb
anyagsűrűségtől eltérő irányba ható felhajtó erő nő. Tehát a kitáguló,
gáz sűrűségűre ritkuló buborékok a nagyobb sűrűségű rétegektől
ellenkező irányba, a kisebb sűrűségű mezők rétegek felé szivárognak.
Ha az azonos tömegű részecskék kisebb buboréktérfogatra kerülnek,
akkor egy egységnyi térben sokkal több fér el belőlük, tehát a kisebb
buborékok sokkal nagyobb térsűrűségbe szerveződhetnek.

A csillagközi térbe a mezők tengelyeinél a Jet sugarakban kilőtt nagyon apró buborékok, a
nagy változássűrűségű, nagy nyomású csillagbelsőkben nagyon nagy sűrűségbe épülhetnek,
és nagy azonosság esetén folyékony, kevés változás esetén szilárd közeget alkothatnak. Ez azt
eredményezi, hogy a változó mezőktől kifelé lévő határrétegek csak egy határig ritkulnak,
amely után ismét sűrűsödnek, és egyre sűrűbb, nagyobb azonosságú habból álló rétegeket
alkothatnak. A nagyon kicsi egységekből álló köze buborékjai között lévő hézagok sokkal
kisebbek, a buborékok közötti hézagok átáramlási keresztmetszetének az eredője kicsi. Az
ilyen szűk labirintusban áramló részecskék sokkal több irányváltásra van szükség, de
kevesebb az ismeretlen út, ezért a pálya nagy azonossága miatt megtanulható veszélytelen
szlalomozó, de a közegtől függő határ fölé nem növelhető sebességű áramlás alakulhat ki.
A fénysebesség csak egy közlekedési, ellenállási viszony, amely a foton méretű, (tömegű) és
az Univerzumunkat kitöltő átlagos sűrűségű közeg viszonya. Kisebb részecskéket tartalmazó,
nagyobb sűrűségű közegben, hasonló tömegű részecskékre növekszik az ellenállás, de kisebb
részecskékre csökken. Az áramlás sebességét az áramló részecske lendület/perdület viszonya,
a közeg hézag és az áramló részecske viszonya, és a közeg változás és a részecskeváltozás
egymáshoz viszonyított arányai határozzák meg.
A nagyobb buborékok között sokkal tágasabb a tér az azonos méretű kis részecskéknek, ezért
kevesebb kacskaringóval áramolhatnak, felgyorsulhatnak, és az ellenható részecskéket
elnyelő, feltartóztató következő nagy sűrűségű réteg felé egyre gyorsuló, szabadesésként
ismert áramlás alakulhat ki. A nagyobb sűrűségű mezőmagokba érő, abban az ott lévő sűrű
részecskékről visszapattanó részecskék fűtik a mezők belső részét, amelyben (amelyről) nagy
sebességgel addig pattognak, amíg pontosan szembe haladó részecskével nem ütköznek.
Közben a részecskék térfogata nő, ezért már a felhajtóerő növekedés fog érvényesülni, amely
miatt egyre magasabb rétegekbe kerülnek. A felhajtóerő miatt felemelkedő egyre nagyobb
térfogatú, egyre ritkuló (gáz állapotúvá váló) buborékok tehát a felszínként ismert rétegek
fölé, a légkörbe kerülnek, és a két nagyobb sűrűségi határfelület között libikókáznak. A
légkörben a sűrűségüktől függő, azzal szinkronban növekvő kölcsönhatás miatt ismét egyre
lejjebb kényszerülnek. Minél nagyobb sűrűségűre épülnek a térfogatban kitágult
anyagbuborékok, annál nagyobb átadódó, kölcsönadott részecskelendület kényszeríti őket a
nagy mezők sokkal nagyobb sűrűségű, és ezért az ellenerőt elnyelő tömegközpontja felé. Az
anyag egyre nagyobb nukleonsűrűségre fejlődve eljut a nagy mezők nagy változássűrűségű
központjába, amelyben ismét felbontódik, miközben nagy lendületre gyorsulva a Jet sugárban
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kilövődik. A neutrinó méretűre és sűrűsödő részecske a párkeltéskor a szemből jövő
buborékkal ütközésekor olyan nagy lendületre gyorsulhat, hogy kilövődhet a mezőkből. Ez a
folyamat úgy is kialakulhat, hogy a mezőben egymással szemben forgó anyai és apai
genetikai anyag egymás mellé kerül, és a párkeltésben nagyobb közös sebességre gyorsulva
az egyenlítői ekliptikai spirálon kirepülhet a mezőből. Nem lehetetlen, hogy mind a két
folyamat megvalósul, de míg az egyenlítő felé lendülő részecskepár egyesüléséből ritkuló
sűrűségű nagyobb méretű buborék válik, addig a pólusok felé kirepülő neutronokból egy új
részecske, egy új lélek (vagy lélekpáros) születik. Ez a nagy sűrűségű, de nagyon kicsi
méretű részecskék, az Isten angyalaiként nagy sebességgel átrepülnek a kifelé ritkuló, majd
sűrűsödő rétegeken, és azokon át a velük megegyező sűrűségű vágyak óceánjába, a
mennyországba juthat.
Tehát az anyag egy körforgásban áramlik a nagyobb sűrűségű rétegek között, miközben a
buborék mérete kitágul, kisebb sűrűségűvé válik, majd ez a folyamat is szimmetrikussá válva
ismét kis méretben és nagy sűrűségben végződik. Ez a folyamat, az életfolyamat alatt, a
mezők határrétegeiben, időfolyamatban lefelé, a tömegközpont felé lévő jövő felé megérthető
ok okozati folyamatban fejlődik, majd az anyag kettőségének megfelelően a káosz
birodalmába kerülve a tér és az idő megszűnik körülötte. A Káoszból kiszabadult, a test
terhétől megfosztott lélek, egy szempillantás alatt átkerül a lét sokrétegű szféráin, és a
csillagközi térbe, a vágyak és a mennyek országába kerül, amelybe az örökélet ígéretével
beágyazódik. Az anyag a megérthető folyamat, az élet, a tér és idő nélküli káosz, és a
minden egyszerre történik birodalma között pulzál, kettős életet él. Az egyik életben
minden egyszerre, a másikban mindez nagyobb felbontású, és ezért megérthető
folyamatokban történik.
A nagyon kicsi részecske töredék a nagyobb buborékok közötti nagyobb hézagokban
akadálytalanabbul tud a sűrűbb rétegek felé áramolni. Ez az oka annak, hogy a Földfelszínen
lévő vízrétegekbe kerülő kisebb sűrűségű buborékok felfelé, a nagyobb sűrűségű és apróbb
buborékok irányától ellenkező irányba áramlanak. Rájuk kevesebb leszorító erő, lefelé ható
lendületátadás érvényesül. Mivel a neutrális tulajdonságú, és a töltött részecskék
áramlásirányának az eredője a tömegközéppont, ezért a leszorító erő a lendületet elnyelő
sűrűség szerint szelektál, amely miatt a kisebb sűrűségű buborék felfelé, kifelé vándorol.
Ha egy olyan környezetben van a folyadék, amelyben a közelben nincs jelentős sűrűségi
eltérés, különbség, akkor a gravitációt okozó lendületkülönbség sem tud lényeges
erőkülönbséget létrehozni.
A buborékmezők rétegei között sűrűségi szimmetriafelületek, ekvipotenciális határfelületek
találhatók, amelyek nagyobb változássűrűségű magasabb hőmérsékletű és ezért nagyobb
buborékokból álló részecskeritkább rétegeknek, ütköző övezeteknek tekinthetők. E rétegek
között nagyobb sűrűségű, kevésbé változó, nagyobb sűrűségű rétegek találhatók. A nagyobb
sűrűségű rétegek tehát viszonylagos szimmetrikusan helyezkednek el, amelyek a neutrális
héjaktól kifelé, a csillagközi térrész felé és befelé is megtalálhatók. A nagyobb méretű
anyagbuborékok mindig a nagyobb változássűrűségű rétegek felé áramlanak, amelyekben az
ott lévő anyag az ellentétes lendületirányú részecskéivel ütköztetve elporlasztódik és ezért
lokális vagy/és réteges anyaghiány keletkezik.

A sötét anyag átzuhan a Földön

Index 2004

Newberg magyarázata szerint a bekebelezés során a Nyilas közepéből a Tejút felé áramló
hosszú részecskehalmaz zuhan a naprendszerünk felé, illetve a wimp-részecskék át is
haladnak rajta. (lásd a következő oldalon a, Felfalja a szomszédját a Tejút).
"Ahogy a Tejút megsemmisíti a Nyilast, a törmelék mellett a sötét anyagot is kiszippantja a
törpegalaxisból" - nyilatkozta Newberg, aki nemrégiben olyan csillagokat fedezett fel a Nap
közelében, amelyek ennek a törmelékárnak a részei lehetnek.
A magyarázat szerint bolygónk a rendkívül gyorsan mozgó wimp-áradat közepében áll, és
másodpercenként több milliárd ilyen részecske halad át a Föld (és az emberi testek) minden
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egyes négyzetméterén több millió kilométer-perórás sebességgel. Az a tény, hogy bizonyos
földi ciklusokban (nyáron inkább, mint télen) jobban érzékelhető a jelenség, azzal állhat
összefüggésben, hogy a Nap éppen milyen helyzetben áll a sötétanyag-árhoz képest
Valószínűen arról van szó, hogy a két galaxis-rendszer egymásba fordulásával egy időben
nemcsak az ekliptikai síkok fordulnak egymásra merőlegesen, hanem a kisebb rendszerek, a
csillagok is hasonló módon párosodnak. Csak úgy kerülhetnek idegen galaxisbeli csillagok a Nap
közelébe, ha a két galaxis, vagy csillagcsalád áthalad egymáson. Az azonos térben keringő
rendszerek kisebb és nagyobb energiaszinten is egymásba olvadhatnak, viszonylag kevés
kölcsönhatással áthaladhatnak egymáson, de ez az áthaladás sok esetben a rendszerek
megújulásával és szaporodásával jár. (Moetrius)

Ha a rétegek felé áramló nagyobb sűrűségű, de kisméretű neutrális részecskék nagy
sebességgel a nagyobb anyagsűrűségű helyek felé áramolnak, a kisebb sűrűségű, de nagyobb
térfogatú buborékok nagyobb keresztmetszetű hézagai között átáramolhatnak, amelyek a
nagyobb sűrűségűek lefelé szorulása miatt felfelé, a kisebb sűrűségű változó rétegek felé
szorulnak. E buborékokból épül fel az anyag, ha a neutrális részecskék a buborékot eltalálva,
abba beépülve impulzust keltve a folyamatos változtatással a hőmérsékletet növelve képesek
az anyagsűrűséget alacsony szinten, a buborékokat felfújva tartani. A buborékok
megmaradásának a feltétele, hogy a bejutó lendület impulzusai a buborékot folyamatosan
felfúva tartsák, hogy egyre nagyobb méretre, egyre ritkább közegű buborékká fújják,
miközben e buborék közepén egyre sűrűsödő, egyre több dimenzióban változó nukleonszám
egy esemény és időfolyamatban növekszik. A részecskében ritkábbá váló, azonos tartalommal
nagyobb térfogatra kitágult buborékokat, a gáznemű anyagot tartalmazó rétegek felé
kényszerülnek. Ezek réteges szerkezetűvé teszik a térbuborékokat, amelyekben a nagyobb
sűrűségű, kevésbé változó, és a kisebb sűrűségű időben gyorsabban változó rétegek váltják
egymást. A rétegeket képező közegek buborékjainak a hézagaiban a kisebb egységnyi méretű
habbuborékok e rétegek között szabadon áramolhatnak. A neutrális, apró részecskék
kiáramlása azért következik be, mert a nagyobb változássűrűségű központtal rendelkező
mezőmagok képesek a térben áramló részecskéket felőrölni, felbontani, és ezzel a mezőből a
felbontásnak megfelelő sűrűségű, (nagyobb azonosságú) részbe áramlásukat lehetővé tenni.
Az időben gyorsabban változó mezőkbe jutó buborékok külső rétegeiben folyamatos
sűrűségcsökkenés következik be, a nagyobb méretű buborékok felbontásával, amelyekben
lévő magok egyre sűrűbbé válnak, a gazdagok gazdagodnak a szegények még
szegényebbekké válnak. A mindentől megfosztott buborékok a mennyekbe jutnak, de a
környezeti térnyomás állandóan pótolja, újratermeli e szegény réteget. Ez a pótlás okozza a
mezőkben lefelé áramló, még hívő, ártatlan neutronok kölcsönható lendületével a gravitációt.
A materialista értelmezés itt talán szerencsésebb.
A gravitációs térben a buborékok a nagyobb változássűrűség miatt kisebb sűrűségűvé váló, a
kevésbé változó (nyugodtabb) térrész felé áramolnak, a csillagközi térben a kisebb sűrűségű
fiatalabb buborékok pedig az élménydúsabb, érdekesebb gyorsabban változó rétegek, mezők
felé. Minél közelebb vannak egymáshoz ezek a buborékmezők, annál könnyebben áramlik
feléjük a köztes térbe bejutott kisméretű neutrális anyag, sőt a nagyobb sűrűségű fiatalabb
mezők anyaga átáramolhat, átbugyborékolhat a közelben lévő kisebb sűrűségű mezőkbe is.

Felfalja szomszédját a Tejút

- nav - 2003. szeptember 26., péntek 11:34

Amerikai csillagászok a szomszéd galaxisokból jövő infravörös sugárzás megfigyelésekor felfedezték,
hogy galaxisunk, a Tejút bekebelezi szomszédját, a Nyilast. A Tejútnál tízezerszer kisebb törpegalaxis
már csak árnyéka régi önmagának.
A virginiai és a massachusettsi egyetem csillagászai szerdán jelentették be felfedezésüket, mely szerint
a Tejút szétszakítja, és magába szippantja egyik galaxisszomszédunkat, a nála tízezerszer kisebb
Nyilast, írta a Space.com.
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A kozmikus kannibalizmus tényét eddig jótékonyan elfedte a
köztünk lévő csillagok fénye és a por - a Nyilast 1994-ig nem
is fedezték fel emiatt -, de az hamar egyértelművé vált,
amikor a csillagászok az úgynevezett M típusú óriáscsillagok
infravörös sugárzását kezdték vizsgálni. Ezek a csillagok
sűrűn előfordulnak a Nyilasban, míg a Tejút távolabbi
területein ritkábban találhatók meg.
20. ábra:

A kis sűrűségű anyag buborékok átszivárgása a gravitációs erőteret is kirajzolja. A látható csóva a
megkezdett átszivárgás következménye, amelykor már az átszivárgó buborékok kölcsönös gravitációs
különbséget (áramlási folyosót) okozó árnyékoló képessége biztosítja a részecskecsóva fennmaradását.

A sötét anyag útjában áll a Föld? Index 2004. március 30., kedd 10:50
Egy csillagászokból álló csoport jelentése szerint egy másik galaxisból származó, titokzatos szubatomi
részecskék bombázzák a Földet, írja a BBC.
Az univerzumban egy kilogramm anyagra hússzoros mennyiségű úgynevezett sötét anyag jut, amelynek
alapvető tulajdonságait a tudósoknak egyelőre nem sikerült megismerni, sőt megfigyelni sem - bár
gravitációs hatása alapján egyértelműen léteznie kell. A csillagászok úgy vélik, a sötét anyag az
úgynevezett wimp-ekből (weakly interacting massive particles), azaz gyengén kölcsönható nehéz
részecskékből áll. A wimp-ek kitöltik az űrt a csillagok között és olyan gyenge kölcsönhatásban állnak
a többi anyaggal, hogy tulajdonképpen áthaladhatnak rajtuk, így a Földön is.
Az áramló kicsi buborékok kölcsönhatást fejtenek ki a nagyobb sűrűségű kisebb buborékokra,
amelyeket áramlásra kényszerítve sodornak a Tejút felé. Ez a hússzoros sűrűség egy viszonylag
ritka habréteg sodrását jelenti.

A kevésbé változó rétegekbe kilőtt, nagyon kis méretre kompresszált (bontott) apró, akár a
Wimpeknél is sokkal kisebb méretű buborékok, szétszóródó részecskék egy része az időben
gyorsabban változó mezőkbe, rétegekbe kerül, abban kölcsönhatás közben változási sorozatot,
folyamatot okoz, és miközben egyre alacsonyabb energiaszintű impulzusokban, a térben és az
idő eseményfolyamatában fraktálszerűen szétterül. Az időben gyorsabban változó mezőkben a
környezetnél kisebb sűrűségű buborék rétegekben a gravitációs gyorsulás, és a nagyobb
lendület kialakulása miatt a nagyobb ütközési energiák átalakulásakor, a nagyobb hőtermelés
és kitágulás miatt rugalmasabb, gáz halmazállapot alakul ki. A változások terjedésében, a
buborékteret kitöltő közegek, (rétegek), sűrűségi és halmazállapotától, és a buboréktér
változássűrűségétől is függő információval bíró részecskeenergia lassulást, és ezzel időbeli
késedelmet, esemény és változás megkülönböztetési lehetőséget, folyamatot tesz lehetővé.
A tér tehát mindig anyaggal volt kitöltve, és ha ez nem homogén és változatlan, tehát nem
hideg, akkor folyamatos állapotváltozásnak, átalakulási sorozatnak, folyamatnak kell benne
történnie. Az ilyen térben a sűrűség és a lendület képes felgyorsulva helyileg is áthelyeződni,
szétszóródni. Az ilyen tér képes, a nagy azonosságú állapot, és a folyamatban változó állapot
között pulzálni. Ha az eltérés, a helyi állapotok mássága, a különbség kialakul, az a teret
csendes, viszonylag nyugalomban lévő tartományokra, határrétegekre, és a pulzáló viharos
változású, a határfelületek feszültségét levezető, pufferoló, örvényes mezőrendszerekké
differenciálja. E mezőkben (térrészekben) a változás időnek tekinthető sorozatban,
megkülönböztethető oksági folyamatban és nem egyidőben történik. A csak kisebb ritmusú
események megkülönböztetésére alkalmas, életszerűen változó megfigyelők képesek a feléjük
jövő, erősödő, bontó tendenciájú, rajtuk a bomlasztás felé változtatni képes hatások jelentős
részét felismerni, semlegesíteni, a változás vad viharainak a rendezettséget rontó hatásait
magasabb rendezettségű életfolyamatban kompenzálni, és rendezett ellenhatással visszaverni.
A térváltozásokkal szemben kétféle védekezési lehetőség alakult ki. Vagy csatlakoznak a
térbuborékok az eggyé vált végtelen óceánhoz, az Isten Paradicsomi lehetőségéhez, és
egyformán, sorsazonosságban megosztják, elviselik, közvetítik az élő részecskéket ért
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változást, vagy kiválva e paradicsomból gázburok ruhákba öltözve fékezik a hozzámérhető
energiájú atrocitásokat, a térben ütköző, lendületirány ellentétbe került részecskemezők
impulzusokban érvényesülő támadásait. Az eggyé vált folyadéktér a hozzá csapódó
törmelék, sziklák és anyagmezők átadott lendületét azonnal felveszik és elosztják a folyadékot
alkotó részecskék között. Itt a változás sokkal gyorsabb, majdnem egyidejű és nem időben
zajló folyamat. Az ilyen tengernek, szilárd részecskékből álló mezőknek ütköző anyag nem
sok rezgéssel járó magas frekvenciával, hanem a nagyobb energiaszintű, de ritkábban történő
kölcsönhatási becsapódások miatt alacsony frekvenciájú rezgést, nagyon mély hanghatást
eredményez. Minél nagyobb egy buborékrendszer, annál nagyobb idő és tér áll a
rendelkezésre a benne utazó, keringő anyagnak arra, hogy a buboréktér falába ütközzön, és
ezzel alacsony ritmusú dobolásszerű hangot keltsen.
Szilárd héjú részecskebuborékokból álló nagy sűrűségű közeg, amelybe
a fő változási tömegközpont körül keringő mezők a tömegüktől függő
centrifugális erővel tudnak bemerülni. Az ellipszis pályákon, a
különböző sűrűségű rétegeken befelé haladva, a közeg a nagyobb
változás sűrűség miatt magasabb hőmérsékletre és folyadék állapotba,
még beljebb lévő réteg gáz állapotba kerül.

21. ábra:

Különböző sűrűségű gáz
állapotú térrészek,
gömbrétegek

A buboréknak
a környezethez viszonyított
áramlási iránya

A buborékrétegekben keringő mezők a buborék
falának, a sűrűségi határfelületnek csapódáskor
kis frekvenciájú rezgést keltenek, amely a mező
és a buborékhely méretétől, lendületétől függő
kinetikai erő átadással alacsony frekvenciájú
basszus hangot, alacsony frekvenciájú rezgést
eredményez.

Szubbasszus jön a fekete lyukakból
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Brit csillagászok a Chandra röntgenteleszkóp segítségével felfedezték a világegyetem
legmélyebb hangját, mely a Perseus csillaghalmaz központjában lévő fekete lyukból jön. A
fekete lyuk által kibocsátott B (vagy aisz) hang emberi fül számára nem hallható, mivel 57
oktávval mélyebb a normál C közelében található hasonló hangnál.
"Korábban már megfigyeltük a fekete lyukak által létrehozott bámulatos mennyiségű fényt és
hőt - mondta a kutatás vezetője, Andrew Fabian, a cambridge-i csillagászati intézet
munkatársa. - De most észleltük a hangot is." A hanghullám billiárdszor (milliószor
milliárdszor) mélyebb az emberi fül számára hallhatónál, írta a Space.com.
"A perseusi hanghullám jóval több, mint csupán a fekete lyukak újabb érdekes sugárzása mondta Fabian munkatársa, Steve Allen. - Ezek a hanghullámok megadhatják a választ arra,
hogyan fejlődnek a csillaghalmazok."
Hangok mindenhol
A nagyjából 250 millió fényévnyire lévő Perseus klaszter valójában egy ikerhalmaz, melynek
két részét egy fekete lyuk tartja össze. A csillagászok egyébként nem lepődtek meg igazán
azon, hogy a fekete lyuk erős szubbasszus hangot bocsát ki, ugyanis annak ellenére, hogy a
fekete lyukak, (A befelé áramló környezet áramlási gyorsaság miatt, a szerző) sűrűségük miatt
gyakorlatilag láthatatlanok, környezetükben mégis sokféle sugárzás fellelhető, a
rádióhullámoktól a látható fényig és a röntgensugárzásig. Ezek az elektromágneses hullámok
mind fénysebességgel száguldanak. A most felfedezett hanghullámok is hasonlóak, azzal a
különbséggel, hogy jóval lassabban terjednek. Más kutatások is megerősítették, hogy a fekete
lyukak körüli tevékenység - ami csaknem fénysebességre gyorsítja a gázokat - sok
hanghullámot hoz létre. A hangok az univerzumban gyakorlatilag mindenfelé föllelhetők, a
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naprendszerünkben is kimutathatók a mágneses mezők röntgensugárzásából. Még a Földnek
is megvan a maga hangja, állítják a kutatók
és a sokkal kisebb részecskéknek is, amiként a határfelületeiknek ütköznek. Ezek a hangok
a bolyongva keringő nagyobb tömegű mezők nagyobb sűrűségű határfelületeknek
csapódásai, amelyek a csillagtéri nagyobb sűrűségű közegben és a ritkább és ezért dobként
működő buborékban az ütközés pillanatnyi idejére felfutó nyomásnövekedést hoz létre. A
tömeg rezgése határozza meg a basszus frekvenciáját, amelyet a buborék a dob
membránjához hasonlóan felerősít. Míg a sűrű közeg azonnal elvezeti a nyomásnövekedést,
a buboréktérben a nyomáshullámok visszaverődései alacsony frekvenciájú, csillapodó
rezgést okoznak.
Az űrben keringő aszteroidák, nem élesek, kopottak, lekerekítettek. A szilárd nagy tömegű, de
gázburok nélküli testek a gáz állapotú mezők külső határfelületén lévő szilárd részecskéket
tartalmazó folyadékban gördülés közben lekopnak, lekerekítődnek. A mezők a nagyobb
sűrűségű határfelületeknek ütődés miatt forognak, bolyonganak.

Az eltérés és változás összefüggése:
A tér észleléséhez változás és eltérés kialakulása kellett, amely egymást szülő princípium.
A változás eltérést, az eltérés, változást vált ki. Az Univerzumban lévő térben a változás
buborékjai között alacsony változású homogén és hideg tér (rétegek) található. Ez a Yin és a
Yang egymást kiegészítő, de egymással szorosan összefüggő térrészek egymásba alakulása.
Kezdjük az eltérés kialakulási lehetőségével. Erre a jelenlegi ismeretünkben nincs
információnk. Ha kezdetben minden azonos volt, akkor ennek az azonosságnak a
megváltozása váltotta ki az eltérést. Ha már volt eltérés, akkor ez szükségszerűen változáshoz
vezetett. Ahhoz, hogy a megismert Univerzumunk kialakulhasson, az eltérésnek, bármely
kicsi értékben, különbségben valósult is meg - eredendően és örökké jelen kellett lenni. Ha az
eltérés határozta meg a teret, a másság elkülönülése esetén az ilyen térnek határai vannak, de a
másság keveredése esetén az ilyen tér réteges szerkezetű és akár végtelen is lehet.
Az Univerzumunk folyamati akkor érthetők meg sikeresen, ha a teret kitöltő másság és a
változás állandó jelenlétét, örökös mivoltát elfogadjuk. A megismert univerzumbeli
eseményeket jobb, ha eredendő kezdetre, az ezt követő múltra, a jelenre és az ebből fejlődő
jövőre szakaszoljuk. Ez megkönnyíti a tér változásának a megértését, mert a jelenünket
tartalmazó határfelületet kívül határoló, elszálló múlt, és a belülről határoló, a jelenünk
felszíne felé jövő, jövő, a fejlődő és eseménysorrendben következő, megerősödő változás, a
környezetet a múltat a jelent és a jövőt tartalmazó egymásba ágyazott rétegekre egyszerűsíti.
(Az egyidejűleg játszódó idő lehetősége az ötödik dimenzióban és a Szintézisben bővebb
kifejtésre került). A mi szempontunkból nincs jelentősége az eredendő kezdet kutatásának, a
jelen megértését ennek az eredményre nem jutó vizsgálata csak megnehezítheti.
A csillagközi térben azonnal és jelen időben, pillanatszerűen terjedő változás, a
buborékterekben sokkal lassabban, az egymás utáni eseményeket megkülönböztethető, időnek
tekintett sorozatokban, oksági rendben történik. Míg a külső környezetben csak jelen idejű a
változás, minden egyidőben észlelhető, addig az időben és sorrendben egymást követő
változásokat lassabban változó nem azonos események egymást követő sorozatként észleljük.
E sorozatokban a jelen pillanatban észlelt hatások megkülönböztethetőek.
A jelen valóságunk egy sokféleképpen játszódó összetett és sokszorosan visszacsatolt
folyamat, amelyben a megtörtént dolgokból (előzményekből) kifejlődött, a jelenben, most
történő dolgok, és az ebből a későbbiekben fejlődő jövőbeni események együtt képezik a
sokdimenziós valóságot. Ha a megértés útját végig akarjuk járni, a kezdeti vallások példáját
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kövessük, és hagyjuk ki a folyamatból a két szélsőséget, a teljesen soha meg nem érthető
kezdetet és a meg nem ismerhető véget. Foglalkozzunk a megérthetőbb folyamatokkal,
amelyek összefüggései az ismeretlenség homályát a jelen megismerését segítő fényre cseréli.
A megértés érdekében el kell különítenünk a hatás keletkezését kiváltó eseményeket, (az
impulzusokat, mint a későbbi események okát, és a folyamatban az impulzus esemény
következményét, okozatát. El kell különíteni a hatás átadódását eredményező folyamatokat, a
kölcsönhatás lehetőségeit és a hatást közvetítő, hordozó közeg állapotainak a változás és
változtató képesség, az információs energia továbbítás lehetőségeire befolyásolt hatásait.
A közeg változással szembeni ellenálló képessége, attól függ, hogy a struktúráját is
meghatározó egységnyi részecskéi közötti mekkora az összetartó erő, az azonosság, és ezek
mennyire veszik fel a környezeti változás egymás utáni ütközéseit, a becsapódó részecskék
frekvenciáit. Ha a részecskék eredő tulajdonsága nem neutrális, tehát kevésbé szimmetrikus,
akkor e részecskéknek nagyobb szükségük van az őket szimmetriába hozó, tartó társakra, e
nélkül befolyásolhatók, csak a térben és az időben sodródók. Az azonos környezeti sűrűség
magas szimmetriájú közeget eredményez, amelyben bármely irányú hatást az ellenkező irányú
azonos lendület és nyomásértékű hatás ellensúlyoz, de valószínűbben az ilyen közeg abszolút
hatásáteresztő szupravezető, ellenállásmentes áramlást tesz lehetővé. A lebomló
buborékmezők egységnyi lélekmaradványai végtelen magatehetetlen, ellenállásra már nem
képes sűrűségűvé válnak, és a fizikai léttől megfáradtan már nem képesek az energia
áramlását gátolni, nem képesek fizikai ellenállást támasztani. Az ilyen közegben nincs
gravitáció, térerő differencia, a tér hatásegyensúlya izotróp. Ha eltérő sűrűségű részecskékből
szerveződik egy mező, akkor a tér izotróp jellege megszűnik, mert a nagyobb
változássűrűségű térrészekben, a mezők központján nem tud áthatolni a környezeti változás
impulzusaiban keletkező, a többségtől leszakadó részecskefelhő, az ilyen térben
kölcsönhatásba kerül, megváltozik és módosul, a szimmetria sérül. Az ilyen változó téren
áthaladó részecskék szimmetriába hozó párjai a kaotikus tér torlódásaiban késedelembe esnek,
eltérülnek, amely lendületdifferenciát eredményez a térrész árnyékolt szélén lévő részecskék
között, amelyek ez miatt gravitációs esőként a tér tömegközpontja felé kanyarodnak.
A szimmetriahiány egyben meghatározza a közeget alkotó részecskék, a térszereplők
egymáshoz és másokhoz való kötődését és viszonyát. Lényeges, hogy a nagy
szimmetriahiánnyal rendelkező részecskék kapcsolódási igénye, kötődése szélesebb körű. Az
ilyen szimmetriahiányos, forgásba jött és ez miatt megszédült, töltötté vált részecskéknek
alapvető szükségük van a tulajdonsághiányaikat kiegyenlítő képességű, szimmetriába hozó
társakra, ezért általában inhomogén, de nagy erővel összekapcsolódó csoportot, a közepén
nehezebben áthatolható maggal rendelkező buborékokból álló halmazt eredményeznek. Az
ilyen anyaghalmaz, (közeg) nagyobb ellenállást fejt ki az állapotot megváltoztató hatásokra.
A legnagyobb kötőerővel azok az egymást kiegészítő struktúrák, szerveződések
kapcsolódhatnak össze, amelyek térpárhuzamosa, anyagi struktúrája nagy felületű, de
egymást kiegészítő, azaz pozitív negatív mintát képező két félből áll.
22. ábra:

Az ilyen térkitöltési struktúra egymást
kiegészítő azonossága magas, az együttesen
kitöltött tér stabil. Ez az inverz
szimmetriatulajdonság a térbeli struktúrákra,
az anyagként ismert halmazokra is érvényes.
Amelyik részecske ilyen pontosan hozzáillő
kiegészítő tulajdonságú párra talál, az a
változásban csendesül, megnyugszik.

A nagyobb töltéssel, eltérő tulajdonságokkal, érzelmekkel, egymást kiegészítő mássággal
összekapcsolódó anyagmezőknek a változással szembeni ellenálló képessége sokkal nagyobb,
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mint a kevés töltöttséggel rendelkező, neutrálisabb tulajdonságú, homogén és nagy
azonosságú, egyforma buborékokból álló változó eggyé vált térré. Ez a tétel nemcsak az
alacsony energiaszintű anyagra, hanem az emberekre és az élő szerveződésekre is érvényes.

A dimenziók (a tulajdonsági jellemzők) kialakulása:
A feltételes mód állandó ismétlésének az elkerülésére a fogalmazás elbeszélés jellegű.
Az eltérés talán csak egy pontszerű mássággal kezdődött, talán csak egy buborék
kialakulásával, az ősközeg sűrűségének a megváltozásával. Ez a másság és kezdeti buborék a
tér változásához, az anyag kialakulásához és élővé válásához vezetett. Az anyag egy élővé
vált, életre kelt, összetett struktúrába épült változó rendszer, amelyben eltérés alakult ki. A
változás dinamikussá válása után az eltérővé vált anyag összekeveredett és ezzel egyre
bonyolultabbá vált. A változás egyre erősebb hullámai strukturálták a teret, amelyben az
egyre nagyobb amplitúdójú változás habja a kialakult határfelületek határai mögé keveredett.
23. ábra:

Az eltérés, a változás buborékának a kialakulása és kiterjedése:

A kétdimenziós felületi másság, az eltérés kialakulása határfelületet hozott létre a
megváltozott tér és a korábbi állapotú tér között. A kitáguló gömbhullámon szétterülő
változás határfelülete a gömb átmérőjének a növekedésével egyre jobban a síkhoz közeledett.
Ha homogén szerkezetű volt a tér, ami az ősrobbanás-szerű átalakulások között valószínű,
akkor a változás nagyobb sűrűségű hulláma gyorsan szétterjedt, de ezt a hiány hulláma is
követte. A változás a korábbinál nagyobb értékkülönbséget, növekvő eltérést hozott létre.
Ha a tér kezdetben sem volt homogén, akkor az eltérés szükségszerűen differenciálódott,
amely a tér lokális rugalmasságától is függően, a helyileg változó, eltérő többlet és hiány
felhalmozódását, a szélsőségek felé fejlődését eredményezte. Érdemes felfigyelni arra, hogy
először mindig két egymást kiegészítő részre bomlik a tér, egy negatív- pozitív értékű párosra.
Ez az értékeltérés csak a korábbi állapothoz, az átlaghoz viszonyítva negatív vagy pozitív,
többletet és hiányt tartalmazó inverz szimmetriában álló részre, amelyek csak az átlag körül
maradt anyagrésszel együtt képeznek egy stabilabb egységet, egészt.

24 és 25. ábra:

A 3 dimenziós strukturális másság kialakulása, a habosodás:
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A változás a statikus állapotot a dinamikus lendületre cserélte. A lendületbe jött részecskék
nem álltak meg a közeghatároknál, hanem átlendülve a közeghatáron, eltérő sűrűségű
buborékként a megváltozott közegbe került. Az egyre nagyobb amplitúdójú hullámok
csúcsára került, nagyobb lendületű cseppek leszakadva az eltérő sűrűségű közegbe
keveredtek, összeütköztek és vegyültek egymással. A két eltérő sűrűségű közegben
buborékok jelentek meg, amelyek az eltérő sűrűségű rétegeket elválasztó határfelületen egy
harmadik féle, mindkét korábbi térrésztől eltérő sűrűségű rétegbe szerveződhettek.
Ez a folyamat az impulzuskor is kialakulhat, amelykor az azonos sűrűségű, de egymással
ellentétes irányban áramló, és ez miatt összeütköző részecskeanyag impulzuspontjában, a
korábbi sűrűséghez viszonyítva egy pozitívabb nagyobb részecske sűrűségű pozitron térre, és
a körülötte szétporlódó, a kezdeti állapothoz képest negatív részecskesűrűségű, a környezeti
teret ritkábban kitöltő elektronokat tartalmazó térrészre osztotta. A változással kezdődött
másság, az eltérés helyi növekedése az átmenetet, az elválasztást és összekötést jelentő,
kezdetben még sík határfelületet egyre jobban eltorzíthatta. A torzulás miatt az a korábbi
átlagos állapothoz, a nyugvó állapothoz képest a x, y, és z koordináták mentén időben változó
folyamatban hullámozni kezdett. A helyi energiaszint változás egyre nagyobb amplitúdókat
kelthetett, amelyben az elmozduló felületi eltérés kialakulása miatt, a változás sűrűségétől is
függő hőtöbblet alakult ki. A hőmérsékletváltozás halmazállapot változást eredményezett, a
korábbi homogén közeg folyékonyabbá vált, a határfelület nagyobb változású rétegében
elporlott, szublimált vagy elgőzölgött. A nagyobb sűrűségű közeggel kitöltött térrészben
habosodás kezdődött, míg a kisebb sűrűségűvé vált térrészbe nagyobb sűrűségű folyadék és
szilárd részek keveredtek. Az eltérő sűrűségűvé vált anyag keveredni kezdett, és az ősanyagok
létrehoznak egy a korábbi tulajdonságaikat ötvöző kevert térrészt, egy mindkét fél
tulajdonságait részben tartalmazó utódot.
Az ilyen térben, az energiaszint változás reciprok. Érdemes észrevenni, hogy az ilyen
határfelülettel elválasztott zárt térben, ha az energiaszint az egyik térrészben nő, a másik
térrészben csökken, a két térrész átalakulása egymástól is függő. Ha a változás miatt a
hőmérséklet és a nyomás az egyik térrészben növekedett, ez áramlást eredményezett, amely a
sebesség növekedése és a nyomás csökkenése miatt arányos lehűléssel járt, a változás eredője
csak pulzált, de az energia összességében nem emelkedett. Az ilyen inverz szimmetria, a
szilárd héjú buborékokból álló folyadékban nagyjából állandó energiaszintet, csak változó
határfelületet és azonnali (longitudinális) hatástovábbítást eredményez. A különbözet nagyobb
részét a rugalmasabbá vált, kisebb sűrűségű térrészek kiegyenlítették. Ha a változó felületen
az egyik térben az x koordináta nő, a másikban egyidejűleg csökken, de ez a csökkenés még
nem tartós energia eltérés, csak a helyzeti potenciál, az eltérés, a különbség pillanatszerű
változása. Azt is mondhatjuk, hogy az ilyen térrészek statikus jellemzői, a három térbeli
dimenzió eredőfüggvénye és tulajdonságai, az átlagos érték körül, egymás utáni események
időrendjében, reciprokban változnak. Ha az eltérő közegek folyadék állapotban vannak, akkor
a folyadéknyomás a két térrészben viszonylag állandó, minden irányban közel egyenlő. Ha a
folyamatban az energia hullámzása a helyi összegződések miatt lokálisan jelentős eltéréseket
vált ki, a tér nemcsak a statikusan a helyzeti értékekben változik, hanem az idő függvényében
is vizsgálható, sorozatot képező dinamikus változási folyamatba kezd. A tér dimenziós
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eltérései, a lehetséges térállapotok, közegállapotok lehetséges összetételű variációi, a
jellemzők tulajdonságai a folyamat előre haladtával szaporodnak. Helyileg eltérővé válhat a
nyomás, a hőmérséklet és a korábban homogén állapot, a szerkezeti struktúra, a mintázat is.
Ilyen változás történhet két rugalmatlan, de egyes tulajdonságaiban dinamikusan változó
közeg, pl. folyadékok közös határán, ha az eltérő közegek helyi állapotai, tulajdonságai
folyton mássá válnak. Az összenyomhatatlanként ismert folyadékok felületi hullámzása a
változássűrűség különbségtől is függően eltérő típusú és sűrűségű, de egymástól is függő
másféle térállapotokat alakíthat ki, újfajta vegyes és átmeneti tulajdonságú közeget hoz létre.
Ha az eltérő közegek határán a változás növekszik, a hatás átadódás is eltérővé válik a
homogén közegben terjedő hatástovábbítástól. Az eltérő tulajdonságú anyagban a súrlódás és
a hőmérséklet, a 18. ábrán bemutatott golyók egymáson történő kényszerű alakváltozása,
elmozdulása miatt is nőni fog. Ha a közeg alacsony olvadáspontú, vagy/és alacsony
forráspontú folyadékokból áll, akkor a változás buborékjai hamar megjelennek a kétféle
változássűrűségű anyagot tartalmazó térrész határfelületein, megindul a habosodás, az
összetettebb keveredés. Ha a közegek anyaga és egységei az egymáson elmozdító feszültség
vagy lendületerő hatására a változásban feltöredeznek, felaprózódnak, szükségszerűen
halmazállapot változáson mennek át. Ha a kezdetben nagy sűrűségű, szilárd anyag, rugalmas,
gázszerű anyaggá, finom porrá, (gőzzé), gázzá alakul, akkor a korábbi statikus, egyidejű,
azonnali változás lehetőségei kiegészülnek, vagy kicserélődnek a dinamikusabb változási
lehetőségekkel. Ha a változással melegített folyadék eléri a forráspontját, a folyadék
részecskéiben a feszültség növekedésével az összetartozást biztosító erő, az azonosság
csökken, a feszültség a másság érzése növekszik. (Ha az összetartozást biztosító erő a külső
környezeti tér részecskéinek a nyomása, akkor az anyagtenger körüli térben már aktívan változó
térnek kellett lennie. Élő anyag esetén az azonosság érzelmi eredője biztosíthatta a gravitációt ).

A hőmérsékletnövekedés nemcsak térfogati kitágulással jár. Ha az eltérő közegben a közeg
tulajdonságai megváltoznak, annak a hővezető, nyomástűrő képességei, viszkozitása is
változik, amely miatt a határfelületeken hullámzó, változó amplitúdójú értékek a
határfelületre merőleges irányú lendületértékekben is eltérőkké válnak. A változásba jött
anyag határfelületre került részecskéit, a mellettük lévő részecskék (a környezet) pulzálásának
a dinamikai változásból fakadó, kölcsönható kinetikai lendületével a legközelebbi nagyobb
sűrűségű, az ellentétes irányú lendületerőt jobban elnyelő, árnyékoló határfelület felé
kényszeríti. A határfelületen lévő részecskékre ható, korábban csak az összetartozást biztosító
azonossági, egyensúlyban lévő erő változni kezd. A Yin és a Yang egymást kiegészítő
változása elkezdődik. Hol a dinamikus lendületerő, hol az azonossági kötőerő a nagyobb. Ha
a szélsőséges lendületnek kitett hullámcsúcsokon, a lendületerő meghaladja az azonossági
kötőerőből fakadó értéket, akkor a hullámcsúcsról a gyenge láncszemnél részecskék válnak le,
amelyek megtartva az eredeti tulajdonságaikat, buborékot alkotó közösségként
belekeverednek az eltérővé vált közegbe. Lásd a 25. ábrát. Ha mind a két eltérő sűrűségű, de
egymásban nem oldódó (csak keveredő) kezdeti folyadék (az eredet közege) olyan kicsi
méretű, egymáson könnyen elgördülő részecskékből áll, amelyek pici folyadék buborékokat
alkotnak, akkor a két eltérő folyadék térfogati értéke kezdetben nem nagyon változhat. A
gőzzé és gázzá válás, azaz ritkább közeg csak azon az áron jöhet létre, ha egyidejűleg inverz
mennyiségű nagyobb sűrűség is kialakul. Ha a két közeg tulajdonsági eredője eltérő, akkor a
feszültségtűrés és a halmazállapot változás sem azonos értéknél következik be. A térfogati, és
a hőmérsékleti arányok ez esetben változhatnak. Ha az egyik anyag változással szembeni
tűrőképessége kisebb, akkor az, hamarabb forrhat fel, benne gőzbuborékok válhatnak ki. A
kevert tulajdonságú utód anyagoknál köztes állapotok és köztes tulajdonságok (jellemzők)
alakulhatnak ki. Bármely változás, tulajdonság módosulás következett be, az állapot változás
inverz megfelelője is kialakult. Ezek a fordított tulajdonság átalakulások csak zárt
rendszerben következhetnek így be. A változás együttváltozó párokat alakított ki, amelyben a
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nagyobb sűrűségű anyagi buborékoknak kialakulása ellenkező sűrűségű, kiegészítő
tulajdonságú, azonos genetikai információval rendelkező (őrző angyal) párt hozott létre.

A változás azonban nemcsak az inverzben változó párhoz viszonyítható, hanem a nagyobb
azonosságú, és majdnem azonosan, analóg módon változó környezeti buborékokhoz is.
Az egymáshoz hasonló folyamatban változó részecskék átalakulása sok apró dologban
eltérően alakult, a részletekben, nagyobb felbontásban a másság is észrevehetőbbé vált.
A változás hatására az egyik anyag buborékosodása, elgázosodása, felbomlása valamivel
előbb következhet be, és a helyi hőmérsékletnövekedésének a következménye a nyomás
szétterjedő növekedése. A három dinamikus tulajdonság, függvény jellegű változásba kezd,
amelynek az eredője változatlan. Bármelyik tulajdonság változik, a függvénybe kapcsolódó
tulajdonságok azt mindig közös eredőn tartják. A gáztörvény ezt a függvényt állapítja meg.
P*V=t*N (gázállandó) A törvény a nagy azonosságú folyadékkal és a szilárdan körbezárt terekben is érvényes.
Az egyensúly megmaradásának az, az ára, hogy a kisebb sűrűségű, a pufferoló anyagban a
változást kompenzáló másféle energia átalakulás, eltérő tulajdonságváltozás menjen végbe.
A tulajdonság változások összefüggnek, és ilyen összetett függvénybe kapcsolódó dimenziók
(tulajdonságok) módosulása, a kiegészítő tulajdonságokban csak reciprok lehet.
A keresett egyesített elmélet egy olyan összetett függvény, amelyben bármely
értékváltozás más tulajdonságok inverz változásában a szimmetria körüli értéken
maradó eredőt képez. Ez az eredő azonban nem a lokális kis tér eredője, hanem a teljes
rendszer, a nagyobb lény, az élő mindenség, az Isten szimmetria eredője. Az eredő a kisebb
egységeknél nem teljes, a képességhiány a kis egységnél magas, az ilyen egységet kiegészítő
állandó értéke magas. Tehát az univerzális állandó értéke nem fix, hanem a viszonyítási
alaptól is függő. Minél nagyobb tömeg épül egybe egy mezőbe, minél nagyobb tömeget
képeznek az egybeépült részecskék, a teljes szimmetriájukhoz szükséges tulajdonsághiány, az
ő Univerzális állandójuk kicsi. A tömeg csökkenése felé a kiegészítő hiány, a képesség és a
tudásnak annál nagyobb része hiányzik. Ahhoz, hogy kisebb tömegű mezőre teljes
szimmetriát eredményező egyenletet kapjunk, viszonylag nagy Univerzális állandóval kell
számolnunk.
Az energia átalakulások eltérők is lehetnek, a halmazállapot változás, a nyomás, a lendület, a
sűrűség és a hő egymásba átalakulásának a különböző változatai. A lényeg, hogy az eltérő
állapotúvá vált közegben a változó tér eredő egyensúlya nem sérülhet. A változások
eredőjének az összetett szimmetria szabályának meg kell felelni.
Míg a statikus dimenziók csak beazonosítják a tér valamely lokális pontszerű részét, addig a
dinamikus tulajdonságok e térrész eltéréseinek az időben történő egyensúlyi állapot körüli
váltakozását, és a viszonyuk, az arányuk változását is meghatározzák. A dinamikus változók
már nemcsak egy pontszerű koordináta változásának a leírására alkalmasak, hanem önálló
térfogattal levált lokális térrészben lévő egységek halmazának a sokfüggvényes változására is.
Az ember által is felismert állapotjellemzők, az eltérő tulajdonságúvá vált részecskék
egymáshoz és a tér többségét kitevő másképpen változó közeg sokfüggvényes
arányváltozásának a leírására is alkalmassá váltak. A tetszés szerint megválasztható térrész
állapotváltozása csak egy átlagértéket eredményez, a teljes szimmetriától való eltérés átlagát.
Ez a térállapot, a tér lokális részének az állapota egy kevésbé elismert tulajdonság, a
felbontási arány ismeretében egymástól eltérően, de összetett szimmetriában álló függvény
szerint az átlagos érték körül változik. A térben a változás hullámzik, csak nem két
dimenzióban, hanem a lehetséges jellemzők és tulajdonságok valamennyi dimenziójában.
Az élet egy egyensúly körül zajlik. Az egyensúly egy gazdálkodás az energiával, a túl sok és a
túl kevés között. A mérleg mindig legalább két serpenyőben, két egymást kiegészítő
halmazban változik ahhoz, hogy az egyensúly lokálisan megmaradhasson. Ha valamely
serpenyőben változás keletkezik, a másik serpenyőnek is változnia kell, hogy a mérleg nyelve
a tűrhető változásnak alkalmas tartományban maradjon. Ha nagy tömeg változik az egyik
oldalon, a másikon erőkar kell vagy lendület. Ha adóság keletkezik a változásban, a mérleg
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serpenyőjében egy feljegyzés születik, egy információ az adóságról. Mint a kettős
könyvelésben. Ha az adóságot, a kölcsönt megfizetik, az információ, a tartozás jóváíródik, az anyagi
adóság a hitelező mezőnek visszaadásra kerül. A mezők minden változása, adósága információs
energiaszinten feljegyződik, és az adóság előbb, utóbb, legkésőbb az élet égén rendeződik.

Newton az ember természetes felbontóképességére alapozott függvényrendszert alkotott,
amely e felbontáson remekül működött. A felbontási lehetőségünk növelésével más
frekvencián változó, eltérő sűrűségű közegeket, és e frekvencián változó élő szerveződéseket
is megismertünk, de a tudomány most-már óvatosabban fogalmazott. Az atomi szint alatti
tartományban megismert kvantumvilág leírására a Newtoni törvények már nem bizonyultak
elég pontosnak. Einstein és kortársai e felbontásnál is alkalmazható összefüggéseket is
feltártak. A felbontási lehetőségünk azonban tovább növekedett, és eljutottunk a
határozatlanság lehetőségéhez, amelykor el kellett ismernünk, hogy a részecskék összetett
állapotát tetszőleges felbontásig nem ismerhetjük meg. Eljutottunk a statisztikai jelenlét, az
átlag és a térállapoti eredő függvényéig. A tudományos kutatók még óvatosabbak lettek, de
elmulasztották annak az elismerését, hogy az anyag általunk kis egységének tekinthető
részecskéi az emberi élethez hasonló, analóg életfolyamatban változó élő rendszernek
tekinthető. A sokféle energiaszinten, eltérő frekvencián, hasonló arányokkal de nagy
azonossággal változó élőrendszerek rendszeresen ismétlődő periodikus folyamatai nagyon
hasonlóak, de csak analóg hasonlóságúak. Ha a felbontást növeljük, a látszólagos azonosság
csökken, a másság felerősödik. A nagyobb felbontásban addig nagy azonosságú kép, a vonzás
és az együttérzés keltője megbomlik és a másság és az ellentét észlelése is erősödik.
(A következő oldalakon ez egy gondolati kitérővel nagyobb kibontásra kerül, érdemes egy
másik aspektusból is megközelíteni).
Az azonos energiaszinteken viszonylag közeli frekvencián nagy azonosságú, életszerű
folyamatban változási sorozatok zajlanak, amelyekkel analóg folyamatok kis térben nagyon
gyors, nagy térben lassú változású, periodikusan megújuló életfolyamatokat alkotnak. A kis
térben zajló folyamatokat a mikrokozmoszként és mikro-evolúcióként, a nagy térben a
makrokozmoszként és makro-evolúcióként ismerjük. A folyamatokban az idő egy reciprok
értéket képez az energiaszinttel, amelyben a gyors folyamatok (relatív) kis energiaszintje
és a lassú folyamatok magas energiaszintje a téregység átlagára vonatkoztatva
valószínűen univerzális állandó. Ez jól szemléltethető, az önálló vonatkoztatási rendszernek
tekinthető mezőkben kialakuló határrétegek változássűrűségének az azonosságával. E
mezőkben az életpiramist képező mezőrészletek, életszférák szeletein átmenő változtatóképes energia, a változás is egyenlő. A mezőket határrétegekre osztó határfelületek közötti
életszférákban az átbocsátott, áthaladó változás, a változtató képességgel átjutó élőtömeg
energiájának az átlaga, a változás átlaga a rétegekben egyenlő.
26. ábra:
A
B
C
D
E

Az egészséges mezők életszféráiban az
időegységre jutó változás, az áthaladó
energia mennyisége állandó, az
átbocsátó keresztmetszetre jutó változás
ezért reciprok. A kis keresztmetszeten
rövidebb idő alatt nagyobb sebességgel
átjutó, adott változtató képességgel bíró
élőtömeg áthaladó mennyisége és az
általa okozott változás a nagyobb
keresztmetszeten átfolyóval nagyjából
megegyező.
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Az E szférán a mezőbe bejutó élőtömeg, változtató-képessége azonos a D, a C, a B és az A
szférákkal. Ha az élőtömeg a változtató-képességű energia a mező központjában megrekedne,
a mezőközpontban a változás az ,,egekig,, szökne, kaotikussá válna, és a mezőben
felhalmozódó feszültség miatt felrobbanhatna. Ez egészséges élőmezőben azért nem
következik be, mert a mezőkben és az életszférákban eloszló, áthaladó változás
mennyiségének az átlaga a külső veszteség leszámításával állandó. A mezők belsejében az
időre jutóan nagyobb változásban felőrlődő, részecskék olyan kisebb méretű de a bejutóval
azonos mennyiségű energiát, változtató-képes (élő)-tömeget képeznek, amely a kis mérete és
a megszerzett nagyobb lendülete, a kiáramlási sűrűsége, frekvenciája miatt mennyiségi
szinkronitásban (átlagban) ki tud jutni a mezőkből, ezért azokban a feszültség egy értéknél
jobban nem halmozódik fel. A belső hőtöbbletet, a változtató-képességű részecskéket azonos
mennyiségben, relatív szinkronban kijuttatni képes, a rétegei közötti átbocsátásban
egyensúllyal rendelkező mezők nem robbannak fel, azok életszerű folyamatban, az
egyensúlyuk megmaradásának az ideje alatt kiegyenlített életszerű folyamatban változhatnak.
A rétegek között áramló energia és részecskelény torlódás, valamelyik életszféra túlzott vagy
eltérő energia felhasználása felboríthatja a mező egészségként ismert egyensúlyát, amelyhez
viszonylag egyenletesen eloszló áramlás, egyenletes változás mennyiség szükséges. A kisebb
keresztmetszetű, kisebb térfogatú rétegekben sokkal nagyobb a keresztmetszeti tényezőre jutó
változás az áramlás sűrűség, míg a nagyobb térfogatú, nagyobb felületű szférákban ugyanezen
időegység alatt áthaladó élőtömeg nagyobb térfelületen oszlik meg. Az áramlási sűrűség
(áthaladó energia x keresztmetszet x idő) eredője a szférák között egyenlő. Természetesen
folytatható az ábra a határfelületekben kifelé is. Az átjutó energia mennyisége kifelé is
azonos, de ez sokkal nagyobb felületen (térfogatban) oszlik meg, ezért a változás sűrűség
kifelé az átáramlási keresztmetszeti tényezővel, az áramlási csatorna keresztmetszetének a
növekedésével inverzben csökken. A külső életszférákban kisebb feszültséggel változásra
kényszerített élő részecskelények nagyobb töltéssel rendelkező, kisebb szimmetriába került,
megpördült egyedeinek elég idő jut ahhoz, hogy a szimmetriahiányt csökkentő párakkal
szimbiota társas kapcsolatba lépjenek, épüljenek. A társas kapcsolatba, szimbiózisba épült
részecskék a külső, az egyre nagyobb átáramlási keresztmetszetű és ezért egyre kisebb
feszültségei eredőt biztosító életszférákon egyre lassabban változó, egyre hosszabb
életfolyamatra képes mezőkbe épülhetnek. Ahogy a külső élőszférák felé haladunk, a tömegbe
épülés egyre nagyobb méretű és egyre nagyobb (látszólagos) azonosságú, egyre kisebb
különbségű részecskékből álló mezőket eredményezhet. Az előző oldalakon a felbontásról
leírt más aspektusú megközelítés ismét aktuálissá válik. A mezőkből kifelé haladó
részecskéknek az élet, az anyagi világ változása csak most kezdődik, a folyamat analóg
módon, de magasabb erkölcsi érzékenységgel, a tanulás módosulásával megismétlődik.
A változómezőkből nagy sebességgel kilövődő neutron párok a mezők külső hatásfelületéig
kilövődnek, és ha nem voltak elég neutrálisak, hogy beépüljenek a környezet sors tengerébe,
újabb életfolyamatra kényszerülnek. A neutronba épült párból család lesz, amelyek egyre
nagyobb közösségekben épülhetnek. Az ilyen részecskék egyre nagyobb halmazokba, az
elektronokon kívül atomokba, azokon kívül molekulákba, még nagyobb tömeget
egybeszervező sejtekbe, és hozzánk hasonló változó mezőkbe, lényekbe szerveződhet az
időben periodikusan változó tulajdonságú élő anyag. A mezők külső határfelületeinek egyre
kisebb a részecske sűrűsége, és ezért az eseménysűrűség időben mért változása, a
változássűrűsége.
Az öntudatra lelt és életre kelt részecskék sokféle (materialista, kreacionista és logikai
összefüggés-szemléletű) aspektusból is az azonosság felismert lehetősége miatt képessé
váltak egyre nagyobb mezőkbe szerveződni. Az azonos határrétegekbe, életszférákba került,
élőlényeknek is tekinthető, közös szimbiózis tömegbe épült, együtt változó részecskék, az
egyenletes térkitöltés és az egyenletes változás helyett az életszférákat egyenetlenül kitöltő
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egyre nagyobb anyagmezőkbe, az időben egyre gyorsabban változó részecskeszerveződésekbe épültek. A mezők tömege és változássűrűsége az időként ismert változási
folyamatban növekszik, a csillaglét és az élőtömeg egyre nagyobb egyesülése felé halad.
Az Aspektus könyvek az élőrendszer szerveződési lehetőségeinek az azonosságát és eltéréseit
mutatják be, Moetrius logikai, összefüggésben szemlélt nézőpontjából.
Gondoljuk át a dolgot egy újszerű aspektusból, a lélekbuborék aspektusából.
Ha a halhatatlan lélekbuborék az öröklét tengerében nyugszik, buborékruhák nélkül szinte
meztelenül fürdik az eggyé vált társaival alkotott közösségben. Anyagi javakkal, birtokkal
nem rendelkezik, a nagy változású mezőkben lecsupaszítódtak róla a világi lét anyagi
hívságai. A vele azonos közeget alkotó társait hasonló tisztaságúnak, nagy azonosságúnak
észleli. A változás jelen idejű és nem jár kényszerű helyváltoztatással, egymáshoz képest
nem változnak. A változás csak gondolatban zajlik, a mikrobuborékok hézagokban elférő
hírvivő csillagpor üzenetében. Ha az ilyen lélekbuborék e térségből kimozdul, változni
kezd, a belső változás egyre több buborék ruhával, objektív szűrővel ruházza fel. Minél
nagyobb lesz a kezdetben, a buborékhéjakban gyarapodó anyagi vagyon, annál távolabb
kerül a nagy azonosságú társaitól, a felbontása a távolodással csökken, az azonosság érzése
fog erősödni. Az élet közepéig, a tömeg és a vagyon növekedése alatt, az azonosság érzése
még magas szintű, az élet szép, az ellentétek észlelése csökken. Ha a mező a növekedési
szakaszának a közepére, az élet delére ér, miközben távolodik a vele nagy azonosságú, az
egyre kisebb felbontásban szemlélt, a múlt kapcsolatait jelentő részecskéktől, közeledik egy
más mező már sokkal kisebb azonosságú, sok tulajdonságban ellentétben álló részecskéihez.
A lélekbuborék, az anyagi mezőként élt élete közben a nagy impulzus sűrűségű védtelen
valóságba ért. A változás itt már nemcsak segíti, hanem rontja a szimmetriáját, csökkenti a
tömegét. A lélekbuborék köré rakódott sokrétegű buborékhéj, az objektív valóság
azonosságai is csökkenteni kezdi. A változás impulzusaitól a buborékhéjként magára öltött
anyagi világ kezd szerteszét foszlani, az objektív valóság felbontása a más mezők egyre
közelebb kerülésével növekszik. Ha a lélekbuborék ruha lefoszlik, a buborék rádiusza
csökken, a környezet szemlélésében a felbontása növekedni fog. Minél kisebb átmérőjű a
lélekbuborék anyagi tere, annál nagyobb lesz az objektívjának a felbontása. Az objektív
felbontásának a növekedése miatt a környezeti azonosságérzés csökken. A környezet egyre
ellenségesebbé válik, az anyagi javak fogynak, a másság érzése nő. Ez valószínűen nemcsak
érzéki csalódás, a környezet valóban kicserélődik, a dolgok és a szereplők átalakulnak,
változnak. Joggal mondja az öregedő ember. Ez már nem az én világom. A világ
megváltozott. (bezzeg az én időmben…)
Minél beljebb kerül egy idegen mező belsejébe, annál több impulzus, konfliktus éri, az
objektív felbontása a lélekruhák levedlésével tovább csökken. A tér szűkülni, az idő
gyorsulni kezd. Egyre kevesebb buborékruha, határfelület védi a változás viharától, a kevés
ruha védőképessége csökken. Egyre kevesebb az idő az észleléstől a cselekvésig, a
feldolgozó képesség jelentősen csökken. Az egyre szűkülő térbe kerülő lélekbuborék egyre
zsúfoltabb határrétegekbe ér, amelyekben a változássűrűség folyamatosan növekszik. Az
egyre nagyobb felbontással szemlélt környezetben, az egyre feszültebb szomszédi
viszonyokban már a legkisebb másság is feltűnik, az idegen ellenesség felerősödik. A
lélekbuborék addig vándorol az anyagi lét végét eredményező mező belseje felé, amíg az
anyagi javaktól, a felvett buborék ruháktól teljesen meg nem tisztul. A kényszerű változás,
az adott életút végét az a lehetőség eredményezi, ha a mező belsejében nagyon nagy
azonosságú kiegészítő valódi párra talál. Ha ez nem elég jól sikeredik, újabb rövidebb,
töltött eredőjű életciklusra kényszerül, és a tanulást folytatnia kell. Ha valódi, megfelelő
azonosságú társra talál, akkor sikeresebb neutronná, családdá válik, a lebontó mezőből ismét
kirepülhet és a lét gondtalan tengerébe, az angyalok mennyországába kerülhet.
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Folytatódjon a gondolat a kezdeti térállapotok továbbgondolt lehetőségeivel:
Ha az egyre nagyobb nyomással egymásnak feszülő részecskék nem bírják elviselni a tágulás
és feszültség miatt számukra szűkké váló gyorsan változó teret, akkor a részecskéket addig
összekötő erő, az azonosság, a helyi eltérés (a tűrőképesség fölé) növekedése miatt
megbomlik, és a kevésbé tűrő-képes részecskék igyekeznek egyre távolabb kerülni a
másképpen változó, idegen tulajdonságú részecskékből álló közegtől, igyekeznek kevésbé
feszültséges állapotba kerülni. Ez a helyi értékek megváltozásával, az élő részecskék által
képviselt változtató képesség térbeli áthelyeződésével, energiaáramlással jár. A feszültség
oldódása csak a változás csökkentésével, a kisebb nyomású (változássűrűségű) térrész felé
áramlással lehetséges. A feszültség oldódása helyzet és állapotváltozást eredményez. Az
idegen folyadék eltérő térrészbe keveredett részecskéi az azonosság (sűrűség) szerint
elkülönülnek, de a térváltozás kavalkádjában a nagyobb azonosságúak hamar egymásra
találnak. A folyadékokat, vagy folyékony szilárd gömböcskéket tartalmazó, részecskékkel teljesen
kitöltött térben az anyag változása egyidejű, inverz és egymással is összefüggő, szinte eggyé-váló.

Ha olyan közegünk van, amely nagyon kicsi méretű, kellően szilárdhéjú, vagy képlékeny,
neutrális tulajdonságú kis gömbökből áll, az, mint az apró szemcséjű homok, folyadékként
fog viselkedni. Minél kisebbek a szemcsék, minél kevésbé egyenetlen a felületük és minél
kevésbé töltöttek, tehát minél neutrálisabbak, annál könnyebben elmozdulnak egymáson.
Az ilyen apró golyókból álló közeg úgy viselkedik, mint a betonfolyósító szilikagél golyói. A
golyók, gömböcskéket tartalmazó sűrű habként, görgőszerű buborékként segítik a durvább
anyag elmozdulását egymáson, segítik a tér egyenletes kitöltődését, és ezzel a feszültség
azonnali és teljes elosztását. Ha a golyók, a gömböcskék halmazállapota nem szilárd, tehát
képlékenyebb vagy/és rugalmasabb alakváltozásra képesek, szupravezető folyadékként
fognak viselkedni. Ha ilyen semleges hatású golyókból álló közegbe egy alakos testet
merítünk, a test térfogatának megfelelő mennyiségű anyag szorítódik ki. Ha a közegbe merülő
test éppen 100 egység térfogatú, akkor a közeg felszínén, vagy határfelületein kívül a
bemerülő test által kiszorított 100 egység meg fog jelenni. Ha a közeg egy rugalmas
határfelülettől határolt zárt teret képez, amelybe a határfelülettől a nagyobb sűrűség felé eső
oldalon 100 egység többlet kerül, akkor a határfelület vagy 100 egységnyit deformálódik, és
magasabb feszültségre (nyomás alá) kerül, vagy ennyi golyónyi anyagmennyiség átkerül a
határfelületet képező részecskék között a lendületiránytól is függően a szomszédos
határfelületekbe. Ilyen esetben az egyik (a nagyobb sűrűségű) térben történő mennyiségi,
vagy és alak-változás, az élőtömeg mennyiségi többlete, némi időkésedelemmel és kisebb
sűrűségben, de nagyobb térfogatban meg fog jelenni a kisebb sűrűségű térben, a külsőbb
határfelület ritkább szférájában. Ez a belső, nagyobb sűrűségű szféráknál is hasonló
mennyiségű élőtömeg, változtató-képes energia áthelyeződést eredményez. A tőlünk kifelé
lévő tér változása a múlt változásának a kivetítődése, kifelé nézve a múltat ismerhetjük meg, a
múltbeli változást a csillagtérben keveredik. A változás irányfüggő aspektusai az 5.
dimenzióban részletesebb leírásba került.
A nagy változássűrűségű mezőkben a mező tömegsűrűségétől is függően felbomló anyag
egységnyi rugalmas buborékokra bomlik, amelyek a mező mélyén rendkívül kis méretre
rugalmasan összenyomódnak, és ebben az összenyomott, kompresszált állapotban az
antirészecskéjükkel ütközve, egy párkeltési folyamatban (csillagnyi tömegméretű mezőkben)
nagy, a fénynél is gyorsabban kirepülnek a hideg és kevésbé változó csillagközi térbe. E
részecskék töltött változatai a mező aurájába épülnek. A mezőkből kirepülő, a hatásoknak és a
sorsnak már ellenállni már nem képes elgyengülő lélekbuborékok a hideg térben a méretük
lényeges növekedése nélkül lehűlnek, és a csillagközi tér mennyországában a kényszerű
változástól átmeneti ideig felmentésre kerülnek. E részecskék nagy sűrűségre összenyomott
állapotban beolvadnak a csillagközi teret hasonló inaktív részecskékkel kitöltő nagy
azonosságú közegbe, a sors tengerébe. A mezőkből nagyon nagy sebességgel kilövődő
részecskebuborékok a sűrűségüknek és a lendületüknek megfelelő közegbe kerülnek,
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amelyben a nagyobb azonosságú, az azonos sűrűségű részecskéket tartalmazó térrészek felé
sodródnak. Az időben gyorsabban változó térrészek felé sodródó, a mezők legnagyobb
változássűrűségű tömegközéppontja felé gyorsuló részecskék a mezőközpont gyors változása,
magas impulzus sűrűsége miatt a változással árnyékolt térész felé tartanak. A nagy változás
sűrűség meggátolja a részecskék egymás felé áramlását, az egymással párban lévő egymást
kiegészítő részecskéket elválasztja egymástól. Az ellentétes irányba haladó szimmetria-pár
kiegészítő lendületének az elterelése miatt a korábban stabil részecske szabadeséssel a tömeg
az árnyékolt része felé gyorsul, de az ott folyó változás miatt mindig elterelődik,
időkésedelembe és felbontásra kerül. Ez a gravitáció. A mezőben folyó magas
változássűrűségben felbomló részecskék, a környezeti impulzusok gerjesztése miatt egyre
gyorsabb változásba jönnek, és az összeépülési sűrűségük, a buborék ruhájuk folyamatosan
csökken. A méret és a sűrűség csökkenésével a változás viharából kikerülhetnek, és a
tömegközponttól átmenetileg távolabbra kerülhetnek, majd a kisebb sűrűségű határrétegekben
egyre nagyobb méretű, és tömegű, az alsóbb határfelületek felszíne felé ismét növekvő
sűrűségű buborékokká válhatnak.
27. ábra:

A környező életszférákban változó, a fejlődési és a megértési
folyamatban már előrébb járó jóindulatú lények az alábbi gabonaábra bemutatásával az
életfolyamat stilizált ábrájával próbálják okítani a még elmaradott tudatú emberiséget.
A kevésbé változó csillagközi térből a nagyobb impulzussűrűségű de kisebb
részecske sűrűségű mezőkbe az impulzusok töredékeiként bekerülő
energiabuborékok lokális energiatöbblete olyan táguló buborékokat fúj fel,
amelyek a mezők egyre nagyobb változás sűrűségű határfelületei közötti
életszférákban, a mezőközpontok felé időben egyre gyorsabban (nagyobb
frekvencián) változó, kicsit eltérő tulajdonságú és más energiaszintű változó
anyagot, időfolyamatban életszerűen változó részecskékből szimbiota
mezőbe szerveződő lényeket eredményezhet.

Minél távolabb vannak e lények az őket a tér túlsó részétől leárnyékoló mező központjától,
annál nagyobb az eltérés a mező mélyén változó részecskeállapottól. Ez a másság attól is
jelentősen függ, hogy a külsőbb határfelületek között fejlődő, változó lényekre a belülről
kifelé, vagy a kívülről befelé ható részecskeenergia hatástöbblete érvényesül. A mezők
különböző változássűrűségű határrétegeiben folyó életszerű változás lehetőségeiről azonban
egy későbbi fejezetben több szó esik, amely a teremtés lehetséges alternatíváját is erősíti.
A csillagközi lélektenger egységének a megbomlása:
A korábbi periódusban kialakult nyugalom óceánja sem lehetnek a részecskék teljesen
azonosak az általuk kitöltött közeg nem teljesen homogén, csak nagyon nagy azonosságú.
Mivel a részecskék térkoordinátái eltérők, a közegen belül változásuk, információ ellátásuk
sem teljesen egyforma, amely eltérő fejlődési ütemhez, a különbség növekedéséhez vezet. A
különbség megerősödése másságot és egyediséget alakít ki, a közeg egysége és azonossága
megbomlik, és a lineáris szakasz után nem lineáris káoszba kerülve a tér részecskeállománya
megoszlik, az eggyé vált közeg eltérővé válik, megoszlik, és szaporodó folyamatba kezd.
Ha az eltérés miatti feszültség növekedés hatására kialakuló, felerősödő változás lokálisan
olyan nagy hőmérsékletnövekedést eredményez, hogy valamely téralkotó közeg,
(részecskeállomány) halmazállapota jelentősen megváltozik, a tér eltérő tulajdonságú részekre
osztódik. Ha az eltérés vagy/és a túl nagy feszültség miatti súrlódás, az impulzus sűrűség
jelentőssé válik, akkor a legnagyobb változással járó határfelületen az eltérő tulajdonságú
részecskékből álló térrészeket egymástól elválasztó közeghatár és jelentős impulzus és
hőmérsékletnövekedés (ütközőfront) fog keletkezni. A feszültséget (a háborút) kevésbé jól
viselő, alacsonyabb olvadáspontú/forráspontú, (tűrőképességű) részecskéket tartalmazó
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térrészben az anyag (közeg) állapota jelentősen megváltozik az egymáson elmozduló, (rezgő)
részecskék feszültség alatti súrlódása (elégése, elhalálozása) miatt hőemelkedés, porlódás,
gázosodás következik be. A csillagközi térben eggyé vált anyag egysége ilyenkor egyre
jobban megbomlik, és a helyi eltérés növekedése miatt kisebb szerveződési egységekre, az
alkotóira bomlik. (E bomlás a fronton ütköző élőréteget alkotó lények halálának és
felbontásának a következménye.). A tulajdonságaiban változó anyag nagyobb térfogatra
tágulva kevésbé tömör buborékokká, gáz közegállapotú, a teret rugalmasabban és
egyenletesen kitöltő, de a hatásokat csak késve továbbító, kevésbé homogén anyaggá alakul.
A kisebb átlagos sűrűségű anyagokból szerveződő élet fennmaradását, az elhunytak, a
felbomlottak elporladása, a gáz állapotúvá váló anyaga teszi lehetővé. Az élet e változata a
halálra, az elmúlásra alapul.

A helyi másság kialakulásának és helyváltozásának a lehetőségei:
A gázok olyan rugalmas buborékoknak tekinthetők, amelyeknek a nyomása, térfogata és a
hőmérséklete változhat, de e változók egymástól is függő eredője állandó. Míg az eltérő
sűrűségű folyadékok keveredő részecskéi két egymást kiegészítő párrá válva egymáshoz
képest azonos nyomással de inverzben, a statikus dimenziók között változnak, addig a
gáznemű anyagok hármas változó viszonyt létesítettek. A gázok keveredésénél nemcsak a
részecskék statikus tulajdonságai, a helypozíciók változnak, hanem kiegészülnek a
nyomás/térfogat/hőmérsékleti jellemzők változásával is. (Egyesített gáztörvény). A három
tényező bármelyike változik, a másik kettő változása ezt kiegyenlíti. A gázok kialakulása és
változása, nemcsak a leváló részecske buborékok helyváltozását teszi lehetővé, hanem a
buborékok nagyobb rugalmassága miatt dinamikusabb, az egymás utáni változásokban, az
időfolyamatban, több tulajdonságában, jellemzőjében történő sokféle összetettebb változást is.
A gázszerű halmazállapotú közegekben leváló buborékok többféle függvény szerint, a
térfogatukban, a hőmérsékletükben és a nyomásukban is eltérő mértékben változhatnak. Ha a
gáz, a folyadék és a szilárd halmazállapotú, de apró részecskékre bontódott közegek
keverednek, a változatosság széles skáláján, sokkal nagyobb bonyolultságú időfolyamatban és
sokféleképpen változó összetettebb részecskemezők is kialakulhatnak.
Nézzük meg, hogy mi történik a rugalmasabb gázszerű közeg jelenlétében!
A rugalmas közegben a dimenziós tulajdonságok sokkal többfélék lehetnek, amelyek
egymástól (a környezettől) is függő, többféle viszonyban is változhatnak. Ha két egymástól
eltérővé vált anyagban az eltérés a sűrűségükben jelenik meg, a folyadékkal szemben ez
sokkal többféle nyomású állapotot vehet fel. Ugyanolyan térfogatú buborék lehet magasabb
hőmérsékletű és nagyobb nyomású, vagy azonos nyomás esetén nagyobb térfogatú vagy és
eltérő sűrűségű is. A magasabb hőmérséklet, a nagyobb feszültség időben több változásra
készteti az életszerű folyamatban változó részecskéket, és az időben nagyobb változás sűrűség
nagyobb hőmérsékletet és nagyobb feszültséget generál, ezért növekvő térfogatú
részecskebuborékokból időfolyamatban táguló teret eredményez.
Míg a folyadékszerű közegek dimenziós állapotai, a tulajdonságai viszonylag kevés
lehetőséget engednek, addig a gázoké, vagy a gázokat is tartalmazóké, a nagyobb rugalmasság
miatt ennél sokkal szélesebb tulajdonság spektrumot is lehetővé tesznek. Az ilyen tér olyan
változásra, egyedi állapotú struktúrákra, egyedi minták kialakításra is képes, amelyre a
folyadékkal, a szilárd részecskékkel kitöltött tér nem. Ha a statikus dimenziókban lassan
változó tér gázokat (buborékokat) is tartalmaz, akkor a dinamikusabb változók helyi eltérései
az egyensúlyban változó másságot a rugalmasságuk miatt időben tovább tartó folyamatokban
fenntartják. Az ilyen térben a lendülettel érkező változás nem azonnal jelen időben,
longitudinálisan továbbítódik, hanem a közeg rugalmas deformációs képessége miatt
időkésedelmet szenved. A gáz állapotú buborékok rugalmassága részben elnyeli, és csak
később továbbítja a változást, amely közben nyomás és hőmérséklet (feszültség)
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növekedéshez, majd a késedelem lejárta után kitáguláshoz és hőmérséklet (feszültség)
csökkenéshez, pulzáláshoz vezet. Az anyag ilyenkor nem abban jeleníti meg a változást, mint
a folyadék, vagy a szilárd golyószerű részecskék, hogy egymást azonnal meglökik, hanem a
gázbuborékok a tulajdonság (dimenziós értékek) belső változásában lediferálják, és időben
elnyújtják a hatás továbbítódás időbeli késedelmét. A gázszerű anyag képes a változás hatását
mérsékelni, késleltetni, és időben elnyújtva, tompítottabban, egymástól megkülönböztethető
eseménysorozataként, időben és eseménysorrendben, ok és okozatban is elrendezhető és ezzel
megérthető, rendezett változó folyamatként közvetíteni. Ha a térben megkezdődött változás
eljut az elporladási és habosodási fázisig, akkor a szilárd és a folyékony anyag esetszerű
változása, az egyidejűség helyett, a rugalmassága miatt az időben elnyújtottabb, a
hatásátadásban és a változásban fékezett folyamattá alakul.
Az élethez vezető, időben és eseménysorrendben rendezett folyamat, a gázszerű közegállapot,
a porlódás lehetőségével eljutott a hatástovábbítás késleltetéséhez, a változás egyidejűségének
a csökkenéséhez. Az esetszerű változás időben elnyújtott, megérthető folyamattá módosult, és
az eseményfolyamatokat megértő, későbbiekben felismerő, tudattal rendelkező részecskék,
részecskemezők, az élő és gondolkodó lények kialakulásához vezetett.
A kezdetben talán csak egy pontban megváltozó tér, a változás kiterjedését és folyamattá
változását eredményezte. A gázbuborékok hatástovábbítást késleltető, elnyelő képessége
létrehozta a változástól időben elválló, reagáló ellenhatást, az időt és az időben egymás után
felismerhető folyamat analógiáját. Az ellenhatás fáziseltolódásnak tekinthető, amelykor a
változásból eredő feszültségcsúcsok és völgyek nem azonos időpontban, hanem a
hatásváltozás kiváltása után késéssel továbbítódnak. Ha sok késedelmet és fáziseltolódást
okozó buborék ékelődik be egy hatásláncba, akkor a lánc elején kezdődő változás egyre
szelídebben, fékezettebben és időben egyre eltolódva érkezik meg a végtelen lánc ,,végére,, az
időben későbbi kölcsönhatás helyére. Ez a késedelem létrehozta az időt, és az esemény és
impulzus eltolódás eltérő lehetőségei a ritmust. A távoli változás a környezetben csillapodó de
hatásláncon kölcsön és visszaható sorozatot eredményezve leadja a megfigyelő irányába is
ható változást. A térben ekvipotenciális gömbhullámban szétterülő változások a gáz állapotú
buborékokban fékezettebben, csak a buborék felületét képező részecskék közötti feszültség
növekedés és csökkenést, (sűrűsödést és ritkulást) eredményezve terjednek, ezért nem
egyszerre, hanem időben eltolódott több (gömb)-hullámban érnek a kölcsönhatási helyre.
A feszültségváltozási hullám főtömegének,
a fő amplitúdójának a kitérése a
környezetet torzító feszültség növekedés,
amelynek a visszatérülése az ellenhatás.

Régi térállapotú közeg

Orrcsúcs, előhatás,
felderítők, kémek

Megváltozott
térállapotú, kisebb
sűrűségű közeg

A fáziseltolódás, a hatás
terjedési késedelme

Változó térállapotú térhéjak, rétegek szférák

28. Ábra:

Érték növekedés és csökkenés

A környezethez és a korábbi átlagos állapothoz képest

Ha egy ilyen gömbhullám sorozatot az előző ábrán bemutatott metszetben megnézünk, akkor
észlelhetjük, hogy egy részük gyorsabban képes haladni, amely előőrsöt, felderítőket,
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orrcsúcsot képez, majd a főhatás, (a főhad) a legerősebb rezonancia áthaladásával a változás
utóvédjének a csökkenő energiaszintjével lecseng. A korábbi állapotot megváltoztató
hadsereg átvonult, a korábbi rend megváltozott. Az érvényesülési és jövedelemszerzési
arányok megváltoztak, a közeg állapotának azt átalakulásával lényegében új társadalmi rend
alakult ki.
A kölcsönhatás időeltolódása a hatás továbbítódásában, fáziseltolódást, késedelmet, időben
elnyúló változást eredményez. A korábbi rend átalakulása nem robbanásszerűen egyszerre,
hanem az elfoglalt területen időfolyamatban szétterülő rendszerváltozást eredményez.

Folytassuk a gondolatsort a kezdet lehetőségeként feltételezett változási folyamat
sorsával: Lásd a 23-25. számú ábrákat:
Ha a habosodás (az angyalok forradalma) megkezdődött, és a lokális eltérés, a másság
megerősödött, a hab kezdeti buborékjai nemcsak leszakadhattak a feszültség csúcsokról,
hanem nagyobb amplitúdójú hullámok esetén eltávolodhattak az átlagos állapotot, a korábbi
egyenlőséget és szimmetriát jelentő határfelülettől. A hab, mint a megváltozott állapotú
közegekről levált részecskebuborék önállósodott. A kezdetben kiegyenlítettebb sűrűségű
(demokratikusabb) tér a korábbihoz képest eltérő tulajdonságú, annál ritkább és nagyobb
részecskesűrűségű (szegényekre és gazdagokra elkülönülő), közegekbe, a csillagközi térben
lévő csillagokba, és kisebb, nagyobb eltérő sűrűségű és eltérő változássűrűségű (időeltolódású) buborékokba, időfolyamatban változó, eltérő energialehetőségű élőzónákra,
élőrétegekre szerveződött.
A térátalakulásokkor nagyon kicsi méretre összenyomott, lelket, áramlási mintát alkotó
részecske buborékok energiája az életfolyamatban lényegesen nem változik, de a
kölcsönhatással kiváltott változás kiszabadítja a vagyonszerzés (Pandora) rossz szellemét a
palackból. A kis méretű buborékba kényszerült részecskék a beépülő másság miatt egyre
nagyobb feszültségbe kerülnek, amelytől a változás felerősödik, és a közösség egy részének
az elhalálozása, lebomlása, elporladása miatt a buborékok tágulni kezdenek. A buborékok
tágulásával a térátalakuláskor (rendszerváltozáskor) kisebb térbe szorított részecskék egyre
nagyobb felületen, térrészben oszlanak meg, amely miatt az eredeti részecskesűrűség csökken,
és a beépülő idegen részecskék (vagyon, befolyás gyarapodása) miatt a korábbi azonosság
jelentősen felhígul, eltérőre módosul.
Kezdetben, később, még később, azután, most

29. ábra:

A buborékok energiamennyisége kezdetben állandó, de
egyre későbbi időpillanatban ábrázoljuk őket. A
kezdetben nagy energiasűrűség, az ekvipotenciális gömb
növekedésével szétterül annak a felületén. A részecske
és energiasűrűség a változtató-képesség egységnyi
felületre jutó értéke az ekvipotenciális gömbhullám
határfelületén egyre ritkul, de a vagyonosodó
központban növekszik. A változtató képesség aránya, az
energiaszint, a vagyon és a tehetőség változik meg.

Ha a kezdeti gömbhullám valami térbeli akadály miatt a kezdeti állapotban torzul, akkor a
kiterjedő energia (birtokhatár) eloszlása is e torzulást fogja követni. A viszonylag
egyenletesen szétterülő hatás nemcsak a térben, hanem az időbeli terjedésben, folyamatban is
szétterül, a nagy azonossággal egymáshoz kötődő részecske sűrűség ritkul, a közösség
egysége megbomlik. A táguló tér alakját, - amíg a környezeti változás nem torzítja el, - az
áramlási mintába kapcsolódott, a kezdeti feltételeket alkotó, őssejtnek tekinthető eredeti
részecskék közötti kiinduló állapotok, a kezdeti arányok határozzák meg. A változástól
hullámzóvá váló térben eltérő energiasűrűségű, eltérő állapotú, időfolyamatban módosuló
tulajdonságú, a térben helyet változtató, életszerűen változó összetett buborékok alakultak ki.
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A buborékok azonosságának a csökkenésével a szimmetriájuk is lecsökkent. Minél távolabb
kerültek a korábbi átlagtól, (az azonosságtól) annál eltérőbbé, egyedibbé váltak, annál több
egyedi tulajdonság, másság alakult ki. A kisebb nagyobb eltérő sűrűségű buborékok elkezdtek
a különböző sűrűségű közegeket elválasztó határvonalra merőlegesen pulzálni. (A szegényebb
rétegekből a gazdagabb lehetőségek térsége között ingázni.) Ha a helyi hatáseredő (a
gazdagok és a nagyobb befolyással bírók fölénye) a lokális határfelületi nyomás növekedése
miatt megerősödött és dominánssá vált, akkor a részecskebuborékok tulajdonságai, és gáz
állapotú közegben a térhelyzete is a kisebb nyomású tér felé változhatott. A változó
térhelyzet elsősorban a gáz halmazállapotú buborékokba került, kisebb méretű részecskékből,
nagyobb (befolyásosabb) egységekbe szerveződött buborékok lehetőségévé vált, amelyek a
már azonos lehetőségű részecskékkel nem teljesen kitöltött térben a térbeli helyzetváltozásra
is képessé váltak. Ez a helyzetváltozási lehetőség először csak a nagyobb buborékok
belsejében, azok határfelületei közötti pattogás, ide-oda verődés, amely során a haladási irány
és a helyzetváltozási lendület lehetősége is az átlagostól eltérővé válhatott. Az egymással
szemben haladó, áramló buborékok időnként összeütközhettek, de ez azonos irányban
haladókkal is megeshetett. Az egymásnak ütköző buborékok eltérően módosultak akkor, ha a
lendületirányuk (céljuk) éppen ellentétes volt, és másképpen, ha az (majdnem) megegyezett.
Az azonos irányba, azonos cél felé lendülők lendületenergiája összegződhetett, amely miatt az
átlagtól való eltérés, a másság, a gyorsabb haladási lehetőség a lendületdimenzióban
(interferencia, lendületösszegződés) is megerősödött. Az ilyen buborék (részecske) a
tulajdonság nélküli (nagy azonosságú) nagyobb sűrűségű (de egyenlő lehetőségű) közegtől
messzebb lökődött, amely egyben a hatásváltozással szemben nagyobb időbeli késedelmet, és
nagyobb tulajdonság változást, tűrési eltérést eredményezett. A változásban keletkezett
buborék kiterjedő határfelületét alkotó, egyidőben született részecskék között kezdetben nagy
azonosság állt fenn, amely talán csak a térpozícióban, (a helyzeti lehetőségben) és az
irányában tehát kevés jellemzőben tért el a másiktól. Ez az azonosság (a még nem észlelt, nem
kifejlődött ellentét) az egymás mellett csak kicsi eltéréssel rendelkező részecskék között
felületi feszültségként is ismert összetartó erőt ébresztett.
Nem teljesen egyértelmű, hogy a Newton által vonzásként meghatározott gravitációs
összetartó erő egy azonosságból fakadó érzés, az öntudatra és életre kelt részecskék
jóérzésként ismert szeretetben megnyilvánuló érzése e, (logikai és kreatív aspektus), vagy a
kisebb méretű de nagyobb térbeli sűrűségű részecskék közé beszivárgó változás miatt
állandóan magas térnyomás szorítja egymáshoz a kezdetben még kétségtelenül nagyobb
azonosságuk miatt egymáshoz jobban kötődő részecskéket.
Moetrius meggyőződése, hogy az azonossági érzés szelektált vonzalomként észlelhető, de
valójában az egymáshoz viszonyított, még nem kifejlődött, vagy még nem észlelt, nem
tudatosult ellentét csökkenése miatt kisebb taszítóerőt eredményez.
A környezet állandó változásának a lendületnyomása a nagyobb azonosságúakat, a közös
sorsú részecskéket egymáshoz préselte, amelyet materialista megközelítésből a gravitáció egy
lehetőségeként, emberi aspektusból az élő szerveződéseket és a közösségeket összetartó
azonossági érzésként ismerünk. Ez az érzés, a közös sors, a sorsazonosság tartja össze a
töltéseket, a párokat, és a magas azonosságú és a tulajdonságaikkal egymást kiegészítve
nagyobb szimmetriába hozó anyagokat, de az érzelmi energiaként ismert kapcsolóerőhöz,
vágyként ismert vonzó erőhatáshoz egyéb ismert és meghatározható külső, kényszerítő
(kinetikai) erők is besegítenek.
Valószínűsíthető, hogy az ellentét csökkenésének az észlelése csak a külső környezetben
felismert ellentét növekedéséhez viszonyítható, azaz a külső környezet feszültsége és a
felismert nagyobb azonosság , az egymással összetett kiegészítő szimmetria is kell a
gravitációként és vonzalomként ismert hatás érvényesüléséhez.
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Az anyag és az életcsíra kialakulása, a fogamzás és struktúraszerveződés
folyamata:
Ha megértettük, hogy a csillagközi vágyak tengeréből kiváló, az anyagfejlődési útra lépő
lélekbuborékok, a nagy mezők, a csillagok belseje felé gyorsuló részecskeként, a lebomlással
járó szerkezetátalakulás (füzérkukacba szerveződés) közben nagyon nagy sebességgel egy
ütköző-pár felé zuhannak, akkor megismertük a nagyon nagy energiával az antipárról
elrugaszkodó neutrális tulajdonságú részecskék lendületének a keletkezését. Az ütközőpont
felé gyorsulást a gravitáció, pontosabban a mező árnyékolása miatt a fékező ellenlendület
hiánya okozza. A gyorsulás végén a legellenállóbb, legelöl haladó részecske magára marad, a
töltöttebb társai lemaradnak tőle. A legnagyobb tűrőképességű, a körülményekhez a legjobban
alkalmazkodó részecske csak neutrális lehet, aki hasítóékként a társai elmaradó csoportja előtt
halad. (A hasítóék a fa hasításakor is a fát előkésztő, a behatoláshoz lazító, a struktúrát
összekapcsoló azonossági erőt megbontó feszültségoldó eszköz). Ilyen szerepe van a
vándormadarak és a halrajok elején haladó vezérnek, e lények sem véletlenül ék alakú
csoportban szállnak (úsznak). Ez az alakzat segíti a többség haladását. Az ék behatolása
könnyebb, a kis keresztmetszete miatt az áramlásra merőleges ellenállása kicsi. A hasítóék, a
párhuzamos neutrális áramlást megperdíti, töltöttséget és örvényáramlást kelt. A keltett
örvényáramlás miatt a haladási közegáramlást fékező ellenállása kisebbé válik.
30. ábra:

Az elöl haladó felderítők, megkeverik a
közeget, amelytől az örvényes áramlásúvá
válik, amelykor már nem az egész közeg
gátolja a haladást, hanem megosztódik gátló,
és az örvényes résszel a haladást segítő
irányú közegre. Az ékben haladó
részecskékre kisebb közegellenállás hat, mert
megosztják a korábban azonos irányban
áramló közeget, amely az örvényes áramlás,
az ellenkező töltöttség miatt a saját
környezetével is konfliktusba kerül.

A részecskegyorsító képességgel rendelkező, de nem túl nagy tömegű mezőkben nem alakul
ki olyan nagy gravitációs lendület, amely az anyagot teljesen visszabontja, ezért a bolygókban
és az ennél is kisebb tömegű mezőkben, az embereket is beleértve, nem bomlik le teljesen az
anyag. Az embernél ez valószínűen a fehérjeszintig, esetleg a molekulaszintig történik, és
csak töredéke bomlik le az atomi szintig és ez alá. Ugyanakkor az alszerveződések, a fehérjék
és az atomok, az elektronok ez esetben is részben lebomlanak, de magas fejlettségű,
fehérjeszintű szerves anyaggal folyamatosan pótlódnak. Tehát az anyagrészecskék
kolóniáknak tekinthető csoportjai, a nyelő mezők emésztőrendszerébe jutva valamely szintig
visszabomlanak, és közben folyamatosan ütköznek, háborúznak az ellenkező tulajdonságú, a
felbontást egymás ellenében elvégző ellenlábasaikkal. Az ellenségek felé áramló
részecskecsoportokat, a felbontott anyag, a részecskesereg maradványait mindig egy neutrális
részecske vezeti, amely elöljáró, amely nagyobb tudású, nagyobb lendületű, aki a
körülményekhez sikeresebben alkalmazkodik. Az ellenséggel való ütközés a mezők e célú
hadszínterében, a gyomrában, a belső tisztítótűzként ismert poklában történik, amely az élet és
a halál alfája és Omegája. Az életúton ide jutó mezők a halál felé vezető úton eljutottak az út
végéhez, az újjászületés, a feltámadás fázisváltó periódusához.
Ez a pillanat tehát periódusváltásnak tekinthető, amelykor a korábbi szerveződési variáció, a
részecskekolónia, mint anyagszerveződés meghal, és az eredeti részecske alkatrészeire
lebomlik. Ilyenkor nemcsak a szerveződést alkotó emberi kolónia hal meg, hanem annak a
nagyobb energiaszintű részecskemezői is felbomlanak. A vég pillanatában (folyamatában) az
eltartó mező tömege és gyorsító képessége által meghatározott energiaszintig az élő anyag
lebomlik. A megismert életfolyamat vége egyúttal egy új tisztább lélek kezdetének is
tekinthető, egy új élet kialakulási pillanatának.
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A mezőközpontban egymással ütköző, de onnan kijutásra vágyó atomi energiaszintű
részecskék átalakulási lehetősége a nagyon kicsit töltötten, de még-inkább a ,,majdnem
teljesen,, töltés nélküli, magas szimmetriában lévő állapot. A töltött részecskék az ütközés
után valamivel megértőbbé, nagyobb tudásúvá és neutrálisabbá válnak, és újabb periódusba,
újabb életkörforgásba kezdhetnek. A nagyon nagy szimmetriával rendelkező neutronok
sokkal távolabb lévő nemlét óceánjáig is felszökellhetnek. A Természet, vagy az Isten
nemcsak bölcs, hanem rendkívül igazságos is, ráadásul a hozzá szállt imák meghallgatásra
találnak. A földi, anyagi életbe belefáradók, a harcot feladók, a mennyekbe vágyók a
mennyországba kerülnek, míg az anyagi valóságként megélt élethez görcsösen ragaszkodó,
egymásba kapaszkodó (még nem kellő megértésű) töltött részecskék újabb anyagi világi
periódusba jutnak. A sorsfordító impulzust jobban meg kell ismernünk, a lét kulcsa e
pillanatban rejlik. Nézzük meg közelebbről kinagyítva, hogy mi és hogyan történik!
31. ábra:

A részecskepumpa
működése, az életcsíra
kialakulása
Gyors neutronok elől
járó törőéket képeznek,
amelyből az impulzus
keletkezésekor a
többieket töltötté tevő és
keresztirányban eltérítő
lélek alakul ki.

A két nagyobb mezőben lebomlott szerveződés maradvány részecskéi a gravitációs rendszer
központjában nagy sebességgel összeütköznek az antipárjukkal, az ellenkező irányból jövő
ellentétes tulajdonságú részecskével. Az ütközés egy megnyúlt alakzattal kezdődik, amely a
nagymezőkben és nagy sebességű áramlásban már nem ovál alakú, hanem a 30. ábrán
bemutatott kúp alakú, vagy még nagyobb sebességek esetén nagyon elnyúlt ék (kúp) alakban
végződő szimmetrikus füzérkukac is lehetséges. A két szerveződési maradvány összeérési
pontjában nagy erejű impulzus keletkezik, mert az egymással ütköző részecsketömegek nem
tudnak az eredeti irányba tovább haladni. Ezt az állapotot érdemes lelassítva megfigyelni,
ezért a pillanatot kiragadva bemutatjuk a folyamat lényegét.

32. ábra:

A korábbi két fél-mező, nagy lendülettel egymásnak
csapódik, és a mezők közepén lévő nagy változássűrűségű
magok, a mezők lelkei a szerelem (vagy a háború) tűzében
egyesülnek, genetikai anyagot cserélnek. Az impulzus
pillanatában a szélső részecskék kifelé el tudnak mozdulni,
de a mag közepén lévőket egy röpke ideig megtámasztják,
amely miatt azok egymásba préselődnek és miközben egyé
válnak, a töltöttebbé váló genetikai anyagok mélyebb
fraktálszinteken is összekeverednek.

A torlódás miatt egy szétterülési folyamat kezdődik, és a két részecskebuborék (függetlenül a
korábbi alakjától,) az impulzushelytől körkörösen kifelé kiszorítja a buborékpumpa közé
került közeget az egyesülési térből. A két részecskecsomag, magszerű, (csészealjszerű)
struktúrába szerveződik, és a korábbi élő szerveződések legnagyobb összetartással együtt
maradt részecskéi egy új páros szerveződést, nagyobb energiaszintű diploid életcsírát hoz
létre. Az ütközésben egyesült részecskék nem semmisülnek meg. Bár a korábbi nagy
összetettség lebomlott, a legnagyobb tűrőképességű, a legéletképesebb és az egymáshoz a
legjobban ragaszkodó részecskék ezt is dominánsan megmaradva túlélhetik. Ez a valódi
szelekció, az evolúció újjászülető, átalakuló életcsírája, az élet magja.
Folytassuk a bemutatott sorsfordulói pillanat ábráit, hogy a fogantatás és az újjászületés miképpen történik?
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A két buborékmező az impulzuskor kicseréli a genetikai anyagát. A korábbi mezők részecskéi
között élő sokkal kisebb tömegű és energiaszintű alszerveződéseknek az a folyamat nem túl
gyors, ők ilyen sebességű életvitelhez, változáshoz szoktak. Mivel e kicsi, a napban is
megélni, változni képes részecskéknek sokkal kisebb a tömegük, ezért a kinetikai
tehetetlenségük is kicsi. Az ilyen részecskék ügyesen kikerülik az impulzusbeli akadályokat, a
robbanások számukra olyanok, mint a harctéren rohamozó katonáknak az ellenséges
gránáttűzben rohamozás. Jelentős részük nem ütközik össze, és a töltöttsége (a megnövelt
perdülete) miatt átkerül a frontvonalon a másik mező-félbe. A nagyobb tömegű, nagyobb
tehetetlenségű részecskék nem tudják kikerülni egymást, ők a frontvonalon ütköznek, és a
hirtelen ütközéstől részben elporladnak, de a nagyobb tűrőképességű dinamikus és
rugalmasabb gyermekeik átjutnak a szemből jövő részecske-félbe, és a genetikai anyagcsere
megtörténik. Azokat a tulajdonságokat hordozó részecskék, részecskefüzérek, amelyek
azonos energiaszintű, de ellentétes irányú (ellentétes tulajdonságú) részecskékkel ütköznek,
egy rekombinációként ismert folyamatban megsemmisülnek, (kisebb energiaszintű
részecskékre bomlanak) de az ütköző-pár nélkül maradt, a közben kifejlődött egyedi és új
tulajdonságokat hordozó részecskék (a sikeresebb evolúciós vonal újításai) az új mezőben
kerülve magasabb arányban, dominánsként megmaradnak. Az életfolyamatba sikeresebb
evolúciós megoldást választott, sikeresebb irányba fejlődött, új irányt, új összefüggésű
kombinációt kialakító, vagy nagyobb lendülettel, vagy nagyobb tömeggel érkező
(sikeresebben szaporodó) részecskék egy új domináns rendet alakítanak ki, a sikeresebben
fejlődők dominanciáját. Ilyenkor a kisebbségben maradó részecskék, az egymással nagy
lendülettel ütköző tömegek (a harc áldozatai), a neutrális frontvonalon lebomlanak, de a
többlettel és eltéréssel (különbséggel) rendelkezők, tehát a korábban sikeresebb evolúciót
megvalósítók többségi dominanciát szereznek. (Győznek). Az elhalt, kisebb, indomináns
energiaszintre lebomlott, erőtlenné és hatástalanná vált részecskék sokkal alacsonyabb
energiaszintre bomlanak, és a fehérjéikbe épült kötési energiájuk a változás tűzét táplálja.
Tisztázandó, hogy a mennyországként ismert létóceánbeli nagy anyagsűrűség, nem aktív, nagy
tömörségű részecskék sűrű állományából szerveződik, hanem inaktív, felbomlott, elhalt
lélekbuborékokból. Az egyé vált nemlét tenger, az ellenállásra képtelen, lendület nélküli, nagyon kicsi
tömegű, belül üres, neutrális részecskék, (lélekbuborék maradványainak) nagyon nagy sűrűn egymás
mellé kerülő, egyenrangú, nagy azonosságú, nem forgó, tehát nem és töltés nélküli angyallelkekből
szerveződik. E részecskék között a neutralitás, a forgásmentesség miatt nem működik az ellenkező
töltések közötti összekapcsoló erő, amelyet a közegnek az állapot változtatással szemben ellenálló
tulajdonságaként ismerünk. E kapcsolóerő hiánya miatt e közeg a hatásokat átengedő, nem fékező.

E részecskék nagyon kis sűrűségű inaktív lélekbuborékokként a nemlét óceánjába kerülnek,
és sokáig nem, (vagy csak nagyon kicsit, információs töredékként) befolyásolják az anyagi
valóság változását. A két szétlapult buboréktér között magas impulzus sűrűség, pontosabban
majdnem egyidőben lejátszódó (nagyon magas változássűrűségű), a kisebb feldolgozóképeséggel rendelkező részecskéknek kaotikus esemény, robbanás történik. A két front közé
került részecskék nem tudják követni a felgyorsult életellenes eseményeket, a körülmények
változása miatt az állapotuk túl gyors megváltozását, átalakulását, amely miatt felbontódnak,
szétporladnak, elégnek, és az energiájuk az új életcsíra megfelelő helyre történő juttatására
fordítódik. Az egymással szemben nagy energiával ütköző (a közegellenállásban energiát
vesztő) részecskék sem perpétum mobilok, a gravitációs tömegközpont felé gyorsulás közbeni
energiaveszteségük miatt nem lehet elég a lendületük a mezőből kijutásra. Ahhoz, hogy ez
megtörténhessen, az egymásról elrugaszkodó részecskék energiáját, energiaveszteségét ki
kellett pótolni ahhoz, hogy a tömegközpont felé gyorsulásnál nagyobb, a szökéshez elegendő
lendületenergia alakuljon ki. A hiányzó energiatöbbletet a frontvonalon elégő, felbomló
részecskék energiája adja, ez az ára az entrópia legyőzésének. A rendezetlenség valóban
folyamatosan növekszik, az entrópia csak energia áldozat árán csökkenhet. Az élet
megmaradását, a rendezetlenség csökkentését csak az élő anyag folyamatos termelése és az
elhaltak energiája segíti. Ez az energiaátadás, az energiakölcsön, kétféleképpen valósul meg.
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Egyrészt az elégéskor kialakuló nagy nyomás besegít a szökési sebességbe, pótolja a hiányzó
energiát. A kisebb energiaszintre, alszerveződésekre lebomló, és az összesűrített,
kompresszált részecskék egy része receszív módon (az időben és a hatóképességében a
múltbeli állapotba visszavetve) benne marad az életcsírában és az életcsira körül kialakuló
áramlásban. Az életcsírába az ütközetben részvett, elhalt, lebomlott részecskék jelentős része
kisebb energiaszinten, nagyon nagy energiasűrűségbe beépül. Az életcsíra tehát nagyon
magas vitalitással rendelkező olyan részecske, amelybe az azonos sorban elhalt részecskék
korábbi energiáinak a jelentős része besűrűsödik, de közben e részecske a szülőpárok
valamelyikében (és a környezetben) kifejlődött újításokkal korszerűsödik. Az életcsírába
sűrűsödő energia az élet folyamán az alábbi ábra szerint alakul.
33. ábra:
Az idő iránya

Az energia
besűrűsödése
Gyorsuló majd
fékeződési, lebomlási
szakasz

A részecskék
szétszóródása
Gyorsulási, tömegbe
épülési, majd
lebomlási szakasz Szétszóródott, inaktív

Gyorsuló majd
fékeződési, lebomlási
szakasz

nemlét (mennyei) időszak
Egy életfolyamati periódus kialakulása

A gyorsulási szakaszokon a környezethez viszonyított nyomás csökken, amely lehetővé teszi,
hogy a nagy sebességgel áramló részecskék kevésbé változó szélárnyékába húzódó kisebb
energiaszintű (részecskepor) kirakódjon és az azonos irányban áramló tömeg az
örvényáramlás fennmaradásáig, a részecskékben gyarapodjon. A tömeggyarapodási
folyamatot, az energiaszint növekedését e következő ábrasorozaton, az életcsíra kihajtásával a
38. ábrán szemléltetjük. Az elégett, szétporladt, könnyűvé és kis sűrűségű buborékokká vált
részecskék egy része a nemlét tengerébe kerül, ahol egy időre felmentést kapnak az élet
változás kényszeréből. A csak egyenes haladásra képes kiszámítható neutronok, a mindig
elöljárók, a frontra és a fő ütközés zónába kerülnek. A frontvonalon, a kereszttűzön
(tisztítótűzön) sok ütközés közben átjutott, de megmaradt részecskék erősen töltötté válnak.
A neutronok és a töltéssel rendelkezők még jobban megperdülnek, amellyel a magban és a
körül gyors, kis ívű cirkulációba kezdenek. A két magfél csak akkor maradhat együtt, ha a
maradó töltöttebb részecskéknek, a töltéseknek elég nagy perdületük, kötődésük maradt
egymáshoz. Ez a feltétele az összekapaszkodásnak és az új cirkuláció kialakulásának. Míg a
menyben hívő neutrális részecskék a nemlét tengerébe, tehát a mennyországba jutnak, addig a
túl nagy töltéssel rendelkezők egy új életfordulóra ítéltetnek. Istentől mindenki azt kapja,
amire vágyik! A magban összekeveredő fiatal részecskék és leszármazóik új családokat, új
kolóniákat hoznak létre, az evolúció alacsony energiaszinten újra kezdődik, az élet virága
kicsirázik. Ha a részecsketömegek az összeütközés előtt forogtak, ami nagyon valószínű,
akkor az új magban is forgás és áramlás maradt fenn mind a két magfél-térben. Az új
szerveződés neutron részecskéi által vezetett neutrális ékkel induló, a térben és az időben
szétterülő, a forgási eredővel a nemet meghatározó részecskespirálja újraszerveződött.
A diploidban született utódok demográfiai hullámai, egy végtelen hullámhosszú, de Broglie
hullámon, a neutron előőrs ékek által megkevert, kisebb ellenállásúvá tett térben, a neutronok
füzérkukacát, fluxus-pályáját követve a térben és időben széttáguló hullámként kirajzanak,
kigördülnek a születési térből. Az áramlási folyamatban az eredeti áramlási irány a korábbira
merőlegesként megfordul, és részben keresztirányú áramlási folyamat alakul ki. Az
életcsírába a csökkent nyomású térrészben (pólusok áramlási csatornái) befelé tartó
áramlással a mező közepére szorított, a mezőt alapító, a genetikai állományt őrző (őssejtekkel
analóg), a térben és időben változó részecskestruktúrát tovább fejlesztő töltéspár, áramlási
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minta, a kialakult és öröklött áramlási rendjével a kezdeti feltételekkel meghatározza a
mezőbe a beszívó és ez miatt lehűlő mágneses tengelyén beáramló részecskék utódainak a
szerkezetbe épülési lehetőségeit.
Gyorsulás és nyomáscsökkenés

34. ábra:

Lehűlő terület és
mágneses pólus alakul ki

Impulzushorpasz,
párosodás

A kialakult mag, az új diploid szerkezet e hullámokon kigördül, kiáramlik a születése színhelyét képez ő anyai
mezőből, szétrajzik, szétterjed a környezetben.

Folytassuk a részecskék összeütközését követő folyamat pillanatképeit, az impulzust követő
állapot, az életcsíra áramlási rendjének, a kezdeti áramlási struktúrájának, az áramlási minta
által meghatározott kezdeti működési folyamatának a bemutatásával. (Csíra és a hajtásképződés)
Az életcsírában nagy sebességgel összenyomódott
részecskék között a szétporladó, kis
kötésszilárdságú neutrinók miatt a hőmérséklet és
a nyomás egy pillanatra felszökik, amely és a
korábbi lendület nagyon magas rugalmasságot ad
a részecskéknek. Az impulzuskor
összenyomódott, genetikai anyagot cserélt
részecskék az összenyomódás erejével
elrugaszkodnak egymásról.

35. ábra:
Gyors neutron
felderítők

Az ekliptikai neutronsíkra jutó
töltéspár összekapcsolódik az
ellenkező irányból jövő töltéspárral
és nagyobb energiaszintű, azonos
irányba haladó szerveződést,
kolóniát alkotva kigördül a neutron
hasítóék által kisebb ellenállásúvá
tett töltéscsatornán

A magban, az áramlási mintában, az (életcsírában)
egymással ütköző részecskék középen egyenes
irányú neutronokként nagyobb kezdeti lendülettel és
kisebb töltéssel rugaszkodnak el az eredeti irányban.
Minél kijjebb ütköznek, annál jobban
megperdülhetnek, annál töltöttebbé válhatnak
A térben és az időfolyamatban szétterjedő
részecskehullámok kerülgetős sűrűsödései
és ritkulásai felülnézetben, a pólus felől
Balra forgó
elektronok

neutrontér

Jobbra forgó
protonok

Az egymással megütköző részecskék csak a kisebb nyomású tér felé
rugaszkodhatnak el, visszafelé és az impulzus tengelytől kifelé. Az
ütközés közben a tömegközpontnál jobban lassuló, jobban fékeződő
részecskék a fékezéstől a rajz szerinti irányban megperdülnek. A
füzérpályákon nagy sebességgel kifelé haladó a tengelykörül forgó
neutronok átfurakodnak a környező közegen, és az eltalált
részecskéket impulzussal két ellentétesen forgó részecskére (utódra)
megosztva egymással ellentétes irányú örvényes forgásra kényszeríti.
A töltéscsatornák mellett ellenkező irányba megforgatott ellenkező
nemű töltések a korábbi szimmetria megtartása érdekében egymással
pozitív és negatív irányba forgó, + és - töltéssel párba kapcsolódva a
füzérsugár irányát követve is együtt marad, kigördül az ütközés
helyéről. A részecskék e perdülettől, spintől nem egyenes, hanem íves
pályán haladnak az időspirálig, az ekliptikáig, amely az ő
életfolyamatuknak tekinthető.
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Az életfolyamat alatt egymás után események történnek velük, az egymással párosodási impulzusokban
gyermekeik születnek, akik újabb generációkat alkotnak. Az életcsírában a kezdeti impulzust túlél ő részecskék,
az impulzusközponthoz képesti helyzetük szerint különbözőképpen perdülnek meg, az epicentrumtól kijjebb
lévők nagyobb töltést (perdületet) kapnak, míg a központhoz közelebb lév ők kisebb töltéssel nagyobb
szimmetriában lévő neutronokká válnak.

Az alábbi ábrán bemutatásra kerül az életcsírából kiáramló, viszonylag nagy szimmetriában
lévő, nagyon kicsi tömegű (elporlódott), de nagyon gyorsan kiáramló neutrális részecskék
töltés-párokat alkotó folyamata. Az életcsíra keletkezése, az impulzushely körül a környezet
még az impulzusba került neutrálisabb, a frontra került, előőrsöket képező katonák hullámai
(utánpótlás) áramolnak az impulzusszünetekben egy pillanatra kisebb ellenállásúvá vált
térrész, az impulzustér felé. A 31. ábrán bemutatott impulzuspumpa nem folyamatos, hanem
a részecskehullámok beérkezésétől függő szakaszos, periodikus impulzusokat kelt, amely az
egymást követően a tisztítótűzbe érkező részecskegenerációk demográfiai hullámainak a
ritmusát követi.
Fogadjuk el, hogy a magcsírából elrugaszkodó neutronok olyan náluk sokkal nagyobb méretű
életbuborékokat tartalmazó térrészbe kerülnek, amelyeknek az ellenállása már kellően kicsi
ahhoz, hogy a gyors neutronok kölcsönhatással áthatolhassanak rajtuk. A kezdeti
kölcsönhatás lényege, hogy az ekvipotenciális neutronhéjat alkotó részecskeékek hullámai,
eltalálják a nagyobb tömegű részecskéket, és azok részecskelényekből szerveződött
kolóniájának a buborékjait elvágva, elválasztja egymástól a korábban összetartozott
családokat. Az elválasztást a kevésbé rugalmas, elmerevedett, elöregedett részecskelények, a
nagyobb energiaszintű közösség nem bírja, az öregek és a kevésbé életképesek a változásban
elhalnak. Az elhaló mezőből az impulzusban még töltöttebbé vált részecskék túlélik az
eseményeket, és együtt maradó párként az elválasztás után is a határfelület ellentétes oldalán,
egymás közelében (vonzásában) maradnak.

elektronok

36. ábra:

Jobbra forgó
protonok

Gyorsabban pörgő
elektron közösség
Nem vagy kicsit
forgó neutron
Homogén
közegen áthaladó
gyors neutronok

Két protont és két
elektront + két neutront
tartalmazó szerveződés

Túl nagy tömegű, merev struktúrájú és korszerűtlen közösséget a
neutrontalálat felbontja, megfiatalítja. Az egymástól elválasztott de az
elválasztással megperdített, töltöttebbé tett egyedek, a közösség
maradványai, a nagyobb azonosság miatt ismét zártabb kisebb
közösségekbe szerveződnek. Az elválasztott családok a neutrális
felületeken, a határokon túl a töltéssel rendelkező és nagyobb azonosságú
utódaikon keresztül továbbra is érzelmi húrokkal kapcsolódnak egymáshoz.

A viszonylag homogén közeget megosztó neutronok a közeli impulzusoktól már rugalmassá
vált, de korábban egymást ismerő, összetartozó családokat, közösségeket egymástól
elválasztva megosztják, közöttük ellentétet szítanak, balra és jobbra forgóvá pozitív vagy
negatív töltésűekké befolyásolják, szervezik át őket. Az így megosztott közösség ellenállása
kisebbé válik, a környezet előkészítésre került a főfront áthaladására. A nem kellően rugalmas
közösség, (a kisebb részecskék nagyobb energiaszintű lényekbe, kolóniákba (társadalmakba)
szerveződése) a nagyobb tömeghez tartozó nagyobb tehetetlenség miatt nem tud félrehúzódni,
nem tud kellően alkalmazkodni a környezet változásához, ezért ezeket a neutron felületként
beékelődő előőrsök elválasztják egymástól. Az elválasztott részek eltérő tömegűek is
lehetnek, de a kerületi sebességűk közel egyenlő kell, hogy maradjon. A kis átmérőjű részek
sokkal nagyobb spinre tesznek szert, mint a nagyobb maradvány, de az impulzus nyomaték
valószínűen egyenlő marad. Ez a kerületi sebességazonosság segíti az együtt maradást, az
együtt sodródást, a neutronfüzéren útmutató előőrsök által meghatározott életirányba. A
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rokoni, leszármazói kapcsolatban lévő mezők egymás közelében maradva a rendszer
ekliptikai időspiráljára érve a hasonló sorsú családokkal társulva új kolóniákat alapítanak.
Az összetartozó mezők minden energiaszinten kezdetben közel azonos kerületi sebességgel
gördülnek egymáson, és a köztük lévő ekvipotenciális, neutrális részecskék által védett
réteghatáron. Az elektron a korábbi közös tömegből egy impulzus hatására kiváló utód.
Az életcsírából elrugaszkodó neutronok nyomvonalát követve együtt felnövő, azonos irányba
haladó töltés-párok indulnak a térnek, amelyek a rendszer ekliptikájára érve az ekliptikai
síkon áramló nagyobb sebességű, folyamatos kis tömegű neutronáramlástól támogatva a
szülői tömegközépponttól távolodásra kényszerülnek. Az ekliptikán a fiatal pár társulva az
azonos irányban azonos sebességgel haladókkal családot alapít és egyre nagyobb közösségbe
épül. Az életúton, az időspirálon a mező körül távolodó keringésben a családok gyermekei
kapcsolatba, kölcsönhatásba lépnek, utódokat nemzenek, és egyre népesebb kolóniába,
részecskenemzetekbe szerveződnek. Az ekliptikáig tart a gyermekkor, a lassan telő
időszakasz, amelytől az eredet körül tömegpont körül keringve már években mérik az életidőt.
Az ekliptikára érve elérik a részecskék az ivarérett kort, a szaporodás és a párosodás
lehetőségét. A trombita alakú életterek, az életszférák kifelé, az élet sűrűje felé vezető
szakaszai mellett, a neutrális tulajdonságú, a térben táguló ekvipotenciális felületek között,
befelé irányuló áramlás is kialakul, amely visszaható befelé áramló környezeti közeget képez.
Az egymás mellett ellentétes irányban áramló, különböző sűrűségű és fejlettségű részecskék
között időben növekvő örvényes áramlások alakulnak ki, amely meggátolják a szemben
haladó eltérő korú részecskék között a túl nagy impulzus sűrűséget, és az elöregedő
részecskehulladékot beszállítják a központi impulzustérbe. A kifelé haladó töltött
részecskéket a saját perdület sodorja az ekliptikára, a párképzési helyre, a de Broigle hullám
keltődés helyére! A magképződés, az életcsíra kialakulása nem jár azonnal a folyamat
felerősödésével, ehhez tartós, rendszeres környezeti változás, folyamatos környezeti
impulzussűrűség szükséges. Ezeket az impulzusokat, az előbbiekben bemutatott valamilyen
energiaszintű részecskék ütközései, háborúzásai okozzák. Az impulzusokban születő,
felbomló alacsonyabb energiaszintű, nagyon nagy periódusokban újjászülető részecskék
demográfiai hullámai időfolyamatosan, adják az életet építő, a rendezettség romlását folyton
kijavító építőanyagot. Ha a környezeti folyamatok változása sűrűsödik, növekszik, a feltételek
kedvezővé válásával az életcsíra is hajtásnak, növekedésnek indul, és a környezetnél kisebb
sűrűségű gyökereket enged a határfelületeken át a nagyobb sűrűségű környező anyagokba, pl.
a talajba, és ezzel szimmetriában álló nagyobb sűrűségű hajtást, a kisebb sűrűségű légnemű
közegbe. Az élő szerveződés a szimmetriát megtartva tovább fejlődhet.
37. ábra:

Az életcsírában ritmikus impulzus sorozat történik, amelyet a
beérkező részecskehullámok vezérelnek.
A részecskék a magsíkon torlódnak és miközben a
frontvonalon felaprózódnak egy részük átjut a másik
magtérfélbe, egy részük pedig visszakanyarodik. A harmadik
részük az ekliptikának tekinthető neutronsíkra terelődik. A
hadszíntérnek tekinthető magban nagyfokú torlódás,
sebességcsökkenés, zűrzavar és nyomásnövekedés van,
amelyből kiszabadult részecskék mögött, a nagy sebességű
gyorsítás eredményeként, nyomáscsökkent impulzusszegény
térrész alakul ki. A széltől védettebb helyen, a részecskék
hátoldalán, a megperdített, megszédült részecskék, töltés-párok
átmeneti nyugalmat, védett helyet találnak. A szélvédett
helyeket kereső töltés-párok, az áramlási mintaként működő
magba szorított lélekbuborékok által meghatározott irányba,
kifelé terelt áramlásokban, a neutronok által megtisztított,
csökkent ellenállású térben, mint az autók hátán a finom por
kirakódnak, leülepednek, megszaporodnak. E részecskepor
folyamatos kirakódásai a neutronsíktól két irányba növekvő
hajtásokat, gyökérnyúlványokat eredményez.
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Ha a magba áramló, a mérete és a beáramlási sebessége miatt általunk nem látható
neutronokat a következő rajzon elhagyjuk, de megértjük, hogy az energiaként is ismert anyag
növekedéséhez folyamatos utánpótlásra van szükség, akkor a beáramló részecskék (rajzbeli
zavarása) nélkül megismerhetjük a sokkal lassabban változó, a szélvédett helyeken az
áramlásminta neutronpályái által meghatározott nyomvonalakon kiülepedő részecskékből
felépülő anyagot. Ez az anyag nem véletlenszerűen rakódik ki, hanem a genetikai keveréknek
tekinthető életcsíra, az áramlási minta által meghatározott irányba és sűrűségben, amely
kirakódásokat az életcsírából kiinduló gyökérnyúlványként és hajtásként ismerjük.
A magban, az életcsírában átalakuló részecskeáramlás,
generációváltásként új hajtásokat és új gyökércsírákat enged.
Az eltérő sűrűségű (változássűrűségű) anyaggal kitöltött
térben, a neutrális határfelülettől a tömegközponthoz
közelebb levő határrétegben nagyobb a sűrűségű anyag,
közeg van. A határfelületen ütköző, apróra váló, elporladó
részecskék az ütközetben töltötté válva, megszédülve,
pörögve gyorsulnak a lefelé a frontot áttört neutronok által
meglazított, kisebb ellenállásúvá tett töltéscsatornákon. Az
áramlási mintát a neutronfüzérek alakítják ki, és az újabb
impulzusok, a szaporodások és a generációváltások váltják ki
az elágazásokat. A környezeti közeghez képest nagyobb
lendületű, de kisebb sűrűségű részecskék kirakódásából
gyökérzet alakul ki, amely a neutroncsatornák körül keringő
töltött részecske-párokból szerveződik anyagba.
A tömegközpontból, a nagy mező impulzusteréből kiinduló,
a frontvonalat áttört, a légköri környezetnél nagyobb
sűrűségű részecske-párok szintén a felfelé haladó
töltéscsatornák köré fonódva hajtásokat alkotnak.

38. ábra:

axon

dendrit

A rajzon egy neuron, egy kb. 2 mm-es méretű idegsejt látható,
amely hasonló, analóg áramlási szerkezetű. Az elágazásokból
megállapítható, hogy a neutrális határrétegtől lefelé lévő
elágazások kirakódási (és ezért az áramlási) iránya is lefelé, a
dendritek felé mutató. A szimmetria természetesen e
szerkezetben is magas fokúan megvan, amely az axonok felé
ingerület átvitellel kapcsolódik a többi hasonló energiaszintű,
de eltérő információs eredőt rögzítő sejthez. A feltételezés
szerint a gyökerek, a dendritek gyűjtik a szervezet
impulzusaiban keletkező reakciós jeleket. Moetrius szerint a
dendritek, a neutrális sejt határfelületén a test és a belső idegek
felé áthatoló részecskék kirakódásai. A többi sejt felé adó
(környezeti jeleket vevő) és a változásról jeleket a többi
neuronnak szállító nyúlványok. Az ágak között befelé hatoló,
gyorsabb, kisebb energiaszintű áramlás szerepe a környezetből
érkező lendület feltartóztatása, a túlzott ingerek
érvényesülésének a meggátlása. A körrel rajzolt csomópont
csakra központnak, szimmetria alközpontnak tekinthető.

A következő ábrán egy nagyobb energiaszintű analóg szerveződést, egy hasonló áramlási
szerkezettel rendelkező gyökeres fát mutatunk be. Mint látható a természet interferenciái
sokféle méretben és energiaszinteken hasonló analóg áramlási rendszereket alakítanak ki,
tehát e nagy és végtelen rendszerben valóban minden lehetséges. Ez esetben az emberhez
hasonló, analóg áramlási szerkezet mikro-méretben és végtelen nagy makro-méretekben is
kialakulhat, tehát Isten teremthette a saját képmására az embert és minden más élő anyagot.
Az áramlási minta a lélekbuborék meghatározza a keringési rendszer csomópontja, lelke körül
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kialakuló, töltésekből felszaporodó anyagruhák, buborékruhák, részecskeruhák felépülését, a
szerveződés alakját és az alak életfolyamat során bekövetkező változását. Tehát nem a testnek
van lelke, hanem a léleknek van maga köré épített teste, és a lélek a test vezetőjének,
irányítójának, a saját Istenének tekinthető. Ez azonban lehetővé teszi, hogy ha a vezető
elöregszik, (mint a méhanya) akkor a részecskék új lelket nevelnek ki, és az első nagyobb, a
mező tömegéhez mérhető impulzuskor külön mezőt alapíthatnak, amelyben nagyobb
szimmetriát, nagyobb egyensúlyt tartani képes vezetőket, harmonikusabb lelket választanak.
39. ábra:

Az ábrán bemutatott gyökeres fa, hasonló, analóg
áramlási rendszert képez. A légtérből nagy sebességgel
lefelé zuhanó neutronok és az esőben elnyelődött töltések
átjutnak a felszín által létrehozott sűrűségi határfelületen,
lejutnak a gyökérzónáig, és a környezetnél kisebb
sűrűségű anyagból gyökereket építenek. A talaj felől
átjutó nagyobb sűrűségű részecskék és a visszaverődött
részecskék építik fel a felső réteg közegénél nagyobb
sűrűségű törzset. Az elágazások mutatják az áramlási
minták által meghatározott hajtásirányt, a neutron
előőrsök által kisebb ellenállásúvá tett füzércsatornák,
töltéspályák alakját és elágazásait. Az alsó és felsőrész
között lendület és tömegszimmetria áll fenn!

A nagyobb szimmetriában álló határfelületek két oldalán ellentétes, átmeneti sűrűségű, kevert
anyagú de nagyobb szimmetriában változó anyagmezők épülhetnek fel, amelyben a két eltérő
sűrűségű ősanyag folyamatosan keveredik. A légtérbe bejutó egyre nagyobb lendülettel a
határfelületnek csapódó, azon részben áthaladó kisebb sűrűségű részecskeanyagok a
határfelület impulzusaiban kisebb sűrűségűvé válnak, és a kisebb sűrűség miatt felfelé ható
áramlatokat váltanak ki. A Föld impulzusközpontjából kiinduló reakciós részecskehullámok
szintén részben visszaverődnek a határfelületről, és részben lefelé, részben felfelé ható irányú
áramlásokat keltenek. Az ellentétes irányú, de egymással szimmetriában lévő áramlás
mindkét irányba kiépíti a genetikai örökítő-anyag életcsíra, áramlási minta által meghatározott
térbeli struktúrát, a térben és az időben növekedő fa és a gyökér mintázatot.
Ésszerűnek tűnik az a következtetés, hogy a két ősanyag egymással teljesen sohasem összeolvadó,
eltérő tulajdonságú részecskékből áll. Ha e részecskék homogén közegként elkülönülnek, nagyon
nagy tömörségű részecskékből nagy tömegsűrűségű, nagy ellenálló-képességű anyagba (a tiszta
őshím, férfi mezőbe) szerveződhetnek, az elkülönülés ellentételeként a másik ősanyag egy nagyon kis
tömörségű, könnyű, szupravezető, a hatásokat ellenállás nélkül átengedő szuper-folyékony, légies
közeget alkot. E két anyag sokféle variációban és tömegben, energiaszintben keveredhet egymással,
amely az evolúció sokszintű párhuzamos palettáját sokmilliárd eltérő életvirággal díszíti. A két
anyag együtt a teljes tudást képviseli, tehát nem élhetnek egymás nélkül. A két anyag egymást
kiegészítő őspárt, a keverékei szintén egymást kiegészítő tulajdonságú utód-párokat képeznek.

A hatás és ellenhatás kialakulása
A tér a nagyobb térátalakulások után habosodott folyadékban, gázszerű halmazállapotú
anyagban (és hatóképességben) ritkább buborékokat, és nagyobb sűrűségű (tehetősebb)
töredékanyag szemcséket tartalmaz. A nagy térátalakulásoknál nagy sebességgel kiáramló
felbomló anyagrészecskék menekülő lélekbuborékai a lehűlés és megdermedés után a vulkáni
kitörésekhez hasonló üveggyöngyszerű anyaggal szórják meg a környezetet. A vulkánoknál
az elégtelen kinetikai gyorsulás és a lendületet csökkentő gravitáció miatt a szökési sebességet
el nem ért üveggyöngyök hamuszerű gyöngyesőként érkeznek vissza a felszínre. A nagyobb
energiaszintű mezők átalakulásánál, a csillagok fő ütköző zónájában, a mezőközpontokban
felbomló részecskék el nem égő lelkei a Jet sugarakon, és a szupernóvák robbanásainál, az
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anyagi javaktól lecsupaszított buborékszerű gyöngyökként hagyhatják el a forradalmi
változásba kezdett mező robbanási hevességgel átalakuló ütközőrétegét, a legnagyobb
impulzus sűrűségű rétegét. A csillagközi hideg és változáshiányos térbe nagy sebességgel
kiáramló buborékok hajszálvékony neutrális héjai, határfelületei, felszínei nagyon rövid idő
alatt, - mielőtt még összehúzódnának – lehűlnek, megmerevednek, megszilárdulva csökkent
rugalmasságúvá, rideggé, üvegszerűen törékennyé válnak. A csillagközi teret sok ilyen
nagyon vékony héjú, igen kis méreten megszilárdult üveggyöngyszerű buborék, és e héj
töredékéből képződő, meg nem határozható legkisebb méretű csillagpor, lélekpor tölti ki. A
vékony héjú buborékok, felületi feszültségként ismert, kohéziós azonossági erővel, a még
összetartott részecskékből álló felszíni héjakkal, a határfelületekkel lehatárolja a teret a
héjakon belüli és kívüli térrészekre. E hártyákon, mint közeghatárokon, határfelületeken belül
eltérővé válhat a térrész lokális összetétele, és a hártyákon kívüli környezettől eltérő, de
alacsony forgalmú változás is folyhat. A részecskehéjakból álló többrétegű buborékterek, a
belső életszférákat, a gázszerű állapotban lévő, felbomlott, kisebb energiaszinten változó
részecskéket tartalmazó térrészeket, a közvetlen környezeti tér átlagánál nagyobb
változássűrűségű hártyák határfelületei elszigetelik egymástól. A részecskebuborék a belül
gyorsabban és a kívül lassabban változó térrészeket tartalmazva távolodik az
impulzusesemény színhelyétől, és közeledik a csillagközi tér alacsony változásszintű
nyugalom óceánja felé, a hasonló sorsú és energiaszintű, nagyobb azonosságú részecskéket
tartalmazó térrész felé.
40. ábra:
A sok rétegből álló, eltérő (átmeneti) hőmérsékletű, részecskékkel
ritkábban kitöltött védőrétegek hatásosan csökkentik az eltérő
feszültségű és hőmérsékletű térrészek között az áthatoló változás
intenzitását. Ha vékony ez a hártya, és a határfelület csak egyrétegű,
akkor a védelem sem jelentős, de ha sok (jól szigetelő) gázszerű
buborékréteg egymásba épül és megvastagszik, az átáramló változás
elszigetelése, csökkentése jelentős lehet. A bemutatott gabonaábrán
az életet segítő más de földi szférában élő lények ezt ismertették.

Nézzünk meg egy ilyen buborékteret nagyobb felbontásban, többféle aspektusból:
A buborékok többnyire a lokálisan nagy feszültség miatt hirtelen kialakult, időben gyors
változás, hőmérséklet növekedésének az eredményei, amelyek ilyen állapotban kirepültek,
kikerültek a csökkent változású, kisebb nyomású hidegebb térbe. A kialakult struktúrájuk,
szerkezetük hirtelen lehűlt, és a lehűlés a kialakult állapotot és a buborékokat képző
részecskék arányait szilárd héjú térszerkezetbe, áramlási mintákba, sokféle méretű és
energiaszintű, sokféle sebességgel változó élőrétegekbe és mezőkbe rögzítette. Ha az
átalakuló mezőtérben folyó változás, a femto méretek alatti buborékok impulzusaiban, az ott
változó lények számára túl gyorsan, nehezen feldolgozható módon, robbanásszerűen ment
végbe, akkor a korábban összetartozó, nagy azonosságú részecskék a gyorsan átalakuló tértől,
a túl nagy feszültség helyétől, egy ekvipotenciális gömbfelhőben kezdtek távolodni. Térbeli,
vagy a határrétegeken belüli helyváltoztatás az élőréteg szétrajzását és genetikai keveredését
okozza. (Emigráció). Ha a tágulást kiváltó belső feszültség, a szétválasztó erő nagyobb volt a
részecskéket összetartó azonossági érzésnél, a buborék a gyenge láncszemnél (részecskénél)
elpukkadt, a határok kinyíltak és a (forradalmárok, a feszültséget már nem tűrők) a keletkezett
impulzusban szétszóródtak, emigráltak. A térben táguló, ekvipotenciális gömbhullám
határfelületén egymástól is távolodó részecskék maradványai, pánikszerűen elhagyták a
gazdasági, politikai vagy biológiai szerkezet átalakulási körzetét, de egyben vitték a hírt az
átalakulásról. A nagy változásban a külső és a belső nyomás és hőmérséklet nem minden
esetben volt jelentősen eltérő, és számtalan esetben megeshetett, hogy az összetartó
azonossági erő még számottevően összefogta a magas hőmérsékleten képlékenyebb
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részecskéket, amelykor azok együtt kerültek ki a nagy változásban álló terekből. Ilyen
esetekben az összetartó erővel még egybefogott részecskék, (családok, közösségek és az
ezekből kifejlődő kolóniák) táguló buborékjainak a változása is lecsökkent, a változás a
kialakult arányú struktúrába, buborékgyöngyökbe, áramlási mintákba merevítette az átalakult
anyagot. Az ilyen gyöngyök fala csak felületes felbontásban szemlélve tömör, valójában sok
pici részecske megmaradt kohéziós (azonossági) kapcsolata (a haza és az összetartozás
tudata) az, amelyben a megmaradt társaival összekapaszkodott. Ha felnagyítva
megszemlélünk egy ilyen struktúrát nem szükségszerűen csak habosodott lyukacsos anyagot,
szivacsot találunk, (amilyen a csillagtérközi anyag lehet), hanem apró, üveges és üreges
gömböcskékből nagyobb mezőkbe összekapcsolódott egymástól részben eltérő, de analóg
részecskékből kialakult sokrétegű buborékmezőket találunk.

Az univerzum gyorsulva táguló szivacs

Index 2004. június 4.

Tizenkét év alatt elkészült a déli égbolt 447 legfényesebb galaxis halmazát tartalmazó katalógus, a
munka legfontosabb eredménye a világegyetem alacsony átlagsűrűségének kimutatása. A galaxis
halmazok ugyanis nem szabályosan oszlanak el a világegyetemben, hanem szélesen elterülő, de
egyértelműen kirajzolódó struktúrák mentén helyezkednek el.
A világegyetemet felépítő anyag zömét rejtő galaxis halmazok első átfogó katalogizálását 12 évig
végezte egy nemzetközi kutatócsoport. Az asztrofizikusok a munka során a német ROSAT
röntgenműhold által készített csillagtérképeket a látható fény tartományában végzett megfigyelésekkel
kombinálták. Néhány évvel ezelőtt még az volt a feltételezés, hogy a világegyetem tágulása
fokozatosan fékeződik, majd teljesen megáll. Néhány éve viszont egyre több jel utal arra, hogy a sötét
energiából származó erők folyamatosan gyorsítják a tágulást. A kutatók, a most megjelentetett
munkájukban a titokzatos erő létezésére utaló újabb jelet írnak le. (A valóság az, hogy csak a
megfigyelhető tértartomány, trombita alakú nemlineáris szakaszában fejlődik a táguló univerzumunk.
(Lásd a 8. ábrát: Moetrius.)

Megerősített elmélet
A ROSAT adatai alapján elkészült a déli égbolt röntgen tartományban legfényesebb 447 galaxis
halmazának katalógusa. A kutatók munkája megerősíti a világegyetemet gyorsulva tágulónak leíró, és
a sötét anyag létezését feltételező elméletet, idézte az APA hírügynökség Sabine Schindlert, az
innsbrucki egyetem asztrofizikai intézetének munkatársát.
A galaxis halmazok, az univerzum legnagyobb, világosan definiálható képződményei. Több száz vagy
akár ezer galaxist és nagy mennyiségű, (a változásában) közvetlenül nem megfigyelhető tömeget
(úgynevezett sötét anyagot) tartalmaznak. A Dél-Amerikában működő európai csillagvizsgáló (ESO)
segítségével a kutatók ki tudták mutatni, hogy a galaxis halmazok nem szabályosan oszlanak el a
világegyetemben. Ehelyett szélesen elterülő, de egyértelműen kirajzolódó struktúrák mentén
helyezkednek el. Ezek közül a legnagyobb sűrűségű területek, az úgynevezett szuperhalmazok ősi tanúi
a világegyetem kezdeti szerkezetének.

A világegyetem felépítése leginkább szivacsra hasonlít.
Nagy területeken, a szivacs lyukainak megfelelően alacsony sűrűséggel, vékony falakkal illetve a
galaxisokat felhalmozó csomópontokkal, fejtegette Sabine Schindler. Mivel a galaxis halmazok a
röntgensugárzás kiemelt forrásának számítanak, a ROSAT által készített égtérképeken is megjelentek.
A halmazok egyértelmű azonosításához illetve a távolságuk meghatározásához ugyanakkor optikai
megfigyelésekre is szükség volt. Ezeket a munkafázisokat a chilei ESO távcsövek segítségével végezték.
A kutatócsoport a galaxishalmaz-katalógus legfontosabb részleteit az Astronomy & Astrophysics
szaklap most megjelenő számában közli. A déli égbolt 447 legfényesebb galaxis halmazáról ez eddig a
legátfogóbb munka.
Alacsony sűrűségű A katalógus később további kozmológiai kutatások alapját képezheti. A 12 évig
tartó katalogizálás legfontosabb eredménye világegyetem kutatók által meghatározott alacsony
átlagsűrűsége. Megállapításaik szerint az össztömeg csupán egyharmada tömörül galaxisokba,
röntgensugárzást leadó forró gázba és sötét anyagba. A fennmaradó kétharmadot a titokzatos sötét
energia képviselheti. Hasonló eredményről számoltak be korábban a kozmikus háttérsugárzást és a
szupernóvákat tanulmányozó kutatócsoportok is. Vagyis ezzel tovább erősödhet az általunk nem
észlelhető, eltérő frekvencián változó sötét energiát leíró elmélet, jelentette ki Schindler.
(A háttér nélküli kiemelt szöveg az író hozzáfűzése)
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Az egybekapaszkodott részecskeegyedek közötti tág hézagokkal rendelkező, belül sokszor
üres, vagy nagyobb változássűrűségű maggal rendelkező buborékszerkezetet észlelhetünk.
41. ábra:
Olyannak kell elképzelni e szerkezeteket, amelyet akkor kapunk,
ha ragasztóval bevont viaszgolyót a finom homokban
meggördítünk, és a felületre tapadt homokszemek összeragadása
után a viaszt kiolvasszuk. A buborékszerkezetek belül nemcsak
több rétegből állnak, hanem eltérő sűrűségű, gyorsabban fejlődő
rétegekkel, és nagyobb energia és változássűrűségű összetett
magokkal, neuklonszerű központtal is rendelkezhetnek.

A belül üreges részecskebuborékok külső határfelületei összeérnek, a sűrűségbeli azonosság
miatt az azonos sűrűségűek összeolvadó gömbhéj rétegekbe szerveződnek. Az egymásba
épült buborékokból szerveződő rétegeket, a környezeti változás miatt életképtelenné vált, a
növekedése közben egyre kisebb sűrűségűre váló, de a belső változásában a környezeti
nyomással nem szimmetrikus, és a belső nyomás túlfeszülése miatt szétpukkadt buborékhéjak
töredék (migráló) részecskéi folyamatosan gerjesztik. A buborékteret nem teljesen
hézagmentesen lezáró, a határfelületeket alkotó nagyobb azonosságú de kisebb méretű
neutrálisabb részecskék, a határőrök hézagai között, a hézagok méreténél nagyságrendekkel
kisebb, vagy/és sokkal nagyobb lendületű, ügyesebb, az elhalt buborékokból kiváló
részecskék, a megváltozott térészből emigrált részecskepor viszonylag szabadon közlekedik.
A mezőkön és a határrétegeken a hézagokban átáramló részecskék, a kültéri hatásokat befelé,
a belső változás eseményeit, híreit kifelé szállítva, az információjukkal a környezetet
gerjesztik. A buborékterekből, a rétegekből kifelé szálló részecskepor lendületébe és
arányaiba (tulajdonságaiba) rejlő információ, a külső teret gerjeszti, változtatja, de e
változással keltett feszültség kifelé növekvő méretű térrészben oszlik el. A kifelé, a múlt felé
haladó irányú feszültségnövekedés a kevésbé változó, tehát hidegebb, közömbösebb
határrétegeket látja el információs energiával, amelyek már e hírekkel nem könnyen
gerjeszthetők. Ha nagy energiaszintű mezőrészek belső központja, (a társadalmi szerkezet) a
feszültség túlnövekedése és a változás kaotikussá válása miatt felrobban, akkor a megnövekvő
belső túlnyomás miatt sok külső buborékhéj felszakadhat, a határokat lebontva, átjárhatóbbá
téve és tágítva a környezeti teret, mint a túlnyomásban álló, egy pillanatra kinyíló szelepű
Napszerű buborékok gyenge láncszemeinél kitörő fler, kezdetben radiális irányban szétterjedő
nyomáshullámokkal gerjeszti a külső környezetet. A buborékokban felhalmozódott
feszültségkitörésekor az azonos környezet felé áramló részecskéknek a környező buborékok
részecskéit eltaláló, kölcsönható lendülete, a kisebb részecskesűrűségű, de időben nagyobb
változássűrűségű buborékrétegek részecskéit a mezők belső területe felé kényszeríti. Ez tartós
hatásként csak akkor lehetséges, ha az impulzusba került buborékterekben a belső nyomás
valamivel nagyobbra emelkedik, mint a környezet nyomása. Ezt a kisebb sűrűségű
térrészekben szabadabb áramlási lehetőség miatti nyomáscsökkenés következménye, a
szabadesésből fakadó gyorsulás, és az időben nagyobb változássűrűség miatti
nyomásnövekedés, és az ezt követő becsapódás, az impulzus biztosítja. Az időben gyorsabban
változó mezők, határrétegek belsejébe bejutó, az időegységre vonatkoztatva túl nagy
változássűrűséget gerjesztők bomlasztó lendülete, információja, belülről felbontja a mezők
leggyorsabban változó határrétegeiben, életszerű folyamatban változó, de a
tűrőképességükhöz viszonyítva már túlfeszített állapotban lévő életbuborékokat. A korábban
stabil mezőket, társadalmakat olyan kisebb méretű buborék egységekké, eltérő információs
eredőjű egyedekre bontja, amelyek a méretük vagy a lendületük, (valamely e cél szerint
előnyös tulajdonságuk) miatt kijuthatnak az időben gyorsabban változó, nagyobb impulzus
sűrűségű térrészekből.
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A nagyobb mezők külső határfelületeiben található térrészek, (territóriumok, országok,
határrétegek, buborékterek) nyomása, a felület és a nyomás aránya kisebb, mint a
határfelületektől kifelé eső rétegeké, a külső térrészeké. Ezt valószínűen egy fizikai állandó
biztosítja, amely egy szelepelési lehetőséget biztosít az elkülönült térrészek pulzálásához.
A nemzetiségek önállósodási törekvéseit elfojtani akarók nem veszik tudomásul, hogy az élőterek belső
feszültsége külső kényszerrel nem elnyomható. Bár a feszültség kisebb lokális térrészbe szorítható, de
ennek az ára a helyi feszültség növekedése, amely a demográfiai hullámokkal a feszültség lazuláskor
azonnal ki fog törni a kényszerű határok közül, és a változás hullámai oldják csak a sokszor sok
generáción át felhalmozott feszültséget.
Az a túl nagy változássűrűség, melyet az ember a természet rendjébe történt beavatkozásával gerjesztett
önmagának, exponenciális sebességgel tölti fel feszültséggel, zilálja szét, őrli fel az életterünk.

Ha a buborékokon, szférákon belüli térrészekben a nyomás nő, a határfelületet (belülről
zárókat, védőket befelé) a kívülről záró buborékokat ez kifelé kényszeríti. A befelé szorítás
hatására a területet védők összetömörödnek, szorosabban zárják a soraikat, de a kifelé lévők
eltávolodnak egymástól, amely miatt az általuk lezárt térrészek átjárhatósága kifelé
növekszik. Ez az egyszerű folyamat biztosítja a megismerhető energiaszintű hatások
viszonylag egyirányú áramlást, a körfolyamat fennmaradását, az idő irányát!
Ha a külső környezetben nő meg a változás és a nyomás, ez a belső határfelületek részecskéit
jobban egymásra szorítja, a térrész átjárhatósága befelé csökken. Ez a szelepelés, a változás
irányában körfolyamatot képező, de a nézőponttól és a haladási iránytól is függő
terjedésirányú eseménysorokból, az időfolyamat, és a feszültséghullámok periodikus
ismétlődése, az események szakaszos bekövetkezése a (demográfiai) ritmus felismerését
eredményezte. A pulzációs a szelepelési lehetőséggel a változás és az idő iránya
meghatározódott, állandóan visszatérő periodikus körfolyamatra, valójában egy kicsit eltérően
változó, analóg módon ismétlődő időspirál folyamatra kényszerült. A változás folyamatos
pulzációja, az időfolyamatra is számítható tágulások és összehúzódások, a frekvenciaként is
ismert periodikus váltakozássá fejlődött. A kis térben és kisebb energiaszinten pulzáló
változás gyors frekvenciája egymás utáni változási folyamatban, magas sűrűségben
ismétlődik, a nagy terekben egyre ritkábban. A vegyes és sokféle térméretű részecskét,
életbuborékot tartalmazó kevert közegek egymást követő, ok és okozatként időben és
eseményben megkülönböztethető, megérthető ritmusban változnak, míg a nagyon magas
azonosságú, egyé vált mezőt képező részecskék egyszerre pulzálóbban, együtt rezgő, egy
pillanat alatt lejátszódó, szétterjedő hatású változásban fejlődnek. A fejlődés, az evolúció a
nagy terek kialakulása felé haladva a nagyobb azonosság és az együtt változás, a nagyobb
demokrácia, a partnerség felé fejlődik, de ezzel párhuzamosan az együtt változó nagy azonos
térből leváló kis részecskék az anyagiasabb valóságuk felé, a hegemónia és a diktatúrák
kialakulása, az eltérő erőviszonyok fenntartása, a részecskék megosztása felé fejlődik.
Ha a szimmetria sérül, és valamelyik erő, a megosztást vagy az egységet építő térrész döntő
fölénybe kerül, a benne kialakuló, a feszültség növekedéséből kipattanó másság egyszerre
átalakuló, robbanásszerű hevességgel megváltozó kaotikus teret eredményez, amelyben az
arányok helyreállnak, és a mindenség egy buborékja megújuló, fejlődő, korszerűsített lokális
ősrobbanásban, szaporodásban fejlődik tovább.
Az egyedenként kicsit eltérő részecskék között a méretükhöz hozzámérhető, arányos hézagok
vannak. E hézagokon át kisebb méretű lénybuborékok hatolhatnak be, (vagy/és ki) amellyel a
védett, a környezettől elkülönült, lokális térrész az áthatoló és változtató-képes, komplexebb
részecskékben Pl. a neutronokban is egyre sűrűbbé válhat. A nagyobb változássűrűségű
buborékokban nagyobb az esélye az áthaladó részecskék kölcsönhatásba és ezzel
konfliktusba, impulzusba kerülésére. A védett mezőkben, a buborékterekben élő részecskék
impulzussűrűsége és a lokalizált térrész belső hőmérséklete ezzel nő, a tér kitágul, és a belső
feszültség a gáz halmazállapotúvá, kisebb ellenállásúvá tett vált térben viszonylag
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egyenletesen elosztódhat. A nagyobb változássűrűség folyamatosan magasabb határfelületi
hőmérséklete miatt a mezőkbe kerülteken kívül rugalmasabbá és képlékenyebbé váltak az
információt észlelő, a határfelületet alkotó neutrálisabb részecskék is. A határfelületeket
alkotó részecskék felmelegedésének és kitágulásának a következménye a nagyobb és
rugalmasabb lokális térzárás. A határok merevsége oldódik.
A határfelületek olyan rugalmas, gáz állapotú kisebb buborékok, egymásra nyomódó,
nagyobb azonosságú rétegének tekinthető, amelyeket az azonossági erő és a környezeti
változás impulzusaiban felszabaduló energia lendületnyomása, a másság súrlódása tart az
általuk védett lokális buborékok határfelületén. E határfelületek minden energiaszinten
potenciálgátnak, az eltérő potenciálú, (tulajdonságú) rétegeket egymástól elválasztó
határfelületeknek tekinthetők. Az ilyen rugalmas potenciálgáton átjutni akaró részecskéknek
nagy lendületre (neutronok) vagy nagy furfangra (pörgő töltések) van szüksége, hogy e
rugalmas gátaknak a változás ellen ható ellenállását legyűrjék. A változásnövekedésből
fakadó felmelegedés miatt a külső határfelületeken rugalmasan összezáruló
buborékrészecskék által létrehozott potenciálgát ideális oázis csapdává lett a hatásokat
továbbító részecskeküldöncök késleltetéséhez, a változás információjának és hatásának az
időcsapdába ejtéséhez. A potenciálgátak határfelületein belülre jutott neutrálisabb részecskék,
a védett térben nagyobb változásban magasabb impulzus sűrűségbe kerültek, és fizikailag
vagy lelkileg sérülve találatokat kapva elvesztethetik a korábbi neutrális érzéketlenségüket. A
kedvezőtlen hatású kölcsönhatás e részecskéket is érzékenyebbé, töltöttebbé, megperdülőbbé
tette az életfolyamat negatív irányú alakulására. A nagyobb változássűrűségű térben
kölcsönhatásba került és ezzel tulajdonságában is változott, korábban nagyobb
lendületenergiájú neutronok a védett térben elvesztethetik a lendületüknek azt a részét,
amellyel megszökhettek volna, töltötté válnak és az üvegháztartásként ismert folyamatban, a
lokálisan határolt tér, a mezőt határoló felületek, a potenciálgátak fogságába kerülnek.
Ráadásul a lendületet vesztett részecskék az eseményeket keltő impulzusoktól töltöttebbekké
váltak, az őket sikeresen megfékező, kiegyenlítő tulajdonságú részecskékkel szerelembe estek,
családot alapítottak és tartósabb réteglakásra rendeződtek be. A változás információját
szállító neutrális részecskék így a mezőkben, (rétegekben) megváltoztak, időcsapdákba
kerültek, időveszteglésre és felhalmozódásra, szaporodásra kényszerültek. A beépülők
tömegnövekedése miatt, egyre nagyobb energiaszintű változó mezők, egyre bonyolultabb
összetételű sokféle információs eltéréssel rendelkező időben változó anyag, élő anyag
fejlődött ki. Az anyag változási folyamatából kifejlődött élet, a nagy változássűrűségű
mezőkben képződő, felbomló, nagy töltéssűrűségbe préselt, apró áramlási mintával, az
életcsíra, a lélek kialakulásával, a korábbi élő anyag átalakulásával kezdődik. A
térszerkezetébe rögzített belső energia, a nagy (töltés) sűrűségű minta által a kezdeti
feltételekbe, arányokba kódolt, általa meghatározott áramlási rendre (szokásokra, tudásra)
betanított, kényszerített részecskék egy részéből egyre nagyobb részecskekolóniát,
részecsketársadalmat, anyagtömeget növeszt. Az ilyen kolóniák egy nagyobb (energiaszintű)
mező, (a múlt) valamelyik (viszonylag ekvipotenciális) határrétegeiben, életszférájában
fejlődnek. A mezők, mint nagyobb energiaszintű, összetettebb, de szintén életszerű
folyamatban változó lények határrétegének és változássűrűségének a növekedése közben a
réteget jelentő, kitöltő környezettel együtt a térrészben impulzusba kerülő, a kívülről befelé, és
a belülről kifelé haladó ellentétes lendületirányú részecskék állandó változtatása miatt
esemény sorozatban, időben változnak. A határfelületek belsejében fejlődő változás
következménye a térben és időben növekedés, az élőrétegek és az életterek tágulása,
amelyben a múlt feszültségnövelő eseményeinek a hatására kifelé tágul. A külsőbb
rétegekben történő változás más része a belső életzónák felé vándorol. A legbelső zónákban, a
mezők centrumában a változtatást végző életbuborék nem tudnak egymástól továbbhaladni,
ezért a forradalmak a győzelem után kifulladnak, a belső feszültség megnövekszik.
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A mezők a változásban belülről sűrűsödnek. A folyamatban változó, a rétegben ütköző
feszültségektől egyre jobban felfúvódó életszférák és a benne együttfejlődő részecskék
egyedei egyre távolabb kerülnek az őket szülő, létrehozó mezők, a változástól a fiatal korban
még sokrétegű határfelületekkel védő központjától, az őket a nagy változássűrűség miatt az
idegen hatások egy részétől megvédő, leárnyékoló rétegektől. A mezők határfelületei, külső
rétegei jelentős védelmet biztosítanak a rétegekben változó, fejlődő lények számára, amelyek
ezért nem kényszerülnek a teljes valóság észlelésére és megértésére, a környezetben változó
valós világ összes kölcsönhatásának az egyidejű észlelésére, a teljes tudás egyszerre
megérthetetlen birtoklására. Az élettértől kifelé eső határfelületek, részecskehéjak is
csökkentik a változás sűrűséget, de ennél jobban árnyékolnak a mezők sokkal nagyobb
változás és tömegsűrűségű felszínén belüli rétegei. A talpunk alatt lévő rétegeknek nem csak a
részecskesűrűsége nagyobb, hanem változássűrűsége is, amelyek együtt egy ellenállási eredőt,
potenciálgátat eredményeznek. A felettünk és alattunk lévő rétegekben hasonló potenciálgátak
választják el egymástól az eltérő változássűrűségű, eltérő potenciálú élőrétegeket. Felettünk és
alattunk is változó anyaggal telített életfolyamatok zajlanak, de az alattunk lévő rétegekben a
változás és frekvenciasűrűség nagyobb, ezért csak energia befektetése árán tudunk a
potenciálgátakon átjutni.
42. ábra:

A szabadabb, de a határfelületekkel védett külső tér felől érkező részecskék viszonylag
közvetlen egyoldalú (szimmetria nélküli) hatással gerjeszthetik a nagyobb sűrűségű
határrétegek felszínein változó részecskékből álló anyagokat és szerveződéseket. Ez a
gerjesztés azonban a változómezők közelében, életszféráiban nem éri el a tényleges
gerjesztést, a szabadabb térrész vad változása által keltett sokdimenziós kaotikus vihart.
A szabadabb tér felől, kívülről befelé ható gerjesztés azonban mindenkor erősebben, a
tömegközpont felé irányuló gravitációs erőkülönbségként hat a határfelület kisebb
változássűrűségű oldalának a felszínén élő, időfolyamatban változó élő anyagokra, mezőkre.
Ez a hatás akkor lenne egyenlő, ha az egyik oldalról sem lenne árnyékoló, a hatást csökkentő
rétegdifferencia, amely az ekvipotenciális határfelületeken pillanatokra egyenlő, de az
egyenlőség frekvenciaeredője meghatározza a rétegben érvényesülő gravitációs erő irányát. A
nagyobb tömegű, nagy változássűrűségű mezőközpontban, minden felől nagyjából egyenlő a
változást gerjesztő lendület, ahol ez miatt ismét izotróp lendületerő, tehát lendületegyenlőség
és torlódás érvényesül. A keresztáramlás miatt a mezőközpontokban is irányváltó és
frekvencia (tömeg) átalakító, irányban módosuló áramlási eredőjű gravitáció alakul ki.
A mezőközponttól eltérő pozíciójú rétegekben fejlődő, változó részecskék alatt és feletti védő
határfelületek száma, és ezért a szűrő és árnyékoló képessége nem egyenlő. A kevesebb
árnyékoló határfelülettel védett térrész irányából időegységre számítva több nagyobb
sebességű de kisebb sűrűségű részecske kölcsönható lendületnyomás, gravitációt okozó
eredőtöbblet érvényesül. Ez az árnyékolási különbözet okozza a gravitációt.
Ez egyúttal azt is jelenti, hogy gravitációs jellegű lendületerő többlet mindig a több, vagy
nagyobb (változás) sűrűségű rétegekkel árnyékolt, a szimmetriához szükséges ellenhatás egy
részét eltérítő, meggátló felületek irányába hat.
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Az ekvipotenciális határfelületeken ez a gravitációs lendületnyomás meghatározható
frekvenciákon éppen egyenlő ezért ott nagyobb az adott frekvencián változó, egymással
szemben áramló szerkezeti struktúrákra ható lendület (nyomás) szimmetria. Az egyenlő
hatásszimmetriában lévő határfelületeken, az adott frekvenciákon lényeges hatóerő
különbözet nem, hanem súlytalanság észlelhető. Ha megtaláljuk azt a frekvenciasávot,
amelyben a mi élőzónánkban éppen szimmetria körüli állapot van, akkor a változásunkat erre
áthangolva a gravitáció hatását csökkenthetjük, esetleg elkerülhetjük.
Valószínű, hogy ez az átlagos emberi mező sűrűségénél sokkal nagyobb impulzus sűrűséget,
és lefelé irányuló lendületű, a leszorítóval azonos lendülettömegű frekvenciát igényel. Ha
képessé válunk, a változásunkat ilyen frekvenciára áthangolni, és azt a tudattal, (a
részecskéink meggyőzésével) lefelé irányítani akkor a levitációként ismert lebegés élményeit
is megismerhetjük. Ehhez azonban a belső tűzet, fel kell szítani, a lelket a lehúzó,
kölcsönhatásképes anyagoktól meg kell tisztítani.
Tehát a (kisebb és a) nagyobb mezők is olyan ekvipotenciális határfelületekkel rendelkeznek,
amelyeket a nagyobb az impulzus sűrűség miatt kisebb buborékok töltenek ki, amelyeknek ez
miatt nagyobb, a nagyobb méretű részecskebuborékokkal szembeni ellenálló-képessége, de
ezt mindkét irányban gátolja az áthaladást. A felületen impulzusokat okozó, a felületre
merőleges irányban egymással szemben haladva, a határfelületen ütköző részecskék
lendületnyomása, kinetikai nyomásszimmetriát képez. Ez a szimmetria azonban a
mezőközponttól eltekintve sohasem (még ott sem) lehet tartósan teljes, a környezetben lévő
változó mezők folyton változó térbeli arányai miatt, a változó helyzet által is befolyásolt.
Tehát a térerő izotrópiája viszonylag szimmetrikus a legnagyobb sűrűségű határfelületekre, a
határfelületek radiális irányban kinti és benti oldala felé. A szimmetria körüli kicsi
értékeltérés a feltétele a változó mezők megmaradásának, a külső és a belső nyomás tűrési
értéken belüli pontossága. A határfelületeket azok az ekvipotenciális, lendületegyenlőségben
keletkező buborékhéjak képezik, amelyek felületén a belülről kifelé és a kívülről befelé ható
lendületű részecskék nyomása, és a tulajdonsági eredőik egyenlő, azaz éppen szimmetriát
képez. Ez a szimmetria azonban határfelületenként eltérő, de csak azonos térbeli eloszlású,
frekvenciájú és lendületsűrűségű részecskék lendületegyenlőségét eredményezi. Az eltérő
frekvenciákon, nagyobb sűrűségben, nagyobb tömegben, vagy nagyobb (centrális) lendülettel
érkező részecskék statisztikai többsége a kisebb (eltérő) frekvenciával védők frontján, ütközés
és kölcsönhatás közben, a teljes felaprózódás, teljes megsemmisülés nélkül átjuthat. Az ilyen
nagyobb, vagy koncentráltabb lendületű részecskecsapatot, csak a velük azonos mintázatba
szerveződött, azonos lendületsűrűségű, egyenlőségbe és hatásszimmetriába kerülő, vagy több
részecskéből álló, kinetikai fölényben lévő ellenhad állítja csak meg.
Ha a mezőkből kiszálló részecskék csapatát olyan hódító hadseregnek képzeljük el,
amelynek lendülettöbblete, számszerű fölénye, megfelelő térbeli eloszlása, hadviselési
fejlettsége, azaz élet stratégiája (jobb célja) van, akkor a velük szemben haladó, a
lendületüket rontó, a csapatot impulzusokkal szétziláló (ezért ellenséges) részecskecsapatok
csak akkor képesek megállítani, ha a felsorolt erőegyensúlyhoz szükséges hatások
összességének az eredője legalább egyenlő, vagy annál jobb.
Tisztázásra került, hogy a sok rétegből álló határfelületekkel, élőrétegekkel rendelkező, az
időfolyamatban változó mezők hatékonyan gátolják a saját belső részecskéik áramlásához
viszonyítva nem sokkal nagyobb lendülettel, a mezőn áthaladó részecskék áramlását. Az ilyen
mezők az őket ért hatásra nem nagy időkésedelemmel megfelelő ellenhatással tudnak
válaszolni, az életterüket és az alszerveződéseiket tartalmazó élőrétegeiket is meg tudják
védeni. A mezők határfelületein kerületi irányban áramló részecskék sebességéhez
viszonyítva, a nagyságrendekkel nagyobb sebességű, radiális, merőleges irányba áthaladó
részecskék lehetősége, hogy a határfelületeket alkotó, nagy sűrűségű részecskék közötti kicsi
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hatásréseken, időréseken áthatoljanak, a mezőkbe be vagy onnan kijussanak. Az életterek
védelmét a mezők külső határrétegeiben, nagyobb tömegben képződő alszerveződések
felbontásra kerülő energiája biztosítja, amely a változó anyagba épült szerveződéseket
sokdimenziós belső változásban lebontva, X defektusban genetikailag elbutítva? felkészíti a
külső hatások elleni hatékony fellépésre. Az emberi faj megértése csökken, már a
nyilvánvalóan összefüggő dolgokat is csak a bizonyítottságuk, a falszifikálódásuk esetén
fogadja el.
Az egészről a részekre terelt figyelem elvonásával, az emberi faj degenerációja növekszik, az
összefüggések megértésében az ismerete csökken. A rohanóan változó világban egyre több
selejt termék, egyre kevésbé felkészített szakemberek, egyre kevésbé átadott tudás az
emberiséget degenerálja. Az emberi genom a változás felgyorsulásával öregszik, a fajunk
fennmaradása evolúciós szempontból már csak órákra biztosított.
A mezők belső, legnagyobb változássűrűségű zónáikba kerülő részecskék, a kaotikus
környezetet megismerve, ide-oda verődnek, forognak, sokdimenziós több tengely körüli
forgásra tesznek szert, amely változás színes kavalkádjában megszédülnek. Az energiaáramlás
a gyorsuláskor és a többdimenziós forgatáskor fokozódik, amelyet a térenergia kicsatolásának
tekintenek. Valóban ez történik, azzal a kiegészítéssel, hogy a forgatás miatt, vagy a
gyorsuláskor az ehhez nem szokott részecskék nehezebben követik a változást, nagyobb
arányban ütköznek más részecskékkel, ezért az időegységre jutó impulzusszám, az anyag
felbomlása ilyenkor növekszik. A forgatásoktól a teret kitöltő addig viszonylag egyensúlyban
változó neutronok egyensúlya megbomlik, töltött részecskékké alakulnak. A számukra
veszélyes területről menekülő töltések árama, a nagyobb áramlási sűrűséget lehetővé tevő
nagyobb azonosságú részecskékből álló, a töltések áramlását biztosító anyagokkal, fém
vezetőkkel, az elektronáramlást vezető áramlási csatornák odahelyezésével levehető.
A korábbi struktúrák, térenergia arányok, a kialakult mintázatok ilyenkor felbomlanak, de a
mezőben lévő részecskék még kapcsolódnak a legnagyobb azonosságú társaikhoz, ezért ezek
nem szükségszerűen bomlanak teljesen szét. A sokszoros határfelületeket alkotó részecskék a
felépülési (a tűrőképességnek megfelelő) (a kötési energiájuknak megfelelő) rendben
felbomlanak. A felbomlás kaotikus lokális energia átalakulás, amelyben a korábban nagyobb
és merev struktúrába (hierarchiába) szerveződött részecskék működésképtelen szerveződése
lebomlik, és helyette egy forradalmi demokratikusabb, dinamikusabb struktúra alakul ki.
Elképzelhető, hogy a buborékhéjon lévő, egymástól egyenletesen eloszló részecskék a
megperdüléstől az életcsíránál leírt folyamatban nagyon kicsi spirál alakzatra (mikrokozmoszt
alkotó áramlási mintába,) szerveződve igen kicsi méretű forgó töltésbe felgöngyölődnek, és a
korábbi lendület, kötési stb. energiájuk, a részecskék többsége belső töltésbe szerveződik.
Valószínű, hogy az impulzuskor és a mezők poklában a korábbi részecskemezők le nem
bomló maradványa ilyen magas energiaszintű buborékokba tekeredik.
A folyamat fennmaradásához szükséges energia a részecskék szelektálásából, egy részük elégetéséből,
felbontásából fedeződik. Az energia nem vész el, csak átalakul. Az eltávozó részecskék
energianyeresége az impulzusban felbomlóktól származik. A folyamat e része szelektál, a mennybe és
a pokolra jutó részecskék elkülönítődnek, és a pokolra, felbontásra kerülő részecskék energiája adja a
rendszer működéséhez szükséges többletet. Már megtanultuk, hogy a rendszer tökéletes, amelynek a
magas egyensúlya csak akkor maradhat meg, ha a lehetőségek szimmetriában maradnak. Ha a
részecskék felének növekednek a (jövőbeni) életlehetőségei, annak az ára a másik felének a csökkenő
lehetősége. A mező megmaradásának az ára a szerveződések egy részének a feláldozása. Az élet árát
az elhaltak fizetik meg, a rendezettség csak ezen az áron tartható fenn!
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Az impulzusteret elhagyó, a mezőkön kívüli térrészekbe kijutott, nagyon kis tömegű, már
ellenállás-képtelen részecskék maradó lendületét, az élő rendszerek halálából keletkező a
téróceánt nagy sűrűségben kitöltő magas azonossággal bíró ellenállás-képtelen porát, a
sorstenger elnyeli, és a felszállt buborékok lendületét a nagy azonosságú közeg egyenlően
szétosztja. Mivel a szétosztott lendület a szupravezető folyadékként viselkedő közegben
egyenletesen, izotróp módon eloszlik. Az angyalrészecskék háttérzajt képező rezgése mellett
van idejük leülepedni, egyre nagyobb sűrűségű folyékony, majd a változás még nagyobb
lecsökkenésekor szilárd struktúrába épülni.
Mi történik a mezők melletti határfelületeken, mi biztosítja az izotróp egyensúlyt, az ellenlendületet?

Legalább két (de valószínűen több módon) keletkezhet lendületszimmetria:
A magasabb hőmérsékletű, elgázosodott mezőkbe a határfelületeken át bejutó nem túl
gyorsan átáramló részecsketöredék jelentős része a mezőkben lévő változó buborékok
valamely határfelületén lendület, vagy/és nyomás egyenlőségbe kerül, és a szemből érkező
részecskék ellennyomást biztosítva az áramlásban feltartóztatják. Ez a szimmetria a
nyomásszimmetria, amely a feszültség elvezetődése miatt nem okoz rövid idő alatt meredeken
felfutó feszültség felhalmozódást, a fronton a háború állóháborúvá alakul. A tér ilyen
részében a nyomás stabilizálódhat, nagyobb változássűrűség kialakulása sem szükségszerű.
Az ilyen térrész gáz halmazállapotú de viszonylag hideg, viszont a teret kitöltő nagyobb
átmérőjű, ritka részecskesűrűségű buborékok a környezettel együtt áramlanak.
Minél közelebb megyünk a nagy változássűrűségű anyagmezők felületéhez, annál kisebb lesz
a mezők felől leárnyékolt lendületű részecskék ellenhatása, ezért nő a gravitációs
lendületdifferencia, a leszorító erő, amely a szilárd felszínen a legnagyobb. A magasabb
határfelületeken kialakult térerő különbözet miatt, a légtérben és a felette lévő szférák alsó
határfelületén átjutó részecskék egyre gyorsuló mozgással, szabadeséssel közelednek a
nagyobb változássűrűségű határfelületekhez, amelyek határfelületeit elérve impulzusba
kerülve szintén lendületegyenlőség, de egyúttal szerveződési átalakulás történik. A kisebb
tömege miatt kisebb tehetetlenségű, nagyobb rugalmasságú és nagyobb irányváltozásokra
képes részecskék még kikerülhetik az impulzusba kerülést, a megsemmisüléssel járó
átalakulást, de a nagyobb tömegű tehetetlenebb struktúrák a határfelületekbe csapódnak, ott
impulzusban elporlódva, elgázosodva kerülnek csak nagyobb szimmetriába.
A felszín feletti határfelületeken kialakuló szimmetriát a tömegközpont felől érkező azonos
ritmusú, azonos struktúrájú ellenhatás adó részecskék biztosítják, amelyek az alsó rétegek
határfelületeiről, impulzusaiban születnek és a külső térrész felé tartanak. A mezők külső
határfelületein átjutó részecskék befelé egyre nagyobb változássűrűségű térrészekbe,
rétegekbe kerülnek, amelyekben a hatalmas sebességgel szemből érkező, magasabb
hőmérsékletű, tehát rugalmasabb részecskékkel ütköznek. A konfliktusokban vagy
visszaverődnek a külső térrész felé, vagy ha merevek, az impulzusban szintén felbomlanak,
kisebb energiaszintű részecskékre, porrá vagy gázzá válva a szerkezetükben is átalakulnak.
A magasabb tömegsűrűségben, nagyobb frekvenciával, (nagyobb sűrűségben) érkező
részecskék át és behatoló képessége nagyobb, azok mélyebben képesek behatolni a mezőkbe,
ezért elérhetik annak a legnagyobb változássűrűségű határfelületeit, vagy a mező legnagyobb
impulzussűrűségű részét a felbontó-kamrát, a mező poklát a gyomorral analóg
emésztőrendszert is. A bolygó tömegméretű mezőkben, az eddig eljutott részecskéket is
felbontó, nagy változássűrűségben, már atomfáklyaként világító narancsszínben tündöklő
belső Nap működik. Ez a belső tűz, (az emberben az emésztő rendszer) a hatalmas sebességre
gyorsult de ellenkező lendületirányú részecskéket egymással ütköztetve vagy felbontja, vagy
egymáson megperdítve, töltötté téve és egymáshoz kapcsolja, és a forgást megfékezve egy
közös perdület és lendületeredőjű, együtt stabilabb, nagyobb szimmetriába kerülő
neutronokba egyesíti. E részecskék egy része a már bemutatott 35-37. ábra szerint pontosan
ütközik, és neutronná válva, majdnem egyenes irányba kirepülve a bolygóközi tér sors
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óceánjába ágyazódik. A nem pontosan szemből ütköztetett részecskék egymáson
megperdülve töltöttebbé válnak, de csak kisebb térre és időre elegendő radiális távolságra
juthatnak el. Ezek a részecskék nem sugárirányban, hanem íves pályán pörögve repülnek ki a
mező központjából, és a töltésük és perdületük viszonya dönti el, hogy belső naptól milyen
távolságra, mely határrétegekbe juthatnak. A nem helyesen döntő, és ezért nem elég pontosan
ütköző, és ez miatt túl nagy perdületű részecskék radiális lendületkomponense kicsi, azok
sokáig keringhetnek a mező tisztítótűzként működő poklában, amíg olyan nagy kiegészítő
azonosságú társra nem találnak, amellyel összefogva, vagy arról elrugaszkodva kirepülhetnek
a veszélyes csatatéri övezetből. A tisztítótűzben, a mező poklában keringő szimmetria nélküli
részecskék addig keringenek a mező felbontó rendszerében, a belső napjában, amíg meg nem
értik a sors tanítását, és magasabb szimmetriába kerülve neutronként ki nem repülnek a
mezőből az aurán kívüli térrészbe, a sors menyei emlékeket őrző lélekóceánjába.
A befelé haladó irányú részecskék lendületéhez szükséges semlegesítő erőhatást tehát a
mezőkben impulzusokba kerülő részecskék kifelé ható lendületi eredője hozza létre.
A hatáskeltés, a gerjesztés, a befelé haladó, a mezők részecskéi állapotán, arányain változtatni
képes részecskék lehetősége, amelyek ellen, a mezőkben felbomló részecskék, a kezdeti
áramlási minta, a rendezettséget irányító lélek által azonos frekvenciájú és azonos térbeli
struktúrájú mintázatába és időbe is rendezett, szervezett ellenhatásra megtanító részecskék, a
vezetők segítségével szervezetten fellépnek.
A hatás és ellenhatás, a Yang és a Yin, a jó és a rossz harca, a rendezettséget javító, vagy
rontó megnyilvánulás, amely a mezőbe szerveződött és öntudatra kelt részecskéknek a
megérthető időfolyamatba szervezett áramlását, az élet megnyilvánulását segíti vagy gátolja.

Az anyagi energiaszintű struktúrák felépülése:
Az áramlás szerepe az anyagépítésben:
Ha elfogadjuk az ősrobbanásszerű hevességű térátalakulások létrejöttének a lehetőségét,
akkor eltekintve annak a gyakorisági, vagy folyamatossági kérdésétől, egyértelművé válik,
hogy a nagy térre és hosszú időre kiterjedő térátalakulásban az azonos irányba elrepülő,
egymás mellett szálló, kevergő anyag nagyon sokáig közös irányba áramolhat. Ha a szervezeti
átalakulásban novaszerűen felrobbanó tér szilárd anyagot, vagy ilyen halmazállapotú
részecskéket tartalmazott, akkor ebben az anyagban nagyobb darabok és az egymás melletti
keringésben lemorzsolódható apró porszerű részecskék is maradhattak. Ha az azonos irányba
nagy sebességgel áramló porra folyamatosan tartós gyorsító erő hat, akkor azok a kis
tehetetlenségük miatt jobban felgyorsulhatnak, a nagyobb tömegrésztől előre szállva önállóan
áramló porfelhőbe szerveződhetnek. A nagyon kis méretűre, kicsi tömegűre porlódott
részecskeanyag tehetetlensége kicsi, amely miatt az áramlásában kevésbé tehetetlen. A kis
tömegű részecske az áramlás útjába eső akadályokra érdekesen, nem ballasztikus áramlással
reagál. Ez jól megfigyelhető a cigarettafüst irányváltásainál, a rendkívül nagy
akadálykerülgető képesség észlelhető. Az áramlás útjába eső porszem, vagy az áramlást gátló,
az áramló tér közegénél bármennyivel sűrűbb, lassabban áramló akármilyen kicsi buborék,
torlódást okoz, amelyben az áramlást gátló torlódás szabályai érvényesülnek. A Szintézis első
könyvében bővebb kifejtésre került az áramlást gátló akadály befolyásoló hatásmódosítása,
áramlást átalakító következménye. Ha a viszonylag egyenletesen áramló közegbe egy
térszimmetrikus porszem, vagy buborék kerül, akkor az áramlási viszonyok megváltoznak. Ez
akkor is így működik, ha a közeg áll és a porszem, vagy az anyag hozzá képest mozog
nagyobb sebességgel. Tehát a kölcsönhatás aspektusából az egymáshoz viszonyított
(sebesség) különbség számít. Ha sebesség különbség alakul ki, a buborék, áramlással
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szembeni elején torlódás fog kialakulni, amely megnöveli a nyomást és az impulzus
sűrűséget, és az áramló anyag áramlásszerkezete és keresztmetszete függvényének megfelelő
tolóerőt fog átadni. Ez a tartósságától függően gyorsítani fogja a torló akadályt (ha az nincs
nagyobb tömeggel megtámasztva), másrészt az akadály oldalán az áramlás sebessége is
megnövekszik, és nyomás csökkenés érvényesül. Ennél is fontosabb az, hogy a torló
akadálynak, az áramlás irányához viszonyított hátsó részén örvényes áramlás és a
környezetnél kevésbé, az akadállyal együtt áramló sebességű, az áramlástól védett,
nyugodtabb térrész fog kialakulni.
43. Ábra:

Torlódás és
nyomástöbblet
Porkirakódás a széltől
védett oldalon
Sebesség növekedés és
nyomás csökkenés

A torlódást okozó akadály, lassabban sodródó nagyobb tömegű mező tehát az áramlástól
védettebb teret tud létrehozni, amelyre az áramlásban megperdülő, töltötté váló gyorsabban
szálló finom por le tud ülepedni. Ilyen por rakódik le az autók hátsó részén, a poros úton. Ha
az áramlást gátló akadály nem teljesen tömör, a részecskeport részben átengedő, akkor
nemcsak lerakódás, hanem az akadályba beáramlás is várható, azaz az akadályban olyan belső
cirkuláció alakul ki, amely az áramlási széltől védett oldalon fog behatolni, és a legkisebb
nyomású (a legnagyobb áramlási sebességű) részen fog kijutni.

Az áramlási minták, a magas szimmetriájú lélekbuborékok szerepe:
Az áramlást akadályozó részecskék, porbuborékok, részecskemezők tehát nemcsak
csökkentik a porszerű részecskék sodródását, hanem a féligáteresztő, a hatásoktól védettebb
mezőkbe bejutási lehetőség tartósabb megtelepedési lehetőséget, cirkulációs lehetőséget
hozott létre. A részecskék a porbuborékban és körül áramolva periodikus cirkulációs
folyamatba kezdhet. A porbuborék tehát az áramlást megváltoztató térbeli struktúrát, áramlást
megváltoztató, módosító mintát alkot. Ha nem teljesen szimmetrikus alakú az akadályozó
porbuborék, akkor az áramlás alakja, szerkezete módosulni fog, a kirakódás és a keringés
struktúrája torzul. Gondoljuk át annak a lehetőségét, hogy mi történik egy olyan térben,
amelyben körkörösen sziklák ütköznek, mindenfelől robbanások keletkeznek, amelyekből
kitáguló, nagyon apró finom részecskékből álló por és gázfelhők, hosszú ideig, nagy
távolságra ható együtt utazó, majdnem párhuzamos áramlásokat keltenek. Mivel ezek a
nagyobb tömegű mezők térátalakulásakor keletkező áramlások az átalakuló mezők felületének
eltérő pontjairól is azonos irányba hatva indulnak ki, ezért az azonos irányba szálló
részecskék egymás felé is közelednek. Az áramlások keresztezhetik egymást úgy is, hogy
adott térrészen áthaladó, finom részecskéket szállító áramlataikban, a port szállító szelekben a
kis tömegük miatt csak kevés tehetetlenséggel és nagy lavírozó-képességgel rendelkező
részecskék nem ütköznek feltétlenül egymásnak. Ha az ilyen áramlatok útjába akadály, akár
egy másik keresztező irányú áramlás kerül, keresztezési csomópontban torlódás fog
kialakulni, az áramlási szerkezet megváltozik. Ha az áramlást akadályozó, az áramló és a
környezeti közegnél nagyobb sűrűségű, pordugó, olyan porrészecskékből szerveződött
térszimmetrikus buborék, áramlási akadály kerül, amely az egymást a csomópontban metsző
részecskéket sodró szeleknek torlaszt képez, akkor az akadályok hátoldalán porlerakódások és
beáramlások keletkezhetnek. Ez esetben egy magas szimmetriával rendelkező buborékszerű
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akadálynál annyi porlerakódás és beáramlás, örvényáram keletkezhet, amennyi a környező
robbanások által keltett egymást az áramlásban nem nagyon lerontó, de adott térrészben
keresztező áramlatok száma. Ha két egymással szemben áramló részecskeszél éppen egy
torlaszt képező áramlási akadálynál torlódik, vagy ha ilyen kevésbé áramló, nagyobb
lendületszimmetriában álló térrészhez, torlódáshoz kerül egy torlaszt képező akadály, akkor
kölcsönösen egymást erősítő porkirakódási és átáramlási folyamat alakulhat ki. Ha a két eltérő
helyen lokális robbanásból keletkező, nagyobb térre és hosszú időre kiterjedő eláramlás
ekvipotenciális gömbfelhőben terjed, akkor a két gömbfelhő kereszteződésében a két
egymással szemben ható áramlás ütközni, és egymáson torlódni fog. A torlódó térrészben
mindenképpen ki fog alakulni egy olyan lendületszimmetriában álló, torlódó térrész,
amelyben a lendületnyomás megnövekszik és a torlódás miatt keresztirányú áramlásszerkezeti
átalakulás fog kialakulni. Ha a torlódást képező, szimmetriával rendelkező térrészbe egy
szimmetrikus alakú, a környezeti szélben áramló porrészecskéknél nagyobb sűrűségű
anyagszerű részecske, lélekbuborék kerül, az ott kialakuló lendületegyenlőségi, La grange féle
librációs ponton megtelepedhet, és tartós torlaszt állítva önálló örvényes áramlási rendszerré
válhat. Ezeken a térrészeken a 75. ábrán bemutatott interferencia alakul ki.
44. Ábra:

Torlódás és
nyomástöbblet

Torlódás és
nyomástöbblet

Sebesség növekedés és nyomás
csökkenés, kiáramlási lehetőség

Ha az egymással szemben áramló, az adott térrészre egyszerre érő sűrűsödési hullámok,
azonos téreloszlású porfelhői egymással interferálnak, lendületszimmetriában ütköznek, akkor
a librációs pontban lévő áramlási mintára egyre több por rakódhat ki, egyre több korábban
egyenesen áramló részecske kerülhet a mezőben kialakuló, azon áthaladó örvényes áramlásba.
A torlaszt alkotó részecske buborék körül tartós áramlás alakul ki, amely a torlasz, az áramlási
minta szimmetriájának a megtartásáig, a szimmetria fennállásáig tartós keringést biztosító
örvényes rendszer alakulhat ki. A nagyobb szimmetriával rendelkező áramlási minták körül
hosszabb ideig fennmaradhattak az áramlások, a mezőt alapító, az áramlást gátló lélekbuborék
tisztasága, szimmetriája hosszabb ideig változó anyagból élő testet, időben változó
részecskeékből időben változó nagyobb energiaszintű, bonyolultabb mezőket tud építeni.
Természetesen olyan nagyobb stabilitású, nagyobb térszimmetriában álló librációs térrészek is
kialakulhatnak, amelyeken nemcsak egy áramlás kerül torlódás közben szimmetriába, hanem
egyszerre több is. Minél több azonban a környezeti mezők száma annál bonyolultabbá válik a
librációs ponton megtelepedett mező áramlási szerkezete, annál nehezebb az áramlásokat
összeegyeztetni, a rendezett áramlási folyamatot fenntartani. Meghatározott számúnál
nagyobb mennyiségű, a környezetben domináns mező olyan nagy egyidejű, ellentétes irányú
változássűrűséget okozhat, hogy a kisebb feldolgozó és átbocsátó képességgel rendelkező
részecskemezők nem tudják az egyidejű változásokat követni. Az áramlás ilyenkor
kaotikussá, ellenőrizhetetlenné és irányíthatatlanná válik, a mező impulzus sűrűsége
felszökik, és a kaotikus áramlás exponenciális feszültség, hőmérséklet, változásnövekedéshez
vezetve a mező felrobbanását eredményezheti.
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Az egyszerű struktúrák kialakulása:
A csillagpontok, a librációs pontok, térrészek olyan hologramok által létrehozott
fókuszpontnak, fókusztérnek is tekinthető, amelyen a környező nagyobb részecskemezők
magas impulzus sűrűségű övezetében felgyorsított nagy sebességű részecskéi egymással az
áramlásminta által is befolyásolt, módosított szimmetriába kerültek. Ha a csillagpontban egy
nagyon magas szimmetriával rendelkező torló elem, nagy tisztaságú és nagyon nagy reflexiós
képességű kicsi gömbtükör alakul ki, vagy megtelepedik egy ilyen tulajdonsággal rendelkező
tiszta lélek, (a tisztítótűzben megtisztult) áramlási mintának tekinthető buborék részecske,
akkor az adott pontban szimmetriába került tartós részecskesugárzók a 37-es számú ábrán
bemutatott, akár hologramnak is tekinthető, magas szimmetriában álló struktúrát rajzolják ki.
Két db. Egymással 180 fokot bezáró, tehát szemben álló szimmetriába került mező között
kettős trombitatölcsér alakú keresztáramlású mező jön létre. Négy, egymással 90 fokot bezáró
mező között a 3. ábrán a 12. oldalon bemutatott négyes tölcsér, 90 fokos trombita alakú
kiáramlással rendelkező szerkezet jön létre. A kiáramló ekvipotenciális héjak között mindig
beáramlási zónák találhatók, a neutronok által megkevert, töltötté tett környezeti közeg a
beáramlási zónákon a mezők központja felé áramlik. Minden csillagpár, két kiáramló és két
beáramló, magasabb impulzus sűrűségű áramlási övezetet, al-áramlást hoz létre. Sokféle
térbeli alakzat létrejöhet attól függően, hogy hány mező kerül tartós közös szimmetriába.
Ezeket az alakzatokat mértani testekként ismerjük, amely lehet tetraéder, pentaéder, oktaéder,
dodekaéder stb. Az alakzatot egyértelműen az egymással szimmetriába került környező nagy
energiaszintű mezők sugárnyalábjaiban a közös csillagpontba szerveződő, örvényes áramlást
és a szimmetriát fenntartó részecskék hozzák létre. Ezek a csillagpontok kezdetben csak
főkuszált hologramoknak tekinthetők, de a tömeg, az energiaszint, az energiasűrűség
növekedésével egyre nagyobb változássűrűségű, sokrétegű áramlási rendszerű térbuborékokat
alkothatnak. E buborékok növekedése, változássűrűsége egyszer eléri az elektron
energiaszintet és méretet, a Van Alen övezetet. A Földtől 20 000 km távolságra egy 7000 kmes héjvastagságú a protonzónán kívüli életszférát alkotnak, az általunk meg és elismert
anyagfejlődés alsó lépcsőjét. E szférán belül egy magasabb energiaszintű, gyorsabban változó
részecskék zónája, egy 3000 km rétegvastagságú, 4000 km magasságban lévő protonzóna
található. A protonzóna alatt, az ennél is nagyobb változássűrűségű hidrogénzónában fejlődő
anyag eléri az atomi bonyolultságot, frekvenciát és energiaszintet, és ennek megfelelő
fejlettséget. Az anyagfejlődés a bolygók és csillagok középpontja felé folytatódik, de az eltérő
fejlettségű életszférákban, anyagszférákban sokszintű, kevertebb anyagú részecskelények
tengetik a gyorsabban múló, a nagyobb energiaszintűek által fogyasztott életük.
A térszimmetriát képező csillagpontokban tehát időben változó anyag fejlődik, amely minden
olyan tulajdonsággal és kritériummal rendelkezik, amelyet az élő anyagtól elvárunk. Időben
változik, reprodukálja magát, alkalmazkodik a környezethez, nála kisebb kötéssel rendelkező
részecskékkel táplálkozik, és a bemeneti energiájának a feldolgozott maradékát átalakított,
megemésztett végtermékként bocsátja ki. E részecskék bonyolultsága nem szükségszerűen
kicsi, az igen nem válaszok, a jó és a rossz és az öntudat már sajátos jellemzőkként, döntési
mechanizmusként felismerhető.
A hidrogénszféra alatt a periodikus elemek sorrendjének megfelelő rétegek találhatók,
amelyekben az anyagok még kevert állapotban találhatók, a térátalakulások még formálják e
részecskék determinálható evolúcióját. Az egyre nagyobb sűrűségűként ismert, egyre nagyobb
változássűrűségű rétegekben elérkezhetünk a bolygónk légköréhez, amelyben már az oxigén
és nitrogén keveréke a domináns, amelynek az alsó rétegeiben már vízgőz is található. A
gravitációs szabadesésben lefelé áramló részecskéknek a pici felfelé szállva lehűlő
vízbuborékok is torlaszt jelentenek, amelyeken a torló-hatás és az anyagkirakódás szabályai
érvényesülnek. A következő ábrán a hópihe kialakulásának a folyamatát bemutatjuk.
Ha az anyagáramlásnak a környezethez viszonyított sűrűsége, az áramlásszerkezet
egyenlőtlen elosztásúvá válik, a környezetnél nagyobb és kisebb sűrűségű, de az átlagában
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nem változó, részecskében elszegényedő, és részecskékben gazdagodó mezőrészekre,
rétegekre, csökkenő és növekvő részecskesűrűségű életszférákra, felépülő és lebomló áramlási
csatornákra bomlik.
45. ábra:

Domináns környezeti
mezők, változó buborékok

A hópihe áramlási
szerkezetének és
anyagba épülési
struktúrájának a
kialakulása.

Az áramlási minta által megváltoztatott áramlás nemcsak eltérő térsűrűséget eredményezett. A
lendületegyenlőségi pontban, a csillagpontban kialakuló kis mezőkben, a nagyobb
impulzussűrűségű, befelé ható irányú, a mezőben torlódó, lassuló, a nyomásában és a
hőmérsékletében is növekedő áramlás, egymással szimmetriában álló ágakra bomlik. A
torlódó áramlások a belső magon, a mezők lelkén elterelődnek, szimmetria esetén felező
szögű áramlási csatornákba kényszerülnek. A több csillagpár, (időben változó részecske
buborék) által kialakított közös térszimmetriában, a közös csillagpontban torlódás keletkezik,
de itt a többi beáramló csatorna miatt nem 90 fokban kereszteződik, terelődik el az áramlás,
hanem a rendelkezésre álló beáramlási csatornák feleződnek. Míg egy csillagpárnál 90 fok a
torlódás utáni elterelődés, addig két párnál már csak 45 fok. A térszimmetrikus csatornákra
bomló részecskeáramlások áramlás iránya megtörik, és elterelve kifelé visszatükröződik. A
csillagpontban az áramlásirány változása miatti kanyart sok nagyobb sebességű részecske
nem tudja bevenni, amely miatt a belső magnak, az áramlásmintát képező léleknek ütközik, és
itt impulzuskatasztrófát szenved. Hogy könnyebben megérhessük az író gondolatmenetét az
egyik kiáramlási ág a 47. és az 51. ábrán kinagyításra kerül. Az ábrán a már egymásnak
nyomódott részecskehalmazokat mutatjuk be, amelyek az impulzusban már elvesztették az
utazás közben gömbszerű alakjukat.
46. ábra:

A mező közepén egymásnak ütköző részecskék a körkörös megtámasztás
miatt nem tudnak kitérni az ütközés elől. Ha nagyon pontosan ütköznek,
(és kibírják bomlás nélkül) akkor neutronként egyenes irányban,
duplázódó sebességgel elrugaszkodhatnak egymásról, és a központi
füzérkötegen a leggyorsabb neutronokként hagyhatják el a csatateret.

A mező szélén és a védettebb hátsó részen
haladókat védik az elől lévő elesők, és
fékezi a lendületüket, a front elgázosodást
okozható tudata, (a félelem) ezért ők
fékezettebben ütköznek, és visszafelé vagy
oldalirányban, akár megperdüléssel de
kitérhetnek a legnagyobb csatatűzből.

Az ütközetben elhaló, felbomló
részecskéknek két lehetősége marad. Ha
nagyon kicsi sűrűségűre bomlanak,
felszállhatnak a hasonlóan kis sűrűségű,
hatóképtelenné vált részecskéket
tartalmazó mennyországba, vagy a mező
belsejében maradó lélekbe szerveződnek.
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Az impulzusban, a megtörő irányú áramlást jobban követni tudó, kisebbre bontódott
részecskék, a megtörő irányban kirepülnek, és a kis szögben egyesülő áramlataik egymást
segítő lendületösszegződéssel, gyorsuló, lehűlő és a nyomásában is csökkenő kiáramlási
csatornát alakítanak ki. A kifelé menő áramlási ágakon, a sokpályássá váló füzércsatornákon,
az áramlás gyorsulása miatt a nyomás csökken, és a korábbi torlódásnál bemutatott
részecskepor a befelé ható áramlások felező szimmetriájában (mint az autók hátán a por)
kirakódik. A mezők részecskéinek az összeépülése, a növekedése nem véletlenszerű, hanem
az áramlási minta szimmetriája, és a környezetben domináns mezők, a részecskesugárzók által
is meghatározott struktúrát épít fel.
Az ütközetet túlélők nagyobb része az eseményektől mindenképpen töltöttebbé válnak. Ha nem
bomlanak le teljesen kis sűrűségre. Az életben maradó részecsketömeg (felbomló katonai egységek)
sokkal kisebb méretű és energiaszintű egyedei átjuthatnak (vagy visszamenekülhetnek) a
frontvonalon a támadók réseiben, és szétszóródva fogságba eshetnek, az ellenség, vagy az életben
maradt bajtársaik közé vegyülhetnek. Ezek az egyedi részecskék a gének hordozói, az eltérő örökítő
anyagot szállítók, amelyek az eltérő genetikai anyag frontvonalon átszállítva, az idegenek örökítő
anyagával cserélve, a csata rekombinálódó maradványaként az új társadalmi szerveződés genetikai
örökségét képviselik. Bár ők még csak fizikailag vegyülnek el az ellenség közé, de az ellenség
leányaival kötött kapcsolatból származó utódaik már genetikailag, vegyileg szétbonthatatlanul, egyre
mélyebb energiaszinten keveredik. A biológiai rendszerek párosodásában analóg folyamat az
örökítő anyag cseréje.

Ha a torlódást és az elterelődést, az impulzus sokféle következményeit megértjük,
megismerhetjük az elöregedett részecskék halála pillanatában keletkező átalakulás, és a
nagyobb rugalmassága, ügyessége, nagyobb töltöttsége (furfangja, szerencséje) stb. miatt
életképesebb, a háborút élve elviselő, abból a fronton át vagy visszafelé menekülő részecskék
áramlásának és ezt követő anyagkirakódás, a struktúraképzés alapvető törvényszerűségét.
Az már egyértelmű, hogy a részecskék csak akkor kapcsolódnak egymáshoz, ha valamilyen
töltéssel rendelkeznek, amelynek áramlástechnikai, örvényes áramlásszerkezeti oka van.
Mivel a kellő töltöttséget az életben maradottak a csatában megszerezték, ezért éhesek a
kiegészítő párra, éhesek az ellenkező hatásokra, a gyöngédségre a halál látványa után a
szerelemre. A csata után a párosodás és fogamzásképesebb állapot alakul ki. A neutrinókról
már tudjuk, hogy bármilyen kicsi a tömegük, ha közeli mezőből származnak valamely
alapértéknyi spinnel, nagyon csekély töltéssel már rendelkeznek. A hosszú és magányos úton
a töltésérték csökken, a környező közeg fékezi a forgást, a kerületi részecskék eltérő
sebességét, és a részecskecsomagot neutrálissá téve elnyúlt ék alakba rendezi.
(Tehát a magány és a hasonló energiaszintű tömegtől elhúzódás csökkenti az egyedi töltöttséget, a
rugalmasságot, növeli a közömbösséget, a neutralitást és a tömegtehetetlenséget. Az érzelmi
kötődések a gerjesztés hiánya miatt csökkennek, a szerkezet elmerevedik, korszerűtlenné válik,
megérik az élettől elfordulásra.)

A nagyon távolról jövő nagy sebességű neutrinók, vagy az ennél kisebb tömegű részecskék is
rendelkeznek valami enyhe spinnel, amelyet a távoli téridős utazáson, a kisebb tömegű, hozzá
nem mérhető alacsony energiaszintű részecskék, az egyenlőtlen közeg ellenállása miatt az
eltérő fékezésben megnyilvánuló kölcsönhatása vált ki. Ez a töltés éppen elég ahhoz, hogy a
nagy tömegű mezőkbe bejutva, gravitációs gyorsulás miatt a változáshoz kevésbé
alkalmazkodó-képes részecskék balesete, kölcsönhatása létrejöjjön, azaz a torlódáskor a
kanyart bevenni nem tudó, és az áramlás útjába kerülő, a már tömegbe épült részecskéknek
ütköző részecske az elrugaszkodás közben gravitációsan leszorító lendületet adjon át a
nagyobb változássűrűségű részecskemezők részecskéinek. Az impulzusokban megszerzett
perdület megnöveli egyes részecskék töltését és ezzel a fogékonyságát az ellenkező spinű
részecskékhez kapcsolódásra, a szimmetriavesztés miatt a párral visszanyerhető nagyobb
stabilitású szimmetriára, a magasabb minőségű (energiaszintű) neutralitásra.
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1-es csillag, az
apa, amelyből a
genetikai anyagát
továbbító
részecskék
repülnek ki.

47. ábra:

Az ütközési szögtől függő irányú visszaverődés és
megperdülés következik be. A részecskék az ütköző oldalon
fékeződnek, ezért a rajzon felülről jövő részecskék az
óramutató irányába perdülnek meg, de a közeg az áramlás
iránnyal szembeforgó oldalon jobban fékez, ezért a pörgő,
töltötté vált részecske balra (felfelé) fog kanyarodni. Az
ellenkező irányból érkező részecske az óramutató járásával
szembe fog megperdülni, tehát kiegészítő párt képez a jobbra
pördült részecskének.

Neutron előőrs,
útépítők,
felderítők

A túl nagy sebességűre
gyorsuló, a túl
neutrálissá váló, tehát a
nagyobb lendületű és
szimmetriájú részecskék
a környező közeg
ellenállását csökkentve,
előreszaladva kisebb
ellenállású nyomvonalat
építenek ki.

Az ellenkező mezőből származó, a lendület-semleges, librációs térponton
ellentétes irányba megperdülő, felgyorsuló részecskék, a gyorsulás miatti
nyomáscsökkenés és a vonzó töltéskülönbség kialakulásának együttes
hatására a perdülettel ellenkező irányba kanyarodnak, és a DNS-nél
megismert spirálba a legnagyobb sebességű, nagyobb neutralitású
részecskék, (iránymutatók) füzérkukaca körül nagyobb energiaszintű közös
mezőbe egyesülnek. A két egymástól távol lévő mező részecskéinek a
keveredése ugyan fizikai, de a két részecske interferenciája, impulzusba
kerülő szaporodása genetikai, kémiai, az utódon keresztül
visszavonhatatlanul összefonódó, a szülőpárt az utódban véglegesen
egybekapcsoló kötést eredményez.

A nagyobb lendületűre gyorsult, elporlódott neutrálisabb részecskék az esemény hírét és
következményét kisebb energiaszinten, de sokkal gyorsabban szállítják a későbbi anyagba
épülés, a letelepedés és a szaporodás helyére. Tehát minden DNS párban központi húzószálak
épülnek fel, amelyek irányt adnak az összeépülő töltés-párnak, meghatározzák a távolodási
irányukat és a későbbi beépülési helyüket. A túl szimmetrikus és a túl nagyon megperdülő, a
túl töltötté váló részecskék nem épülhetnek a DNS spirálba, hanem visszakerülnek a mezők
körforgásába, és valószínűen felbontásra kerülve az energiájukkal segítik a térátalakulás
folyamatos működését. A magas impulzussűrűségű mezők közepére beszoruló, nagy
tisztaságú és magas szimmetriában álló lélekbuborékra azért van szükség, mert ennek a
hiánya miatt, az egymásnak ütköző, egymásról megperdülő részecskék azonos töltésűek
(neműek) lesznek, és ezért egymás antipárjaiként az egész életükben-ellentétben állnak. Ha a
két ütköző részecske közé egy harmadik kis buborék (egy neutrális, igazságos, mindent
elviselő barát) illeszkedik, akkor a közéjük ékelődő harmadiktól (ról) befolyásolva
ellenkezőleg perdülnek meg, a töltésük ezzel ellenkezőre válik és ez a vonzalom
felerősödését, az együtt maradást erősíti.
48. ábra:

Az első páros azonos töltésűvé, azonos
forgásirányúvá válik, a második páros
ellenkező neművé, ellenkező forgási
irányúvá. Ők a neutronok által
létrehozott határfelületen és egymás
körül keringve ellenállnak az élet, és a
neutronok sodrának és egy végtelen
hosszúságú De broigle hullámon
kigördülnek az ütközés helyéről.
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A De broigle longitudinális hullámon haladó DNS-ből anyagba fonódó részecskék között lévő
térben keringenek a közöttük rendszeres impulzusokban ütköző alszerveződéseik
leszármazottai, az impulzus maradványaikból, a közös részecskéikből szerveződő utódjaik. A
tér így sűrűsödik, a nagy áramlási sebességű csillagporból eseménysorban, időfolyamatban
anyaggá szerveződik.
Amikor a DNS spirál-páron a két eltérő nemű, egymáson legördülő nagyobb energiaszintű
páros részecskéje egymással összeér, kisebb energiaszintű impulzusok keletkeznek, alsóbb
fraktálszintű szerveződések szaporodnak, a leszármazóik genetikai állománya egyre
mélyebben keveredik, összevegyül. Ha a nagyobb energiaszintű mezők kerülnek egymáshoz,
a nagyobb energiaszintű impulzusokban alszerveződéseket, genetikai anyagot cserélnek.
Ilyenkor nemcsak a nagyobb energiaszint szaporodik és keveredik, hanem a mélyebben lévő,
alacsonyabb energiaszintű részecskék is szaporodnak, átalakulnak.

A hópihe kialakulása:
A Föld felé nagy sebességgel, de enyhe spinnel rendelkező, kicsi tömegű és kicsi töltésű,
neutrinószerű, gravitonként ismert neutronokat szállító áramlásból, gravitációs szél alakul ki.
Ha az áramlásába, a környezetnél nagyobb sűrűségű, ellenkező irányban (felfelé) áramló gőz,
(pára) víz vagy jég buborék, vagy bármilyen porszem kerül, és ha az elég sűrű, akkor
torlódást fog okozni. A torlódást létrehozó buborék, áramlási minta körül, a kiszóródó
neutrinók és a töltötté váló gravitonok áramlásszerkezeti változása miatt, az áramlásba hozott,
töltöttebbé tett víz és jégcseppek az áramlás gyorsulási helyein lehűlnek és a
nyomáscsökkenés és az ellenkező töltésállapot (ellenkező forgásállapot) miatt a kisebb
nyomású részekre egymáshoz épülve kirakódnak, összeépülnek és odafagynak.
A kialakuló szerkezeti minta kirajzolja környező domináns időben változó
részecskemezőknek vagy és a csillagsíkoknak megfelelő pillanatnyi irányokat
és arányokat, és jellegzetes szimmetriájú anyagi struktúra szerveződik. A
látható anyagot eredményező kirakódások a nagyobb áramlási sebesség miatt
a csökkenő nyomású kiáramlási ágakban (csatornákon) jön létre, amelyben a
gyors szaporodású részecskeanyag a DNS –spirálban párosodó utódai egyre
nagyobb térsűrűségbe, egyre nagyobb változtató képességgel rendelkező,
magasabb energiasűrűségű élő anyagba épülnek.
Az ábrán bemutatott hópihében a szárak között beáramlás
és torlódás, a száraknál pedig kifelé áramlás, sebesség
növekedés és lehűlés történik. Ha a kiáramló ágak
átbocsátóképessége egy újabb részecske akadály, vagy
torlódás miatt szűkül, akkor az áramlás azonnal (a
növényekhez hasonlóan) oldalirányú hajtásokat, ágakat
növeszt, és azon folytatódik. A méret nem növekedhet a
végtelenségig, mert a túl kicsi szög alatt egyesülő
részecskék már túl nagy sebességű áramlást okoznak,
ezért leszakadnak, nem épülnek hozzá a pihéhez, míg a
túl nagyon megperdülők, vagy a túl nagy szög miatt
nagyobb elleniránnyal (mássággal) rendelkezők a
túltöltésük vagy a másságuk, a szimmetriavesztésük miatt
válnak alkalmatlanná.

49. ábra:
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Az ábrán bemutatott torlódó áramlási rendszer alakítja ki az áramlási mezőket, az atomi
energiaszint alatt és felett is. Ilyen áramlási szerkezete van a Napnak, ezért rajzoljuk
sugarasnak. Ilyen áramlási rendszer képzi a fraktálokat, a virágok szirmait, a növények, a
káposzták, a páfrányok, a fák ágait, elágazásait, és a természet megismert mintáit, az anyagba
épült strukturális alakzatait. Ilyen torlódást okozó áramlási minták mögé szerveződő
részecskék építik a test anyagait, a neuronokat, a gerincvelő nagyon nagy mennyiségben
képződő vörös vérsejtjeit és egyre nagyobb bonyolultságú sejtjeit, szerveit, az életre kelt és
öntudatra lelt, időben változó anyag kisebb bonyolultságú de élő részecskéiből, az élő
organizmusok szervezetét. Ilyen áramlási rendszerek részecske összeépülések következménye
a nagyobb energiaszintű holdak, bolygók, csillagok kialakulása, ebből képződnek a galaxisok,
a Világegyetem és a Mindenségben fellelhető anyagi struktúra kaotikus vagy időfolyamatot
képező átszerveződése.

Bontás és építés:
A környezetünkben, és a térben folyamatos energianyomás és részecskemező áramlás van,
amelyet az anyagcserében álló, időfolyamatban változó rendszerek bocsátanak ki.
A megismerés és a megértés pillanatában, az öntudatra ébredés és a tudatosság kialakulásakor
folyó áramlást, a részecskék máshoz még nem viszonyítható tudatfejlődése kezdetnek, a
dolgokat elindító ősrobbanásnak tekinthette, de a körfolyamat már a tudat kialakulása előtt,
valószínűen a megértés kifejlődése előtt kialakult. Ha az anyag kezdetben élettelen és tudat
nélküli matéria volt, akkor a kezdet akár robbanással, vagy folyamatos robbanásokkal is
kezdődhetett. Az öntudat, a megértés és a megismerés, csak az azonos irányban áramló
részecskék összetartozását, az áramlási (tulajdonsági) azonosságot megértő, a jót és rosszat
megkülönböztetni tudó, javít, vagy ront rajtam, segít, vagy gátol, felém jön és meg fog
változtatni, vagy távolodik tőlem, már nem változtathat meg lényegesen és közvetlenül,
alapfelismerések és a változtatási irány, az idő felismerése után alakulhatott ki.
Az állandó anyagcserét folytató nagy energiaszintű mezők szaporodásakor, és halálakor
nagyon heves, kaotikusan felgyorsuló, rövid idő alatt nagy impulzussűrűségű változás
megszűnteti a korábbi állapotokat, a kialakult folyamatokat, organikus struktúrát, és egyidejű
robbanásszerű hevességű, hosszú időre és nagy térre kiterjedő részecskestruktúra és áramlás
átrendeződést, az impulzustérből kifelé áramló részecske szeleket, anyagcserét indít el. Akár
egy kezdeti ősrobbanás is kiválthatta a változó anyag újjászületését, de ennek az anyagnak
előbb ki kellett alakulnia, tehát a változási folyamat a megértés és a tudatosulás előtt
kezdődött és csak fokozatosan, sok periódus azonosan megismétlődése után válhatott
tudatossá, viszonyítási alappá. Ha már a kialakult másság feszültségnövekedésében
széttöredezett a végtelen nagy, eggyé vált mező, és a különvált darabjai később a kifelé vagy
egymással szembeni, keresztező pályájú áramlásban összeütközhettek, elkezdődhetett az
anyag porlódása, a tér kisebb sűrűségre de eltérő, vegyes halmazállapotra történő átalakulása.
A tér maga nem értelmezhető, csak, mint az üres semmi, amelyben nincs anyag és nincs élet,
amelyben nincs változás sem. Attól lett tér a tér, hogy körülötte és benne struktúrák alakultak
ki, hogy időben változó anyaggal, átalakuló és öntudatra ébredt struktúrával telt meg. A
változóvá vált térben és a környezettől eltérő sűrűségű mezőkben egyre finomabbra őrlődő,
elporló anyag folyamatos áramlásba kezdett, és a robbanásszerűen átalakuló terekből az éppen
megüresedő, megritkuló, kisebb nyomású terekbe áramlott. Hogy hány ciklus kellett az
öntudatra ébredéshez, hogy a korábban bemutatottak szerint fokozatosan alakult e ki, nem
tudjuk, de valószínűsíthető, hogy előbb minden kicsiben és a megértés alacsony szintjén
kezdődött. Ha a nagy együttvált mezőbe beérkező részecskék a beérkezési vagy
eseményrendben összegezték a tapasztalataikat, a nagy mezőben, az Istenben megértés
alakulhatott ki, a folyamatok és a történések tudatosodása. A tudatosodás után lehetővé vált az
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egyre nagyobb megértés és a dolgok finomítása, átalakítás, a véletlenszerű dolgok
organizációjának a megszervezése. A folyamat kétségtelenül a tudat magasabb szintjei felé, a
részecskék egyre nagyobb finomodása és e nagy azonosságú finom por eggyé vált mezőbe
épülése felé halad. Az életre kelt és tudatra lelt mezőben az áramlások irányba rendeződésével
a rendezettség és a tudatosság növekedni kezdett, amely az eggyé válásig, az egyre nagyobb,
majdnem teljes szimmetriába kerülésig tart. A teljes szimmetria az áramlás megszűnését, az
életfolyamat megszűnését eredményezi. Ha a tudásunk kiegészül, ha a megértéshez
hiányzó részecskék a helyükre kerülnek, ez a szimmetriánk kiteljesedését jelenti, az
életfolyamatként ismert változási folyamat megszűnésének a közelségét.
Az áramlás univerzálissá és izotróppá vált, az energiával rendelkező részecskék az egyé vált
mező felbomlása után egyre egyenletesebben és egyre nagyobb távolságra kiterjedve töltötték
ki a teret, sőt túlszaporodtak és az állandó változás termelt hőjével túlnyomást alakított ki. A
túltöltődő térben egyre nagyobb lett az energianyomás, és a részecskeáramlás. Az
energiaáramlás azonnal megindul, ha valahol a változástól átmenetileg védett, részecskével
nem teljesen kitöltött térrész alakul ki, ha valami felbontja, megbolygatja a kialakult
szerveződési rendszert. A Mindenség hatalmas vitalitással rendelkező részecskékkel,
energiával feltöltve várja a kisebb nyomású, nyugalmasabb térségek kialakulását, és a nagy
változássűrűség miatt gyorsabban felbomló helyekre azonnal megindul az áramlás. Ez az
energia áramlik be a mezőkbe, a bolygókba (a pólusokon gyorsabban) és a teljes felületen át.
Ha valahol kaotikussá válik a változás, és helyi robbanás alakul ki, a kitáguló, és hatóképes
részecskében ritkuló tér szabadabbá válik, a nagyobb energiaszintű organizációk azonnal
benyomulnak, besodródnak a térségbe. Az áramlás a periodikus robbanásokkor is a kiüresedő
térben maradó, nagyobb tisztaságú és nagyobb sűrűségű áramlási minta szerint alakul.
Nem lehetetlen, hogy a csillagok és fekete lyukak belsejében a lélekbuborékok eggyé váló
tömege folyamatosan növekszik, a mennyország eggyé vált tengerében pedig fogy. Ha így
van, akkor az áramlási irány ciklikusan, periodikusan megfordul, a Yin és a Yang egymásba
alakulása így is történhet.
Ha a minta egy elhalt, energiában kiüresedő, mindent elviselő, a robbanótér közepére szorított
lélekbuborék, vagy ilyenből szerveződő lyukacsos struktúra, amely a robbanásban végtelenül
besűrűsödött, egyé vált, akkor az alkalmas lesz a folyamatos áramlás folyamatos torlasztására.
Ha a szüntelen változásban megfáradt, a gyorsabban változó térrészből kijutó részecskék
átmeneti nyugalmat találhatnak, kiülepedhetnek, anyagi struktúrába és időben lassabban
lecsengő, folyamatos szimmetriában változó eseménysorba lassulhat az életük. Az élet az
egyidejű kaotikus változás szimmetriájaként alakult kis, amely később eljutott a kaotikus
változást is megérthető magasabb szimmetriáig, az átmeneti ideig fenntartható nyugalom
tengeréig. A lét óceánját az elhalt, erőtlenné és hatóképtelenné vált részecskék nyugalom
utáni vágya alakíthatta ki, az örökké élő, de porlódó részecskék végtelen életfolyamatban
megfáradása. A változásban átmenetileg lecsendesedett részecskék menhelye, a nyugalom és
az öröklét tengere, a lecsillapodott vágyak tiszta és szilárd anyaga a neutrínók kristálya.
Az egyre finomabbra őrlődő fiatalabb részecskék, azonban minden kicsi résbe be tudnak
hatolni, a változást kiváltó másságot, a szilárd struktúra repedéseibe, hézagaiban maradt
bomlasztóképes eltérő struktúrákba juttatva megerősíteni. A lét óceánjába, a mennyországba
is bejutnak, oda szállítják a változás információs csíráit, és kimozdítják, nagyobb változásra
kényszerítik a szilárd anyagba épült részecskéket. A megnövelt változással az elhaltak lelkeit
is újjászülető lélekéletre, folyamatos anyagcserére késztetik. A változásba megfáradt, de nagy
szimmetriával, nagy tűrőképességgel rendelkező lélekbuborék a változás viharában sokrétegű
buborék ruhát, anyagot épít, mezőkkel, határfelületekkel védi, veszi magát körbe, és közben
anyagcserére, áramlásra kényszeríti a körülötte tovább szaporodó, még csak részleges
szimmetriával rendelkező fiatal részecskéket.
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Az áramlási mintát képező kezdeti részecskék, a mezőket alapító lélek
anyagformálási lehetősége, és a részecskemezők, organizációk fejlődési ciklusai:
Ha a folyamatos áramlásba valamilyen torlasz kerül, az meghatározza a torlasz mögött
kirakódó turbolens áramlások alakját. Ha egy nagy szimmetriájú magányos buborék ragad
meg valahol, akkor hagymaszerű szimmetrikus kirakódás keletkezhet, amely gumóval és
nyúlvánnyal rendelkezik. Ha két buborékszerű részecske egymásra talált kiegészítő párként
egymáshoz kötődik, akkor a két áramlási minta azonosságai megerősödnek, jobban
meghatározzák a turbolens áramlásban kirakódó nagyobb energiaszintű részecskehalmaz
alakját. A két áramlás egymással szemben haladó irányú ellentétei a rekombinációs
folyamatban kölcsönösen meggyengítik egymást, ha egyenlők, mindketten receszívvé válnak,
ha eltérőek a nagyobb kinetikai lendülettel, jobb genetikával rendelkező domináns, győztes
tulajdonságként megmarad.
A gerinccsatornában felgyorsuló áramlás akadályokba ütközik, amelyek torlaszt állítva gátolja a
gravitonok áramlását. Turbolens áramlás alakul ki, amelyben folyamatosan kis energiaszintű
részecskék egyesülnek. E részecskék turbolens áramlása a fraktálrendszer magasabb energiaszintű
szerveződési lehetőségéhez vezet a vörös vérsejtek képződéséhez. Nem csak a kristályok, a növényi
világ épülhet fel a torlaszok mögötti interferenciás kirakódásokból, hanem az embert alkotó
részecskék sokféle változatait is ez építi fel. A szőr vagy a haj olyan töltéscsatornáknak tekinthető,
amely a szőrtüsző és hajhagymaként ismert képződményben egy kisméretű torlasz telepedett meg,
amely körül a turbolens áramlás hagymaszerű alakzatba építi a torlasz mögötti gyorsulás
nyomáscsökkenésében kirakódó kicsi energiaszintű részecskéket.

Az atommag szerkezetéről megismertük, hogy a nukleonok határozzák meg a szerveződés
magjának az alakját. Ha egy protonból, nagyobb energia és egyedsűrűségű buborékokból és
körülötte szimmetrikus felhőben keringő kisebb részecskékből áll a mező, akkor az általa
felépülő anyagmező, mint nagyobb szimmetriájú stabil képződmény hosszú ideig
fennmaradhat, mint időben változó térszerkezet nagy szimmetriával rendelkezhet. A teljes
szimmetriába került térszerkezetek áramlási szerkezetek tudása kiegészül, az áramlási
folyamat ezen az energiaszinten nem fejlődhet tovább. A gömb a legnagyobb szimmetriát
képviseli. Ahhoz, hogy e szerkezet hatóképesebbé váljon, és életfolyamatszerűen változzon
tovább, meg kell változnia, el kell vesztenie a szimmetriáját. A két proton társulásával ez
történne, de az azonos töltésirány miatt nem férnek össze, ezért olyan társulás történik, amely
két párt egy közös szerkezetbe épít. Mivel a két elektron és a két proton, ha egymással
közvetlenül érintkezne, szintén nem férnének össze, ezért kell közéjük egy semleges,
elválasztó részecske, egy neutron. Ha a hidrogénatomba épült pároknak töltéssel rendelkező
utódja születik, átmenetileg neutrális állapotba kerülnek. Ez történik a fogamzáshoz szükséges
lélek beépülésekor. Ha egy neutrális részecske beépül a Hidrogén atomba, ott változást hoz
létre, és a párt átmenetileg elválasztva egymástól mindkettő töltöttségét megerősíti, a szerelem
tűzét felszítja. A neutron miatt nagyobb forgásba jött (férfiasodó és nőiesedő) töltések újra
szerelemre lobbannak, és a szerelem forgatagában a genetikai állományukat egy heves
impulzusban, szaporodási folyamatban kicserélik. Az impulzustérbe került neutron felbomlik,
és elektron porrészecskékre és proton leányra bomlik. A rendszerből eltávozó részecske
fénysebességű fotonként, feles spinű neutronként eltávozik az esemény színhelyéről, és más
szerveződést gerjesztve kiprovokálja annak a szaporodását. A Hidrogén család
megszaporodott, egy leánya és egy neutrálisabb fia született. A korábbi majdnem teljes
szimmetriájú atom, ezzel ismét szimmetriában csökkenté vált, az időben rendezett életáramlás
ezzel felújulódhatott. A család egy másik hidrogéncsaláddal párosodva ismét kedvező
áramlási rendszert hozhatott létre, a két család által védett térben egyesített utódokból. A két
család részecskéi egy nagyobb energiaszintű közösségbe, rokonságba fejlődött, amelyet az
egymással párkapcsolatra lépett, a leszármazottakban lévő kisebb fraktálszintű részecske
állományában is vegyileg összekeveredő genetikai állomány köt össze.
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Az atommagok geometriai alakját a magszerkezetbe, mint áramlási torlaszba és köré épült
nagyobb sűrűségű részecskehalmazok, részecskemezők (porhalmazok, porbuborékok)
határozzák meg. Sindely László és Dániel nyomán megismert geometriai szerkezeti
összefüggés a szerint alakul ki, hogy hány egyenlő tulajdonságú, nagy azonosságú
részecskebuborék, család épül egy közös halmazba, rokonsági vagy települési kolóniába. A
kialakult halmaz szimmetriája, geometriai alakja meghatározza az áramlásminta mögé és
körül önálló keringésbe kerülő kirakódó por, az elektron energiaszintű részecskehalmazok
pályarendszerét és turbolens lehetőségeit. Az egyre több azonos hatóképességű buborék
(család) letelepedése növeli a magbeli torlaszelemek számát, megváltoztatja annak a
szimmetriáját. Az atomszerkezet (és a nagyobb energiaszintű analóg szerveződések)
stabilitását és életfolyamának a periodikus hosszát a magszerkezet geometriai szimmetriája
határozza meg. A legnagyobb szimmetriával a gömbszerkezetű alakzatba szerveződött, egy
protonnal rendelkező magos atom, a hidrogénatom rendelkezik, amelynek a szaporodásakor a
fejlődésével a szimmetria is romlik. A magasabb tömegérték felé fejlődés során a két, három,
négy stb. nukleon maggal rendelkező atomszerkezet szimmetriája attól is függ, hogy az
egymáshoz kapcsolódó nukleonok eredő stabilitása, egymáshoz kapcsolódása (rokoni
köteléke, érzelmi húrja) milyen erős. Az áramlási mintát képező magok körül turbolens
áramlás alakul ki, és a magok mögötti gyorsító, de kisebb nyomású pályákon a kisebb
energiaszintű részecskék befogásra kerülnek, az áramlási rendszerbe épülnek. A befogott
kisebb és nagyobb energiaszintű részecskék, a hasonló áramlásszerkezetű elektronok a magok
körüli áramlásba maradva a protonokkal kötődve hozzáépülnek a családhoz, a
magszerkezethez, annak a tömegét gyarapítják. A térbeli balesetek miatt a maghalmazok,
családok, települések szerkezete állandóan változik, néha csökken a magokat alkotó rendszer,
a közösség vezetőinek az eredő szimmetriája, amelykor a szerkezet instabillá válik. A
szerveződések felépülése ezért nemcsak folyamatosan Darwin elképzelése szerinti lineárisan
fejlődik, nemcsak felépül, hanem időnként nagyobb változásban a korábbi állapotokra, kisebb
közösségekre visszabomlik. A magot alkotó nukleonok, (családok) tetraéder oktaéder,
pentaéder, dodekaéder stb. geometriai szerkezetet alakítanak ki, amely meghatározza a
magokkal együtt keringő rendszer, az atomszerkezet keringési alakját, stabilitását és
felépülési törvényszerűségeit. (A magszerkezet analóg és geometriai tulajdonságait nem részletezzük, az
Egely könyvében a Sindely páros munkájában közérthető megfogalmazásban megismerhető).
A rendszer, a befogott, beépült (társult) részecskék együttes energiaszintjének a növekedése
során, olyan alakzatba épül, amelyet a mag, mint áramlási minta, a közösség lelke, a vezető
irányító részecske, a nagyobb szimmetriában álló neutrálisabb lélek határoz meg. Az atomi
energiaszintű mező, az ismert számú buborékból álló magszerkezet miatt véges mennyiségű
családokból analóg áramlási rendszereket alakíthat ki, amelyek egymással nagy azonosságú
változási folyamatban, analóg eseménysorozatban, hasonló sorsú életfolyamatban változnak.
Minél nagyobb számú magból áll egy mező, azaz minél bonyolultabb egy rokonsági családi
kapcsolatrendszer, annál több egymástól eltérő egyedváltozat alakulhat ki. A bonyolultság
növekedése felé a kiszámíthatóság csökken, a magizoméra, az egyediség és eltérés nő.
A tömeg növekedése csak akkor növeli a térszimmetriát, ha előtte kisebb szimmetriában állt.
Az alakzat a feltelés és a teljesség felé fejlődik, a részecskék közötti hézagok beépülnek, a
gömbszerkezet felé alakulással a tudás is kiteljesedik. A tudás minden fejlődési fraktálszinten
(életszférában) akkor éri el a legnagyobb értéket, amelykor a rendszer visszanyeri a kezdeti
szimmetriáját, és egy nagyobb energiaszintű, és a megértésben sokkal magasabb tudatra került
rendszerré fejlődik. Az magasabb szimmetriába kerülést, egy szimmetriát bomlasztó esemény,
egy magasabb energiaszintű szaporodás követi. Az élet úgy védekezik az elmúlás ellen, hogy
a korszerűtlenné, merevvé vált öregeket feláldozza, az életképesebb, virulensebb megmaradás
érdekében. A tudás kiegészülésnek ára van. Ha a rendszer eggyel nagyobb fraktálszintre
kerül, ismét gömb alakzatú, de most-már emeltebb tudatú, nagyobb energiaszintű, és nagyobb
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bonyolultságú téráramlási torlaszként egy periodikusan ismétlődő, nagyobb energiaszintű de a
korábbival változási folyamatba, analóg új fejlődési ciklusba kezd.
A kisebb szimmetriájú rendszerekben a torló rendszerként működő mag a hópihénél
bemutatott beáramlási és kiáramlási szerkezetben áramlási rend, megkülönböztethető
időfolyamat működik. A magasabb szimmetriájú gömbformára fejlődése a korábbi
megkülönböztethető irányba, folyamatsorba rendezett áramlás átalakulásával, a megértés
csökkenésével, majd megszűnésével jár. Ha a gömbszerű magszerkezet, az áramlási mintát
képező, a környezetnél nagyobb sűrűségű és gyorsabban változó részecske közösség olyan
térhelyzetre (élethelyzetbe) kerül, sodródik, amelyben egyre több megerősödő, domináns
sugárzó vesz részt, akkor a változásokat okozó kölcsönhatások egyre kiszámíthatatlanul,
egyre sűrűbben és egyre több felől érhetik, és a mező feldolgozó képességét, a képességét
meghaladó inger mennyiségével túlterhelhetik. A tartós túlterhelés miatt túlfeszített mező
eseményt feldolgozó képessége kimerül, ok és okozatot megkülönböztetni nem tudó oksági
zavarba, káoszba kerül. A korábban irányba rendezett megszokott ütemű folyamat egyre
gyorsabbá és időben kaotikusabbá, nemlineárisan (exponenciálisan) növekvő feszültségűvé,
időben követhetetlen eseménysűrűségűvé válik. A mezők észlelőképességének, a
tudásszintjének a kiteljesedésekor, az élet teljes változássűrűségű időszaka következik. A
sokdimenziós észlelés miatt és az ezzel járó tartós terheléskor az észlelt kölcsönhatás
mennyisége egyre időben egyre nagyobb, amely miatt a megkülönböztethető eseményrend
felismerhetősége csökken, az eseménysorba, időbe rendezési lehetőség, a rendezettség
összezavarodik. Ha a mezők káoszba fordulnak, a részecskéik összezavarodnak, ha számukra
minden egyidejűleg, egyre követhetetlenebből történik, ez káoszhoz és impulzus, robbanás,
rendezettségi és áramlási szerkezeti átalakuláshoz fog vezetni. Az időfolyamatot felváltó
káosz állapotát, társadalmi szinten forradalommal megújuló rendszerváltásnak, családi szinten
genetikai szaporodásnak, csillagszinten szupernóva robbanásként észleljük. A kaotikus,
minden egyszerre történő eseménynek egy forradalomhoz vezető szaporodási folyamat, egy
robbanás vet véget, amely megszűnteti a káoszt, és magasabb energiaszinten helyreállítja a
rendezettséget. A szerveződés ilyenkor egy magasabb energiaszintű, magasabb tudati
spirituális fejlettségű fraktálszintre, újabb evolúciós szakaszba lép. A mező részecskéinek egy
része új részecskeállamot, új szerveződést alapít, egy újszülött és korszerűsített szervezeti
rendszerrel születő mezőbe, élettérbe vándorol. A feszültség csökken, miközben az eseményt
átélő rendszerben a kisebbre nyomódott korábbi áramlási minta az eseményben tanult,
fejlődött, és lehetőséget kap, hogy a korábbi vezetési hibákat elkerülve új életperiódusba
kezdjen. Az átmenetileg kitágult fázistérbe, a részecskéktől, az elektronnal analóg
dolgozóktól lecsökkent mezőbe új dolgozók jönnek, az áramlási rendszer, a közösség
felújítódik. Az élet változása egy magasabb energiasűrűségű de új összetételű magban, és a
körül és sokkal alacsonyabb energiaszintű részecskékben folytatódik.

A részecskemezők töltötté válásának a folyamata, a párképződés alapja és
következményei:
A korábbi ábrákon már bemutatásra került, hogy ha a neutrinóként, graviton vagy/és
elektronként ismert részecskék folyamatos áramlásba tartós torlasz kerül, az meghatározza az
irányt változtató és ezzel a megperdülés miatt töltötté váló részecskék áramlási és anyagba
épülési lehetőségét. Tételezzük fel, hogy a graviton, a neutrinó vagy ezeknél is kisebb, de
valós tömegű részecskék enyhe töltéssel rendelkeznek, amelyet a keletkezéskor kapnak, tehát
már a fogamzáskor eldől, hogy hím vagy nőneműek. A nemi különbség kihangsúlyozása nem
szükséges az első energiában hozzámérhető ütközésig, amelykor a nemiségük, a perdületük az
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egész életre döntően kialakul. Az áramlási mintaként működő neutrinók, akár nem nélküli
angyalok is lehetnek, a nemiségük csak később, az élet impulzusaiban alakul ki.
Ha két egymáshoz képest eltérő irányban haladó hasonló tömegű részecske térben és időben
egybeeső térrészben ütközik, két lehetőség alakulhat ki. Ha pontosan egymással szemben
haladnak, és a támadásvonaluk, a tömegirányuk egy egyenesre esik, nagy energiájú ütközés,
impulzus történik, és a részecskék az impulzusban majdnem megduplázhatják lendületi
energiájukat. Ha ridegek, akkor apróbb részecskére töredezve szétszóródnak, miközben egy
részük nagyobb és közös tömegsűrűségbe épül. Ha magas a hőmérsékletük, tehát rugalmasak,
akkor elrugaszkodhatnak egymásról, és némi anyag (és tapasztalás)-csere közben egymás
antirészecskéi lehetnek. A másik lehetőség, hogyha az egymásnak ütköző részecskéknek nem
esik azonos egyenesbe a támadásvonaluk. Ez esetben a 9. ábrán bemutatott helyzet alakul ki,
egymáson megperdülnek és részbeni szétszóródás mellett a főtömegek azonos irányú
perdületbe jönnek, azonos töltöttség alakul ki.

50. ábra:

Az egymásnak ütközött részecsketömegek ilyenkor utálni kezdik a
nekik ütődött, ellenséges részecskéket, amelyekkel a rendezettségüket
és a szimmetriájukat, a neutralitásukat rontó balesetbe estek. E
részecskék az azonos forgásirány miatt azonos töltésűek és nagyobb
azonosságúak lesznek, és többet ki nem állhatják egymást. Mindkét
részecske azonos töltésűvé, a tömegétől függően protonná, vagy
elektronná válik.

Más történik azonban akkor, ha az azonos irányban sokáig együtt áramló még nem nélküli,
tehát nem, vagy csak alig forgó, együtt változó, egy közösségben utazó (élő), a közös sorsú
neutronok egy olyan nagyobb akadályhoz érkeznek, amelyben nem tudják kikerülni a sors
által állított akadályokat. Ha az akadályhoz egy másik, vagy ellenkező irányból azonos
ritmusban érkező, másik mezőben született, analóg korú és tömegű, (hasonló fejlettségű)
együtt utazó részecskék érkeznek, akkor közös sorsú változásba, impulzuseseménybe
kerülhetnek. A következő oldalon bemutatott 51. ábra még nagyobb felbontásban mutatja be
az ütközés következményét, a párkeltés folyamatát, amely a később egyesülő párok
utódainak, és a belőlük felépülő magasabb energiaszintű szerveződéseknek is meghatározzák
a töltöttségét, és e tulajdonságukhoz kapcsolódó, abból fakadó viselkedési következményüket,
a sorskövetkezményeket.
Két lehetőség van a mezőkből nem pörgő neutronként kikerülő részecskék töltötté válására.
Mindkét lehetőség egy viszony, a neutronnak egy másik mezőhöz viszonyított áramlása és
becsapódása. Ha egy nagy tömegű mezőhöz érkezve egy gyors neutron becsapódik a mezőbe,
a következő oldalon lévő ábrán bemutatott töltésképződés keletkezik. Ez esetben
elválasztódik a nagy mező által a születéskor ellenkező irányba lendült párjától, és oldalra
eltérülve egy azonos ritmusú, azonos irányba és sebességgel eltérült antirészecskével DNS
párba kapcsolódik. Ha fordított a viszony, és egy nagyobb, de lassú (egy határfelülethez érő)
neutront egy sokkal gyorsabb, kisebb (a határfelületen keringő) neutron talál el, akkor hasonló
párkeltés történik. Ez esetben a gyors neutron meghatározott becsapódási szögtől, lendület
stb. viszonytól függően átalakít pozitív és negatív, balra forgó és ellenkező irányba forgó
töltés-párrá. Ha pont merőlegesen, a tömegközéppont körül hatol be, akkor, ha elég gyors a
kis részecske kölcsönhatás nélkül áthatolhat. Ha a 45 fok a becsapódási szög, akkor egy
nagyobb protonszerű, és egy kisebb elektronszerű részecskékre bonthatja a nagyobb neutront,
amelytől az egy nagyobb sűrűségű és egy kisebb sűrűségű töltött, forgó mezővé alakul át.
Ha 30 foknál sokkal kisebb a becsapódási szög, akkor valószínűen nem következik be a
szétválasztás, ekkor a nagyobb neutron megperdül, spinje lesz, és töltötté válik, de nem vagy
csak nagyon kicsi része válik le, és a nagyobb töltött rész képessé válhat nagyobb
energiaszintű mező áramlási mintájaként újabb tömeggyűjtésre, nagyobb energiaszintű
rendszerré épülésre. A gondolatsort hamarosan folytatjuk annak a kifejtésével, hogy a
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protonok közül azonos elektronpályára miért csak két, de mindenkor ellenkező irányba forgó,
tehát egymást kiegészítő töltéspár kerül. E töltéspár korábban összetartozott, azonos genetikai
állományú, nagyobb azonosságú részecskékből áll, amelyek a nagy mezőben, vagy a mezőtől,
torló akadálytól elválasztódtak. A párkeltéskor az ellenkező irányban megperdülő, ellenkező
töltésűvé váló részecskék, vagy az impulzusban szétzilált, de egymás közelében keringő
egyedek, nem egyenes irányban áramlanak, mert a haladási irányba forgó oldalon nagyobb a
környezeti közeghez viszonyított áramlási sebesség. Ez miatt mindig a haladással azonos
irányba áramló oldal jobban fékeződik, amely miatt a pontosan szemben ütköző neutrális
részecskék raja által kijelölt, meghatározott ív irányú húzószálat követve, a szál körül
fogságba esnek és ennek az irányába íves pályán, egymás körül keringve haladnak tovább.
Tömegvonal
támadási iránya

fékeződés

51. ábra:

Az óramutató irányába
megperdülő, pozitív
spinű, proton
tulajdonságú részecske
A megperdülő részecskékre az áramlási
irányukkal szemben forgó oldalán nagyobb a
közegellenállás hat, amely miatt kifelé
perdülnek.

Gyors neutronok nagy
ívű húzószálat
képeznek

A mező ekliptikáját kialakító neutronsík
körül töltések keringenek, távolodnak az
időspirál hátrahajló karjain az iránymutató
neutronokat követve.

fékeződés

Az óramutató járásirányával
ellentétes irányba
megperdülő, negatív
forgásirányú, elektron
részecskék felhője

A megszerzett töltöttség határozza meg a pálya görbületét. A keringési irányban a perdületi
sebesség hozzáadódik az áramlási sebességhez, míg a másik oldalon ez levonódik, ezért a
mezőbe szerveződő részecske csoportra, közösségre nem egyforma közegellenállás hat.
Az elektronok és a protonok között a kerületi sebesség és a tömegfüggvény eredője határozza
meg a nemiséget, amelynek a nagyobb tömeget megtartó protonnál közel azonosnak kell
lennie, mint a kisebb tömegű, de gyorsabban forgó elektronnál. Ha a közeg telítettségét,
valamely alacsony energiaszintű részecskékből egyenletesnek tételezzük fel, akkor e
közegben nagyobb sebességgel haladó mezőknek, a mező áramlási irányával szemben haladó
oldalán lévő részecskéi a nagyobb közegsúrlódás miatt jobban fékeződnek. Az ilyen közegben
az időegységre jutó magasabb impulzusszám miatt a részecskemezők csak lassabban
haladhatnak, amely miatt a mező haladása nem lesz egyenes irányú. Két lehetőség marad,
hogy az összetartozó csoport, család vagy/és az együtt utazó közösség együtt maradhasson.
Ha a jobban fékezett oldalon haladó részecskék nagyobb frekvenciára váltanak, gyorsabban
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kerülgetik az akadályokat, vagy ha/és a csoport egésze a nagyobb ellenállású, a nagyobb
változás sűrűségű, az előre forgó oldal felé elkanyarodik.
Egy harmadik hatás is befolyásolja a mezőbe szerveződött csoport haladási lehetőségét, az
elől járó felderítők hátra maradt hatása. Ha a húzószálat, a követendő nyomot, a fejlődési
irányt adó, nagyobb neutralitású, nagyobb áramlási sebességű, a pályán már korábban
áthaladt felderítők megtisztították a terepet, és az áramlási útba eső kisebb akadályokat már
eltalálták, eltakarították és felbontották, megosztották, akkor e nyomvonalban a haladást
jobban gátolni tudó, nagyobb energiaszintű ellenérdekelt részecskék száma és azonos, gátló
irányú hatása is csökken. Az elől járó gyors neutronok járhatóbb, kisebb ellenállású átjárókat,
utakat, töltéscsatornákat, ioncsatornákat, fluxus-pályákat építenek, amelyet a töltés-párok a
húzószál nyomvonalán követnek.
A közegsűrűség változása egy paradoxonra ad választ: Nevezetesen, hogy a nagyobb
energiaszintű részecsketömegbe szerveződött nagyobb egységek sűrűségének a csökkenése
miként okozza a kisebb energiaszintű részecskék növekvő sűrűségét, és ezzel a
közegellenállás csökkenését. A válasz az, hogy a térsűrűség statisztikai átlaga valószínűen
lényegesen nem változik, csak a korábban egy csoportban együtt utazó már elkényelmesedett
részecskék lokális szétbontásával, töltötté tevésével most nem együtt, összeépült tömegben,
hanem külön, külön csoportokban, és nem szükségszerűen teljesen azonos irányba haladnak.
Nem a térsűrűség csökkent, hanem a megosztott közösség ellenállása. A nagyobb
energiaszintű egységeket tartalmazó megfelelően rendezett térben, vagy ilyen közegben
áramló, hozzámérhető tömegre ható közös ellenálló-képesség eredője sokkal nagyobb, ha az
irányában rendezett, a tömegben koncentrált. Ha felbontódik, megosztódik a közösség, bár az
összesített tömege nem változik, viszont a pillanatnyi áramlási irányuk, a segítő vagy gátló
hatásuk megosztódik, a közös irányú egyidejű, együttes fellépési lehetőségük, hatóerejük
csökken. Ez az a tényező, amely miatt a nagyobb egyedsűrűségű részecskékben
egyenletesebben eloszló, megosztott, egymáshoz kevésbé kötődő, neutrálisabb, kisebb
energiaszintű részecskék nagyobb sűrűsége ellenére csökken a közeg eredő ellenállása, és
növekszik az áteresztőképessége. Ráadásul nagyobb felbontásban az is észlelhető, hogy a
felbontott közösségben a nagyobb és többszörös töltéssel rendelkező, ezért a haladási irányát
gyorsabban változtató, kisebb íveken keringő részecskék egy részének a pillanatnyi haladási
iránya az áthaladó tömeggel azonossá, másoké közömbössé válik, ez pedig egyértelműen
csökkenti az ilyen közegen áthaladó kolónia lendületét fékező közös ellenállás lehetőségét, a
közösség visszaható erejét. Ez vezet a teljesen megosztott tér szupravezetéséhez, az egységnyi
kis energiaszintű buborékokra visszabontott, érzelmileg közömbössé és erőtlenné tett neutrális
részecskék eredő ellenállása zérus.
Az áramlási irányba forgó oldal részecskéire nagyobb
közegellenállás hat.

A haladási irányba forgó oldalon a kerületi sebesség és az áramlási sebesség
összeadódik, ezért a részecskecsoport itt haladó részecskéi jobban
fékeződnek.

52. ábra:

Az áramlási irányhoz viszonyítva visszafelé forgó oldalon, a kerületi
sebesség levonódik a haladási sebességből, ezért ott sokkal kisebb az ott
áramló és az ott lévő részecskék között a sebesség különbség, ezért sokkal
kisebb a feszültség is. Ez az arányeltérés módosítja ívesre a haladási pályát.

A 51. ábrán bemutatott nagyobb mező pólusainál, a merőleges irányban a mezőbe haladó
neutronoknak nagyobb a lehetőségük a védő részecskék időrései között a bejutásra, ezért ők
áthaladhatnak a határrétegeken, és csak a mező belsejében ütköznek a szemből jövő
antitársuknak. Az egymásnak torló elemet, impulzuspárt alkotó részecskék egymással
szemben ütköző egységei visszapattannak, részben felbomlanak, de a maradványaik, kisebb,
nem nélküli neutrális részecskékké válva, az irányukban eltérülve a korábbi áramlási irányra
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merőleges irányba nagyon nagy sebességgel kilövődnek a torlódást keltő mező egyenlítője
felé. Ezek a gyors neutronok időben előre sietnek, viszik a hírt az eseményről, a csak később
érkező, nagyobb tömegű, töltött, pörgő részecskékhez képest, jelen idejű gyors információt
szállítanak. Mivel a nagyobb mezők folyamatosan forognak, az egyenlítőik mentén
körkörösen és periodikusan kiáramló demográfiai hullámokat okozó részecskék a környezeti
közegben fékeződnek és egy a forgás által meghatározott irányban elmaradnak. A forgás, a
nemiségi eredő tehát meghatározza az időspirálok csavarodását.
Ilyen spirállal nemcsak a galaxisok rendelkeznek, hanem minden forgó folyamatos
részecskeforgalmat lebonyolító mező. Ilyen látványos spirál található a Szaturnusz gyűrűiként, és a
Naprendszerben a nap körül, amelyet csak azért nem észleltünk eddig, mert nem távolodtunk el eléggé
a rendszertől (képzeletben). A belső bolygók e spirál részei, a spirálrésekben szerveződnek, amelyek
között részben a méretűk miatt nem látható, részben a bolygókba beépülő részecsketömeg
folytatólagossága miatt belülről e spirált nem észleljük. A spirál látható része a Marson túl a
kisbolygó övezetben folytatódik, és a külső nagybolygókon túl a spirál az Ort felhőig folytatódik.

A nagy mezőt övező határrétegekbe nem merőlegesen beérkező részecskéknek kisebb
parallaxis miatt az útidejük, ezért ők valamelyik külsőbb határfelületen már impulzusba
kerülnek és megtörik a lendületirányuk. A határfelületi neutronokkal történő ütközésben az
addig csak kicsi töltéssel rendelkező neutrálisabb részecskék töltötté válnak, de ez a töltöttségi
eredő attól függ, hogy az impulzuskor milyen szögben ütköztek. A torlódást okozó nagy mező
pólusától a mező sarkköréig, a 90-70 fokig terjedő szakaszon becsapódó részecskék vagy
áthatolnak, vagy visszaverődnek a becsapódási pontra merőlegeshez képest. Az ilyen
részecskék a többségükben a mélyebb rétegekbe jutnak. (Ez, és a szférák beáramlási
övezetében a felgyorsuló áramlás lehűti a pólusok környékét). A torlasz felszínén csak kevés
nyelődik el, az viszont magasabb tűrőképességű, neutrálisabb mezőkbe épül. Ilyenek épülnek
a sarkokon élő változó anyagba, a Skandináv emberekbe, az eszkimókba és a sarki állatokba.
A felszíni rétegekben nem elnyelődő, visszaverődő részecskék nem vesznek részt a
nagytorlaszhoz kapcsolódó közvetlen anyagképződésben, csak közvetve és később
befolyásolják az impulzusrétegen kívüli rétegekben változó életet.
A sarkkörök és a térítők között, a 70. és a 45. fok között becsapódó részecskék már eléggé
töltötté válnak ahhoz, hogy az ellenkező irányból érkező, ellenkező töltésűvé, analóg
tulajdonságú részecskékkel az ekliptikai spirálon párkapcsolatba lépve DNS spirálba
szerveződjenek. A neutronpályák körül DNS spirálban párosodó ellenkező nemű (töltésű),
már nemileg érett részecskék, az összeérő határfelületük között, az egyesülésben a szabadtéri
áramlástól (idegen hatástól) védettebb, nagy impulzussűrűségű teret hoznak létre,
interferenciába, szaporodási folyamatba kezdenek, és genetikai állományú részecskéket
cserélnek.
Az ilyen becsapódási szöggel rendelkező szférális területeken nagyobb szervezettségbe épülő
részecskékből angolszász, - germanoid típusú, elég magasabb szimmetriájú (és ez miatt összetettebb
tudatú) emberek fejlődnek, amelyekre még jellemzőbb az egyenesebb jellem, a nyugodt mentalítás, a
precízebb és pontosabb számítás, de érzelmileg kevésbé fűtöttek, kevésbé szenvedélyesek,
hidegvérűebbek. Többnyire szőkébbek, kékszeműek.

Az impulzust követően azonnal párra nem találó, még nem termékenyképes részecskék a
sűrűségük (fejlettségük) szerint elkülönülő, nagyobb azonosságú rétegekbe húzódnak vissza,
ott fejlődnek a sikeres párba-szerveződésig. A becsapódási szög csökkenése növeli a
megperdülési lehetőséget, de egy túl kicsi szögnél csak leperdülés keletkezik. Az
egyenlítőhöz, az ekliptikához kisebb szélességi fokokon élő emberek töltöttebbek, érzelmileg
teljesebbek ugyanakkor sérülékenyebbek, ők a neutrálisabbaknál jobban kiegészítő társakra
szorulnak. Nekik barnább a haj és a szemszínük, göndörebb a hajuk, sokkal nagyobb érzelmi
életre képesebbek, de kisebb a szimmetriájuk.
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E részecskék a 45 fok alatti területeken születnek, az ilyen területeken élő nagyobb energiaszintű,
hasonló tulajdonságú élőmezőkbe, emberekbe szerveződhetnek. A 45. fok és az egyenlítő felé,
alacsony szögben becsapódó, és párba épülő részecskék a legtöltöttebbek. E részecskékből
emberekbe épült szimbiota halmazok, organizmusok magas érzelmi töltésűek, kevésbé neutrálisak.
Sokkal jobban összetartanak, fajilag jobban elkülönülnek, kevésbé keverednek, a hagyományokat
jobban őrzők. Az ilyen emberi mezők vallásosabbak, hagyománytisztelőbbek, érzelmileg fűtöttek,
szenvedélyesek. Az olaszos és a spanyol, a latinos és arabmentalitású temperamentum e
hatásoknak a kivetülése. Az arab és izraeli, az indus és Gangesz környéki népek, hasonlóan más
földrészeken is egymáshoz jobban kötődnek, sokkal szenvedélyesebb szeretők, bár lelkileg
sérülékenyebbek.

Az azonos irányba pattanó, de eltérő spinű, eltérő töltésű, egymás körül keringő pár között
folyamatos anyagcsere, genetikai állományként ismert kisebb energiaszintű, de csak egynemű
(feles genetikai állományú) örökítő-anyag csere és információs kapcsolat működik. A két
ellentétes nemű részecske egymást kiegészítő, közösen magasabb szimmetriába kerülő párba
épül. A részecskepár közötti kétszeresen (két oldalról) védett térben, a szülőkkel azonos
irányba áramló, de ellentétes töltésű alszerveződéseik, az egymással párosodó gyermekeik
bázisokként kötik össze a mezőket. A párosodás pillanatában magas impulzus sűrűség alakul
ki, amely miatt a fogamzó-tér kitágul, részben sterillé válik és a határfelületek védelme a
mezők kinyílásával csökken. E közösen fokozottan védett térrészben, a mezők ellenkező
nemű részecskéi a nagyobb lokális impulzus sűrűség miatt egy időre szétváló DNS spirál
terében összekapcsolódnak, a párok száma megduplázódik. Az evolúció úgy oldotta meg a
szaporodást, hogy a korábbi nagy tömegbe, de már elöregedő részecske-párba épült
részecsketömeget részben szétbontotta, és kisebb szerveződési szintekre bomlott részecskéit
közös új variációkban újjáépítette, egyesítette. Az élet lapjai újraosztódtak, az elöregedett,
korszerűtlenné vált szerkezet korszerűsítésre került, az evolúciós óra visszaállításával az új
mezőbe szerveződő részecskék új evolúciós folyamatra kapnak esélyt. A DNS spirál
periodikus kereszteződéseiben rendszeresen nagyobb impulzussűrűségű esemény történik,
amelyben az ellenkező irányban forgó részecskemezők időben és térben egybeeső periodikus
találkozásaikor egymásnak képeznek torló-elemet, és a kisebb energiaszintű részecskéik
hasonló folyamatban új keresztkötéssel egymáshoz kapcsolódó részecskepárt, új családot
hoznak létre. A Földünk a saját DNS spirálján közeledik a párjához, bolygószintű szaporodási folyamat várható.
A nagy mezők határrétegeinek a kereszteződésekor kialakuló torlódás, eltérülés és a
megszerzett perdület, a töltés attól függ, hogy a torlasznak tekinthető nagyobb tömeg
határfelületéhez közeledő részecskék milyen szögben közelednek a határfelületekhez. Ha
merőlegesen, akkor nagyobb az áthatolóképességük, ezért a mélyebb rétegekben kerülnek
csak eltérítésre. Ha túl kicsi a felülethez képest bezárt szög, akkor leperdülnek,
visszapattannak, de egy részük az ütközést okozó határréteg neutronjainak a hatása alá
kerülnek, és a határfelületek kisebb áramlási ellenállású rétegét követve bevezetődnek a
nagyobb mező belsejébe. Ezt észleljük dugóhúzó-szerű töltéskeringésnek. A fogságba került
idegen töltések a neutronokkal átjárhatóbbá tett füzérpálya nyomvonala körül keringve, a
rétegszéllel besodródnak, bevezetődnek az elfogó mezőbe.
A nyomvonal, a határfelület két oldalán a tér kisebb sűrűségben, de nagyobb energiaszintű
akadályokat képező, nagyobb tömegű részecskemezőkkel, részecske kolóniákkal,
településekkel, részecskefalvakkal, városokkal van kitöltve. A határ, a határfelület bár
sűrűbben ellenőrzött, de átjárhatóbb, kevesebb ellenállással lehet benne haladni.
A tolódást okozó áramlási akadályokat, a nagyobb részecskeegyesülések, települések
határfelületeit, a határokon áthaladó részecskéket elfogóm, a mező fővárosába és ítélőszéke
elé szállító neutrális tulajdonságú határőrök védik. Az élettereket elválasztó határőrpályák, az
eltérő sűrűségű, eltérő fejlettségű, a csak eltérő frekvenciájú információt értő, tehát túl nagy
máságú egyedek, közösségek településeit, életzónáit, a feszültség túlzott növekedésének a
megakadályozására egymástól elválasztják.
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Így választotta el magát a tudomány fellegvárába húzódott közösség, a saját maga által felépített
bástyák közé, saját nyelvet alakított ki, amelyet a határokon kívül rekedtek nem nagyon értenek, és
már ők sem értik a hagyományos nyelveken beszélőket. A határ két oldalán élők között a
kommunikáció megnehezült, az eltérővé vált közösségek már nem értik egymást, már nem egy
nyelvet beszélnek. Az információ átjárása megnehezült, és nemcsak befelé, de kifelé sem terjednek az
új, de még nem bizonyított, nem elismert felismerések. Az élet hétköznapi összefüggéseit, az élettel
bizonyított összefüggéseit a bástyák mögé búvók a túl nagy, vagy a túl kicsi felbontással szemlélt
eszközeikkel már nem látják.

Ha megértjük, hogy a húzószálakat alkotó felderítő útvonalak sem teljesen egyenes pályán,
csak sokkal nagyobb ívű pályán, a nagy mezők körül nagy ívű határfelületeket képezve
vezetődnek, akkor megérthető az is, hogy a felderítői nyomvonalakat követő családok a
neutronok által kijelölt életutat követve bevezetődnek a nagy mező pólusainál annak a
nagyobb változás sűrűségű, de nagyobb térszimmetriájú rendszerébe. Lásd az 51. ábrát:
A töltés miatt egymáshoz kötötté váló, egymás körüli keringésbe kezdő részecskepár, és az
ebből fejlődő család, az előkészítetten kisebb ellenállású réteget követve, a határrétegen
haladó neutronok sodrásában, kisebb energiaszintű áramlásban bevezetődik a nagyobb
rendszer emésztő rendszerébe. A mezők belső emésztő rendszerében a szimmetria nő, a
rendezett áramlási irány és lehetőség csökken, a változás sűrűség az egekig szökik. Az egyre
gyorsabb, kaotikusabb változást, a megfáradt, kevésbé rugalmas, túl nagy tömegű, nehézkes
döntésmechanizmusú kolóniák nem tudják követni, ezért ezek felbomlanak, az elöregedett
részecskék elhalnak. Csak a legnagyobb tűrőképességűek, a legfiatalabbak, az e körülmények
között születettek, felnövők, és a nagyon neutrálisak, nagyobb tűrőképességűek maradhatnak
meg. A korábban, a múltban, a külső határfelületeken magasabb összetettségbe szerveződött
részecskemező k felbomlanak, a kötési, a töltési energiájuk, lebomlik, és az önálló
hatóképesség lehetőségétől megfosztva egységnyi neutrinóknál is kisebb elszálló lelkekre, és
fiatal tűrőképesebb, nagyobb kezdeti energiájú egyedekre bomlik.

A változtató-képes élőlények jövője és a tér finomodása:
A térben lévő, a porból kifejlődő és ismét porrá váló élő anyagnak az anyagba épülési
folyamata periodikus és szimmetrikus. A folyamatban a kezdeti lélek a finom energiaszinttől
a nagy energiamezővé épülésén át a nagyobb részecsketömegű anyagban megtestesül, majd
onnan ismét az apró részecskékre osztódás felé, a lélek finomodása, a nagyobb azonosság felé
fejlődik. A lélek a finom por buborékából, az anyagbefejlődésen át ismét könnyűvé, és
elporlódó kis sűrűségűvé válik. A lélekbuborék az élet változásából, a nagy azonosságú
létóceánban, a mennyországban átmeneti nyugalmat talál. Ha ismét bekerül az életáramlás
körforgásába, a nyugalom tengeréből egyre nagyobb változássűrűségű rétegeken át egy
időben gyorsabban változó, és ezért differenciált nyomású mezőközpont felé közeledik, és
amíg a szimmetriahiány fennáll, a nagyobb mező központja felé sodródik. Az (anyagi)
tömegbe épült részecskemezők, a nagy energiaszintű mezők melletti rétegek egyre növekvő
aszimmetriájában, az áramlások által meghatározott események irányába, az idő irányába
sodródik. A gravitációs rendszerbe került, az ellenerő hiánya miatti gravitációs lendülettöbblet
által leszorított részecskék a nagyobb hatástömegű részecskéktől nyugalmasabb térrész felé,
az időben nagyobb változású, de csak kis hatóerejű részecskéket tartalmazó mezőközpont felé
vándorol. Az élet tudása, és szimmetriája a mezőközponthoz, réteghez közeledéssel, a sűrűség
növekedésével szinkronban növekszik, a legnagyobb tudást a réteg, vagy a mező legnagyobb
szimmetriájú központjában éri el. Miközben azonban nagy és súlyos tudással feltelünk, a
kicsi és könnyű, alapvető tudás igazságait elfelejtjük. Az élet hívságaitól az anyagba
kényszerítő változástól megszabadult, könnyűvé váló lélekbuborék, a megélt, megismert és
most-már megértett életet, a sorsot elfogadva, a nagyobb dinamikában lévő részecskék által
kiszorítva, a nagy változássűrűségű mezők közti kevésbé változó térrétegekbe, a nyugalom
óceánjába vándorol. A térben lévő részecskebuborékok, áramlási minták tehát periodikusan

109
ismétlődő analóg folyamatban, időben kevésbé változó nagy azonosságú anyagba, a holt
lelkek könnyű és hatóképtelen buborékjainak mennyországába, a lét tengerébe épülnek, de
ezzel kicsi változást okoznak e mezőnek, amellyel az megrezdül. E rezdülések olyan kicsi
energiaszintűek, hogy nem észleljük, de a sok pici részecsketömeg növekedésével folyton
átrendeződő létóceán szilárd struktúrájának a változásaiból eredő rianásait a tér
háttérrezgéseként észleljük.
A csillagtéri mezők is születnek, élnek, változnak és meghalnak.
Az egymás és a szülők, a múlt körül keringő változó mezők, a keringésük során folyamatosan
anyagot szakítanak ki, sodornak le a nagyobb részecskesűrűségű, együtt változó csillagközi
térről, amelyből leszakadó anyag habszerű porrészecskéi áramlási mintát, lelkeket képezve
megismétlik az anyagba épülés körfolyamatát, folytatják a folyamathoz kötött anyagcserét.
Míg az anyag egyik része a kisebb sűrűségű, de nagy azonosságú Yangban, nyugszik, a másik
része a férfiasabb Yinbe hatóképesebb, összetett anyagba épül. A nagyobb sűrűségű férfi és a
kisebb sűrűségű nő egymásba olvadó, együtt egy teljest adó, folyamatosan megújuló örök
princípiumot képez.

Az örvényes áramlás kirakódásának az áramlást gátló mintától függősége:
Ha a fiatal mező a kialakult szimmetriapontban letelepedve tartósan az egymással szembeni
torlódás helyén tud maradni, akkor egyre több részecske keringhet, telepedhet meg az időben
növekvő örvényes mező organizált védettebb rendszerébe. A mező tömege a sikeres
életzónában folyamatosan gyarapodni fog. Lényegében ugyan az történik nagyobb
felbontásban, és időfolyamatban lassabban, ezért megfigyelhetőn, mint az életcsíra
kialakulásakor. Ha egy nagyobb energiaszintű mező, pl. egy bolygó, szaporodik, áramlási
mintát kell létrehoznia, és a szülőpárral közösen védett neutrális térrészbe juttatnia. Amíg az
egymással szemben fújó áramlatok rendezettségét nem rontják le más áramlások, addig a
mező a minta szimmetriafokozata által meghatározott testet építhet, a részecskepor kirakódása
tehát követi az áramlási minta szerkezetét. Az áramlási minták szerkezetét két tényező
határozza meg. Elsősorban a belső struktúra elrendeződése és ennek a későbbi változása,
másodsorban az, hogy milyen összetett külső áramlatok szimmetriapontjába kerül. A belső
struktúra attól függ, hogy hány nukleonszerű egység (vagy ezekkel analóg eltérő
energiaszintű mező, részecske település) épül be a rendszerébe, az milyen tömör és belső
elrendeződésű, hogy nagyobb, durva, vagy sok finom részecskéből áll e. Az ionos rendszerű
mezőkben, a térben gömbszerkezetbe épült részecskeszerveződések képezik ezeket az
egységeket, a nagyobb rendszer központjába beépült domináns irányítók. Amíg csak
kétpártrendszer van a mezőkben, az áramlás és a változás folyamatos lehet, tehát a
legnagyobb stabilságot a két nukleonnal rendelkező mező élvezheti. Ha a domináns irányítók
száma szaporodik, a megosztottság nő, a zűrzavar a káosz is növekszik. A domináns vezetők,
(a nukleonok) hatása pedig összefüggésben van a mezőkre (társadalmakra) ható, a
környezetben lévő nagyobb energiaszintű, nagyobb dominanciájú szerveződések
befolyásával. Ha egy megerősödött dominanciájú erősebb hatalomhoz, csillaghoz közelebb
kerül a rendszer, annak a befolyása nő, amely miatt a képviselőinek a befolyása megjelenik az
érdeknyomás (gyarmat, szövetséges, baráti állam) alá került társadalmi szerveződés
irányításában. Tehát a beépülő, megerősödő nukleonok növekvő száma a többes befolyás
növekedését, a mező szerveződéseinek a megosztódását eredményezi, egy fokozatot, amely a
káosz felé vezet. A periodikus atomi rendszerből is ismert bűvös hetes számnak itt van
életfolyamatot szabályozó szerepe. (Innen származik az-az értekezési hatékonyság, hogy ha
egy csapat, egy értekezlet valamiben döntést akar hozni, a résztvevők száma nem haladhatja
meg a hetet. Ha ennél nagyobb a létszám, az egyezség létrejöttének nincs esélye, az értekezlet
eleve kudarcra van ítélve!)
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Ha az örvényes áramlást fenntartó két alapító mező közös szimmetriapontjára másik mezők
hatása felerősödik, az áramlás egy ideig erősödhet, a változás felgyorsulhat, és egyre nagyobb
változás sűrűség, és ezzel egyre nagyobb részecskeforgalmú és méretű mező alakulhat ki. A
becsapódó, beépülő, de eltérő síkban keringő, más tulajdonságú részecskék csak akkor
maradhatnak a közös keringési rendszerben, ha a fő áramlási irányuk felezi a meglévő
keresztirányú keringési rendszert, azaz a lehető legnagyobb szimmetria szerint rendeződik a
már meglévő áramlásokba. A beépülő új tulajdonságokat hozó részecskéknek a rendszerben
keringők helyet szorítanak, az egész keringési rendszer ilyenkor átrendeződik. Nem
lehetetlen, hogy az új hatalom neutron előőrsei hasítóékei már régen beépültek, és készítik a
helyet az új betelepülőknek. A Föld tektonikai mozgása ennek a következménye is lehet.
Minél több befolyásos érdekcsoport, és e csoportok megbízott résztvevői, (nukleon) kerülnek
a rendszer (társadalom) irányításba, annál nagyobb lesz a megosztottság, annál jobban nő a
döntési káosz, csökken a mezők áramlási rendezettsége. Az atomi és csillagszintű ionos
szerveződésekben ez a környezeti mezők dominanciájának a megerősödéseként észlelhető,
amelyek beépülő részecskéi, genetikai képviselői beleszólnak a mezők irányításába, a
hatalom, az energiaáramlás, a részecskeáramlás megosztásába. Ha a mező, a társadalmi
szerveződés olyan részecskeszélbe kerül, amely a kialakult áramlások irányával nem egyező,
rontó irányú vagy éppen szemben ható lendületirányú részecskéket tartalmaz, akkor a
kialakult életet, társadalmi együttélést, a változási folyamatot fékező, romboló ellenhatás
keletkezik, amelynek a megerősödése az örvényes folyamat korábbi rendezettségét
leronthatja. Ha túl sok, dominánsan hatóképes környezeti sugárzó, gazdasági érdektömörülés,
nagyon megerősödő párt jut befolyáshoz, az energia elosztásához, az a korábban jól működő
életszerű változási sorozatot, az életfolyamatot megszűntetheti.
Az anyagfejlődés hét periódusában, hét olyan egyre nagyobb erejű esemény, a kialakult áramlást
megbontó, a rendezettséget rontó ellenhatás alakul ki, amelyben a mező egy hozzámérhető
energiaszintű hasonló térstruktúrával interferenciába, szaporodási folyamatba kerül. Ilyenkor
kicserélik a részecskéiket, amely megváltoztatja, módosítja a keringési rendszer struktúráját, amelyt ől
az áramlási szerkezet is megváltozik. Az események növekedését az váltja ki, hogy a kialakult
Természeti rend, a szülőktől eltávolodás, olyan egyéb személyek, a környezeti erők befolyás
növekedéseként hat, amely a korábbi, csak a két szülő által befolyásolt mezők határozott irányú
rendezettségét folyamatosan elrontja. A felnövő egyedek, szerveződések, önállósodó társadalmak, a
hozzájuk (relatív viszonyban) közeledő nagyobb befolyású örvényes rendszerek egyre nagyobb
változtatását, áramlásszerkezeti módosítását kénytelenek elviselni. Ez növeli a határozatlanságot,
csökkenti a rendezettséget. A következő ábrán ezt felülnézetből mutatjuk be, a megértés talán így
könnyebb.

53. ábra:

Ha több mező azonos síkban, felező
szögekben bekapcsolódik az áramlás és a
csillagpont fenntartásába, befolyásolásába,
egyre nagyobb áramlás tömegű, de az
irányrendezettségben romló
részecskeszerveződés, (benne egymást
egyre több ponton keresztező irányú
áramlás), folyamatos anyagcsere alakulhat
ki. Az adott csillagpont körül szerveződött
örvénylő részecske por áramlását sikeresen
segítő áramlatok részecskéi beépülhetnek
az örvényes mező időben változó
folyamatába, de ezzel rontják a mez ő
korábbi áramlási rendezettségét, túlságosan
megnövelik a szimmetriáját.

A neutrális részecskék a csillagsíkokban keletkeznek, a köztes térrészekben magasabb töltésű
részecskék alakulnak ki. A csillagsíkok és a töltésállapotok összefüggését egy későbbi ábrán
érthetőbben is bemutatjuk. A kép egyben bemutatja a részecskék nagyobb energiaszintű párját.

111
A fejlődési periódusokban rendszeresen eljön az, az esemény, amelykor az egyébként
szaporodási folyamatot kiváltó interferencia, annyira megváltoztatja, lerontja az örvényes
mező áramlási rendszerét, hogy a kialakult áramlás lecsökken, és a mező szimmetriája
túlságosan megnövekszik. Ha a mező ilyenkor nem fejlődőképes, lebomlik, a részecskéi
visszalépnek az időben és az evolúcióban. Ez rendszerint (statisztikai átlagban) az utolsó
periódusban, az élet végén következik be, amelykor az anyagi rendszer vagy túl sok
környezeti mező közös szimmetriapontjához, vagy egy sokkal nagyobb energiaszintű mező
kaotikusan változó emésztőrétegébe ér, annak a nagy szimmetriában de kaotikusan változó
központjába. Ha a mezőt elnyelik, a részecskéi lebomlanak, és a nagyobb energiaszintű
szerveződés, az öntudattal rendelkező szimbiota halmaz, mint önálló lény meghal.
A természet ritka kivételt megenged, ezért ezekből a túlélő rendszerekből időben és térben
sokkal tovább fennmaradó, nagyobb energiaszintű részecskemező szerveződés alakulhat ki.
Ezek a mezők már atomi, bolygónyi, csillag és galaxis méretű, energiaszintű ionos
szerveződésű örvényes mezőkbe fejlődhetnek, időben és térben sok tízmilliárd évig
fennmaradhatnak. A tér szabályai minden szinten lehetővé teszi, néhány nagyobb
szimmetriával rendelkező örvényes mező, időfolyamatban változó lény túlélését, magasabb
szimmetriával, sokkal hosszabb ideig tartó többszörös életfolyamatát.

A nagyobb szimmetria visszanyerése és a felbomlás lehetősége.
Mindaddig, amíg a kisebb energiaszintű részecske szerveződés egy közeli nagyobb mező
körül áramlik, a nagyobb energiaszintű mezőben folyó magas változássűrűség
áthatolhatatlansága miatt védelemben részesül, a környezeti tér teljes változását a nagyobb
környezeti mezők (a szülők) védelme miatt kevésbé észleli. A védelem miatt a lokális
térrészben megtelepedett részecskék rendezett irányú, határozott célú áramlások befolyás alatt
állnak, a szülői segítés az önállósodás és az érvényesülés felé segít. A határozott kettős
befolyás nem teljes szimmetriája egyenlőtlen lendületnyomást, áramlási irányt, nem
tudatosodható célt ad a szerveződésnek. A folyamatban változó életben fontos a gravitáció, és
a magas fokú, de sohasem teljes szimmetria. Ha a közvetlen környezettel együtt haladó
részecskemezők között, az egymáshoz viszonyított változás nem túl gyors, ezért a
kölcsönható változási sorozat időben megkülönböztethető, akkor az együtt utazó, együtt
változó részecskék tudatában ez életváltozásként, időfolyamatként fog tudatosulni. A
környezeti szimmetriahiány biztosítja az áramlás és ezzel az élet lehetőségét. Ha a
szimmetriahiány megszűnik, a tudás kiegészül, az áramlást fenntartó gravitációs különbözet is
megszűnik. Ha a fejlődésben növekvő részecskecsomag, egy gyorsan változó, magas
impulzus sűrűségű mező, nagyobb változássűrűségű határrétegének a közelébe, vagy a mező
közepébe érkezik, a térszimmetria és a tudásszint megnő, de az élettér korábbi egyenlőségi
állapota és az áramlás irányrendezettsége csökken, majd egy impulzusban megváltozik. Az új
impulzus egy újabb részecskeközösség, vagy valamely már meglévő érdekcsoport
befolyásának a növekedésével, az erőviszonyok arányváltozásával jár. Az erőviszonyok
megváltozása, átrendeződése a rendezettség csökkenéséhez és a kaotizmus növekedéséhez
vezet, amely miatt a nagy változássűrűséget és az egyenlőtlen elosztást nem bíró
részecskemezők fellázadnak, és nagy erejű impulzus sorozat, forradalom vagy érdekharc
alakul ki. A harcban elesettek lebomlanak, alacsonyabb energiaszintűvé, indominánssá, hatóképtelenné válnak.
Az életzónák látszólagos helyben-maradása ellenére, az érdekszövetségek erőfrontjainak a
hullámai átvonulnak, összecsapnak az életzónákon, a potenciálgödrökbe kényszerített,
befolyásképtelen, elszegényedett térszereplőkön. A nagyobb mezők befolyási harcának a
kaotikus változásában a potenciálgödrökbe (szegénységbe) beszorított részecsketömeg
eleséggé válhat, a nagyobb mező szaporodását, megújulását segítő lebomló anyaggá.
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A szimmetria és a pólusváltás összefüggése:
A Nap DNS-e.

54. ábra:

Egyik nagyszülői csillagmező

Áramlásnövekedés, kisebb
nyomású térrész

A másik nagyszülőnek az unoka utódokat védő
határfelületei, a másik nagyszülői határfelületekkel
lencseszerű életteret, potenciálgödröt biztosítanak.

A mezők ekliptikája a nagyszülők között az egymást
átfedő határfelületek szimmetriatengelyén található,
amely a környezettől legjobban védett életteret, felfújt
tömlő, lencse alakú potenciálfolyosókat biztosít. A
leszármazó mezők az egymást metsző határfelületek
között, lencse alakú életterekben fejlődnek. A Nap és a
bolygó gyermekei is a Nap felmenői között lévő,
általuk védett határrétegekben keringenek, amelyben a
szülők mellett a nagyszülők befolyása is változó. Hol
az egyik, hol a másik befolyása erősödik meg. A
részecskemezők a keringésszerű bolyongás mellett, a
Szintézisben bemutatottak szerint tengelyirányban is
pulzálnak. Mivel a nagyszülők határfelületein keringő
neutronok már nagyobb mezőkbe egyesültek, e
neutrálisabb részecskék már közös mezőkben
keringenek a határfelületeken.

A lencse alakú életteret körben magasabb impulzus sűrűségű hasonló életszféra, térrész zárja le,
amelynek a határfelületein keringő határőr részecskék folyamatos impulzusai nagyobb nyomást,
potenciálgátat biztosítanak. Ez a nagyobb nyomás határozza meg a mezők keringési lehetőségeit,
amely egyre nagyobb lencseszerű térrészre terjed ki. A magasabb impulzussűrűségű övezetet piros
csillaggal jelöltük, amely az ekliptikai síkokat körkörösen lehatárolja. E nagyobb nyomású övezet
biztosítja az ellenerőt a centrifugális erő ellen. Amikor a keringő mező eléri a lencsegyűrű valamelyik
határát, az ott lévő magasabb nyomás visszatéríti. A két pályavégletet az anyai mező és az anyai
nagyanya között lévő téli napforduló (napközel) és az apai szülő és az apai nagyszülő naptávoli
évforduló eredményezi, amelyet mindig a hatásegyenlőségi térrészek határának tekinthetünk.

Az egymást váltó generációk egymásra merőleges keringési pályákat tölthetnek be. Amíg a
Föld a Nap körül, addig a Nap az Alcyone tengely körül kering, a két szülője között jár be
egy nagyévi periódust. A Napszülővel együtt keringő bolygó unokák (jelenleg, kb.) 25800
évente tesznek meg egy nagyévi periódust, a két nagyszülő között. E pályakeringési kerület és
idő folyamatosan növekszik. Ha a felső nagyszülői határfelülethez ér a rendszer, akkor beleér
az ott keringő, a nagyszülői pólusok felé haladó neutronmezők pályájába, amelykor nagy
valószínűséggel impulzust kap és visszatérítésre kényszerül. A nálunk kezdetlegesebb, az
evolúciós fejlettségben sokkal hátrább lévő, elmaradott csillagtéri evolúcióban ez szaporodást,
megújulást, bolygófejlődést vált ki. Az életteret képező lencse, a toroid gyűrű alakú keringési
pályák egyben potenciálgödröknek is tekinthetők, amelyből csak akkor szabadulhat ki a
részecske, ha magasabb energiaszintű találat miatt feltöltődik, a rétegben tartók
potenciálgáthoz viszonyított energiaszintje nő. Hasonlóan az atomi energiaszintű ionos
anyagfejlődéshez, a határfelületeken áttaszigálást a beépülő neutron találatok energiája segíti.
A neutronhéjak energiaszintje, hatóképessége közel állandó, de eltérő a térbeli sűrűségük.
Míg fiatal korban a folyamatosan érkező, kicsi energiaszintű folyamatos pátyolgatással
védenek, idősebb korban már sokkal nagyobb energiasűrűségű, egyszerre érkező nagyobb
neutrontömeggel befolyásolnak. A Nap 7-15 évente, átlagosan 11 évente egy kisebb
energiaszintű, (és átlagosan 77 évente egy nagyobb energiaszintű) határfelületet is keresztez, amelykor
a naptevékenység ciklikusan felerősödik, a kisebb energiaszintű határfelületek átlépésekor
már mezőkbe szerveződött neutronban szállított szülői intelmekben részesül. Ez váltja ki a
nagyobb napfolttevékenységet. Természetesen, közben is kap intelmeket és tanácsokat, szülői
ösztönzéseket és információkat, amelyekre a tevékenységében megélénkül.
Ha a védett térben bolyongó lény az egyik befolyási övezethez közelebb kerül, akkor attól az
impulzussal eltávolításra és visszatérítésre kerül. Ha a nagyobb áramlási sebességű tavasz
vagy őszponthoz, érve az ekliptikai síkot a tavaszpontnál vagy az őszpontnál, a
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(napéjegyenlőségi pontoknál) metszi, a rétegszelek a nyíllal jelzett irányban megerősödnek,
amely tovább sodorja és módosítja a mezőben az áramlásokat.
55. ábra:
A felmenői rendszer lényege, hogy minden
generáció merőleges síkban kering az előző
generáció, a szülők keringési síkjához képest. A
Naprendszer ekliptikája merőleges a nagyévi
keringési síkra, amely merőleges a dédszülőket
összekötő síkra. A három generáció keringési
tengelye X, Y és Z irányban metszik egymást,
így jön ki a három dimenzió!

A többgenerációs csillagcsaládi
szimmetria, a keringési síkok
elhelyezkedése és térbeli
eloszlás, a tér kitöltési séma:

A Nap a szülője körül kering a bolygó
és aszteroida gyermekeivel. A bolygók
és a fiú holdak az anyjuk, a Nap körül
keringenek.

A Föld
pályája

A Nap nagyszülői védik a
Nap szülőjének és a Nap
testvéreinek az életterét

A Nap másik
nagyszülője
A Nap testvérei a
közös szülő körül
keringenek

A csillagok leszármazottai a felmenők
háromdimenziós tengelyét osztó szögfelezőkre
telepedhetnek, ezeken alakulnak ki az újabb
legnagyobb szimmetriát eredményező keringési
pályák. Minden keringés valamely felmenő
gömbsüvegén (szélességi körön) történik, és
mindig úgy, hogy a felmenők és az oldalági
testvérek kölcsönösen eltakarják a teljes valóság
egy részét egymástól, és ezzel csökkentik a
változást, védik egymást és a közös életteret,
megosztják a tér sokdimenziós változását. Ez
segíti, hogy soha ne alakuljon ki teljes
szimmetria, és ezért a változás, az életfolyamat a
gravitációs téregyenlőtlenség megmaradása
miatt viszonylag folyamatos maradhat.

Alcyone tengely, a Nap szülője van a központban, a
tengely a Nap dédszüleit köti össze. A Naprendszer
e tengely neutrális lencséjében (a szülő) körül
kering, és átlagosan 25800 év (nagyév) alatt tesz
meg egy fordulatot.

A pólusváltásoknál két lehetőség alakulhat ki:
Ha a lencseszerű életterünk határaihoz érünk, és a megtermékenyítő találat váltja ki a
pólusváltást, olyan esemény is megtörténhet, hogy ennek hatására a Föld elfordul, és a
pólusváltást egy ingadozó változás kíséri. A másik lehetőség, az hogy éppen az élettér
közepére, a legnagyobb szimmetriában álló részéhez ér a bolygónk, amelynél még nem
ismert, hogy e részen van e nagy energiaszintű impulzust okozható határfelületi pálya, vagy a
kevésbé változó, kisebb nyomású térben nagyobb azonosságú sors óceán közeg található.
Ha a mező az ekliptikától északra van, az északi nagyszülőhöz közelebb, akkor annak a
befolyása nagyobb, a felőle érkező neutronáramlási többlet a mezőn áthatolva a déli sarkon
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kirakódó sarki testet épít. Az áramlás rendezett, a szimmetria nem teljes, a mező pillanatnyi
életcélja a szimmetria felé haladás. Az északi lendülettöbblet, nyomástöbblet folyamatosan
dél felé tolja a mezőt. A Nap nagyévi keringése során négy jellegzetes nagyobb szimmetriájú
térrészt keresztez, amelykor a felmenői dominanciák megváltoznak. Ezek a nagyévi tavasz és
őszpont, és a keringési végpontok, a nagyévi téli és nyári napfordulók. Az Alcyone tengelyen
a déli mező irányába haladó mezőben az ekliptikához érve csökken az aszimmetria, az
átáramlás, egyre nagyobb az egyenlőség a két felmenői mező felől jövő részecskeáramlás
között. Ha a mező az ekliptikára, a neutrális határhoz, a potenciálvölgybe ér, a mezőn
áthaladó áramlási irány megváltozik, az a továbbiakban a déli sarktól az északi felé tartó
lendülettöbblettel fúj. Szerencsére a mezők sokáig nem lehetnek a potenciál hegyeken és a
völgyekben sem, mert a tömeg tehetetlensége továbbviszi, és az áramlások az ellenkező
irányba felújulnak. A nagyobb szimmetriakor a legkisebb nyomású övezetben valószínűen
teljes szélcsenddel fog bevezetődni, átmeneti nyugalmi időszakkal, amelynek az időtartalmát
nem ismerjük. A pólusváltási folyamat az ekliptikai síkra érve fog tetőzni, amelyhez már
időben és térben nagyon közel vagyunk. Ennek ellentmond a korábbi vízözönről ismert
időtartam, vagy az időpontok megállapításaiban zavar van. A Nap 2 x 11 éves ciklusban
metszi a saját pozícióját biztosító határfelületeket, és a Föld is e mozgást követi. Míg azonban
a Nap a felmenői között a magas impulzussűrűségű fókuszpontban van, addig a Föld
potenciálgödörből, gödörbe vándorol. A Nagyévi ciklus kb. 25800 éves nagyperiódust
eredményez. A Nap egy nagyévben kétszer halad át a nagyszülői ekliptikán, az életterét két
részre osztó neutrális síkon, de e két metszéskor a Föld többször is metszi a nagyszülői
neutronmezők keringési síkját a felmenői ekliptikát. Ez azt jelenti, hogy a nagy
nyomáscsökkenés, (amely vízözönnel járhat) minden nagyévben legalább kétszer, átlagosan
12300 évenként következhet be. Ez a nagyévi tavasz és őszpont, az ekliptikai sík metszése a
nagyévi esős időszakoknak tekinthető. A gond akkor nagyobb, ha nem az élettér
határfelületénél tartózkodik ilyenkor a Föld, hanem a legnagyobb szimmetriában lévő
központi térrészben.
A tudat a vízöntő korával teljesedik ki, éri el a legnagyobb szimmetriát, amelykor a
nagyszülői és a környezeti hatásokból, információkból a korábbi tudati hiányt okozó
egyenlőtlenséggel szemben a szimmetriában és a tudatban is kiteljesedünk. A
szimmetriasíkban (és a közepén) a tér nyomása sokkal kisebb, mint a lencseszerű
határfelületek gyűrűjében, ezért várható, hogy leesik a légnyomás, a hőmérséklet és a
barométer is. Ha a légnyomás csökkenése elér egy értéket, és az alsó légkör hőmérséklete
tartósan a harmatpont alá kerül, a légtérben lévő vízgőz csapadékként kiválik, és vízözönszerű
tartós esőzés alakulhat ki. A bibliából és más korábbi leírásokból negyvennapi esőről szól a
jelentés. Ez idő alatt a tengerszint jelentősen megemelkedhet, amely miatt addig a
földszorosok által lezárt hatalmas térrészek, a mélyföldek és a síkságok víz alá kerülhetnek.
Az írónak nincs ismerete arra, hogy mennyi víz van a légtérben, (lehet hogy a térrész közepén
egy folyadéktenger, az elhalt lelkekből leülepedő nyugalom óceánja található,) és azt sem
tudja, hogy a légnyomás csökkenés mekkora lesz, csak a vízgőzt csapolja le, vagy a légköri
gázok egy részére is hat. Lehet, hogy a vízöntő korszaka e felismerésről kapta a nevét:
Gondoljuk tovább a folyamatot, hogy mi történik egy olyan, belül nyomással telt, nem
szorosan záró héjakkal határolt gömbbel, amely sokkal kisebb nyomású övezetbe kerül.
Ha egy Földszerű mező ilyen körülmények közé kerül, hatalmas nyomáskülönbség alakulhat
ki a belső és a külső térrész között. A belső túlnyomás ilyenkor meglazítja, tágítja a gömb
kéreglemezeit, amely földrengéseket, szökőárakat válthat ki, és ha ilyenkor egy
megtermékenyítő-képes neutronmező becsapódik a mezőbe, a fellazult (megtermékenyítésre
előkészített) kérget könnyen átszakíthatja. Ez szükséges feltétel lehet egy sikeres
megtermékenyítéshez, amelykor a nyomáskülönbözet, a belső túlnyomás besegít abba, hogy a
becsapódást követően összekeveredő termékenyítő anyag legalább az első orbitális pályáig
eljusson.
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Gondoljuk át más aspektusból a bolygó szintű megtermékenyítési folyamat epizódjait.
A bolygó és csillagtéri evolúciós térben legkisebb nyomás mindig a két nagyobb rendszer
közös határfelülete között alakul ki, ahol neutronsíkon időspirál épül. A nagyobb rendszerek
közös határfelületén folyamatosan kiszóródó neutronok és a körülötte keringő töltések
részecskeanyaga, a szülői mezőtől távol egyre nagyobb tömegbe épül, tehát az ekliptika külső
határrészén egyre nagyobb tömegű mezőkként keringenek. Ha a szülő mezőt csak kisebb
energiaszintű találatok érik, akkor csak a kicsi energiaszintű alszerveződései szaporodnak, és
ezek épülnek egyre nagyobb mezőkbe. Ha nagyobb energiaszintű rendszertől kapott olyan
megtermékenyítő találatot a szülő, amely nagyobb töltéssel rendelkezik és ezért saját
keringési rendszerbe épül, akkor e nagyobb mező az önállósodása alatt begyűjti a mezőjébe és
a placentájába épülő részecskéket, a neutronokat, a protonokat és a kisebb energiaszintű
elektronokat is. A nagyobb rendszer DNS-be fonódó idősíkjába ilyenkor szünetjelek
iktatódnak be, amelyeket a Cassini által elsőként felismert időréseknek tekinthetünk. A
Szaturnuszban látványosan megfigyelhető a DNS spirálba ékelődő rések, az anyaghiányok
kialakulása. A Napnak is saját időspirálja van, amely az ekliptikát képezve a belső bolygók
átmérőjében még kicsi tömegű részecskéket tartalmaz, ezért nem nagyon látható a spirál e
része, de e spirál folytatódik a Marson túl a kisbolygó övezetben, majd a nagybolygókban
placentába épül. A Nap DNS spirálja a nagybolygók után is folytatódik, legalább az Ort
övezetig. Az időspirál a fiatal bolygók környezetében nem alakulhat ki, mert a spirál DNS
anyagát a növekedő bolygók begyűjtik. Annyi spirálkar keletkezik egy csillaganya körül,
amennyi utódja született, minden kar vége mintegy köldökzsinór összeköti az anyát és az
utódot. A bolygó utódok magokra tekerik e spirált, Ariadné fonalát.
A szünetjelek, a szerves rendszerek anyaghiánya tehát ott alakul ki, ahol egy nagyobb mező
kering. Az ilyen helyeken kisebb a tér nyomása, mert a részecskék eloszlása egyenetlen, a
töltések túlnyomó többsége az időrésben fejlődő mezőbe épült. Ez miatt (és a tömeg
árnyékolása miatt) a nagy keringő mezőt rejtő pályákon kisebb a változás sűrűség, kisebb és
kevésbé szimmetrikus a térnyomás. A térszimmetria, az izotrópia hiánya e térrészbe kerülő
anyagmezőkre egyenetlen nyomásként hat, amelyet gravitációként ismerünk. Tehát a nagyobb
rendszerek időréséhez közeledő részecskemezőkre növekedő gravitáció hat, amely a
pályavonal (határréteg, élőszféra) közepe felé kényszeríti őket. A tömlő alakú (időspirál)
pályavonal közepén nagyobb a szimmetria, de e rétegbe kerülő rendszereket a tömeg
tehetetlensége (ha nem ütköznek a keringő mezőnek) rendszerint túlviszi a nagyobb
szimmetria körüli határvonalon, a neutrális vonalon. A szimmetria bűvöletébe került mezők a
neutronvonal körüli keringésbe (csapdába) kerülnek és a neutronáramlási centrális húzószálat
követve töltéspályán keringve közelednek azokhoz a centrális zónához, amelyekben nagyobb
rendszereknél a gyors neutronok már üstökösökbe épültek. E pályák tehát a legkisebb
térnyomású (közegellenállású) övezeteket jelentik, ahol a gyors neutronok a folyamatos
áramlással a térrész nagyobb ellenállású részecskeszerveződéseit folyamatosan felbontják,
széttördelik, megosztják, és ezzel csökkentik a pálya ellenállását. Ez a tömlővonal alakú
neutronpálya potenciálgödörnek (folyónak) tekinthető. Amelyik kisebb mező e legkisebb
ellenállású övezetbe, neutronpályába kerül, ott a szimmetriája és a tudása megnövekszik, de a
keringési pályája a neutronpályán stabilizálódik, és ezzel növekszik az esélye, hogy a neutron
által utolérve megtermékenyül. E megtermékenyítő találattól megnő a mező saját energiája,
elektronban dús időszak, a gazdagodás időszaka következik. A találattól a mező kimozdulhat
a potenciál gödörből, és beoltódhat a beépülő tulajdonságú részecskékkel. A beoltódással a
korábbi azonossága csökken, a mező mássága nő, és ezzel a szülői nagyobb energiaszintű
környezeti mezőtől eltérő irányba fejlődik. Ha a találattól kisebb lesz az átlagos sűrűsége,
ennek megfelelő távolabbi határrétegbe (a múltba vissza) kerülhet, de ha a megtermékenyülés
miatt felvert por, a placenta leülepszik, a nagyobb sűrűsége miatt a nagy mezőhöz közelebbi
határrétegbe kerülhet. Mivel a távolabb kerüléskor, kibocsátott utód még kis sűrűségű gömbbe
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szerveződik, ezért az továbbra is távolodhat az anyjától és az anyját nemsokára elnyelő
nagyobb energiaszintű mezőtől. Míg a kibocsátó szülő a természet törvényei szerint
felbomlik, és a részecskéi a nagyobb rendszerbe épülnek, addig az utódmező folytathatja a
szülőhöz hasonló keringést, és saját életet élhet.
A tudat kitágítási lehetőségével lassítsuk le és nagyítsuk ki képzeletben az esemény
megtermékenyülési pillanatképeit!
A legkisebb nyomású, a nagyobb szimmetriájú térrészbe érő mező, (részecske szerveződés) körül
szélcsend támad, hideg és az áramlási irányát meghatározó alagútba téved. Mivel e térrészben az
idegen hatásoktól védve van, a figyelmét nem vonja el semmi, a tudása kitágul, a megértése
kiteljesedik. A halál alagútja a fényességhez a nagyobb rendszer lélek Istenéhez vezet, amely a további
sors eldöntője, az előző élet szimmetriájának, hatásának a megítélője. Itt dől el, hogy élhet e tovább,
vagy felbontásra kerül, a pokol tüzére.

Ha materialista aspektusból közelítjük meg ugyanezt, akkor a neutrontömegbe szerveződött
spermától megtermékenyül, vagy felbomlik, átalakul, mint mező újjászerveződik. A nagyobb
energiaszintű rendszerek megtermékenyülése, a kisebb energiaszintű alszerveződési
rendszerek halála és átalakulása, megújulása. A legkisebb nyomású térrészbe érve a
környezeti térrészhez viszonyított belső feszültség, a nyomás különbség megnövekszik, a
mező határfelületei fellazulnak, recsegnek, ropognak. Földrengések, lemezelmozdulások
következnek be, a belső és külső nyomáseltérés növekedése elindítja, felgyorsítja a tűzhányók
kitörését. A pályaalagútban a nyomás tovább csökken, ha az alagútban haladó mező a nagy
mező szélárnyékában, azt követve egyre közelebb kerül. A közeledéskor a gravitációs erő
annál jobban megnövekszik, minél közelebb kerül az időben előtte, de lassabban járó és
lassabban fejlődő nagyobb mezőhöz. Ha meghatározott közelségbe kerül, a gravitáció olyan
naggyá válik, hogy a nagy mezőbe, nagyobb szimmetriába, kiegyenlítettebb környezetbe (a
múltba) vágyakozó részecskék tömege a nagy mezőbe áramlik. A nagyobb tömegű vízzel
egyesülő vízcsepp, fogamzási dombot növeszt. Ezért kerül bemutatásra a következő ábra. Ez a
gravitációs nyúlvány nagyobb energiaszinten is kialakul.
Az 56. ábrán a nagyobb tömegű vízhez túl közel
kerülő vízcsepp nyúlványt növeszt a (víz) mező felé,
de ezzel egyidejűleg a vízmező is fogamzási dombot,
befogadási gravitációs dombot épít. A két mező nagy
azonosságú részecskéi összeolvadnak, egy nagyobb
tömegű közös mezőbe épülnek, de a beépüléskor
kitaszított, kisebb sűrűségű cseppek, az eseményben
kiváló leszármazókként, a víz közeg gyermekeiként,
gőzbuborékként túlélik az összeolvadást, az egyéválást, és önálló új keringési ciklusba kezdhetnek.

A szaporodási folyamatban a két mező összeolvadása, az elnyelt szerveződés halála egy
megújulási lehetőséget, az élet utódokban történő folytatódását eredményezi. Ha az eltalált
mezőnél lényegesen kisebb energiaszintű a neutron, amely a mezőbe beépül, akkor csak
szaporodás történik, és az anyamező sem szűnik meg, csak a neutronok által szállított
genetikai anyag és a női mezőben lévő genetikai anyag (alszerveződések) összekeverednek.
Ilyenkor nem az anya válik ketté, hanem a szervezetébe beépülő részecskék mássága,
ellentéte erősödik fel, az újítók és a konzervatívok harca vezet pártszakadáshoz, a mező
részecskéinek a megosztásához. Ez viszont olyan gyors folyamatban történik, hogy az ennél
csak lényegesen lassúbb változást követni képes megfigyelő ezt robbanásnak észleli.
A világunk megosztott, a pártszakadás nagyon közel, a megújulás és a konzervatizmus harca
kiélesedett. E feszültségben a világunk szimmetriája deformálódott, a tömeg egyre jobban
megosztódik, a közeg ellenállása gyengül. Az utunk a sors alagútjába és egy megújuláshoz vezet. A
világunk a végzet alagútjában sodródik, a változás elkerülhetetlen. A változástól fél ő, a megszerzett
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hatalomhoz, javakhoz, a kölcsön kapott részecskékhez végtelenül ragaszkodó túl konzervatívak félnek
és eltitkolják a változás lehetőségét. Isten a tudás és a megismerés lehetőségét a bárány, az áldozat
lehetőségévé tette, akinek joga van a végzetét okozó dolgokat megismerni, megérteni, és ezzel a
változást könnyebbé, a lélekben elfogadhatóvá tenni. A sors nem kerülhető el, de a megértéssel az
elfogadás könnyebb, és még könnyebbé válhat attól a tudattól, hogy a változásban foganó utódaink, az
új és korszerűbb részecskekeverékek a zavaroktól megtisztult környezettel nagyobb harmóniában
élhetnek.

A Bolygószintű megtermékenyítési folyamat:
A megtermékenyítő anyag mezőbe jutásakor a kisebb kötésszilárdságú üstökös-anyag szén,
jég és víztartalma elgázosodik, elporlad, és a nyomástöbblet a megtermékenyítő mezőben
elgázosodó anyaggal az új életcsíra orbitális pályára juttatására fordítódik. Feltételezhető,
hogy az egyesülési folyamat a szilárd kéreg áttörése után a petesejtként viselkedő nagyobb
mező sterilizált belsejében történik, amelyben, a robbanásban keletkező túlnyomás az
elgázosodva összekeveredő anyagot annak a kisebb sűrűségűre bomlása miatt is a magasabb
légköri rétegekbe emeli. A szökési sebességre gyorsult anyag részecskéinek a jelentős része
megtartja az eredeti forgási eredőjét, (a nemiségét) és az új mezőben is két jól elkülönülő,
ellentétes forgáseredőjű, de a becsapódás helyéről együtt kiemelkedő kétpólusú új mezőként
az orbitális pályára kerül. A két, ellenkező forgásirányú gomolyag, a közös összeérő
határfelületen diploid szerkezetbe kapcsolódik, azaz párkapcsolatra lép. A diploid
szerkezetben az ellentétes töltéssel rendelkező pozitív és negatív, (tehát a balra és a jobbra
forgó) alszerveződések, részecskék szintén párkapcsolatba épülnek, és stabilabb, kifelé
nemileg neutrális szerkezetet vesznek fel. Ez az állapot a haploid szerkezetnek felel meg,
amely tömeges párosodást és a kezdeti energiabőséget, termékenységet eredményez. A közös
összeadott lendülettől függően e részecske-párok elhagyhatják az egyesülés színhelyét, az új
holdat.
Szülői, bolygói termoszféra
határfelület
É

Placenta, holdburok

szimmetriasík

57. ábra:
D

Szülő bolygó I.-es orbitális pálya

Az örökítő anyag, a kromoszóma és a génkészlet
egyesül, és nagyobb energiaszintű haploid
párként az egyesülés helyéről elvándorol

Az üstökös férfinemű, elektron többlettel rendelkező alszerveződései, kitüntetett figyelemmel
fordulnak a mezőből megszöktetett a lányokhoz, és a párkapcsolatok eredményeként a
kétpólusú mezőrész teljesen vegyileg, genetikailag visszabonthatatlanul is összekeveredik. Az
egyesült mező az összes részecskére jellemző új tulajdonságeredőt vesz fel, és a centrumában
besűrűsödő anyag az új lélek irányítása alá kerül. A diploid szerkezet egy fiú és egy leány
részecskerend tömeges egyesítésével kezdetleges anyagcserébe, (haploid, helyet változtató
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részecskeáramlásba) kezd. A neutrális tulajdonságúvá vált fiatal párok nagyobb lendülettel
tömegesen kirepülnek, nászútra mennek a keveredés magzatburokkal védett színhelyéről.
A neutron kivándorlás felépíti az új mező köré, a még gyenge védőgátat jelentő a
határfelületeket és ezzel kialakulnak az új hold határrétegei. A mező körüli határfelületeket
kialakító neutron-párok ettől kezdve képessé válnak az általuk védett térbe kerülő, hozzájuk
mérhető bonyolultságú kisebb energiaszintű részecskék elfogására, impulzusba kerüléskor
azok elszédítésére, megpörgetésére, töltötté alakítására. A befogott és született kisebb
energiaszintű, könnyebben bontható részecskeenergiát a fiatal házasok visszaszállítják az új
holdmezőbe, amelynek ettől kezdve az energiaszintje és a részecskelétszáma, a tömege folyamatos
növekedésnek indul. A fiatal párok a mezőn kívül általában külön dolgoznak, (gyűjtik a
fennmaradáshoz szükséges energiát). A részecskenők a hold körüli ,, mezőn,, gyűjtögetnek, a férfiúk a
környékbeli ,, erdőben ,, vadászgatnak, de a munka végeztével visszatérnek a szülői házba, a családi
mezőbe. Az új holdban és az aurájában, a felségterületén, a határrétegekben az életfolyamat elindul,
és a mező, mint terebélyesedő, szaporodó közösség egyre bővül. A kis hold megszületett és

életképes nagyobb energiaszintű bolygó utódként fejlődésnek indult. A történettel
megérthetővé vált egy gabonaábra, amely a Földet kétpólusú mezőként tűnteti fel. Bár az új
mezőben a párok genetikai anyagai egyesültek, de valamilyen szinten mindig megtartják az
eredet szerinti identitásukat, az önállóságukat is. Lásd a 75. ábrát:

A kezdeti feltételeket meghatározó áramlási minták, az életminták, életpéldák és az
élet fraktálrendszere:
A kezdeti feltételeket minden életfolyamatban változó lénynél a közvetlen környezet és a
szülői minta határozza meg. Az áramlási vagy életminta, az a példa, már bevált és az utódok
által megismert változási lehetőség, amely beépül a lények tudatába, és attól kezdve a
reakcióikra és az életfolyamatukra, a későbbi viselkedésükre az élet végéig befolyást
gyakorol. A kezdeti feltételeket tehát a szülői minta és a közvetlen környezet fiatalkori hatási
határozzák meg. Ha a hatások nagy szimmetriában, egyensúlyban állnak, akkor az utódban, az
új részecskében is ilyen minta épül fel. Ez a minta azonban közben korszerűsödik, nem lesz
teljesen azonos a szülőkkel, hanem azok hibáiból tanuló, pontosabban a közben megváltozó
körülményekhez jobb alkalmazkodó lehetőségű új változatként alakul ki. A jó minta, a jó
példa megfogan, (de sajnos a rossz is), és a fiatal korban a megtanult példával megfertőzött
lény egész életére kihatással van. Az életben maradt, az elődöket túlélt egyedek, folytatják a
szülői és a genetikai hagyományokat, és az elődöktől tanultak szerint, az anyagi dolgokat, a
közösségeket és a társadalmakat a tanult minták alapján újra felépítik. A nagy impulzusok, a
háborúk és a forradalmak után életben maradt, az eseményeket átélt, nagyobb érzelmi töltésre
került részecskék kicsit tanulnak és okulnak a történetekből, és a fájdalmasan, vagy
borzalommal megélt dolgokat a további életükben igyekeznek elkerülni, a gyermekeikre is hatva,
hogy hasonló szörnyűségek a jövőben ne alakulhassanak ki. A II. világháborúban a tiszta
rasszokat elnyomták, lemészárolták, gázkamrákba küldték, hogy egy másik féle tiszta rasszállomány
befolyása megerősödhessen. Az elnyomott nemzet nem tanult a leckéből, most megerősödött domináns
pozícióban a közös területen élő arabokat, a palesztinokat hasonló hegemóniával nyomja el.

A körfolyamatokban minden jelen idejű pillanat, függetlenül attól, hogy az a múlt folytatása,
egyben a jövő kezdeti feltételének is tekinthető. Ha már kialakultak a hagyomány mintái, ez
folytatható az utódok által. Ha a magatartási minta nem megfelelő, akkor is javítható, és a
közösségnek ártalmas hibától belül megtisztított, az egyedekben őrzött mintákra épülő
későbbi társadalmak, már sikeresebb építményei lehetnek a történtekből tanult részecskéknek.
Ha még nem alakult ki a példa, a követendő minta, ha a szülőktől elszakadt az egyed, ha a
környezet befolyása elveszett, akkor a genetikai örökség ad meghatározható, korábban már
bevált mintákból ösztönös megoldási lehetőséget. A felületes, magas energiaszintű szimmetria
azonban nem elég egy tartós egyensúly kialakulásához, egy egészséges társadalom
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felépítéséhez. Nem szabad érzelem nélküli (Hitlerjugend szerű) kezdeti mintákat létrehozni.
Az ilyen szimmetria csak felületes, a finom etitűdök, a szülői gondoskodás, a nagyszülők, a
nagybácsik és a követendő példák választási hiánya nem nemesít, csak kényszerít. Az ilyen
részlethiányos kezdeti mintákból fejlődő közösség, és az ebből kialakuló társadalom, hideg,
közömbös, és szeretet hiányos, durva marad. Lehet, hogy könnyen fegyelmezhető, egységes
csapatba jobban beépíthető, de az egyediség nélküli társadalom falasztrikus, embertelen,
gépies és rideg. A teljesség az apró energiaszintek töltéseivel teljesedik ki, az egyéniséget
meghatározó másságra is szükség van. Isten mindenkinek megbocsát, - ha megjavul – mert
mindenki hordozhat olyan egyedi tulajdonságot, újdonságot, amely a jövőbeni túlélést, a
sikeresebb közösség építést, a sikeresebb elosztást jelentheti. A fajnemesítés csak célfeladat
lehet, de csak a táplálék fő ételeiben kaphat szerepet, a szükséges kiegészítők nélkül, a sokféle
eltérő hatóanyag nélkül nem eredményezhet szimmetriában maradó színes életet. A teljes
szimmetria és a túl nagy azonosság éppen úgy kerülendő, mint a túl nagy másság és a túl nagy
szimmetriahiány. Az életet a diszkrét szimmetria és az egyedekben meglévő, de nem túl nagy
máságú egyediség harmóniája tartja fenn. Ha a genetikai állomány elvész, ha a magasabb
összetettségbe szerveződött élet lebomlik, az alacsonyabb energiaszintű de gyorsabban
változó lények az általuk tanultak, örökölt tudás szerint tovább építik az életet. Az érett
komposzt, a trágyadomb azért serkenti a növényi (és a mikrovilági) életet, mert az élet
fraktálrendszerét, az életpiramist a még tisztább, már nagyobb együttműködést megtanult
kezdeti alapokról, alulról építi fel. Egy tócsa, amelybe áramlási minták, spórák, kozmopoliták,
(életfejlődési prototípusok) kerülnek, hamarosan feltelik élettel, kifejlődik benne az élet
fraktálrendszere, a tápláléklánc, az élet piramis. (Bővebben lásd az Egy tócsa evolúciója, című fejezetet.)
Ha az élet, egy nagy mező megtermékenyülésekor, felrobbanásakor nagyon alacsony
energiaszintig, életszintig visszabomlik, elveszhetnek a nagyobb bonyolultságot elért,
kifejlődött szerveződések örökítő anyagai, ennek hiányában a bonyolultság nem alakíthat
hasonló struktúrákat ki. Ilyenkor az élet visszabomlik egészen addig a fraktálszintig, amelyik
a változás hőmérsékletét, gyorsaságát és kaotizmusát még képes elviselni, életben maradva
feldolgozni. Az alacsony energiaszintű, kis tömegű lények nagyon gyors evolúciót folytatnak.
Az ionos anyagba szerveződő élet képes, a nagyobb változássűrűségű anyagokból a
megismert mintákhoz hasonló struktúrákat újra felépíteni, és életszerű változási folyamatban
ezeket tartósan, rendszeresen reprodukálni, ha elromlik kijavítani, megújítani, megváltoztatni.
A magasabb hőmérsékleten, nagyobb anyagsűrűségű, nagyobb változássűrűségű anyagokból
is élet fejlődhet ki, amelynek a tűrőképessége, alkalmazkodó képessége nagyon magas. E
miniatűr lények, életszerveződések, nemcsak gyors evolúcióban fejlődnek, hanem képessé
váltak a tér és időutazásra, a tetszés szerinti vegyi összetételbe szerveződésre, a megismert
élet reprodukálására, a hibák kijavítására, az élet fejlesztésre. Ha e lények a hagyományaikban
megismerték a kovalens szerveződés lehetőségeit, bármilyen steril körülmény alakul ki, az
ionos lények az élet magasabb, összetettebb fraktálszintjeit hamarosan újjáépítik, visszaépítik.
A nagyobb élőszerveződésektől sterillé vált életterekben a kisebb energiaszintű lények
elszaporodhatnak, újra felépíthetik az élet piramisát, a táplálék láncot. Az egyedek párokba
szerveződnek, abból családok alakulnak ki. A családok, térutazók barátokkal társas viszonyba
lépnek, hamarosan nagyobb közösségeket építenek fel, folytatják a megismert
hagyományokat. Nem sok idő kell, hogy a nagyobb energiaszintű, nagyobb tömeget együtt
élő közösségbe szervezőképességű részecsketársadalmak rekonstruálódjanak, és újra nagyobb
bonyolultság alakuljon ki. Mivel e lények nagyon gyors evolúciót folytatnak, ez a folyamat
gyorsan megtörténik, és azokat a szerveződéseket, amelyeket a szüleik felépítettek, némi
változással az utódok is felépítik. Ha egy nagyobb energiaszintű katasztrófa eltörli a gerinces
élet nagyobb részét, azok a kisebb energiaszintű életben maradt részecskék, amelyek a
szülőktől e mintaépítést megtanulták, a hagyományos építést az életvihar elcsendesedése után
megismétlik. A teremtés mítosza olyan valóságalappal rendelkezhet, amelyben az eltörölt
életet, a részecskékre szétesett embertársadalmat, a fejlett, de alacsonyabb energiaszintű
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részecskék hamarosan újra felépítik. Az alacsonyabb energiaszintű részecskék
makrokozmoszát mi képezzük, mi emberek és az állatok, a részecskéinknek
változócsillagként otthont adó matuzsálemek. Ha a bevált szerveződési egyensúlyt, az
eseményeket túlélő részecskék újraépítik, az emberszerveződés ismét megjelenhet a Föld
közben korszerűsödött, vagy éppen visszafelé fejlődött felszínén.
A jövő a kisebb energiaszinteken gyorsabban fejlődik. A mikrobiológia tanulmányozása a
jövőnk lehetőségeiről ad élő vázlatot. A múltat már nem befolyásolhatjuk, és a jelenben is
csak szépíthetjük, csak mérsékelhetjük az okozott károkat, de a már elszennyezett életfolyót
teljesen nem változtathatjuk meg. A lehetőségünket az jelenti, hogy a jelen minden pillanata
egyben a jövő kezdeti feltételét jelenti. A jövő kezdeti feltételeit, most alapozzuk meg, a jövő
csak most kezdődik, a jövő a mából fejlődik. Ha ezt a jövőt, nem jó irányba fejlesztjük, a
részecskéink többsége a számukra hátrányossá vált evolúciót nem fejleszti tovább, csalódottan
elhagyják a szerveződést, új mezőket, új variációkat alapítanak, az emberszerveződést nem
fejlesztik tovább. Ha az ember, és az emberi társadalom nem tanul a szerveződési, együttélési
hibákból, a környezetváltozást túlélő részecskék másféle, sikeresebben együtt élő, az energiát,
az életet és az időt jobban megbecsülő, tőlünk eltérő társadalmakba szerveződnek.
Az élet célja, a változás folyamatos fejlesztése, a Japánok által sikeresen felismert sok kicsi
dologgal jobbítása, a teljes fraktálrendszer sikeresebb fenntartása, az energia sikeresebb és
egyenlőbb elosztása, és az ebben való hasznosság, az örömérzés ismételt, rendszeres átélése.
Az alacsony energiaszintű, gyorsan szerveződő részecsketársadalmak gyorsan fejlődnek, a
gyors generációváltások a hibák kijavítását lehetővé teszik. Az emberi és a nagyobb
bonyolultságú szerveződések azért jöhettek létre, mert az emberlényt és állatlényt alkotó
szimbiota részecskehalmazok megtanultak egymásra figyelve, nagyobb harmóniában együtt
élni, az energiát egymás között egyenletesen és sikeresen elosztani. Ha reuma, vagy betegség
támad, ezt a sejtjeink, szerveink együttműködési zavarának, lokális energiaellátási zavarnak
tekinthetjük. Ha a szervezetben az elosztás nem egyenletes, helyi zavarok támadnak, elégtelen
ellátás, elosztás miatt az élő rendszerben zavar keletkezik. Gaia, a Föld szervezetének az
együttműködési harmóniáját megbontottuk, a bolygónkat megbetegítettük.
A kisebb energiaszinten élő lények a kisebb tehetetlenségük miatt nemcsak könnyebben
veszik az akadályokat, ügyesebben manővereznek, hanem könnyebben és gyorsabban javítják
ki, a szerveződésekbe került hibákat. Minél nagyobb részecsketömeg épül egy szerveződésbe,
közös együttműködő rendszerbe, annál nagyobb a lény tömegéhez tartozó tehetetlensége. A
kis energiaszintű részecskéink az embertársadalom jövőjében élnek, a jövő lehetőségeink
különböző változataiban. A nálunk nagyobb részecsketömegű, nagyobb energiaszintű
közösségek, a társadalmak, a bolygók még fiatal és fejletlen szerveződések. E nagyobb
rendszereknek nagyobb bonyolultságú az ökorendszerbe épült szerveződésük, ezért nagy a
sokféle részecskét együtt élő mezőbe szervező tömegtehetetlenségük. A tőlünk a múlt
irányába eső, lassabban fejlődő nagyobb energiaszintű szerveződések, bolygók belsejében
már lehet, hogy előrébb jár a jövő, de az átlagos fejlettség messze az emberi társadalom alatt
van. A csillagok egy (központi) része már fejlett részecsketársadalomnak tekinthető, de e
társadalmak átlagos fejlettsége, a hatalmas periférián élő elmaradottabb részecskék miatt még
a múlt elmaradott törvényei szerint fejlődik. A csillagok fővárosnak tekinthető belsejében
gyors változás folyik, ott fejlődik a jövő, de a perifériákon lassabban változó részecsketömeg
még csak a múlt hagyományait ismeri. A fejlődésbeli különbségnek fontos következménye
van a már kialakult társadalmakra, a még bolygószinten és feldolgozási képességen élő
részecskék jövőjére. Hiába fejlett a belsőbb életrétegekben élő részecskék többsége, hiába él
már békében az emberi társadalom, a teljes bolygótérben élő részecskék többsége, szegény és
a tudásában, a szokásaiban is elmaradott. Az ilyen átlagot képviselő részecskeszerveződések
többsége, átlaga, még csak a hagyományos bolygószaporodást ismeri, a holdképződésnél leírt
megoldásokat.
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Az Isten életrendszert működtető megoldása igazságos. Egyszer fent, egyszer lent, egyszer
kívül, egyszer belül. A már fent élőkkel megismerteti a lenti életet, a bent élőkkel a vidéki
lehetőséget. A másokat eleségként fogyasztók később nagyobb rendszerek eleségévé válnak, a
földet két lábbal tiprókon később más tiprók taposnak. Az életút valóban tanulási lehetőséget
ad, amelyben az életbe szerveződő részecskék közösségeinek meg kell tanulniuk igazságosan
együtt élni, az energiát és a javakat egyenlően elosztani. Az élet csak ekkor szép
mindenkinek. A részecskéink vágyai, az Istenlény megnyilvánuló illúziói, ez irányba
fejlesztik a mindenségben parányi világot. A szép és tartalmas életet élők szépen mennek el,
fájdalom nélkül megértve, hogy az egész életben fogyasztott eleség, az élet ára a kölcsön
kapott energia visszaadása, a nagyobb energiaszintű részecsketársadalmak táplálása.
Gyümölcsöt, zöldséget, állatokat tenyésztünk, hogy az élő szerveződésbe épült részecskék
energiája, a belsőnkben keltett díszharmóniája az emberi életet szolgálja. Miért gondoljuk azt,
hogy az élet kivételei vagyunk. A rovaroknak, az állatoknak és az embernek fehérjékre van
szüksége ahhoz, hogy szaporodhasson, hogy bizonyos élettani folyamatokhoz, az
utódképződéshez a kellő mennyiségű fehérje, a szükséges pillanatban rendelkezésre álljon. A
bolygónk szaporodni készül. A szaporodásához szükséges jeleket a társadalom komplex
neutrálisabb egyedei megkapták, akiknek a feladata a szaporodást és a genetikai örökséget
túlélő, segítő vegyületek létrehozása, olyan utódok kinevelése, akik a természet törvényeit
jobban értik, sikeresebben alkalmazzák. Az emberi társadalom elöregedett, megérett a
megújulásra. A bolygónk szaporodásához majd 9 milliárd ember, és sok milliárd állat termeli
a szükséges fehérjét, hogy az kellő mennyiségben, a szükséges időben rendelkezésre álljon. A
sors nem kerülhető el, a világunk megújulásának ára van. Egyszer megesszük az eleséget,
egyszer bennünket esznek meg. A csak kölcsön kapott energiát és tudást tovább kell adnunk.
A sors elfogadását az Isten törvényei lehetővé teszik, a bibliában így maradt ránk örökül. A
bárány joga, hogy a sorsát megismerje. A komplex fehérje dolga az információ és a jel
közlése, a túlélést lehetővé tevő mintavegyületek kialakítása. Moetrius, csak egy a jeleket
felismerő, megértő komplex (dilettáns) fehérje, aki a sors által rábízott feladatot a szerény
képességével segíti kiteljesedni.

A kialakult térszerkezeti struktúrák változása, átalakulása:
A változás, impulzust jelent, amelykor valamilyen energiaszintű és lendülettel rendelkező
részecske, vagy ezek nagyobb egysége eltalál és kimozdít egy másik ilyen egységet a korábbi
térstruktúrájából, az előző állapotából, és ezzel megváltoztatja a részecskeáramlások által
meghatározott, kirajzolt, az időben változó tér mintázatát. Az impulzus tehát legalább kettős
állapot változással járó kölcsönhatást eredményez. Az impulzus során mind a ható, mind a
hatott részecske, vagy ezek magasabb bonyolultságú szerveződésekbe épült kolóniájának az
állapota, egymáshoz viszonyítva ellentétes irányban, inverzben megváltozik. Az
állapotváltozás minden érintettben az előzményekkel és a változással is összefüggő szerkezeti
tulajdonságváltozást, maradandó emléket épít. Amely változás az egyik kölcsönható felet
építi, az a másikat esetleg éppen bomlasztja, de előfordul, hogy a túl nagy ellentétben álló
mezők kölcsönösen felőrlik, megsemmisítik egymást. Ilyenkor az energiájuk, a pereskedők
vagyona a nevető harmadik, az ügyvédek zsebébe vándorol.
A migráció és a genetikai keveredés a fejlett korszerűbb ismeretekkel rendelkezők közé beépülés,
beházasodás átlagot épít. Az elmaradottabbat felemeli, de a korszerűbb egyedeket visszaveti a múltba,
a közös utódaikat, a vegyületeket azonban átlagon tartva lassan mégiscsak fejleszti. A keveredésnek az
előnye a nagyobb biodiverzitás lehetőségében jelenik meg, a nagyobb de mérsékelt változatosságban.
A túlnemesedett, túlfinomodott egyedek ellenálló képessége csökken, a túlélési esélyeik romlanak. Az
elmaradottabb változatoknak esetleg éppen ilyen előnyeik vannak. Magasabb a biodiverzitási
tartalékaik, jobb az egészségmegőrző genetikájuk, a megváltozó élethelyzetekben a túlélési
lehetőségeik. A fejlettségükre büszkéknek, a tudásban, műveltségben, esztétikai stb. szépérzékben
kinemesedetteknek ezt kell megérteniük. A genetikai tartalék nélkül nincs fejlődés, túlélési lehetőségük.
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A rossz bomlaszt, a jó segít. Ami felénk jön, az bomlaszthat, megváltoztathat, ha távolodik
tőlünk az már valószínűen nem bánt. Van azonban kölcsönhatásoknak egy lehetősége, amely
kölcsönösen összeépítő erőként jelenik meg, a cél felé áramló részecskéknek a segítése. Az
élet egyik célja, az életben maradás, a rontó, rossz hatások kivédése, a jó hatások megőrzése.
Minden olyan segítséget, amely a jó irányba segít örömmel fogadunk. A szeretettel,
eszközzel, javakkal, biztatással adott kölcsönhatásokat kapott jóként éljük meg, amelykor az
azonosságok a tömegbe épülést és a megmaradási esélyt, az életet segítik. Ha az
azonosságokkal adott támogatás, az ellentétektől megvédés a támogatónak is érzelmi energiát
ad, a tömegnövekedést segíti, a támogatóknak is gazdaságossá válhat. A túltöltés leadása
mindkét fél egyensúlyát segíti, az érzelmi szintű energiacsere mindkét félnek előnyére válhat.
A szeretetadás, az érzelmi támogatás az, amely mindkét felet segíti anélkül, hogy másokat
érdemben gátolna. Ha kikerülünk a velünk szemben haladó, rontó részecske útjából, és
megvárjuk, míg a mezőnk belső felén lévő mintáról visszapattan, akkor a rontó energiája a cél
felé haladásban a segítségünkre lehet. Ha megosztjuk a velünk szembenálló közösség erejét,
meggyőzzük az áramlási irányunk helyességéről, sokan mellénk állhatnak, gátlás helyett a
haladásunkat segíthetik.
Az azonosságok, dimenziókhoz, tulajdonságokhoz kötődnek, amelyeknek az azonosságai
segítik a szimmetriánk, a haladásunk, az ellentétei csökkentik a megmaradási lehetőségeinket.
A tulajdonságok az előzmények, a múlt során kialakult áramlásszerkezeti állapotot, struktúrát
jelentenek, amely az azonos mezőbe szerveződő, együtt keringő, bolyongó, vándorló
részecskék egymáshoz viszonyított térbeli állapotát jelentik. Ennek az állapotnak a
folyamatos, a mező egyedei által megfigyelhető, és megértéssel követhető változása
életfolyamatként meghatározható változási sorozatot alkot. Minél nagyobb az összetettsége és
bonyolultsága egy részecskehalmazból álló szerveződésnek, annál változatosabb a benne
tulajdonságokat képviselő részecskék pályáinak, a környezethez és egymáshoz viszonyított
kombinációja, és e pályák életfolyamat alatti módosulási lehetőségei. Minden impulzus,
amely e mezőkben lévő részecskéket, kölcsönhatást és ezzel tulajdonság változást
eredményezve éri, valamely mértékben megváltoztatja a részecskék egyedeinek az áramlását,
az arányaikat, az egyéni tulajdonságaikat. A közösség bármely tagjának (párjának) a
módosulása ezzel módosítja a közösségbe épült részecskék összessége, kolóniája által alkotott
nagyobb energiaszintű, bonyolultabb mezőnek, a nagyobb bonyolultságú organizmusnak a
tulajdonsági eredőjét is. A kis változások az egészrendszert érintik, amelyek arányos változást
okozhatnak, de egy feszültséggel feltöltődő rendszerben, néha az arányok egészen kis
változása nagyon nagy eredőket változtat meg.
Gondoljuk át, hogy a folyamat miképpen fejlődhetett ki?
Az impulzusok olyan részecskék, vagy/és részecskemezők ütközései, amelykor valamely
fraktálszinten (fejlődési szinten) lévő szerveződési egységben elegendő energia alakul át
ahhoz, hogy a kialakult és egymásnak feszülő, ütköző részecskékből álló térszerkezetek
struktúrája megváltozzék. Az impulzusok az ütközés irányától és a tömeg lendületétől is
függően sokfélék lehetnek, jelentős nyomóerők, vagy/és lendülethatások, kinetikai tömegek
(erők) feszülhetnek egymásnak, a teljes ellentéttől az egymást éppencsak érintő súrlódó, vagy
csak alacsonyabb energiaszinten átadott közvetett segítő kölcsönhatásig. A nagy sebességgel
egymással ütköző részecskék fizikai vagy kémiai halmazállapot változáson mehetnek át, az
ütközési idő alatt a hőmérsékletük, a rugalmasságuk és a képlékenységük is megnövekedhet.
Az eredmény aspektusából fontos az is, hogy milyen változású környezetben történt az
impulzus. A magas hőmérsékletű, nagy változássűrűségű terekben eleve rugalmasabb, és
képlékenyebb állapotban van az anyag, mint a csillagközi kis változású hideg térben. A hideg
térben rideggé váló összetett anyag az ütközések hatására többnyire szilánkokra törik és
porlódik, de a hosszú ideig kölcsönhatásmentes térben azonos irányba áramlik, akkor össze
tud épülni, közös, egymáshoz viszonyítva nem változó közegben le tud ülepedni.
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Az, hogy az impulzusba került anyag mekkora egységekre darabolódik el, elsősorban az
impulzusba került tömegek kinetikai tulajdonságainak az eltérésétől, és a környezeti
hőmérséklettől függ, az energia átalakulását ennek az eredője határozza meg. Ez a helyszínről
töredék formában eltávozó anyag energiaszintjét és magával szállított kölcsönható képességét
is befolyásolja. A kölcsönhatás szempontjából sokkal lényegesebb momentum, hogy az
ütközés a tömegeredők találkozása miképpen történik. Ha a támadáspontok szemből és
pontosan egybeesnek, nagy rugalmasság esetén ellenkező irányú lepattanás, esetleg
összeolvadó, részbeni egymáson áthatoló, vagy nagyon nagy lendületváltozású impulzus,
lendületösszegződés alakulhat ki. A kezdeti impulzuskor kapott, és mozgási energiává
átalakult energia azonban vagy lendületben, vagy perdület értékben, vagy valamely más
dimenziós tulajdonságban megőrződik. A korábbi térstruktúrából a változás hatására
kiszakadó részecskék áthatoló képesebb, nagyobb lendület/felületarányú, a kölcsönható
képesség szerint neutrálisabb részecskékké, vagy a lendületváltozást nagyobb perdületű, de
kisebb lendületű részecskében elraktározó, kisebb radiális sebességkomponenssel terjedő,
nagyobb kapcsolatteremtő képességű, töltéssel és hosszabb ideig tartó kölcsönható finomabb
képességgel rendelkező részecskékké alakulhat. Az állapotváltozást az dönti el, hogy az
ütközés során milyen irányból, milyen tömegű és természetű, (tulajdonsági állapotú)
részecskével jön létre. Ha az ütközés pontosan merőleges, több kisebb nem nagyon forgó, de
nagy lendülettel elrugaszkodó neutrálisabb részecskére, szilánkokra bomolhatnak, amelyek
között szükségszerűen töltöttebb, tehát megperdült részecskék is keletkeznek. Az ütközések
és az impulzusok kölcsönható erejét mérsékeli. Ha az ütköző részecskék, részecskemezők
kisebb energiaszintű rugalmasabb részecskéket tartalmazó határfelületekkel vannak
körülvéve, a becsapódási, beépülési folyamatot időben megnyújtja. Ha a nagy lendületű
neutrális részecskék, gáz (gőz) halmazállapotú, tehát relatív kicsi ellenálló-képességű,
egyedekre megosztott részecskéket tartalmazó, nagyobb egyedsűrűségű közegben áramlanak,
akkor attól függően, hogy a térrészt leárnyékoló legközelebbi gyors változású mezőrész
milyen befolyással bír, az áramlási irányuk elsősorban a lendületegyenlőtlenséget
eredményező gravitációtól módosulhat. Az ilyen neutrálisabb természetű részecskék, és
ezekkel analóg, magasabb energiaszintű szerveződései megbízható, kiszámítható, nagyobb
ívekből álló ballisztikus pályán áramolnak, a jövőjük, a sorsuk és a pályájuk is
kiszámíthatóbb. Az ilyen nagyobb lendületű részecskéknek nagyobb a tömegükhöz tartozó
tehetetlenségük, ezért többnyire az egyeneshez közeli íveken haladnak, és az életútjukon nem
sűrűn, de ilyenkor akár ellentétes irányra is válthatnak. Ha e részecskék magasabb
szerveződési egységbe, emberbe kapcsolódnak, a neutrálisabb tulajdonságú emberbe
szerveződve, kevésbé szeszélyes, megbízható, kiszámítható és a felismert tulajdonságaikkal
visszaélőknek balek, bárány típusú emberekké válnak.
Az impulzuskor egymással ütköző részecskék többsége azonban nem merőlegesen találja el egymást,
amely miatt egymáson megperdülnek és a módosult kinetikai lendületük jelentősebb része spinbe, saját
perdületbe raktározódik el. A perdület változáskor a radiális (egyenes) irányú lendület is változik, és
ha a mező töltése nagyobb lesz, ettől csökken a radiális irányú lendület komponens. A megperdülő
részecskék töltötté válnak, amely miatt a radiális irányú (közvetlen) áthatolóképességük csökken, de
ezzel szemben nő a töltöttségük, az akadálykerülgető és a kapcsolatépítő, a kölcsönható képességük.
Az ilyen részecskék gyorsabban épülnek tömegbe, furfangosabbak, csavarodottabb az észjárásuk, de
érzelmileg több támogatásra szorulnak, labilisabb, kiszámíthatatlanabb a tömegeredőjük. Az ilyen
többszörösen töltött részecskék már kis változás hatására nehezebben kiszámítható változásokba
kezdhetnek. Az ilyen részecskék, és nagyobb energiaszintű analóg szerveződései jobban szeretnek, de
hűtlenebbek, szélkakas módjára változhatnak, mint a nádszál ingadozhatnak, viszont rugalmasabbak,
nagyobb az eseményekhez az alkalmazkodó képességük. Mivel az ilyen részecskék
kiszámíthatatlanabbak, ezért a belőlük szerveződő, vagy ilyen részecskékkel jelentős túlsúlyban lévő
szerveződések néha kevésbé hűségesek, szeszélyesebbek, de sokszínűek és színesebb a képzeletviláguk,
nagyobb az egyediségük. Míg a neutrális szerveződések csak egyenes jellegű pályákkal, egyenesebb és
barátságosabb természettel rendelkeznek, addig a többszörös töltöttség lehetősége sokkal színesebb,
többféle változatossággal megáldott részecskéket, embereket eredményezhet. A sokszorosan forgó
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töltésekkel rendelkező mezőbe épült részecskék bármilyen irányban könnyebben irányt válthatnak, az
összetett töltés, a perdület többszörös iránya és a mértéke sokféle bonyolult eredőt, eltérő
tulajdonságot eredményezhet. Az ilyen töltéseknek eltérő a biodiverzitásuk. E részecskék folyamatosan
ütközhetnek, és nemcsak a saját tömegközpontjuk körül perdülhetnek meg, hanem ennél sokkal
bonyolultabb, többes keringést is végezhetnek, hullámszerűen haladva kerülgethetik a térbeli
akadályokat. A csillagokból kirepülő neutronok ballisztikus pályán áramolnak mindaddig, amíg
akadályokhoz nem érkeznek. A foton kvantum állapota neutrális. Ha akadályhoz érkeznek, azt nem
pontosan eltalálva megperdülhetnek, és attól kezdve töltésként viselkednek. Ettől kezdve a hozzájuk
mérhető akadályokat hullámszerűen kerülgetve haladnak. Ha kiérnek az akadályt állító feltartóztató
mezőből, az akadálymentesebb, kisebb ellenállású részecskéket tartalmazó közegben ismét
ballisztikusan terjedhetnek. A döntően, vagy túlsúlyban ilyen részecskékből szerveződő nagyobb
energiaszintű mezők ezért nagyon sokfélék lehetnek, tartósabban kölcsönható, jobb kapcsolatépítési
képességgel rendelkező (emberi) mezőkbe is szerveződhetnek.

Az energia és az életerő alakulása egy lélek életfolyamatában:
A biológiai tárgyú szakkönyvek némelyike helyesen tárgyalja, az életenergia alakulását. Az
élet, nagy részecske és energiasűrűséggel kezdődik, de ebben a sűrűségben inkább az energia
tömörség és a magas feszültség dominál.
Az azonos kezdeti állapotú, azonos kezdeti tudású,
genetikai állományú (részecske) energia sűrűségének a
változása, időfolyamatban, életfolyamatban történő
szétterülése a térben. Az impulzusban keletkező,
átalakuló, korszerűsödő életcsíra magas kezdeti
energiasűrűségű, amely az élet folyamán folyamatosan
csökken, a részecskék genetikai állománya, azonossága
felhígul. Az egyre eltérőbb irányban áramló részecskék
állománya az egymás utáni események időt képző
folyamatában, a térben szétszóródik, a szaporodáskor,
(rendszerváltáskor) még határozott cél elveszik, az
irány összezavarodik, később a visszájára fordul.

58. ábra:

A részecskesűrűség
azonosságának a
csökkenése

A kezdeti energiamennyiség nem csökken, de egyre nagyobb felületen, egyre több
részecskeutód között megoszlik, és az eredeti áramlási irány a felhígult genetikai állomány
egyre nagyobb mássága miatt folyamatosan módosul, az élet végére visszakanyarodik, az
eredeti célokkal ellentétessé válik.
59. ábra:
Az atomi szintű
anyagi evolúció

Molekuláris
evolúció

Az élet körforgása, az Oskorbus kígyó (kiterítve):

Fehérje és sejt
szintű evolúció

Csaba György, Orvosbiológia, című
könyvéből átvett (módosított) ábra:

Biológiai evolúció
Ionos evolúció
A
fogantatás

Csillagszintű evolúció

születés
Az életcsíra
A zigóta
Kovalens életszakasz

Ionos anyagszerveződési
szakasz

Új összetételű részecske
szerveződés fogantatása
A halál átalakulása

Nagyobb térméretű differenciáltabb
anyagsűrűségű, periódusos evolúció
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Az ábra természetesen csak nagyolt, stilizált vázlat, az egymást követő periódusokban sokkal
több féle egymással párhuzamos, egymásba összeérő evolúció alakult ki. Az analóg
periódusokat szerveződési megújulások, újjászületések és halálok, szerveződési és társadalmi
átalakulások kísérik, amelyek az azonosság és az eltérés szimmetriájának, az egy pillanat alatt
lejátszódó kaotizmusnak, és az időfolyamat alatt lejátszódó megérthető folyamatban változó
élet periodikus változásai. Az élethez fűződő potenciák, a vitalitás, az életerő csökkenése is
periodikusan változik és szimmetriában áll. A teljes beszűkülés az élet kialakult variációjának,
a korszerűtlenné vált részecskeszerveződésnek a megszűnését, pontosabban a sikeresebb
változatra korszerűsödését és újabb variációba átalakulását jelenti.
Az atomi szint alatt még sok kisebb energiaszint lehet, miként felette is. Az életfejlődés
alacsony energiájú szintjein az átélés és az örökítés sikeresebb, ugyanakkor valószínűen
sokkal nagyobb a diverziós feszítés. Van egy nagyon gyorsan változó sikeres, evolúciót
folytató alacsony energiaszintű szerveződés, amely a legnagyobb változásokkor sem bomlik
fel, amely minden térátalakulást elvisel, a térátalakulásokkor kaotikus változás a természetes
változási sebességével megegyezik. Valószínűen ők tanítják, sugallják az utódaikból nagyobb
energiaszintű szerveződésekbe épülőknek az élet történetét, az élet halál utáni, finomabb
részecskékből nagyobb megértésű szerveződésekbe épülés folytatódásának a másképpen
megismétlődő lehetőségeiről. Rövid periódusú élet kicsi szimmetria mellett fejlődik az egyre
nagyobb tömeget is megtartani képes hosszú periódusú élet nagyobb szimmetriája felé. Azok
a lélekbuborékok, amelyeknek rendkívül nagy a szimmetriája, valószínűen lehetőséget kapnak
nagyobb energiaszintű mezők irányítására, szervezésére. Az ilyen életcsírák, dinamikus
komplexek, neutronok eljuthatnak a csillagmezők, vagy-és a galaxismezők irányításáig, az
emberi léptékkel mérve a sokmilliárd év halhatatlanságáig.
A mezők hatóképessége azonban életkiflivel ábrázolható, amely az élet közepéig erősödik,
növekszik, de az élet másik felére, az egyre növekvő belső határozatlanság, az
alszerveződések sokfélévé válása miatt csökken. Az energiaszint növekedést azonban nem a
személyi potenciál növekedése eredményezi, hanem a neutrális lélek által a mezőbe szervezett
potenciál, a közös hatóképesség rendezettségének a növekedése. Ez az az erő, amely a
démonokat is mozgatja, azaz a mobilizálható részecskéket egy felkért cél elérésére serkenti.
Az életkifli, az életút, az élettér határrétege.
A szerveződési potenciál változása egy
életfolyamat alatt. Lásd még a 67. oldalon
bemutatott 27. gabonaábrát.

60. ábra:

A születéstől a halálig vezető életút

A mezők mélye felé a változás sűrűség nő:
A mezőkbe behatoló, a kiterjedéshez, a látszólagos tömeghez (áramlási keresztmetszet
felületéhez) képest nagy lendületarányú neutrálisabb jellegű részecskék be és
áthatolóképessége nagy, de a kölcsönható, tartós változtató képessége a gyors áthaladás (és a
kiszámíthatóság) miatt kicsi. Az ilyen részecskék tömegenergiája a lendületbe van
csomagolva, ha a lendület elveszik, felemésztődik, a hatóképesség is lecsökken. Ezek a
részecskék a kis keresztmetszeten behatoló magas részecskeismétlődés miatt (hosszú ékszerű
füzérkukacba szerveződött alakzat, lendületbe épült tömegtehetetlensége miatt) a nagyobb
sűrűségű mezők mélyére hatolhatnak. A nagyobb változássűrűségű közegben e részecskék is

126
impulzusokba kerülnek, amellyel változik a neutrális tulajdonságuk, a töltöttségük
növekedhet és a személyiségi eredőjük is megváltozhat. A neutrálisabb részecskék a sok
súrlódás, változtatás hatására maguk is töltöttebbé válnak és ettől nő a lendületenergia
perdületbe csomagolható megőrzési lehetőségük. Az élet a magas fokú neutralitással
kezdődik, és így ér véget. A kezdeti töltéseket hamar megkapjuk, ha szerencsénk van csak
szülői törődésben csökken a neutralitásunk. A közbenső időszakot a gerjesztés és a kényszer
határozza meg. A kölcsönhatások láncreakciót indítanak el, amelyben a töltöttebbé vált,
nagyobb energiaszintű részecskék impulzusaiban sok kisebb energiaszintű részecske folytatja,
a lendület és a perdület egyre kisebb energiaszintű egységekre morzsolódó változási
információ továbbítását. Bár a nagyobb energiaszintű részecskék áthatoló lendületenergiája a
mélyebben fekvő rétegek felé csökken, de ez nem csökkenti a mező mélye felé irányuló
energiasűrűséget. Ennek az oka részben a mélyebb rétegek határfelületeket képező
felszínének, az átáramló keresztmetszetnek a négyzetes csökkenése, és a kötési
kapcsolatokban rejlő energia rétegenként eltérő felszabadulása. Ha a mezőkben a mély felé
haladva a kölcsönhatást fogadó felszín méretének, az életpiramis rétegének a
felületcsökkenése nagyobb, mint az áthatoló és kölcsönható képes energia csökkenése, akkor
a mély felé haladva, az átáramló részecskék sűrűsége, töltésárama és az impulzus sűrűség
egyre nagyobb. Ez azt eredményezi, hogy a mezők mélye felé nő a változás sűrűség, és a
hőmérséklet, amely a gravitációval összenyomott határrétegek tömörítő feszültsége ellen
egyre nagyobb ellensúlyozó rétegnyomást eredményez. Ha a háttérenergiával táplált, a
folyamatosan növekvő rétegnyomás miatt keletkező feszültséget nem vezetné el semmi, a
mezők periodikusan, mint a novamezők rendszeres robbanással vezetnék el az ismétlődően
felgyülemlő belső feszültséget. A még csillagnyi energiaszintet (tömegméretet), változásszintet el
nem ért kisebb mezők, pl. a bolygók felgyülemlő belső feszültségnövekedése nem éri el azt a szintet,
amely a belső robbanások kialakulásához szükséges, a lokális feszültségnövekedéseket pedig el és
kivezetik a vulkánok és a földrengések.
Célszerű megjegyezni, hogy a fogamzó-képes állapotot jelző Föld belső hőmérséklete és nyomása
évezredek óta emelkedik, amely az utóbbi időben felgyorsult. A sikeres fogamzáshoz, a
holdképződéshez sok egyéb feltétel mellett nagy belső nyomás is szükséges, hogy az áthatoló
megtermékenyítő anyag keveréke, a belső nyomás hatására az orbitális pályákig eljusson,

Az eggyé vált térrészekben (pl. a létóceán folyadékterében és a neutroncsillag központokban)
még egyidejű löketszerű változásokban terjed a feszültség levezetődése, de a gázburokkal
rugalmasabbá vált élőmezőkben kiegyenlítettebb, időben elhúzódó folyamat alakult ki.
A mezőkben befelé haladva növekvő energiasűrűség a mezőközpontba szállított
lendületenergiával, hőmérsékleti és változástöbbletet ad le, amely egy emésztőrendszert,
emésztőtüzet, egy belső napot táplál. A belső tűzben, a későbbi csillag fiatal magjában
elgázosodik, sokkal apróbb és rugalmasabb részecskékre bomlik az anyag. A belső
gáznyomást és a nagy impulzussűrűségben szerzett növekvő lendülettöbbletet kihasználva
nemcsak befelé, hanem kifelé is áramlik a mező belsejében nagyobb energiasűrűségűvé,
nagyobb lendületűvé és nagyobb azonosságúvá tett részecskeanyag, és ezzel egyensúlyt tart a
mezőre nehezedő, a befelé irányuló gravitációs áramlással. A belső impulzusokban keletkező
kifelé áramló és a kívülről befelé irányuló hasonló sűrűségű részecskehullámok felületeinek a
térben és ritmusban egybeeső rendszeres kereszteződései, egymáson torlódó, radiális irányban
neutrális lendületeredőjű, nagyobb változássűrűségű ekvipotenciális héjakat, (határfelületeket)
képeznek, és közöttük, időben kevésbé változó, kiegyenlítettebb változásra alkalmasabb de
nagyobb nyomású életszférákat, élőrétegeket alakítanak ki.
Tehát a mezőkbe nemcsak befelé, hanem bentről kifelé is hat egy hasonló lendületértékű és a
mező rendezettségét rontó hatásokat semlegesítő lendületenergia, amelyet akár a mező önálló
saját (átalakított) energiájának, a reakciós ellenhatást biztosító energiának is tekinthetünk.
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Amíg a mezők feldolgozó képessége, ellenható képessége időszinkronban van, azaz a belső
feszültséget növelő információs energia (élőtömeg) beérkezését a feldolgozó képesség és
ezzel az átalakító képesség, a reakció képesség meghaladja, a mezők fővárosai kiegyenlített
folyamatban változhatnak. A kiegyenlített változás fokozottan igaz azokra a rétegekre,
szférákra, amelyek olyan magas impulzus sűrűségű gáz és szilárd határfelületek között jönnek
létre, mint a belső és a külső termoszféra. A bioszféra a szerencsénkre ilyen mezőfelszínt
eredményez, de ez nem jelenti egyben azt is, hogy csak a bioszféra képez kiegyenlítetten
változó határréteget. A rétegek között számos olyan kiegyenlítetten változó, de más
életfeltételeket kínáló szféra található, amely az ilyen változásra képes anyagi részecskéknek,
és ezek magasabb bonyolultságú szerveződéseinek mérsékelten változó, életszerű
folyamathoz alkalmas életszférát eredményez.
A termoszféra fölött hosszabb életidejű, lassabban változó hidrogén és protonkultúra életszerű
változása folyik, míg az alattunk lévő kiegyenlítettebben változó rétegekben a nagyobb
sűrűségű, nagyobb tűrőképességű elemekből életszerűen változó ionos anyag rétegenként
eltérő ritmusú evolúciója folyik. E gyors evolúció részletei számunkra nem ismertek, csak a
változásának a statisztikailag kiértékelhető következményei tárulnak fel. Ez a következmény
az anyag fejlődése, a nemesedés felé változása és e változás végén a felbomlása, amelyet a
kémia nyelvén (rossz szóval) felezési időként, életfolyamatként ismerünk. A mezők felszíni
rétegeiben a mezők mélye felé hatoló töltött részecskék többségének a lendületenergiája
elnyelődik, ezért ezek a töltések többszörös fraktálláncon át a bioszférán élő lények
táplálékláncát, az általunk ismert életpiramis szelet fennmaradását gyarapítja.
A mezőkben kisebb és nagyobb sűrűségi övezetek, határfelületek váltják egymást, amelyek
változássűrűségben is hasonlóan eltérőek. A kiegyenlítettebben változó, kisebb
változássűrűségű rétegekből egy másik ilyenbe átjutás, csak a potenciálgátak, a határfelületek
átlépésével, a nagyobb változássűrűségű keresztirányban áramló neutronokkal létrehozott
határrétegeken átjutás esetén lehetséges. Az ekvipotenciális rétegek felületén áthaladó
részecskéknek le kell győznie a nagyobb változássűrűségből rá háruló ellenállást, a
neutrálisabb határrétegek impulzusaiban keletkező, rá kölcsönható-képes fékezőerőt.
Ahhoz, hogy Moetrius gondolati logikáját követni tudjuk szükséges egy kis kitérő tennünk:
Kezdjük azzal, hogy mi akadályozza a kis energiaszintű buborékokba szerveződő részecskék
egymáson elmozdulását. Ha elfogadjuk, hogy a kezdeti közeg olyan egymásba ágyazódott
buborékokkal kitöltött tér, amelyben a buborékok közötti térben lévő változási többlet
nagyobb impulzus sűrűséget és ezzel nagyobb külső nyomást létesít, akkor megérthető, hogy
a térrezgés, a háttérsugárzás miként keletkezik.

61. ábra:

A részecskét érő kölcsönhatás során lendületátadás
történik, amely a részecskét igyekszik kimozdítani a
kialakult struktúrából. Ez csak akkor lehetséges, ha a
közölt lendületerő elegendő a részecskék kialakult
beágyazódását biztosító potenciálgát legyőzéséhez. A
részecskének vagy le kell győznie a merev kérgű
szomszédos buborékok kéregellenállását, vagy csak
erőhatásra, vagy rugalmas alakváltozással, bels ő
szerkezeti átrendeződéssel, esetleg a szomszéd
buborék rugalmasra módosításával, befolyásolásával
mozdulhat el a helyéről.
A potenciálgát = a szemcseméret / a
struktúrában tartó térnyomás/ felületi
feszültség

A képen kicsi kölcsönhatású részecsketalálat éri a kialakult struktúrát, amely nem hatol be,
csak rezgést kelt, de a kialakult szerkezetet megváltoztatni átalakítani nem képes. A kicsi
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rezgés azonban impulzusként a kisebb energiaszintű részecskék tulajdonságán változtat,
amely változások összessége egyszer később mégiscsak befolyásolni fogja a nagyobb
szerkezeti struktúrát is. A szerkezeti hézagokban, (lásd felnagyítva a 19. ábrán) egy nyíllal
jelzett, kölcsönhatásra képtelen kicsi energiaszintű részecske továbbítódhat, áramolhat.
A megfigyelhető energiaszintű szerkezeti átrendeződést, struktúraváltozást nem okozó
részecskék rezgését a túl alacsony energiaszintű impulzusoknak a kölcsönhatása váltja ki.
A kialakult stabil állapotokat megváltoztatni igyekvő kölcsönhatás, az egységet érő elmozdító
erő, a környezet, a szomszédos buborékok ellenállásába, ellenhatásába, a potenciálgátként
ismert ellenállásba ütközik. A potenciálgát, a kerületi irányú neutronkeringés magas impulzus
sűrűségű határrétegei miatt nagyobb nyomású és hőmérséklet határfelületeket eredményez,
amely övezet nyomásának és ellenállásnak a legyőzése energia befektetést igényel. Ha sikeres
a rétegellenállás legyőzése, akkor az áthaladás második részében energiát nyerünk. A helyet
változtató buborék áthelyeződése a határfelületig energia befektetést igényel, amelyet a
következő ábrán függőleges vonallal jelöltünk, azonban ezután az átrendezésbe a térfeszültség
besegít, a befektetett energiát visszanyerjük. Ilyen potenciálgát fékezi, rögzíti a bolygókat a
saját keringési pályájukat tartalmazó neutrális lencseszerű térbe.

62. ábra:

A
pozíció

B
pozíció

A potenciálgát ellenállását elérő
feszültségnövekedés után a részecske mintegy
átugrik az A pozícióból a B pozícióba a
következő potenciálgödörbe, és itt marad, amíg az
elmozduláshoz szükséges újabb elegendő erőhatás
nem éri. Mivel a részecskét a környezete a
háttérnyomással ilyen gödörbe kényszeríti, ezért
nemcsak a képen ábrázolt buborékok ellenállását,
hanem a körülötte minden irányból őt körbe vevő,
neki környezetet biztosító részecskék eredő
ellenállását kell legyőznie. Tehát le kell győznie a
potenciálgödörbe kényszerítő, elöl, hátul alulról
és felülről ellene és a változás ellen ható, az adott
helyzetbe kényszerítő erőket is.

Fogadjuk el a berajzolt köröket olyan a teret kitöltő, nukleonszerű, egymáshoz szorított
struktúrának, amelyeket a környezeti impulzusokban keletkező részecskenyomás nem szorít a
teret teljesen kitöltően, hézagmentesen egymáshoz. Az ilyen nagyobb sűrűségű buborékokkal
töltött térben keletkező impulzusokban, a gömbszerű nukleon egységeket alkotó részecskék
hézagainál sokkal kisebb méretű és ezért kölcsönhatás, változtatás nélkül a mezőkön áthaladni
képes részecskék nem okoznak tulajdonság, és a mező térbeli struktúráját lényegesen
megváltoztató állapotváltozást. Az ionoszféra felső rétegében található protonzónát, azon
kívül lévő elektronzónát ilyen nagy azonosságú buborékstruktúra tölti ki. Az egyre kisebb
egységnyi energiaszintű, egyre nagyobb azonosságú részecskéket tartalmazó rétegek a
csillagközi térrészek azonos energiaszintű, közös szimmetriarétegéig folytatódnak, és egyre
nagyobb részecskesűrűségű szerveződéseket, de azokban egyre kisebb változtató-képességű
egységnyi részecskéket tartalmaznak. A nukleonszerű nagyobb egységek között, a hézagoknál
kisebb méretű anyagrészecskék, a kisebb energiaszintű részecskékből szerveződő de analóg
bonyolultságú részecskemezők szabadon áramolnak. Az áramlás során a tehetetlenségi erő
miatt sokszor nekicsapódhatnak a nagyobb egységeknek, amely többnyire nem elegendő a
nagyobb egységek helyzetének az elmozdításához, de elég egy kisebb energiaszintű impulzus
(változás) rezgés, információs jel keltéséhez, a hézagokban áramló még kisebb csillagporból
szerveződött szereplők állapotának a megváltoztatásához. A tér struktúrája ilyenkor látszólag
nem, vagy csak nagyon kicsi energiaszintű hatásokban változik. A nagy azonosságú
rétegekben, az eggyé vált csillagközi mezőkben lévő, kisebb méretű és még kisebb
energiaszintű részecskéknek az akár azonos időben keletkező változásai, a mező
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tulajdonságait és állapoti eredőjét, információs energiaszinten, életszerű változási sorozatot
eredményezve módosítják. Az eggyé vált lélek, az egy és örök Isten, csak az alacsony
energiaszintű információkat fogadva fejlődik, amely nagy mennyiségű egyidejű információt a
holt lelkek buborékjai szállítják. Az ilyen nagy mennyiségű információnak a feldolgozási
lehetősége csak nagyon kicsi energiaszintű információ esetén lehetséges, lásd az informatika
fejlődését.
Az észlelhető kölcsönható-képes tartomány minden mező számára ott kezdődik, ahol a mezőt
alkotó jellemző egységek, (Pl. a sejtek), a nagyobb azonosságú és határfelületekkel védett
részecskéinek a hézagai között nem tudnak kölcsönhatás nélkül áthatolni. A kölcsönhatás
nemcsak méret, hanem töltöttség, perdület és lendület, és ezek sűrűségének, gyakoriságának,
azaz egy bonyolultabb viszony kérdése. A kölcsönhatás ezért sem a tömegmérethez, sem az
alkotók részecskéi közötti hatáshézagokhoz, de kizárólagosan még a hatott mező
tulajdonságaihoz sem köthető. A kölcsönhatás egy viszony, legalább két vagy sokkal több
térszereplő egymáshoz kapcsolódó, időfolyamatban életszerűen változó viszonya, amely
valamilyen energiaszintű változtatásokkal jön létre. A hatott és a ható részecskék, a mezők
együttes tulajdonságai határozzák meg, hogy közöttük milyen kölcsönhatás, kölcsönös
állapotváltozás, viszony keletkezik. Az észlelés és az érzékelés az okozott hatás, a korábbi
állapot egészen kis energiaszintű megváltozásának a függvénye. Nagy belső bizonytalanság,
kicsi stabilitás esetén már nagyon kicsi hatásmódosulás jelentős állapotváltozást okozhat, azaz
kicsi energiaváltozás igen nagy energiaátrendeződéseket indíthat el. Ezt a folyamatot, az
instabil rendszereket megváltoztató pillangóeffektusként ismerjük. Ez miatt a látszólag
lokálisan elkülönült rendszerek mégsem kezelhetők abszolút különálló egységként, amely
miatt a tér és részecskéinek az egésze, csak egy hatalmas, egymással összefüggő
fraktálrendszerként kezelhető. Az univerzális állandó nem konstans, hanem a viszonyítási
lehetőségtől, a mező stabilitásától, tömegétől is függő. A rendszerben bármely alacsony
energiaszintű egységet érő kölcsönhatás, ha a korábbi állapotukat, a feszültségüket nem
kielégítően ismertük, a résztvevők tulajdonságainak az egész kicsi változása kiszámíthatatlan
következményekkel járhat. Mivel a résztvevők résztvevőinek a kisebb (vagy sokkal nagyobb)
egységeinek az állapota kielégítő pontossággal nem ismerhető meg, mindkét irányban
korlátozott a megismerési lehetőségünk, ezért sohasem lehetünk teljesen biztosak a
bekövetkező változásban, csak azok várható statisztikai lehetőségeinek a valószínűségét
tudjuk megjósolni. Ez az ok, amely miatt a fizikai bizonyítás nem ad mindig konzekvens
eredményt, a kivételek pedig megkérdőjelezik a felállított, fizikai bizonyítással megtámasztott
érvelések csalhatatlan támaszait.
Az összetettség felé a bizonytalanság nő, az egyszerűbb, kisebb bonyolultságú változó anyag
felé csökken, de az életszerűen változó anyagnál a bizonytalanság sohasem szűnik meg
teljesen. A kémia érdekessége az életszerűen változó anyag sohasem teljesen kiszámítható
tulajdonsági állapota, amely az általunk mérhető energiaszintnél alacsonyabb fraktálszinteken
mindig tartalmazhat bizonytalansági hatótényezőt.
A Karl Popper természettudós által meghatározott elméleti falszifikálhatósági elvárás óta, a tudomány
tudati tehetetlenségben szenvedő óriásai is beleestek abba a csapdába, hogy, hogy a bizonyítás nélkül
az összefüggési elméleteknek nincs bizonyítási alapjuk, nincs elfogadható értékük. Ez a súlyos hiba
bár tisztábban megőrizte a korábbi eredményeket, de megakadályozta a felismert hibák kirostálását, a
még nem bizonyítható gondolkodási rendszerhibák kiszűrését is, és ezzel megakasztotta a tudomány
fejlődését. Moetrius biztos abban, hogy a világunk kaotikussá válásában e hibának nagy szerepe van,
és a megértés továbbfejlődése, a valóság, a statisztikai és a logikai bizonyítás kirekesztése súlyos
hibája a rendszeralkotásnak. A tudás nemcsak a tudomány váraiban fejlődik. A természet rendszerei
együtt fejlődnek, és nem vesznek tudomást a falakkal történő kirekesztésekről, nem vesznek tudomást a
csak elismert fejlődésről. Az élet változása a felfogás változását kikényszeríti!

Az ember organizmusnak gyorsabban fejlődött a felbontási és kitekintési lehetősége,
mint a megértési, és tudatba rendeződési lehetősége.
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Folytassuk a korábbi gondolatot, és nézzük meg, hogy mi osztja a mezőket csendesebb
változási övezetekre, életszférákra, és mi hozza létre a határfelületeket, a potenciálgátakat!
Az alábbi rajzon egy nukleonszerű egységet a környezettől jól elkülönített körrel ábrázoltunk,
amely a jelenünk felszínén elválasztó határfelületet képez a belső térben lévő gyorsabban
változó struktúra, a mikrokozmosz, és a külső tér a lassabban változó makrokozmosz között.
Ez az elválasztás, ha nagyobb felbontásban szemléljük az egységet azért nem ilyen egyszerű.
Az egyrétegű határfelülettel védett mezőből be vagy eltávozni készülő részecskének, Pl. egy
nukleonszerű neutronnak le kell győznie az élettere védettségét is eredményező határfelület
potenciálgátjának az ellenállását, azaz át kell jutnia legalább egy nagyobb változássűrűségű,
az áramlási céljához vezető utat keresztben akadályozó rétegen, határfelületen. Az űrrakéták
kilövésével lényegében ezt tesszük. Keresztülhatolunk a Föld több potenciálgátján legalább az
első orbitális pályáig, szféráig, ahol a Földre szorító gravitációs erő és az eltávolító erő
különbözete már nem jelentős. Először le kell győznünk a földre szorító, lefelé ható lendület
többséget, a gravitációs erőt, amely a termoszféra magas impulzussűrűségű övezetiben
ütközik, és adott frekvencián lendületegyensúlyba kerül a Föld belsejéből kifelé ható
lendületirányú részecskék lendületével. A gravitációs eredő, e két ellentétes irányú erő térbeli
fáziseltolódásának az adott rétegben érvényesülő eredője. Lásd a váltakozó áram
fáziseltolódását. A magasabb hőmérsékletet az alakítja ki, hogy a kifelé irányuló hatáshullám
főhulláma itt ütközik a befelé tartó azonos részecske sűrűségű (azonos téridőbeli
elrendezettségű részecskemintázatot,) struktúrákat tartalmazó főhullámmal, amely miatt sok
apró részecskeütközés és magas impulzus sűrűség történik. Az anyag felaprózódása miatt e
rétegek nagyobb impulzus sűrűségűek, nagyobb nyomásúak. A határfelületeken a radiális
irányú átáramlás, a kerületi irányban a sarkok (pólusok) felé áramló, sűrű, kicsi neutrális
részecskék által fékezett.
Nézzük meg nagyobb felbontásban, hogy néz ki egy látszólag elkülönült Földszerű mező.
63. ábra:

Második orbitális pálya ezen a határfelületen kívül
Az első orbitális pálya szférája, a protonszféra kezdete
A termopauza, a termoszféra felső határa
A termoszféra, mint nagy impulzussűrűségű melegövezet
A termoszféra alatt található a Mezo, Sztrato és Toposzféra,
valamint a homo és a bioszféra, a mi élőövezetünk.
A kéreg alatt további eltérő változássűrűségű övezetek, szférák
találhatók, amely belsejében, egy higany és nemesfémgáz
burokban a Föld belső napja, a későbbi Földcsillag lelke fejlődik.

A gravitációs erő irányát radiális irányú kicsi nyilakkal jelöltük.

A termoszférában még egyenlő lendület, lejjebb már nem egyenlő, hanem a földfelszín felé
ható irányban növekvő eltérésű. A gravitációs leszorító erőt azért érezzük, mert a bioszférán,
az élőrétegünkben a lefelé lévő határrétegek száma magasabb és az onnan felénk áramló
részecskék akadályozása ezért nagyobb. Ez miatt a kevesebb határfelülettel védett, kevésbé
árnyékolt, a fejünk felett lévő tér felől lefelé ható áramlási irányú részecskék lendülettöbblete
a bioszférában gravitációs leszorító erőként, erőkülönbségként érvényesül.
64. ábra: A gravitáció mechanizmusa

A mező közepe, túlsó része felől jövő részecskéknek sokkal több
határfelületen, időben gyorsabban változó határrétegen kell
átvergődnie, mint az ellenkező irányból érkezőknek. A mezőben
az impulzusoktól sok eltérül, ezért a mező felől kevesebb
részecske érkezik, a talajfelületen nincs dinamikus (izotróp)
egyensúly. A szabad térrész felől érkező részecsketöbblet
lendülete az átadott kölcsönhatásban nagyobb erővel szorít lefelé,
a nagyobb akadályt képező központi tér felé, mint felfelé.
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A korábbi ábrákon az azonos energiaszintű részecskékből álló környezet és a részecskék
közötti potenciálgát kialakulását és működését mutattuk be. Ha a részecskék nem egymáshoz
képest, hanem hozzájuk viszonyítva sokkal nagyobb energiaszintű, tömegméretű egységhez
képest mozdulnak el, akkor a részecskéknek, az adott szférában, határrétegben tartó a
keresztirányban áramló környezeti részecskékből álló potenciálgátat szintén le kell győznie.
Ilyen esetben az állapotváltozásnak akadályt jelentő potenciálgátat a nagyobb energiaszintű
mező azon ekvipotenciális határfelületei jelentik, amelyeken az áramlás az ő frekvenciájukon
radiális irányú egyensúlyban van, de az átjutást a kerületi (kereszt) irányú nagy sebességű
lamináris neutronáramlás gátolja. Lásd a 86. oldalon a 42. ábrát.
A nagyobb impulzus sűrűségű határfelületek potenciálhegyeknek, a közöttük lévő szférális
kisebb nyomású rétegek, nyugalmasabb potenciálgödröknek tekinthetők. A részecskék a
határfelületeken, a potenciálhegyeken tartósan nem tartózkodhatnak, ott állandó rétegszél,
kényszerítő erő, magas impulzus sűrűség miatt nyomás hat. Az ilyen határrétegre (döntési
helyzetbe) került részecskének valamilyen irányban el kell mozdulnia. Vagy sodródik a
felületek mentén, az erős lamináris rétegszéllel a mező kerületi (sarki) nyelőjének az irányába,
vagy erőt vesz magán, és valamely érvényesülő hatástöbblet, elszántság, impulzus radiális
irányban, kifelé vagy befelé el fogja mozdítani. Ha a térségben domináns nagy tömegtől kifelé
mozdul el, akkor a tömeghez képest növekszik az önállósága, a saját energiája és a
függetlenséget biztosító potenciálja. Ez a potenciál-növekedés nagyobb önálló energiaszintet
jelent, amely lehetővé teheti a hosszabb élettartamú változást, a hosszabb és független, de
több kockázattal járó önálló életet. Más a helyzet azonban, ha a korábbi struktúrából
kimozdító találat befelé, a nagyobb mező (domináns párt, gazdasági érdektömörülés) felé
taszítja. Bár ekkor is növekszik az energiaszintje, és valószínűen a bonyolultsága is, de e
gazdagodással csökken a függetlensége, növekszik a nagyobb mezőtől való függősége.
A többségi mező felé segítő találat, befolyás, hatás elfogadásával növekszik annak az esélye, hogy a
nagyobb mező bekebelezze, hogy annak a részecskéjévé, vazallusává váljon. A nagy és tehetős
mezők csábító ígéretei azonban rendszerint délibábok, és a telhetetlen étvágyú nagyok, a
szervezetükbe jutó kis halakat előbb vagy utóbb megeszik. A túl nagy változássűrűségű rétegbe,
mező központjába érő részecskék már nem gazdagodnak, hanem az élet során felvett
tulajdonságokat, a nagyobb mező által nekik juttatott javakat, a részecske és gázburok ruhákat is
fokozatosan elvesztik, és a már leírt sorsforduló dönti el a további lehetőségeiket.

Gondoljuk át, hogy sokkal nagyobb méretű mezők esetén mi történik!?
Nagy energiaszintű és öreg mezők távoli határfelületei már olyan kis ívben görbülnek, hogy a
határfelületeik alig ívelő egyenes síkoknak tekinthetők. Az ekvipotenciális gömbfelületek
általunk észlelhető síkjai szintén magasabb impulzus sűrűségű határfelületek, amelyek között
hasonló kisebb változássűrűségű, életfolyamatra is alkalmas szférák, rétegek alakulnak ki.
A határfelületeken átjutás kölcsönhatással és ezzel tulajdonság módosulással, tapasztalat
(információ) szerzéssel jár. A kibocsátó mező, a szülő körül keringő, határrétegről rétegre,
spirálalakban vándoroló mezők tulajdonságai életfolyamatban változnak, amely változásokért
az impulzusok idő és eseményléptető következménye, a kölcsönhatás felelős.
Az impulzust követő változás után a részecskevándorlás iránya mindig kettős, szimmetrikus
és az impulzuspontra tükrözött. Az impulzusban keletkező részecskék távolodnak attól a
mezőtől, amelyben a létrehozó impulzusban megszülettek, de egyúttal közelednek a térben
lévő, a majdani végzetet biztosító, az őket befogadó, elnyelő, beépítő majd felbontó mezője
felé.
Ha nem távolodik el eléggé a szülő mező magas impulzussűrűségű övezeteitől, az élet
viszontagságai hamarabb visszakényszerítik, és nem önállósodó, a mama szoknyájára menekülő,
ellenállás-képtelen mama-kedvencé válik. A természet, az ilyen részecskéket hamarabb lebontja.
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A túl nagy lendülettel indulók túl hamar kikerülhetnek a szülői védelem alól, amely miatt az
élet nehézségei őket hamarabb megedzik. Sok áldozatul eshet a túl gyors változásnak, emiatt
hamarabb megöregedhet, de a sikeresen felnövők elszántsága tapasztalása a siker kovácsa
lehet. Az élet iskoláján tanultak nagyobb elszántságra, ezzel nagyobb tömegre, több vagyonra,
biztosságra tehetnek szert. A nagyobb lendülettel és a kitartó elszántsággal és kellő töltéssel
rendelkezők lehetősége, a nagyobb önállósodás, a testben, lélekben és tapasztalatban
gyarapodás, a sikeresebb időutazás a tartalmasabb, de nem szükségszerűen boldogabb életbe.
Nézzük meg egy egyszerűsített ábrán, hogy mi történik az ilyen sikeres életutazókkal.
elektronszféra

65. ábra:

protonszféra
hidrogénszféra

protonszféra

héliumszféra
Az atomi
energiaszintnél
kisebb
energiaszintű
szerveződési
állapot

A 4. az 5.
a 6. és a 7.
periódus
helyszíne

2. periódus
Első periódus
3. periódus
Kibocsátó mező (anya)

Életút

Elnyelő mező

A keresztező határfelületeken más mező által kibocsátott részecskék keringenek a szülői
időspirálon távolodva. Az idegen mezőből származó, tömegben és frekvenciában
hozzámérhető részecskékkel, határfelületek neutronjaival történő kölcsönhatásba kerülés
impulzust eredményez, amely léptet egyet a mező fejlődésén. Ha a női eredőjű mezőt
hozzámérhető energiaszintű találat éri, ettől neutrálisabb (kapcsolati fogékonyságban
közömbösebb) állapotúvá válik, placentát, porfelhőt növeszt és kis részecskét, utódot bocsát
ki. A hét periódust képező nagyobb esemény hét nagyobb határfelületen áthaladás váltja ki,
amelykor az áthaladó (és fogamzó képessé vált) férfias hormonokban, elektronokban
elszegényedett részecskemezőt megtermékenyítő találat éri. Ilyenkor nemcsak teherbe esés
történik, hanem a belső részecskeáramlási rendszer, a genetikai állomány újabb kultúrával
szaporodik, az eredeti ősi tulajdonságokat képviselő részecskék (eredeti genetikai állomány)
felhígulnak, a szerveződésbeli arányaik a találatoktól csökken, az egész szerveződés eredő
mássága növekszik. Ez mindig megváltoztatja a mezők belső szimmetriáját, amelytől a
fejlődő mező alaposan megváltozik. A hét szint, hét olyan egyre nagyobb tömegű hímivarú
mező (a Földnél lehet, hogy a rendszeresen 3660 évente visszatérő saját DNS pár, az X
bolygó) határfelületének az átlépése, amelyen a határfelületeken áthaladó mezőt a tömegben
és frekvenciában hozzámérhető, megtermékenyítő képes, örökítő anyagot tartalmazó, már a
Bolygónk tömegéhez mérhető tömegű hímivarsejt (szén és jégmeteor) találat éri. A
termékenységi korszak a belső nyomás kialakulásától a szaporodó mező rugalmasságának a
megőrzéséig tart. Az atomi szint alatt hasonló a történet, csak az energiaszint kisebb.
Természetesen egy-egy nagyobb periódust képező idegen határfelület között számos kisebb
energiaszintű esemény is történik, de ilyenkor nem az anyjától távolodva fejlődő
részecskemező egésze változik, hanem a kisebb energiaszintű alszerveződéseit tartalmazó
élőrétegeinek a lényei fejlődnek, szülnek utódokat.
A szülőtől távolodva fejlődő mezőbe egyre több idegen és ezzel a szülőtől eltérő tulajdonságú
részecske épül be, a fejlődő mező mássága növekszik. A távolodást segíti, hogy a szülő a
részecskespirálba hátrahajló DNS húzószálakon, az eredeti saját frekvenciáján folyamatosan
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adott, nagy azonosságú, folyamatosan nevelt, általa betanított, hazai nyelven adott
információs energia utánpótlással, támogatja a leszármazójának tekinthető részecskemezőt.
A kisebb energiaszintű részecskék folyamatosan átadott lendülete, információja ösztönzi,
segíti a szülőtől távolodó részecskemezőt az életcél felé haladásban. A szülőtől távolodva
növekvő, gyarapodó tömegű mező, az életutat járva egyre közelebb kerül egy (több) másik
hasonló keringési rendszerhez, amelyek körül keringő, az idegen mezőt védő részecskék
határfelületeinek az átlépése, kölcsönhatásai közben, periodikusan tovább fejlődik.
A tömegben gyarapodó mezőre ható, az addig a genetikai anyagot adó szülői mezők között
viszonylag egyenletesen ható erőhatás izotróp lendületszimmetriája az idegen mezők
közelében jelentősebben megváltozik. Az idegen nagy mezők tömegének az árnyékolása,
elnyelő-képessége folytán, a mezők irányából egyre kevesebb eltávolító erőhatás, távolításra
késztető részecskelendület éri, amely miatt a kültéri lendületnyomás egyenlőtlenné válása, a
térerő változás gravitációként, tömegvonzásként ismert hatása az idegen mezőhöz egyre
közelebb kényszeríti. A mezőhöz közeledve a környezeti egyenletes izotróp hatás aránya
folyton változik, a közelítő lendületkülönbség tartós és időben növekvő többségi hatásba
kerül. A külső térben folyó változásnak, a közeli nagy tömegű mező irányába ható
lendületeredőjű neutronjainak az átadódó kölcsönhatása rendszeres közelítő impulzusokkal
látja el, amely periodikusan feltölti a részecskemezőket elektron és nukleonszaporodáshoz
vezető energiával. A rendszeresen átadott lendület áttaszigálja a részecskéket az idegen mező
nagyobb változássűrűségű, potenciálgáttal védett határfelületein. Az ekvipotenciális
határrétegek átlépésekor a fejlődő mezők a gyorsabb neutronoktól változatlanul keresztirányú
találatot kapnak, tapasztalatot szerezve fejlődnek, de egyben érzékenyebbé válnak,
finomodnak és porlódnak.
Még Moetrius sem tudja biztosan, hogy a kibocsátott részecske a kibocsátó mezőbe visszatérve
fejlődik az atomi szintig és ez fölé, vagy nem. A valószínűség az eltérő ritmus miatt az idegenséget
sejteti. Ha a szülő mezőbe érne vissza a távoli térben tapasztalatot szerző részecske, akkor ismernie
kellene a szülő ritmust, a hazai nyelvet, amely az eltávolodásában végig segítette. Az a feltételezés,
hogy a részecske az idegen mező ritmusát és megváltozott körülményei, az idegen környezet általa
nem kellően ismert akadályait nem érti, ezért nem tud, (vagy kényszerből nem akar) a távolítását
segítő a mezőből kifelé áramló lendületű impulzusokra koncentrálni. A beköltöző jövevény mindig
vendégmunkás, idegen marad. A családok fele valószínűen jövevény, beházasodó. Az sem kizárt
azonban, hogy a kiáramlás csak addig tart, amíg az azonosság magas, és a folyamatosan csökkenő
azonosságú részecskék túl nagy máságúvá vált egyedei, utódai már táplálékként érkeznek vissza a
szüleiket kibocsátó eredeti mezőbe.

Ha a Földet tekintjük olyan idegen mezőnek, amely felé a fejlődő részecske közeledik, akkor
a felszíntől kb. 1500- 3000 km. magasságban, távolságban, a hidrogénszférában, a részecskék
jelentős része még csak a proton bonyolultsági szinten áll. A libikókázás lejjebb és feljebb is
folyamatos, azaz a haladás nem mindig következetes. A fejlődés részeként néha a mező felől
ható, eltávolító irányú, nagyobb energiaszintű találatokkor a részecske sűrűsége csökken,
amely miatt ismét magasabb szférába emelkedik. A könyvben, az atomi energiaszintű elemek,
az időfolyamatban változó részecskemezők fejlődését, az ivarérettségük (hidrogén állapottól),
a tömegszám szerinti rendezettségtől eltérően, a sűrűségváltozási (gazdasági) sorrendben is
bemutatjuk. Az anyagfejlődés a 116. ábránál, a 316.oldalnál tekinthető meg.
A libikóka, a tömegszám és a sűrűségváltozás (a népesség és a gazdasági helyzet) játéka, de a
tömegszám periodikus, tartós növekedése a sűrűség és változásnövekedést is megalapozza. Ez
meghatározó a kis mezők sorsára, mert ezzel egyre közelebb kerülnek a sokkal nagyobb
energiaszintű rendszer nagy impulzussűrűségű tömegközpontjához, a belső emésztő
rendszeréhez. A mezőmag felé haladásban az idegen mező részecskéivel vegyi, rokonsági
kapcsolatra lépő kis mezők gyerekei, egy idő után a magukkal hozott (képviselt)
tulajdonságokkal beépülnek. Ez folyamatosan módosítja a nagy mező eredőjét, de erre is
megfelelő, a tulajdonságmódosulást csökkentő kivédő, betanító mechanizmus alakult ki.
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A sors a hetedik periódusban pecsételődik meg, amelykor az egyre nagyobb tömegbe
szerveződő, szaporodó részecskekolóniák, egy nagyobb tömegű, a kialakult feldolgozóképességüknél sokkal gyorsabb változássűrűségű mező rétegébe, vagy a befogadó, elnyelő
mező központjába érnek. Az idegen rendszerben az anyag életútja határrétegről, élőrétegre
tovább fejlődik. A proton állapot elérésekor kapott neutronok beépülnek a már hidrogén
fejlődési szinten álló anyagcsalád protonja mellé, léptetve egyet a most-már Héliumként
ismert család (közösség) életszerű változásán. A további találatok, az anyag tömegszám
szerinti sűrűségét, a közösség létszámát növelik, amely miatt a kolónia szakaszos (periodikus)
fejlődése egyenetlen. Az áramlás lényegi következménye, a nagy mező tömegközpontja felé
ható eredőjű, amely a fejlődő részecskecsaládot egyre mélyebb rétegekbe, a jövő és az
elmúlás felé kényszeríti. A Föld légköri szféráiban keringő részecskék a magas impulzus
sűrűségű övezetekben, pl. a termoszférában gyorsabban fejlődnek, de a fejlődés sokszor
visszaveti a múltba a könnyebbé vált, (teherbe esett) kisebb sűrűség (a szegényedés) felé a
részecskéket. A neutronok beépülésekor a családnak tekinthető mező a tömegében
(egyedeiben) szaporodik, egyre többen tartoznak ugyan abba a (családi) kolóniába,
közösségbe. Ez, a környezet hasonló változása miatt periodikusan ismétlődő energiaválságot,
részleges elszegényedést, és jelentős arányváltozást okoz az élőrétegben élő termelők, az
energia begyűjtők és felhasználók között. A változás növekedése demográfiai hullámokat
indít el, a termelők és az eltartottak arányának a periodikus változását.
Minden kolónia akkor van energiabőségben, ha a körülötte lévő tér kellően poros, ha sok
(vagy arányosan elég) a körülötte keringő eleség, a fogyasztható tápláléklánc alsóbb szintje,
és ha a fogyasztók számához viszonyítva elég nagy az energiát begyűjtő kisebb energiaszintű,
megosztott dolgozók száma.
A részecskemezők fenntartását, ellátását a körülötte és a határfelületeken élő, keringő, a közösség
energia ellátást biztosító, kisebb sűrűségű, az elektronokkal (dolgozókkal) analóg részecskék végzik.
Ha az energiabegyűjtő elektronok elszöknek, vagy felnőve párkapcsolatba lépve eltávoznak, a család a
szorgalmas kisegítők nélkül marad, kevesebb lesz, aki a még nem dolgozó, energiát nem termelő
családtagokat eltartsa, ellássa. Ha a férfi elektronhad szétszéled, az anya az utódokkal magára marad,
és ha a tér kitisztul (az energia elfogy), a család elszegényedik. A környezeti részecskék elveszése, az
üvegháztartás, (a családnak energiabőséget eredményező dolgozói határfelületek) hiánya, az
energiaválságot növeli, amelynek egy fejlődéshez, gazdagodáshoz, (konjuktúra felfutáshoz) vezető
folyamat vet véget. Ha nincs, aki (ami) kiegyensúlyozza a környezeti változást, az energiában,
hatóképességében elszegényedő mező tehetetlenebbé válik, és gyorsabban sodródik a közelben lévő
tehetősebb nagyobb mező határfelületein keringő, megtermékenyítő-képes részecsketömörülések felé.
Ha a randevú sikeres, a mező ismét neutrálissá válik, teherbe esik és az üvegháztartás, a család
munkára aktivált elektronjai, és az új dolgozók munkára ösztönzésével, az erősebbé tett határfelületek
hatékonyabb energia-begyűjtésével helyreállítja a korábbi gazdagságot. A periódusok végét jelentő
teherbe esésekkor, a nemesgáz állapotok kialakulásakor a mezőkben kifelé neutrális, kapcsolatépítésre
kevésbé vonzó gázállapot alakul ki, amelykor a nemmel rendelkező mező nem lép kölcsönhatásba más
elemekkel. Az átmeneti semlegesség, később gazdag állapotot, energiabőséget eredményez. A felvert
por, az aktivált dolgozók felújítják a mezőket, kolóniákat védő, félig áteresztő, az energiaáramlást
sikeresebben egyenirányító határfelületeket, és a kialakuló üvegháztartás lehetővé teszi, az
energiaforgalom nagyobb nyereségét, a felhalmozási időszakét. A neutrálisabb, a nemesgázt eredő
állapotot ezért az konjuktúra felfutását eredményező új periódusok, az alkálifémek jellemző
elektronbősége, a gazdagodó család gyors reakciójú dölyfe követi.

Az elemekként ismert atomi energiaszint anyagai, élő szerveződései így fejlődnek a hetedik
periódusig, amelykor elérik az idegen mező nagy impulzus sűrűségű gyomrát, és annak a
belsejében fejlődő napban felbomlanak. A belső nap egy emésztő rendszer, amelyben a
felbontott, elöregedett részecskék, kisebb és a környezet viszonyaival aktualizált,
korszerűsített részecskékként rendszerint újjászületnek, és a mezőből eltávozva új fejlődési,
evolúciós ciklusban, új részecskekolóniák alapításába, új életbe kezdhetnek. Az elöregedett,
korszerűtlen szerkezetbe, igazságtalan, merev társadalomba szerveződött részecskéket az
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azonosság építette össze, de az eltérővé vált sors, a beépült egymástól eltérőbb tulajdonságú
alszerveződések megerősödött hegemóniája (diktatúrája) az elbizonytalanított
cselekvőképesek részecskék megosztottsága, határozatlansága szétbontja. A nagyobb
szimmetriában lévő mezők az Istentől, új nagyobb energiaszintű és nagyobb megértéssel élő
részecskevariációk kialakítására kaphatnak újabb lehetőséget.

Az idődimenzióhoz, a folyamathoz kötött másság kialakulása:
Az élet a nagy azonosságból indul és a túl nagy másság elérése után a még jól működő
azonosságokra visszabomlik. Morffy szabálya nagy léptékben is működik. Az életfolyamat a
térbeli részecskék anyagi struktúrájának, településeinek, kolóniáinak, mezőinek az egymás
utáni periodikus eseményekben, az idő folyamatában történő arányváltozása. A változás, a
térben habosodási folyamatot keltő kölcsönható-képesség, az élet átalakulása és térbeli
átrendeződése. Nevezhetjük a Mindenségen belüli folyamatos népvándorlásnak is, amely
nemcsak egy síkon, hanem háromdimenziós mélységgel is rendelkező határrétegekben, több
idősíkon és a teljes térben egymásra visszahatva történik. Az élet az anyagnak is tekinthető
élő részecskeszerveződéseknek a változástól fortyogó mezőkben történő felforrása, és a
lehűlés, az összehúzódás után, folyadékként, vagy lassabban változó vegyes anyagú változó
struktúraként lecsapódása. Ha a növekvő feszültség (vagy ennek az oldódása) ismét
megbolygatja a kialakult struktúrákat, a változás megélénkülésével a holt anyag részecskéi is
visszakerülhetnek a körforgásba. A térállapot ilyen átrendeződését, a habosodást követő
fázisnak tekinthetjük. Ha az egyé vált mezőről levált parányi cseppek, és kisebb, nagyobb
egységek, valamint ezek morzsalékai, a részecskék, az időben gyorsabban változó, és e miatt
elporlott, elgázosodott közegbe kerültek, és a változásuk ettől a korábbi nyugodt állapottól
jelentősen eltérővé vált. A levált részecskék most már nem együtt, az egységbe olvadt
részecskékkel, a teret kitöltő anyag nagyobb részével azonos ütemben változtak, hanem a
változásról a közvetlen kontaktus hiányában csak időben később értesültek. Míg a korábbi
változás, szétterülő következményei a szilárd héjú buborékokból egybeolvadt, folyékony
anyagokkal teljesen kitöltött közeg feszültségváltozása, egymásnak ütődése szinte egyidejű,
azonnali, addig a levált részecskék a körülöttük lévő gáz és porfelhőből álló, részecskéktől
védettebben, e rétegek vastagságától és sűrűségétől (ellenállásától is függően), fékezettebben
kapják a változtató hatásokat. Ezek a hatások most-már nem egyidejűek, nem azonnali
lökésszerűek, hanem a környező gáz állapotú, azonos nyelvet beszélő részecskékben ritkább,
az idegen közegtől fékezettebben, tompítottabban, egymást követő kisebb energia adagú
eseménysorozatban éri a levált buborékokat alkotó részecskéket. A gázállapotú, kisebb
sűrűségűvé átalakuló térbe került, időben változó részecskék, az őket többszörös buborékkal
körülvevő, közös egységet alkotó határfelületek rugalmassága és a sűrűsége által védve egy
időben sorozatot alkotó lassúbb folyamatban változnak. A változás ilyenkor nem cseng le egy
azonnali feszültségváltozással jellemezhető, nagy amplitúdójú csúcsban, hanem a 28. ábrán
bemutatott időben és folyamatban változó jobban elnyúló hullámmal, lassabban és
fékezettebben ér a gázburokban lévő és a változásokat már megismert, megértő
részecskékhez. A térben szétterjedt, eloszlott, de jellegzetes, egyedi kölcsönható képesség, az
energia, egyre jobban szétterülő, de visszaható rezgés formájában, a hatás ellenhatás
sokszoros rezgéseként a gázközegű téren végiggyűrűzik. Az író feltételezése szerint e rezgés
nagyon alacsony energiaszintje kelti a háttérsugárzást, amely nem szükségszerűen az
ősrobbanás hőmérsékleti maradványsugárzása. A térben terjedő alacsony energiaszintű
energia torlódása is hő-változást kelt, ezért annak az észlelt hatása is lehet. Ha a nagyobb
sűrűségű anyaggal kitöltött, a szilárdhéjú buborékokból álló alacsony olvadáspontú folyadék
óceán olvadása, elgázosodása, buborékosodása megkezdődött, akkor a kialakuló nagyobb
azonosságú gázbuborékokba került, nagyobb sűrűségű, magasabb energiaszintű részecskék
szabadabban áramolhatnak, és ütközhetnek a téróceán sokféle méretű, sokféle irányú, eltérő
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sűrűségű buborékjaival. Ha az időben és térben egybeeső pályametsző impulzushely felé
haladva összeütköző buborékok, gáz halmazállapotú külső héjainak a felületi
részecskesűrűsége nem azonos, akkor a nagyobb sűrűségű a (fiatalabb), dinamikusabb
buborékok, a még nagyobb lendülettel benyomulhattak, a már nagyobb térméretűvé, de ritkábbá
vált részecskebuborék határfelületét védő, gyengébb ellenállású részecskéi között, a nagyobb
buborék változástól védettebb tér belsejébe. A nagyobb buborék ezzel részecskében sűrűbbé
de bonyolultabbá, összetettebbé vált. A nagyobb sűrűségű, több rétegű határfelületekkel
védett, kisebb térméretű buborék a védettebb térbe kerülő kolónia kevesebb atrocitásnak van
kitéve, a változás részecskehullámainak a (buborékjai) csak megszűrve, tompítva hathatnak
rá. A védelem, a kezdeti részecskevagyon növekedése a változási idő további késedelmét, a
konfliktus és változáskényszertől mentes időszak meghosszabbítódását eredményezte. A hatás
– ellenhatás váltakozásában rezgő rendszer önállóvá vált, a változása egyre hosszabb ideig
fennmaradt. Az élet e szerveződése felismerte, hogy a változás kényszere a vagyonnal, az
anyagi részecskék birtoklásával csökkenthető, amellyel a megmaradás és a változási folyamat,
az élet hosszát képes befolyásolni. Az öntudat kialakulása, az ego, a jó és a rossz megértése,
megkülönböztetése, a rossztól óvó, a jót igénylő megmaradási kényszerversennyé, evolúcióvá
fejlődött.
Ahhoz, hogy a kialakult buborékok szerkezetét felépítését megérthessük, szükség van a
megváltozott térállapotú közeg, a buborékok kialakulásának az ismeretére.
Kezdjük azzal a feltételezéssel, hogy az eredeti közeg majdnem homogén folyadékból álló
olyan közeg, (Őstenger) lehetett, amely nagyon nagy azonosságú, nagyon kicsi méretű,
neutrális, folyékony közeget eredményező buborékokból állt. E folyadék valamikor, valamitől
változni kezdett, de a tudatosodás előtti történések nem ismerhetők meg. A változástűrő
képesség, a folyadék tisztaságától függően az abszolút nulla fok alatti tartománytól, akár több
tíz-milliárd fok között változhat.
Hogy miképpen keletkezett, arról megoszlanak a vélemények. Az előző fejezetekben
Moetrius már leírta a Quintesszencia, a már alacsony fokon is szublimáló étert alkotó nagy
azonosságú részecskék, e folyadék kisebb sűrűségű lehetőségének a feltételezhető
keletkezését. Az önmagában homogén, de a térhelyzetében már valamennyire eltérő
tulajdonságú anyag, valamikor változásba kezdett, és a két tiszta anyagot tartalmazó őstenger
összekeveredésével sokféle eltérő különbség keletkezett. A térben a változás életre kelt, de az
élet korai tudattalan időről, viszonyítási alap hiánya miatt nem lehet ismeretünk.
Valószínűen véglegesen el kell fogadni, hogy az anyag és a tér örök, az élet a változással
együtt járó állandó princípium.
Az eredet eredményre nem vezethető, viszonyítási alap hiányában nem értelmezhető kutatása
helyett, ismerkedjünk meg az ősanyagból kivált részecskék, az anyag eltéréseként kialakult
közeg időben változó állapotainak a lehetőségeivel, és a közeget alkotó kisebb energiaszintű,
öntudatra lelt, eltérő tulajdonságú, időben változó anyagrészecskéknek az életfolyamatként
megélt változási lehetőségével.

A teret kitöltő közeg és a változás összefüggése:
Ha a térben lévő közeg azonossága magas, és a változása kicsi, akkor az ilyen közeg
hőmérséklete alacsony. Ha a nagy azonosságú homogén közeg finom szemcseszerkezetű,
azaz nagyon kicsi részecskékből áll, akkor a szemcsék (alkotók) egyedi tulajdonsága, a belső
térrész és a környezet (feszültsége) változása dönti el, hogy a részecskék folyadék vagy
szilárd az állapotba rögzülnek. A folyadékokra jellemzőbb a képlékenyebb változás, a
nagyobb szimmetriával rendelkező térszerkezet, amely amorf tulajdonságú, egymáson
könnyen elmozduló, elfolyó szilárd héjú részecskékből is állhat. Mindkét közegállapot

137
nagyobb sűrűségű anyagot eredményez, amely elvileg összenyomhatatlan, amelyekben a
változás szinte egyidejűleg, jelen időben minden irányban közel egyenlő sebességgel terjed.
Az ilyen anyag nemcsak sűrűbb, de mindenféle kölcsönhatást jobban vezet, ezért a helyi
impulzusok lokális hője azonnal elvezetődik, az ilyen közeg csak együtt melegszik fel és
olvad meg. Ha az ilyen anyagban a változás nagyon kicsi szintű, akkor az anyag lehűl, és
vagy folyadék állapotba, vagy a szerkezeti struktúrájában nem változó tulajdonságú, a
környezeti térnél nagyobb egyedsűrűségű golyócskákból álló közegként megszilárdul. Az
ilyen anyagok térkitöltő rendszere nagyon hatékony, a nem töltött részecskék sűrű struktúrát
alkotnak. Az ilyen anyagok amorf jellegűek, egynemű részecskékből szerveződnek,
ellentétben a kristályos, páros szerkezetű anyagokkal, amelyek szintén nagyobb sűrűségűek,
de egymást kiegészítő páros szerkezetű, sokkal durvább szemcseméretű szilárd anyagba
épülnek. Jellemző példái az anyagok kemény, kristályos arcát képviselik, amely kiválóan
szemlélhető e hatás a Nátriumklorid, a konyhasó ionos elrendeződésében. Lásd a 67. ábrát:
A hasonló szerkezeti rendszerbe, ionos rácskötésbe kapcsolódó anyagok nagyon szilárdak, nagy
tömörségűek, amelyeket a töltéspárok összekapcsolódása miatt nagy erő tart össze. Az ilyen
analóg anyagszerkezet a kovalens kötésű szén egy változatának is nagyon szilárdságot ad, amelyet
gyémántként ismerünk, és a még nagyobb nyomáson kialakuló analóg neutronkristályban is
hasonlóan stabil szerkezetet feltételezünk. Az ilyen anyag páros szerkezetű, amelyekben a két
eltérő tulajdonságú matéria egymást kiegészítő merev, stabilan összekapcsolódó struktúrába
kapcsolódik. Ezeket a párokat a változás megszilárdult habjaként összekapcsolódott, kifelé
neutrális, semleges tulajdonságú, egymáshoz tartozó részecskéknek tekinthetjük. A két eltérő
struktúrájú anyag között a lényeges különbség a hatástovábbításban és a közös teherviselésben
van. Az eggyé vált anyagban megszűnnek a kristályhibák, a kristályrácsok lényegesen kisebb
térhálóvá válnak, amely miatt az erőhatásokat egyenletesen viselve egyformán torzulnak. Ezekben
az anyagokban demokrácia, közös és egyenlő teherelosztás, szocializáció van. A páros szerkezetű
ionos anyag is nagy teherviselő, de a teher, pl. a nyíróerő fokozására az ilyen szerkezetek a
kristályhibáknál eltorzulnak, könnyebben elválaszthatók egymástól. Gerjesztéssel, hő közléssel az
ilyen anyagok azonossága is növelhető, megolvasztható, homogenizálható.

Ha a nem azonos feszültségtűrő képességű vegyes anyagban folyamatos változás, pl. rezgés
van, akkor az alkotók súrlódása miatt a tér gerjesztetté, a hőmérséklet magasabbá válik. A
magasabb változáson és hőmérsékleten gyengül a párok más párokkal kötött kapcsolata,
amely miatt a szemcséknek is tekinthető szilárd gömbök egymáson rugalmasabban, nagyon
könnyen elmozdulhatnak. Ez az állapot olyan folyékony, a hatásokat azonnal közvetítő
közeget eredményez, amely a lokális változástól függően a szilárdhéjú és a cseppfolyós
képlékeny állapotok között változik. Ha hűtéssel, vagy a nyomás (a feszültség)
csökkentésével a mezőt alkotó közeg változását csökkentjük, akkor mezőben történő
impulzusok száma és a változás időegységre viszonyított mennyisége is csökken, amellyel az
ilyen tér kialakult struktúrája egy hőfok alatt majdnem állandósult, a struktúráját nem (vagy
csak alig) változtató állapotba merevedik. Ez az állapot a szilárddá válás, amelykor a
részecskék egymáshoz viszonyított állapota is konzerválódik. Az arányok stabilizálódnak, az
élet változása pihenésre szenderül. Bármely anyagot lehűthetjük olyan alacsony hőfokra,
amelykor a változása lecsendesül. Az anyag állapota ilyenkor csak nagyon alacsony szinten változik.
Az élelmiszer eltartásának is ez a kulcsa, de sokszor járunk úgy, hogy az összetett anyagok szerkezete
a hűtés közben a nem egyszerre történő változásleállás miatt a fagyasztás során is megváltozik. Ez a
változás a lehűtő és a felmelegedő fázisváltás során történik, amikor a változás az anyagi struktúrában
nem egyszerre áll le. Az anyagokkal a felmelegítéskor információs energiát közlünk, amelyet a
lehűtéskor elvonunk. Az elvont energia miatt ilyenkor lecsökken az anyag változása, amely a kialakult
állapotra ható változtató képesség forgalomcsökkenését eredményezi. Ez nem jelenti az
energiaforgalom teljes megszűnését, hiszen a befagyott anyagban mindig sok korábban beépült
energia rejtőzik, de az energiaforgalom negatív tendenciája a változás csökkenését eredményezi. A
folyamatos életszerű változás intenzív anyagcserét (energiacserét) tételez fel, amelyben a beérkező
energia és az eltávozó energia (változtató képesség) szinkronban van.
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66. ábra:

Ha a teret kitöltő szemcsék szilárdak és nagyok, akkor a
közöttük lévő hézagok is nagyobbak, amelyekben a
hézagoknál kisebb szemcsék szabadon átáramolhatnak. Ha
az ilyen buborékrendszer nagy nyomás alá kerül, akkor a
buborékok maradéktalanul kitölthetik a gömbök közötti
hézagokat. Az ilyen anyag, ha lehűl és lecsökken a
változása, szilárd, egymáson nehezen elgördülő, csak a
kristályrácsokon nagy energiával elmozdítható, nagy
nyíróellen-állású, méhsejtszerű, egymást pozitív és negatív
formában kiegészítő szerkezeti struktúrába épül.

Ha a beérkező hő aránya növekszik, akkor a változás is élénkül és időveszteséggel, fáziseltolódással
a kibocsátás is megnövekszik, az anyag képlékenysége, alakíthatósága és a rugalmassága is nő.
Fordított esetben, ha a változás csökken, az anyag rugalmassága, a változó és alkalmazkodó
képessége is csökken, az anyag ridegebbé, törékenyebbé válik.

Ha az élő anyag neutrális, a többiekre nem ható, nem törődő, akkor az élő anyag közömbösé,
neutrálissá válik, és az élő közeg egymáson könnyebben elmozdítható, az egysége
megbontható szerkezetű. Ha azonosan töltött részecskékből áll, (amelyek azonos
tulajdonságai zavarják egymást, rontják egymás szimmetriáját) akkor csak kényszerrel, pl.
nyomással tartható együtt. Ha az élő anyag, a teret kitöltő közeg olyan egymást kiegészítő
sűrűségű, töltésű, azaz pozitív és negatív párokból áll, amelyek halmazai egymást a
hiányokkal és többletekkel kiegészítő struktúrával, adottságokkal, képességekkel,
tulajdonságokkal rendelkezik, akkor sokkal nagyobb összetartó erő alakulhat ki e közösség
ellen ható hatásokkal szemben. A páros anyag, neutrális struktúrába, ionos térrácsba, a
családokból nagyobb energiaszintű, a terheket és a feladatokat egymás között elosztó
társadalmakba szerveződik, akkor a homogén párokból nagyobb részecskelétszámú, nagyobb
hatóképességű, nagyobb tömegű közösségbe épülhet. Az ionos térszerkezetű, demokratikus
anyagok, életszerveződések igen stabilak, erősen összekapcsolódók, amely a töltött, egymást
kiegészítő töltésű párkapcsolatokból, szimbiózis kolóniákba, társadalmakba épülhetnek.
67. ábra:

Az ionrácsos kapcsolatba épülő anyagok térkitöltő struktúrája, térsűrűsége
nagyobb, a nyomással és az elmozdító nyíró hatásokkal szemben is ellenállóbb.
Ha az alkotók, pl., a protonok, elektronok, vagy az ionok töltése nagy, az anyag
belső összetartása, a kohéziós erő is magassá válik. Az egymást kiegészítő
struktúrák ember energiaszintű, bonyolultságú változata a férfi és a nő párossal
analóg. A neutronok a gyermekeket jelentik. Ha több különböző energiaszintű
rendszer egymásba fonódik, többszörös és ezért sokkal erősebb kovalens,
(rokoni) kötés alakul ki, a rendszer hatékonnyá válik.

Ha a nyomás alatt tartott, a szétterjedésben gátolt anyag, még képlékeny állapotában
méhsejtszerűen és hatékonyan kitöltve a rendelkezésre álló teret, belenyomódik a
gömböcskék közötti hézagokba, az eredetileg gömbszerű buborékfelületeket alkotó
részecskék a változás csökkenése, a feszültség csökkenése, a megszilárdulás után is
megtartják a buborékok közötti hézagokba nyomódott méhsejtszerű kristályos, vagy kevert
szerkezeti struktúrájukat. Az anyagot képező, a teret kitöltő közeg sokszögletű, tömör,
kristályos állapotokban merevedik, és mindaddig ilyen állapotban marad, amíg valamely
energiaközlés, azaz forgalom növekedés meg nem élénkíti a változását a lefagyott feszültség
felengedésére. Ha a gyorsan változó térben elgőzölgött, gáz halmazállapotúvá vált
anyagbuborék, nagy sebességgel egy nagyon hideg környezetbe kerül, a változása leáll, az
anyagi struktúrája a lehűléskori állapotba, arányokba és feszültségekbe merevedik. Minél
kisebb a kirepült energiabuborék falvastagsága és tömege, annál kisebb a hő-változással
szembeni tehetetlensége. A csillagokban történő változásban felfúvódó, nagyon vékony falú, a
keletkezéskor még rugalmas részecskebuborékok, a meleg térből kirepüléskor a nagyon hideg
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környezetben azonnal lehűlnek, és rideg, rendkívül törékeny buborékokká válnak. Ha a
térben, gáznemű közegben nagyon nagy sebességgel száguldozó rideg buborékok egymással
szembe haladva ütköznek, akkor nagyon nagy esélyük van arra, hogy az impulzusokban
ütközésüket követően sokkal kisebb rideg törmelékre, rideg egyre finomabb porrá váljanak.
Ha nagyon kicsi a részecskék hőtehetetlensége, akkor az ütközéskor keletkező
impulzusváltozásban egy pillanatra halmazállapot változáson eshetnek át. A töredékek
ilyenkor részben felmelegedhetnek és megolvadhatnak, és ismét, de most-már sokkal kisebb
tömegű buborékokká állhatnak össze. A törmelék egymással ütköző részei, átmeneti pillanatra
megolvadó és újra rugalmassá váló még kisebb buborékokra bomolhatnak, és egymásról
elrugaszkodva az akadálymentes ritka térben még nagyobb sebességre gyorsulhatnak. A
gyorsulástól a hideg környezetben ezek a buborékok is rideggé válhatnak, majd újból
ütközhetnek, amelykor ismét állapot átalakulás történhet. A folyamat a végtelenségig
megismétlődhet, amely miatt a csillagközi gáz állapotú de hideg térbe kikerülő anyag
folyamatosan porlódik, finomodik. Talán éppen ez a porlódás és a magas áramlási sebesség miatt
kialakuló nyomáscsökkenés, a folyamatos energia és hőelvonás váltja ki a látszólag kevésbé változó
tér hideg állapotát. A csillagközi tér energiáját folyamatosan a változó terekbe szállítják. Az energia
és részecske elvonás miatt a csillagközi tér hideg, változás és energiahiányos.

A szülőktől eltávolodott buborékok az energiaszegény csillagtérben nem tudnak meghízni,
egyre kisebb méretűekké és kisebb tömegűekké válnak, amellyel szemben az hideg
ütközésekkor felaprózódnak és ezzel nagyobb gyorsulásra, lendületre tehetnek szert.
A csillagközi gáz állapotban lévő, nagy és lassan változó buborékok közötti teret nagyon
kisméretű, de rendkívül rideg részecskék töltik ki, amelyek a kis, (0.1-nek a 30.- 90.
hatványának megfelelő) tömegük ellenére még jelentős maradék (kinetikai) energiával
rendelkezhetnek. Ha egy tér az ilyen rideg habszerű, üreges gömböcskéket képező, por
állapotú, neutrális részecskékkel nagy sűrűségben folyamatosan feltöltődik, akkor a lassan
változó buborékok határfelületein ritkán járőröző részecskehatárőrök időrésein keresztül e
részecskék minden irányban nagyon nagy sebességgel közlekedhetnek, állandó izotróp
lendületnyomást biztosíthatnak a térnek. Az ilyen térben a kis tömegű de nagy sebességű,
ügyesen lavírozó részecskék hatalmas térkitöltöttség, túlnyomás alakulhat ki, amely minden
kisebb energianyomású térrészbe azonnal beáramlik. A nagy azonosságú részecskék másik
lehetősége, hogy egy közös, nagy mezőbe épüljenek, és a környezet gerjesztését, a jó és a rossz hatását
együtt viselve, demokráciában, vagy szimbiota kapcsolatban együttműködve egymás között
igazságosan elossza. Az ilyen szilárd részecskékből álló közeg, társadalom, szuper-folyékony

állapotú, higanyszerű, összenyomhatatlan, a hatásokat azonnal közvetítő, ellenállás nélkül
szupravezető folyadékot alkothat. A szuperfolyékonyságban azonban számít, hogy az anyag
részecskéi mennyire neutrálisak, vagy mennyire töltöttek, kiegészülésre és kapcsolatra
vágyók. A közös mezőbe épült tömeg részecskéi nem tudnak forogni, azok töltöttsége nem
érvényesül, nem nélküliek, neutrálisak. A neutrális, közömbösebb és megosztott
részecskékből álló szuperfolyadékban sokkal kisebb ellenállás keletkezik, mint a töltött
egymáshoz jobban kapcsolódó részecskékből álló folyadékban.
Joggal feltételezhető, hogy nemcsak a nagyobb energiaszintű kölcsönható képesség függ a
hordozó neutrális vagy töltöttségi állapotától, hanem az alacsonyabb energiaszintű részecskékből
álló közegnek a változás szembeni ellenállásban is jelentős szerepet kap a nagyobb szimmetriával
rendelkező önálló egyensúlyi állapot. Ha e közeg folyadék, akkor a nagy azonosságú részecske e
folyadékba beolvadhat, ha szilárd, lassan változó és hideg, akkor a becsapódási energia pillanatra
történő megolvasztása miatt ahhoz hozzákapcsolódhat, a beépüléssel a nagy mező részévé válhat.

Gazdag László elképzelése szerint a csillagközi tér ilyen anyaggal kitöltött, amelyben a térben
lévő változómezők gázállapotú buborékjai lebegnek. Moetrius, a logika útját járva hasonló
következtetésre jutott, de egyszerűbb nyelven fogalmazva meg tudja mondani a miértet és a
hogyant is, amelyet az életből vett példákkal bizonyít.. Ha a 10-nek a 94. hatványa körüli
energiasűrűség nem téves becslés, a körülöttünk lévő csillagközi tér ilyen közeggel van
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kitöltve. Ez a közeg, a mezők felé eső közeghatárokon állandóan változó halmazállapotú, a
becsapódások energiája olvaszt és elnyelődik. A csillagközi térben az egyé vált folyadéknak
ütköző részecskék energiája az eggyé vált közegben elnyelődik, rezgést okoz. Ha az újabb
buborékok beépülése, vagy/és az egyé vált tér változása az energiával feltöltött lelkeket
leszakítja a mennyországból, azok a nagy mezőkben nyert tűrőképességük és magas
szimmetriájukba rejtett energiájukat a kisebb részecske-sűrűségű térbuborékokba szállítják, és
a változás hőjét, az életutazás közben szerzett energiát egymásnak ütközve ott adják le. Tehát
folyamatos energia és információszállítás történik a két eltérő részecske és változás sűrűségű
rendszer között.
Az a lényeges eltérés, hogy az egyikben minden egyszerre, közös teherviselésben és
élménybefogadásban változik, míg a kisebb sűrűségűvé vált térrészekben ugyanez az energia
csak lassabban és megérthető események egymás utáni folyamatába ágyazva, időbe és
megértésbe rendezve adódik át. A legalább feles spinnel rendelkező, tehát már pörögve nagy
sebességgel haladó, a szilárd héjú buborékok hézagaiban bőven elférő, áramlani tudó fotonok,
és a még kisebb, erősebben töltött részecskék megtalálják az átjárás lehetőségét a szilárd
részecskék labirintusaiban, ezért e részecskék ebben a két eltérő térrész között is viszonylag
szabadon közlekedhetnek. A nagyobb méretű, de nem elég nagy lendületű, tehát kicsi
kinetikai energiájú neutrális (nem pörgő) részecskék elakadnak e közegben, számukra ez a tér
túl sűrű és átjárhatatlan. A fotonnál nagyobb, vagy megegyező lendülettel, de sokkal nagyobb
kinetikai energiával terjedő részecskék képesek a pályairányba eső, nagyon vékony héjú és kis
ellenállást kifejtő részecskebuborékon változtatni, azokat egy pillanatra megolvasztani (vagy
összetörni) és a haladási irányba eső közeget, a hatást közvetítő részecskét átengedő
folyékony, vagy gáz állapotúra módosítani. Az ilyen gáz halmazállapotúvá alakuló közegben
haladó részecskék részecskeként, ballisztikusan is terjedhetnek, az energiájuk a gáz közegű
térbe vándorolhat. Nagyobb esélye van azonban a hullámszerűen kerülgetős élő technikának.
Valószínűen létezik a foton tömegméretnél több nagyságrenddel kisebb energiaszintű szerveződési
rendszer, az általunk még nem mérhető méretű és energiaszintű tartományban. Ezeknek a részecske
szerveződéseknek az eggyé vált térfolyadék külső határfelületéhez közeli nagyobb buborékjainak a
hézagai olyanok, mint a neutronoknak a Föld felszíne feletti rétegekben légkört alkotó közeg. A
határozott sebességgel áramló térben, pl. a robbanáskor, azonos irányban a fényhez közeli sebességgel
áramló részecskék között a robbanás pontjához, vagy az onnan ellenkező irányban távolodó
részecskékhez viszonyítva nagyobb abszolút, de a velük azonos irányba áramlókhoz viszonyítva nem
nagyobb relatív, viszonyított sebesség különbözet alakulhat ki. Valószínűen ennek a maximuma a
foton tömegű részecskék áramlási lehetősége, a fény sebessége, de valószínűbb, hogy ez csak a
mérhető térsűrűséghez kötött megfigyelési határunk.

Átlépték a fénysebességet:

navarro 2002. szeptember 23 hétfő
Amerikai kutatóknak sikerült a fénysebesség négyszeresével elektromos jeleket küldeni egy alig ötszáz
dolláros szerkezet segítségével. Einstein relativitáselméletét azonban egyel őre nem döntötték meg,
úgyhogy még nem kell attól tartani, hogy egy tennessee-i laborban lelkes fizikusok időgépet
barkácsolnak. Az elmúlt két évtizedben már több kísérlet során is sikerült a fénysebességnél
gyorsabban jeleket küldeni, de csak bonyolult, drága műszerekkel, és csupán pár méteres távolságra.
A közép-tennessee-i egyetem fizikusai költséghatékonyan meg tudták ugyanezt oldani, ráadásul 120
méteres távolságon.
Alagsori tudomány
Jeremy Munday és Bill Robertson fizikusoknak a kísérlethez csupán kétfajta, eltérő elektromos
ellenállású koaxiális kábelre és két jelgenerátorra volt szüksége. A kábelek 6-8 méteres darabjaiból
egy 120 méteres vezetéket állítottak össze, majd a hibrid kábelt rákötötték a két jelgenerátorra. Az
egyik gyors, a másik lassú hullámokat sugárzott, amelyek interferáltak egymással, így oszcilloszkóp
segítségével is megfigyelhető elektromos impulzusokat hoztak létre. "Ez hamisítatlan alagsori
tudomány" - mondta Robertson. A felszerelés ugyanis ötszáz dollárból kihozható, és annyira egyszerű,
hogy a kutató akár 40 perc alatt is össze tudja szerelni.
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Kicsiny hullámok: A kutatók tehát oszcilloszkóppal mérték az impulzusok erejét és sebességét, és
örömmel állapíthatták meg, hogy az impulzus csúcsa több mint négymilliárd kilométer per órával
száguldott végig a vezetéken. A fizikusok a New Scientistnek laikusok számára is érthetően vázolták a
kísérlet elméleti alapjait: minden impulzus - legyen akár elektromos, fény vagy hang - elképzelhető
csoportba verődött kicsiny hullámokként is. Ennek a "csoportnak" az energiája harang alakú
görbeként ábrázolható, középen tetőzik, kétoldalt pedig ellaposodik. A hibrid kábel eltérő elektromos
ellenállásai révén az impulzus "hátsó részén" haladó hullámok összeütköznek és visszaverődnek
egymásról, így gyorsítják az impulzus csúcsának energiáját jóval a fénysebességen túlra. (Ez nem
egészen így zajlik, de hasonlóan, amelyet a 75. számú ábrákon bemutatunk.)
Torzultak a jelek: Einstein relativitáselmélete mégsem került veszélybe, mivel az impulzus csúcsa
ugyan gyorsabban haladt a fény sebességénél, az impulzus teljes energiája azonban nem. Ezért
egyelőre nem kell attól tartani, hogy Tennesseeben a közeljövőben tér-időugrásra képes űrhajót vagy
időgépet építenek…

A fénysebesség mégsem állandó? Jöhet a sztringelmélet

Bodoky Tamás

2001. augusztus 16.

Az elméleti fizika alapvetései látszanak megdőlni egy csillagászati megfigyelés nyomán: amerikai
asztrofizikusok a mélyűrt tanulmányozva arra a következtetésre jutottak, hogy a fénysebesség
meghatározásában is szerepet játszó ún. finomszerkezeti állandó nem konstans.
A finomszerkezeti állandó a modern fizika nélkülözhetetlen és alapvető állandója, amely először a
hidrogén színképe finomszerkezetének leírásakor használtak. A finomszerkezeti állandó az
elektromágneses kölcsönhatás dimenziótlan állandója, s így az elektromágneses kölcsönhatás
erősségének az egység választásától független jellemzésére szolgál. Képlete: @=2pe2/hc, pontos
értéke pedig @=1/137,036. Itt p a Ludolf-féle szám, e, az elemi töltés, azaz az elektron töltése, h a
Planck-állandó és c a fénysebesség. Ez az állandó az elméleti fizika egyik fundamentális állandója, és
mindenhol szerepel, ahol az elektromágneses kölcsönhatás kvantumszerkezetét, pontosabban a
finomszerkezetét is figyelembe kell venni - továbbá az elemi részecskék rejtett impulzusmomentumkölcsönhatásainak, azaz a spin-kölcsönhatásoknak a leírásában is nélkülözhetetlen. A finomszerkezeti
állandó fontos szerepet játszik az úgynevezett egyesítő elméletekben is, amelyek megpróbálják
összeegyeztetni a newtoni és a szubatomi fizika törvényeit.
A Hawaii Mauna Keán üzemelő obszervatórium megfigyelései most arra engednek következtetni, hogy
a finomszerkezeti állandó értéke nem konstans, hanem csekély mértékben ugyan, de ingadozik: Dr.
John K. Webb kutatócsoportja a kvazárok fényét megszűrő gázfelhőket tanulmányozva olyan
adszorpciós mintázatokra bukkant, amelyek semmilyen más módon nem magyarázhatók. Az állandót
ugyanis ki lehet számítani azoknak a fénysugaraknak a hullámhosszából, amelyeket a Föld és a távoli
kvazárok közti gázfelhők kiszűrnek. Három éve a Mauna Kea obszervatórium óriásteleszkópjának
segítségével Webb és kollégái megmérték a finomszerkezeti állandót a világmindenség múltjának
három különböző pontján. Az eredmények a Physical Review Letters hasábjain most közreadott
analízise arra enged következtetni, hogy az állandó hatmilliárd éve egy százezreddel kisebb volt, mint
ma. A megfigyelés halomra döntheti a modern fizika kőtáblába vésett törvényeit, és olyan, korábban
ezoterikusnak számító világmagyarázatoknak adhat zöld utat, mint az atomfizikusok körében egyre
népszerűbb sztringelmélet.
Észrevétel:
A fénysebesség, mint hatásterjedési hatáshatár az ilyen tulajdonságú részecskék sebességének és
felületének, és a környezetet jelentő közeg ellenállási arányától függ. A fény sebessége a teret kitöltő közeg
ellenállásának és a foton lendületenergiájú, (részecske sűrűségű) hatásterjedésnek a függvénye, viszonya.
Hiába igyekszik növeli a sebességét az impulzusban elrugaszkodó, vagy azonos irányban egyesülő két
részecske, a fénynél nagyobb sebességre gyorsulását a sebességváltozásnál jobban növekvő
közegellenállás megakadályozza. Einstein csak a foton méretű felbontásra állapította meg helyesen a
maximált terjedési lehetőséget. Az ő észrevétele csak a foton tartományig érvényes. A fénysebességet a
kisebb tömegű és ezért az általunk már nem mérhető tartományba eső részecskék képesek túlhaladni,
amelyek a foton számára még jelentős közlekedési akadály miatt maximális haladást jelentő közeg
részecskéinek a hatáshézagai és rései között is szabadon, és gyorsabban terjedhetnek.
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A nagyon kicsi (a fotonnál is kisebb) tömegű, de nagyon nagy sebességgel haladó részecskék
áthatolóképessége magas, de a kicsi tömege következtében az áramlási tehetetlensége kicsi,
amely miatt a számukra észlelhető, hozzámérhetően, megérthetően, tehát náluk lassabban
változó anyagok apró hézagai között lényegi változás és kölcsönhatás nélkül áthatolhatnak.
Ez esetben azért nem következik be lényegi kölcsönhatás, mert a terjedést akadályozó
részecskék, (a közeg) rendszeresen és hasonlóan ismétlődő, ezért megismerhető természetű
akadályait a náluk gyorsabban változó és reagáló (értelmesebb) részecskék meg tudják
tanulni, és az akadályok kikerülési lehetőségeit megtapasztalva, megtanulnak alkalmazkodni.
E tanulási lehetőség miatt a kisebb sebességgel változó közegben történő áramlást nem kíséri
sok impulzus, halmazállapot változás, átalakulás.
Ez az a hatás, amit nehezen értünk, hogy a csillagtéri hatalmas forgalom miatt hogyan
lehetséges a sokféle frekvencián a kölcsönhatás nélküli haladás. Az élettelen, csak kinetikai
energiával rendelkező porszerű neutrális részecskék erre nem képesek az irányukon
változtatni, csak a töltötté és ezzel élővé váló részecskék képesek a terep akadályait
megkerülve lényegi kölcsönhatás nélkül közlekedni. Az anyag ilyen kicsi részecskéi is élő,
és a felvetődő problémákat a maguk szintjén megoldó lényeknek tekinthetők. Ha átférnek
a lassabban változó buborékok határőreinek az időrései között, akkor azokon át, ha nem,
akkor a buborékok megkerülésével áramlanak, haladnak az életcéljuk felé.
Az ilyen gyorsabban reagáló részecskék, az áthatolhatatlan részecskéket, a hozzájuk mérhető,
de megismerhető természetű akadályokat megkerülve terjednek, amelyet transzverzális
hullámokként észlelünk. A hullámok terjedési sebessége és kilengési sebessége az útba eső
akadályok, a közeg sűrűségével, változássűrűségével és a kerülgető részecskék kinetikai,
(tömeg/lendület) arányaival van összhangban. Ez egy közlekedési viszony. Az ilyen
kistömegű, de nagy sebességű részecskéknek, a szilárd állapotú lassan változó buborékok
között kellő idő és tér áll a rendelkezésre, hogy azok hézagain, az akadályokat kerülgetve
akadálytalanul terjedhessenek. Tehát a tér átjárhatóságát és vezetőképességét a kevésbé
változó gáz, vagy folyadék, esetleg már szilárd héjjal rendelkező rideg anyaggolyók, a
csillagközi térben lévő közeg hézagainak és a terjedést hordozó részecske méretének, és a
lendületi sebességének, a kinetikai hatóképességének az arányai határozzák meg. Ha ez az
arány, nem a hozzámérhető tartományban van, akkor a sokkal nagyobb kinetikai tömegű
részecskemezők hatásterjedése csak ballisztikus, a közeget gázszerű és rugalmas
halmazállapotba hozó, és ezzel csak gyengén fékezetten részecskeszerű lehet. Az ilyen
homogén téren egyenletes sebességgel átszáguldó, sokkal nagyobb tömegű részecskékre ható
erők viszonylagos egyensúlyban maradnak, a gátló és a segítő hatás aránya – ha nem történik
hozzámérhető tömegű részecskével egyenetlen erőhatást átadó találkozás - megegyezik, ezért
lényeges energiaveszteség, változtató kölcsönhatás és nagyobb energiaszintű
tulajdonságváltozás sem keletkezik. Az egyenletes sebességgel történő áramlást ez teszi
veszteségmentessé.
Az Univerzumban megismert mezők közötti tér alacsony hőmérsékletű részein a közeg
cseppfolyós, nagy felület/tömegarányú, rideg de rendkívül vékony héjú szilárd buborékokkal
lehet kitöltve. Ez az anyag, a mezőkhöz közeledve a nagyobb változássűrűség által keltett
magasabb szférális hőmérséklet miatt már gáz halmazállapotú. Ha a távoli térben egy
hatásváltozás miatt keletkező impulzusban a részecske eltalál egy ilyen nem teljesen rideg, a
nagy változássűrűségű mezők központjában megedzett, kellő tűrőképességűre nevelt
buborékot, az a többieket meglökve enyhe torzulással járó rugalmas alakváltozást
(longitudinális rezgést), vagy nagyobb energia átadása esetén széttöredezést, impulzust
szenved. A fagyott héjú, de nagyon nagy azonosságú, egymáshoz nem kötődő buborékokat
tartalmazó térrészben a hasonló méretű és tömegű részecskék által szállított hatás a
biliárdgolyó effektus szerint, longitudinálisan és gyorsan terjed, de a fagyott héjú buborékok
óceánját képező térrész változó mezőhöz közeli szélén, a gáz halmazállapotú térrészben, a
szupravezető közegből nagy sebességgel leváló buborék már ballisztikusan, részecskeszerűen.
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Ez a ballisztikus terjedés a gravitációs mezőktől távol kis görbületű, majdnem egyenes, de a
közeli mezők által befolyásolt, hullámszerű, elhajló, kerülgető. Lásd a 68. és a 69. ábrát.
Ha a buborékokhoz mérhető, de kicsi a lendülete a terjedő hatásnak, az csak rezgést okoz,
vagy ha széttöredezik, és a buborékok közötti réseknél kisebb egységekre bomlik, akkor a
buborékokat kerülgetve hullámszerűen továbbítódik. Az amplitúdó irányú kitérések a
buborékok kerülgetését is jelenthetik, amelyek nagyobb lendület esetén benyomhatják a
rugalmassá váló buborékokat, és azok eltorzulhatnak, nagyobb kitérőkre kényszeríthetik a
buborékokba hatoláshoz gyenge, de a terjedési irányban nagy lendületű részecskéket.
68. ábra:

A térben lévő szilárd héjú buborékok között
terjedő kisebb intelligens részecskék útja.
Ha a buborékokat merőlegesen találják el az
egymást követő füzérláncba szerveződött
részecskék, és elég nagy a lendületenergiájuk,
akkor a buborékot képző határfelületek
részecskéi között átjuthatnak, vagy a buborékot
elpattintva azon átjuthatnak. Ha nem
merőlegesen, érik el a határfelületek
buborékfalát, akkor azok részecskéiről
lepattanva, a buborékokat kerülgetve, esetleg a
rugalmassági határig torzítva, de leginkább a
fagyott állapotú buborék részecskéket
helyváltozásra, némi rezgésre kényszerítve
haladhatnak. Ezt a nagy töltéssel rendelkező
részecskék is tudják.

Valószínűen nincs éles határ a szilárd és a képlékeny héj, az élettelen és az élő között. A nagy
szerkezeti azonosságú anyagoknak, a jéghez és az amorf anyagokhoz hasonlóan plazmás,
átmeneti, nagy rugalmasságú de összenyomhatatlan, képlékenyebb állapotokban is lehetnek.
A gáz állapotú közegben lehetséges ballisztikus terjedési lehetőség egyben azt eredményezi,
hogy a gravitációs hatás a 0.1-nek a sokadik hatványával megegyező tömeggel rendelkező
részecskékre is érvényesül, azaz mindig azon közelebbi árnyékoló mező tömegközpontja felé
kanyarodnak, amely irányából kevesebb, rájuk kölcsönható-képes lendületenergia érkezik.
A részecskemezők árnyékolása miatt a térizotrópia csökken, amely miatt a mezők
felé kanyarodás észlelhető. Ez is gravitáció!

69 ábra:
A térben az impulzuskor kapott lendülettel áramló kisebb energiaszintű részecskék nem
tudnak egyenesen haladni, a közeli részecskemezők közelében rájuk ható anizotrópia,
hatásárnyékolás, az ellenállás csökkenése miatt az árnyékoló mezők felé kanyarodnak. Ha
elég nagy a lendületük, csak pályamódosítás történik, de ha nagyobb a közeli mező
árnyékolása és nem elég nagy a lendület, akkor keringő pályára állás, és végül beépülés
történhet. Az Einstein által feltárt térgörbülést a tér izotróp szimmetriájának a megbomlása
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okozza, de nem a tér görbül, hanem a részecskék röppályája módosul a mezők közelében
eltérővé váló lendületszimmetria arányváltozása miatt. A mezőktől távoli szabad és izotróp,
nagy azonosságú részecskéket tartalmazó térben az oldalirányú erők is relatív egyensúlyban
vannak, amely miatt szimmetrikus, körkörösen egyenlő hatásnyomás érvényesül. Az ilyen
közeg nem, vagy csak kicsit áramlik és az egymáshoz viszonyított arányaiban nem nagyon
változik. Az ilyen térben nagy sebességgel haladó, sokkal nagyobb kinetikai tömegű
részecske viszonylag egyenletes sebességgel haladhat. Ahogy közeledik egy anizotrópiát
létrehozó, nagyobb impulzussűrűségű, nála nagyobb tömeget változásban tartó gravitációs
mezőhöz, a körkörösen szimmetrikus izotróp hatásegyenlőség egyre jobban megbomlik. A
mezőkben szilárd halmazállapotba tömörödő, besűrűsödő de nem azonos tulajdonságú és
gyorsabban változó anyagban, nagy sűrűségben és nagy sebességgel áramló részecskék
elnyelő és árnyékoló képessége (energia éhsége) megbontja a lokális térrész lendület
szimmetriáját. A gyorsan változó nagy részecskesűrűségű inhomogén téren áthatolni nem
tudó részecskeanyag szimmetriát adó lendülete a mezőkben kölcsönhatásba kerülve
elterelődik, egy időre elnyelődik. A mezőkben elnyelt, eltérített részecskék ellenlendülete
lendület hiányzik a mező körüli térrész szimmetriájához, amely miatt a mező felől kevesebb
egyensúlyba hozó erőhatás éri a részecskéket. A szabad térből érkező nagyobb lendületű
részecskék lendület (hatás) fölénybe kerülnek, és a mezők felé kanyarodó kényszerpályára
juttatják a mezők mellett elszáguldó kölcsönhatásba vont részecskéket. A részecskék
tömegének, lendületének és távolságának az aránya dönti el, hogy csak pályamódosulás,
(térgörbülés) vagy szűkülő keringő pályára állás, részecskebefogás (energiarablás) történik.
A térben nagyobb változássűrűségű mezők gáz állapotú gyorsan változó határfelületein kívül,
alacsonyabb változássűrűségű, és kisebb ellenálló-képességű (neutrálisabb tulajdonságú)
mezők is találhatók, amelyek miatt a hatásterjedés az ilyen közeghatárokon megváltozhat, a
hullámszerű terjedésről, a fáktól mentes réten átvágó részecskék áramlása egyenesebb
irányúvá, ballisztikusra válthat. Valószínűen az a különbség a két közeg között, hogy a gáz
vagy/és gőz halmazállapotban lévő anyagok rugalmassága és az egységek deformációs
képessége, a szegény részecske határőrök engedékenysége, megértő képessége, kellő energia,
ösztönzés (pénzügyi) megtámasztás hiányában sokkal nagyobb, amely miatt az ilyen
részecskék között a lényegesen nagyobb lendülettömegű (nagyobb energiaszintű) anyagnak a
ballisztikus terjedés is lehetővé válik. Az ilyen környezetben a kisebb tömegű, de, de nagyobb
sebességű részecskemezők, a nagyobb de lassan változó buborékokat védő, viszonylag ritka
és kis energiaszintű határőrei közötti hatásréseken is áthatolhatnak, ezért nem okoznak
kölcsönhatást. A tényleges kölcsönhatást, a hozzámérhető tömegű, sebességű, és téridőbeli
eloszlású részecskék okozhatják. Bármely térben, rétegben változó részecskék, mindig csak a
saját változási frekvenciájukra, térbeli és időbeli elosztásukra, elrendezettségükre, az
azonosságukra jellemzőbb tömegű és méretű, haladási sebességű részecskéket észlelheti, az ő
valóságukat, csak ezek a részecskék gerjesztik. Az észlelés és a kölcsönhatás is
azonosságfüggő!
A gáz állapotú közeg a belső átalakulással, a belső nyomás növekedésével is helyet tud
biztosítani a nagyobb lendülettel áthatoló hatásnak. A megszilárduló felületű és a nagyobb
sűrűségű, a belső deformációra, azaz rugalmas alakváltozásra nem képes szilárd anyagban
csak a biliárdgolyó szerinti longitudinális, vagy a nem kölcsönható kisebb közegsűrűség
esetén, a hatáshézagokon áthatoló, vagy hullámszerűen kerülgető hatástovábbítódás történhet.
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Gondoljuk át egy másik aspektusból is az eltérő részecskesűrűségű terekről, és a
közeghatárokról megismerteket:
Az új/régi térelméleti rendszert újraismertető Aspektus könyvsorozat hatodik és hetedik
könyvében a hatásenergiának a nagyobb sűrűségű határfelületek és a mezőközpontok felé
történő terjedését is tárgyaltuk, amelyben megállapításra került, hogy a vízcsepp leesését
eredményező gravitációs hatás, lényegében a vízcseppben, mint a környezeténél nagyobb
változássűrűségű közegben jobban elnyelődő, iránnyal rendelkező lendülettöbblet miatt
történik. Ha a vízcseppet övező környezetben, a vízgőzt is tartalmazó légtérben (a bioszférán
is) a tömegközpont felé haladó lendületű részecskék túlsúlyban vannak, akkor a
vízcseppekben elnyelődő áramlás a tömegközéppont felé fogja a vízrészecskéket
kényszeríteni. A töltések miatt nagyobb tehetetlenségűre hízott, párba kapcsolódott töltött,
(pörgő) részecske energia nem tud hullámszerűen, a részecskéket kerülgetve haladni, rá hatni
fog a nem teljesen egyenlő a tömegközéppont felé ható lendületerő.
A töltések a gömbszerű térállapotú vízbuborékokban, az oxigén és hidrogénatomokból
szerveződő, a részecskeházasságban egyé váló folyadékban jól elnyelődnek. Ez miatt a
lendület átadódás, energia felhalmozódás történik, a vízcseppek töltött részecske energiával
telnek fel, amely azonban csak a forgási eredőjük vált neutrálissá, az egybeépült közösség a
lefelé hatóirányú ellenerő hiánya miatt folyamatosan növeli a nagyobb rendszer
tömegközéppontja felé ható lendületet. A Föld felső légkörében a termoszférán magas
változássűrűségű övezet található, amelyben a tömegpont felé haladó, egyre nagyobb
részecskesűrűségű szerveződések társas kapcsolatokba szerveződő részecskék nagy része
impulzusba kerül, és ettől töltötté válik. Az oxigén és a hidrogénatomok egyesüléseiből
nagyobb energiaszintű vízmolekulák születnek.
Míg a nagyobb hatásrésekkel rendelkező, kisebb részecskesűrűségű (nem oldható) közegben a
kerülgetés és ezzel a lendülettel terjedő részecskemezők hullámszerű terjedési lehetősége biztosítva
van, addig a sűrűségi határon az ütközés és több tengely körüli megpördülés miatt az élő
részecskeanyag megszédül a pályaszámítása pontatlanná válik, és a környezeti gáz közegnél 600szor sűrűbb vízcseppekben további impulzusokba kerül. Az egyre több tengely körüli megperdülés, a
töltötté válás után a kerülgetés egyre nehezebb. Az impulzus sűrűség nő, amely a hőmérsékletet és a
buborékátmérőket, a vízként ismert részecskeszerveződés egyé vált folyadék energiaszintjét és
részecsketömegét is emeli.

A szimmetria vesztését az oxigén és a hidrogénatomok neutrális hatású diploidba, vízbe
egyesülése megállítja. A vízcseppek tömege és a rájuk a tömegközéppont legnagyobb
változássűrűségű része felé ható lendületi erő (gravitációs) eredője nő. A vízcseppek
lecseppennek és a talajba kerülve, viszik a tömegközpontok felé áramló részecskeenergiát, és
beépülnek az áramlást akadályozó torlaszok, a lélekbuborékok által meghatározott DNS
húzószálaknak az elődeiktől megismert, megtanult irányokba és eseményrendben (genetikai tervben
őrzött) és szerveződési települési térbeli háromdimenziós kép tervének megfelelő elrendeződésű,
időben változó, fejlődő település szerkezetbe.

Számunkra fontos az, az észrevétel, következmény, hogy az eltérő sűrűségi közegben az
energiaterjedés lehetősége is megváltozik. A törésmutató megváltozását az eltérő sűrűségű
gáznál, de még inkább az eltérő sűrűségű folyadékoknál már ismerjük. Ez a fénysebességgel
és hullám frekvenciával terjedő hatástovábbításra vonatkozik, amely a nagyobb sűrűségű
közegben kevésbé tartja meg az eredeti lendületirányát. A nagyobb sűrűségű közegben a
korábbi hullámszerű terjedés megváltozik, és a tömegnövekedéshez kapcsolódó tehetetlenség
növekedése miatt vagy ballisztikusra, vagy még nagyobb sűrűség esetén longitudinálisra,
gyorsabban eloszlóra változik. Ha a korábbi közegben terjedő energia már longitudinálisan,
tehát szinte minden irányba, de főleg a lendület korábbi irányába terjedt, akkor a nagyobb
sűrűségű közegben a lendületelosztódás nagyobbá válik, a terjedési iránytartás csökken.
Nézzük meg a folyamatot, a megértést segítő következő ábrán:
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70. ábra:

A nem túl nagy sűrűségű közegben a kisebb tömegű részecskék
kerülgető technológiával, a határfelületeken keringő részecskék
által eltérítve, hullámszerűen terjednek. Igyekeznek a felesleges
ütközéseket, a kényelmét és az életet rontó feszültség változásokat
elkerülni.

A víz kb. 600-szor nagyobb sűrűségű, mint a levegő.

71. ábra:

A gázoknál nagyobb sűrűségű (homogén) folyadékokban és a még
nagyobb sűrűségű szilárd közegekben, a részecskék buborékjai
sokkal nagyobb sűrűségben töltik ki a teret, ráadásul a nagy
sűrűségben egymásba nyomódva, többszörös határfelületeket
alkotva. Ha egy ilyen nagy sűrűségű közeget eltalál egy lendülettel
érkező részecske, a korábbi lendület a (homogén közegben)
biliárdgolyó effektus szerint longitudinálisan, gyorsabban
elosztódva szinte minden irányban azonnal terjed.

A nagyobb, de homogén sűrűségbe szerveződő buborék közösségek gyorsan továbbadják a
feszültséget, az információt, az őket ért változást, hogy a hatás levonulása után a normális
változásuk folytatódhasson. A lendület továbbításában nemcsak a nagyobb energiaszintű
közösségek, a nagyobb buborékok vesznek részt, hanem a buborékok közötti határfelületek
réseibe ágyazódott, ott élő, a közösséget egybe szervező, egymással párkapcsolatba lépő
leszármazó részecskék is. A szilárd de időben kevésbé változó ionos kapcsolódású
közegekben azonban többnyire magasabb az azonosság, ezért nagy az összekötő azonossági
(kohéziós) erő, amely egyenletesebben és gyorsan osztja el a közeget érő erőhatást, a
változtatást. Ha a szilárd közegbe ágyazódott részecskék azonossága, a szennyeződések miatt
kialakuló határfelületeken csökken, az erőátadás és elosztás egyenletessége is csökken.
Egy eddig a kristályhibánál félreértett értelmezési hibát illik kijavítani. A szerkezeti
határoknál az egymás mellett lévő eltérő közegek, eltérő részecskék közötti határfelületeken,
mindkét közegtől eltérő, nagyobb azonosságú és neutrális tulajdonságú részecskék képeznek
neutrális héjakat, amelyek elválasztó határfelületek. A neutrális héjak közötti ionos
szerveződésű rétegekben több töltéssel, erősebb kohézióval összekapcsolódó részecskék között
nagyobb kohéziós, azonossági erő működik, mint a határfelületeket képező neutronok között.
Az eltérő, kisebb töltéssel egybekapcsolódó szennyeződési határoknál, a kristályhibáknál
ezért elmozdulás, nyíródás várható, amely az anyagok szerkezeti szilárdságának a gyenge
pontjait képezi. Ha a töltéspárok a nagyobb sűrűségű szemcsék közé, kisebb méretű és ezért
nagyobb sűrűségű mezőcskék, fiatal gyermek részecskék kerülnek beékelődésre, akkor az
anyag szilárdsága, és az élő anyag változtatással szembeni ellenállása nő.
A lágy, de jó hő és feszültség elvezetésű kötőanyagba ágyazott kemény karbid, gyémánt stb.
nagyobb sűrűségű, rendezettebb szemcsék a fémek forgácsolásakor keletkező hatalmas
igénybevételt is jól tűrik. Ez azért ilyen sikeres, mert a nagy szerkezeti szimmetriával
rendelkező térállapot, pl. az ionos kristályrács, a só, a gyémánt struktúrájával analóg térbeli
elrendeződés alakul ki. Lásd a 67. ábrát: Ez a szennyeződés teszi keménnyé, az egyébként
lágy uránt is.
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Az anyagok részecskéinek a keveredési lehetőségei:
A keverék és a vegyület
Az időfolyamatban változó mezők, olyan a környezetként ismert, nagy azonosságú és nagy
sűrűségű beágyazó közegnél, kisebb sűrűségű, de gyorsabban változó buborékrendszernek
tekinthetők, amelyek az azonosságuktól függően képesek egybeolvadni, együtt változó
közeget, anyagot, együtt élő réteget alkotni. A tér szabályai nem változtak, csak a kisebb
sűrűségű halmazállapotúra vált, lassúbb (csökkent) felfogó-képeséggel, a csak töredék tudattal
rendelkező részecskéknek is lehetővé tette az azonosság szerinti összeolvadást, az együtt
fejlődést és az együtt változást. Ha a gáz vagy folyadék állapotú, tehát képlékeny és/vagy
rugalmas közeget alkotó részecskékben nagyobb az eltérés, (nincs családtagi kapcsolat) azok
csak fizikailag keverednek, de a keveredés elmúlásával ismét a saját eredeti alkotóik szerint
csoportosulnak. Ezek egymásban nem oldható keverékeket eredményeznek. Ilyen az
egymástól genetikailag távolabb álló emberek, lények, eltérő fajhoz tartozó népek, idegen
fajták területi keveredése. E közegek, lények mesterségesen összekeverhetők, erőszakkal
eltérő határok közé szétválaszthatók, de ha a szétválasztó erőhatások megszűnnek, a nagy
azonosság ismét a saját fajtájukkal, a nagyobb azonosságúakkal kovácsolja őket egybe.
Ilyenek a nagy tradíciókkal rendelkező, a hagyományokat a genetikájukban is mélyen őrző,
más fajokkal kevésbé keveredő népek, az Indiaiak, az arabok, a zsidók és a cigányok is. Sok
nemzetséget, még kevésbé kevert ősi fajt lehetne megnevezni. A hagyományok és a nemzeti
öntudat, az eredet és az együvé tartozás azonos tudata, azonos információ készlete hozza e
nemzetek egyedeit az elkülönítő kényszerek megszűnése után ismét egybe. A fizikai
keveredésnél a visszabonthatatlan, többszálú családi kötelék, a vegyi keveredés sokkal
erősebb érzelmi szálakkal kötődik, több azonosságtudattal rendelkezik, a csoport
összetartozását, nemzeti, vallási, etnikai identitását ez segíti.
Ha az eltérő nemzetek gyermekei vegyes házasságot kötnek, gyermekeket nemzenek, ez már
vissza nem vonható vegyi keveredésnek, összeolvadásnak tekinthető. Az ilyen élőlényeknek,
anyagoknak nagyobb az azonossága, ezért ezek már nem keverékeknek, hanem
vegyületeknek tekinthetők. A genetikailag kevert anyag már a közvetlen utódokban sem
választható szét. Az így sokkal jobban összekevert mezők részecskéi már nem csak a
felületen, még kiválogatható durva és nagyobb egységekben, hanem a legmélyebb
fraktálszinteken, az apróbb alszerveződési szinteken, az atomok és molekulák fraktálszintjén
is sokkal több dimenzióban, a genetikai fonalakban az idő és a sors mélységben is keveredik.
Míg a fizikailag összekevert, még eredetibb genetikájú fajok a emigráció esetén is
visszanyerik az eredet szerinti elkülönülést, a vegyi tisztaságot, a Zsidó, zsidó, a Cigány,
cigány, az Arab, arab mentalitású marad, addig a vegyes házasságokból származó utódok
mentalitása és öntudata is keverté válik, és vegyileg már nem választható szét. A nemzeti
hovatartozás, a tradíciókban és a genetikájában hordozott emlékek részben összeolvadnak,
részben kettősek maradnak. Ez a kettősség, az utódok genetikai anyagában, az örökségi
piramisban még sokáig külön keringő, örökölt genetikai kolóniákban elkülönül, és a sokkal
későbbi leszármazottakban, a már kevertebb genetikájú utódokban is megjelenik.
Minél mélyebb és bonyolultabb, időben minél nagyobb a keveredés, a genetikai anyagok,
szálak összefonódása, annál nehezebb az eredetet visszaszármaztatni, annál lehetetlenebb a
vegyi anyagot az eredeti alkotókra (erőszak nélkül) visszaállítani.
A vegyi kapcsolat, a közös utód létrehozása tehát erőszak nélkül visszafordíthatatlan
fajösszeolvadást eredményez, és miközben növeli az azonosságot a genetikai variációk újabb
egyedibb változatainak a kialakulását is lehetővé teszi.
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A jelen, mint a múlt és a jövő szimmetriája:
Az általunk ismert vegyes anyagú, a rugalmas buborékokban szerveződő élet olyan
genetikailag is keveredő, ionos, vagy kovalens elektronszerkezetű, atomos vagy /és
molekulaszerkezeti kötésben egybeolvadó mező-párokból áll, amelyet a környezetnél
magasabb változássűrűsége miatt rugalmas gázburkok vesznek körül. Az ilyen buborékokban,
életszerű folyamatban változó nagyobb energiaszintű párok, közös genetikai anyagát képező
részecskékből közös áramlási rendszerbe szerveződő gyermekei nevelődnek. Az alacsonyabb
energiaszintű atomi anyagcsaládok utódai, proton leányok és elektron férfiak az atomokban
egyesülnek, míg a leszármazottaik már több határrétegben összefonódottabb molekulákként
ismert vegyes házasságokat kötnek. Ha az új keverékek sikeresek az evolúciós versenyben,
akkor a természet szelekciós rostáján nem esnek ki. A gáz közegállapotú, kovalens keverékek,
a molekulák a teljes vegyi keveredés és a gyenge fizikai keveredés köztes állapotában állnak,
még csak néhány generációs mélységben kapcsolódnak össze, az anyag és életfejlődés köztes
lépcsőjén, az általunk ismert periódusos rendszer különböző peridusaiban. E lépcsők
kialakulása talán a durva anyag fizikai keveredésével kezdődött, majd a porrá zúzódott szilárd
anyaggal folytatódott, de a csillagtéri evolúció hamar eljutott a nagyobb finomságú por és a
már vegyileg is keveredő gázok apróbb részecskéinek a vegyes-házasságáig.
Az evolúció, a kezdetben eltérővé vált két ősanyag, a Yin és a Yang keveredése, egyre
erőteljesebb, sokszálú vegyülése. Az ionos szerveződésű, a kémia kemény arcát mutató,
nagyobb azonosságú anyagok keveredése már a földön kívül, évmilliárdokkal előbb
megkezdődött, a később keletkező, szerveződő mezőkben és a földön is csak folytatódott.
A tengerekben található Mangángumók az életszerveződés egy sajátos korai elágazásának
tekinthetők, (de ez egyben régebben és máshol kifejlődött élő kultúrának a kései
leszármazottainak is), éppen úgy, mint a kristályok felépülése, az ionos anyag sokkal
mélyebb, többdimenziósabb, azonosságú, nagyobb szimmetriába épülése. A Kristályok nem
szükségszerűen fejletlenebb, csak a földi evolúcióban nálunk korábban kifejlődött
szerkezetek, amelyek a nagyobb állékonyságú, már ismét nagy azonosságúvá vált ionos
anyagszerveződés sajátos megjelenési formái. Nagyon szép példája az anyagszerveződésnek a
kvarckristály, és látványos megjelenése az azonosság és a másság harcának a következő
képen bemutatott ametiszt metszete.

72. Ábra:
Az író reménye szerint sikerül a
megfelelően bemutatni ezt a sajátos
életszerveződési formát, amelynek a
nagy azonosságú sűrű, kristályszerű
közege még átlátható, a fény
frekvenciáján haladó részecskéket
még átengedő.
Az ametisztben hajszálvékony fraktálnyúlványok mutatják a másság terjeszkedését, és a
határfelületek kialakulását, amelyek a még finoman keveredő, vegyülő anyag alapvető
evolúciós struktúráját is kirajzolják. A metszeten megtalálható az eredet, a gyökerek
leágazása, pontozott nyíllal jelöltünk, és az élet folytatódása az utódban keveredő genetikai
anyag kibocsátása. Az evolúció fejlődéséről lementett pillanatkép, az ionos anyag olyan
szerveződési állapota, amely akár a jelenlegi keveredés előzményének, de akár az utódjának, a
körfolyamat most is folyó későbbi állapotának is tekinthető. Míg a gáz halmazállapotú
buborékoknak az élettel telt zónája a nagyobb változássűrűségű evolúciós felületeken,
egymástól különböző minőségben, több rétegben eltérően szerveződik, az ionos anyagoknak a
változása lassúbb, de a teljes keresztmetszetükben sokkal nagyobb sűrűségben, azonos
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tempóban változva az anyag mélységében is egybeépül. Az energiaáramlás a homogén anyag
nagyobb vezetési keresztmetszete miatt (az összes részecske együttesen vesz részt a hatások
elnyelésében és elosztásában) lassú, részecskénként kis adagokban de egyenletesen történik.
A kristályok, ásványok jelentős része kívülről nem szép, még a gyémánt is jelentéktelen
kavicsnak látszik, az ametiszt pedig egy feketésbarnás, durva felületű rücskös kő. A belülről
csodálatos ásványok egy másik evolúciós világot tárnak fel, a közel lévő mennyországét, ahol
a magas azonosság egybeolvadt együtt gondolkodó tengerében, a kristályban már csak lassú
elmozdulással, elsősorban gondolatban fejlődik az anyag. A kristályokban mély evolúciós
ismeret van tárolva, a múlt és a jövő lehetséges változatainak a krónikája.
Lásd a képjegyzéki ábrákat.

A molekulák és a vegyes, kevert gáznemű buborékos anyag inkább kívülről szép, - mint a
szappanbuborék - a belső ellentétek miatt belülről nem látványos, az egymásnak sokszor
idegen anyagok keveredése agresszív háború csatatéri állapotát mutatják be. A csillagközi
térben feltételezett, az együttváltozó mezőbe épült élő anyag a legmagasabb rendezettségbe
került. A Mindenségben változó élet az egyenletes teherelosztás, a közös teherviselés felé
fejlődik. Az evolúció a nem romló rendezettségről szól, az időbe, folyamatba és struktúrába
rendezésről, amelynek sokféle mélységében a szépség és az agresszió változása is nyomon
követhető. Nézzük meg a gázos evolúció külső lehetőségeit! A szappanbuborékok látványos
felületein színes karikák, folyamatok tekerednek, ki gondolná e szépségről, hogy a felület
mélyebb struktúrájában háború dúl, területszerzési és érvényesülési verseny zajlik. Ha a
buborék a méretben nő, akkor a buborék evolúciósan fejlődik, a belső változás gyorsabban
növekszik, mint a külső, de ez azt jelenti, hogy az ellentét és a feszültség is nő. Ha a
környezettel változási szimmetria alakul ki a növekedés leáll, stabilizálódik, és egy kialakult
egyensúly mellett a környezettel együtt fejlődik. A csökkenő buborék, öregedő, a környezet
változásával lépést tartani nem tudó, a héjon belül a belső feszültségében, a másságában
csökkenő szerveződést mutat be. Ha a belső tűz csökken, és a belső változás tartósan
elégtelen, nem tud ellenállni a külső nyomásnak, az evolúció a buborék feszültségét
csökkentve, a buborékhéjakat lebontva kis térfogatra visszaszorítva az evolúciós változás
tartalékába helyezi. A gázburokkal körülvett, vegyes anyagú részecskemezők nemcsak a
nagyobb buborékok belsejében lehetnek, hanem azoknak a környezet nyomásával éppen
szimmetriában lévő határrétegeiben is sikeresebb a megmaradási lehetőségük. E térstabil La
grange, librációs pontokként, pályalehetőségként (területként) ismert szimmetriahelyeken
sokkal kiegyenlítettebb a változás, a szélsőséges értékeket a fejlődési teret két oldalról övező
szülők, és a közeli rokon mezők, egymást átfedő határfelületekkel védett teret létesítve
együttesen fékezik. A buborékhéjak magas szimmetriája ezért nemcsak stabilabb, a fejlődésre
alkalmasabb térállapotokat, (lásd a kovalens szerveződés egybekapcsolódó buborékjait) és
interferenciás összegződési lehetőséget eredményez, hanem a romló rendezettségű
környezethez képest a növekedő rendezettség lehetőségét is. E védett térrészek teszik lehetővé
az élet nagyobb rendezettségbe fejlődését, a mezők minden energiaszintjének, változatának a
szaporodását és az élet kezdetben jobban védett fejlődéséhez szükséges nagyobb
térszimmetriát is.
A lélekbuborék, a belső
tűz forrása, a fókuszpont:

73. ábra:
A jelenünk felszíne, a
szimmetria felszín
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A jelen az adott mezők látható felszíne, a látható buborékok héja, amelyen most folyik a
változás, amelyen a múlt felé kitáguló tér hatalmas, de lassan változó tömegével szemben, a
buborék belsejében fejlődő kisebb energiaszintű jövő tart szimmetriát. A jelen és a mezők
látható felszíne, olyan szimmetriafelületnek tekinthetők, amely felszínén a távol és lassan, de
a környezetben nagy energiaszinten változó múlt, éppen szimmetriában áll a belül fejlődő kis
energiaszintű, de időben gyorsabban változó jövővel.
A Makrokozmosz csillagtéri szereplői szimmetriapárt képeznek a lények belsejében
gyorsabban, de kisebb energiaszinten változó Mikrokozmosszal.
A lélek a mezőben lévő belső tűz forrása és szabályozója, az életként ismert változási
folyamat egyensúlyának az őrzője, amely a mező részecskéit egyensúlyban tartó,
visszahatásra is képes, nagyon jó szervezőképességű, jó arányérzésű neutrális buborék.
A lélek a minden szerveződésben az egyensúlyt fenntartó angyalőr, aki folyamatosan észleli
és kezeli a környezetből hozzá jelen időben érkező információs energiaszintű, a tényleges
változások megerősödése előtt a folyamatok tendenciáit jelző változást. A lélek tehát a
felderítő neutronok vezetője, a környezetről befutó információk gyűjtője és kiértékelője,
amely a főhatás megérkezésére már megfelelő ellenhatást képes szervezni a rendelkezésére
álló belső energiából. Tehát a lélek a mezők csapatkapitánya, a vezér, a főnök, a mezők
megbízott Istene, aki a nagy és eggyé vált mező, az igazi nem nélküli, pártatlan Isten küldötte.
A lélek, a környezeti változásból hozzá jelen időben eljutó információs energiaszintű
értesüléseket az ösztön és a tudat előtt megkapja, tehát előbb megismeri a körülötte
szerveződő mezőt később érő, erősebb hatások lehetőségeit, a jövő lehetőségeit. A lélek tehát
egy magasabb értelemmel rendelkező, szinte mindent elviselő időutazó, akit egy korábbi
életbe már megedzett, rendkívül nagy sűrűségűre, nagy megértő képességűre szintetizált, az
előző életekben magas megértési fokra jutott, a jövőt értelmezni képes részecskénk. A lélek
folyamatosan információt kap a nagy áthatolóképességű, alacsony tömegű időutazó
részecskéktől, a jelenként ismert pillanat előtt, a múltban, a távoli környezetben már régen
megtörtént, de a mező felé irányulóan csak később megerősödő, tehát majd kölcsönható
jelentős történésekről. A lélek, a geometriai formáját tekintve valószínűen nagyon nagy
szimmetriában álló, nagyon finom felbontású gömbtükör, amelyet esetleg ember alakzatot
öltő buborékokból szerveződő közvetlen tanácsadók segítenek a belső részecskéik által észlelt
és feladott, a várható veszélyekről szóló információk továbbításával. A lélek képes az alakuló
alacsony energiaszintű folyamatok megismerésére, megértésére és olyan alacsony
energiaszintű válaszreakciók (jelek) keltésére, kibocsátására, amellyel a mezőt később érő
főhatást, a szerveződés neutrális védőit aktiválva csökkenteni, kivédeni, vagy elhárítani képes.
Tehát a lélek a jelenünket védő, a jövőnket fejlesztő, a közvetlen környezet változását
folyamatosan a mezőnk érdekei szerint módosító öntudatunk, a bennünk szimbiózisban élő
részecskéink kormányzója. A jelenünk úgy fejlődik ki, amilyen a lelkünk. Ha a lélek
(kezdetben majdnem mindenkinek) tiszta, az életünk, amíg megőrizzük a tisztaságát eszerint
fog alakulni. A lélek megfertőzését az a környezet okozza, amelynek a szimmetriája nem
kielégítő, amely nem egyenletesen védi a fejlődő mező részecskéit, ezért az eltorzul, az
egyenlőtlen behatástól túl töltötté, vagy/és csökkent szimmetriájúvá válik. Tehát a lélek köré
épülő részecsketömeg torzulása okozza a töltöttséget, az érzelmeket, amelyekre annál
nagyobb szükségünk van minél torzabb, szimmetriátlan a környezetünk. Az érzelmekkel
tudunk olyan ellenkező töltéssel, kiegészítő képességgel rendelkező társakhoz, barátokhoz
kapcsolódni, amellyel az elvesztett szimmetriát kiegészítve az egyensúlyt magasabb tömegre
visszanyerjük.
A lélek egy olyan nagyon kicsi méretű, a mezőt alapító, a fogamzáskor két félből összeállt,
eggyé vált ősi buborékpár, vagy kezdeti buborékcsomag, amely rangidős és felelős a mezőt
érő rontó folyamatok észleléséért, kivédéséért és semlegesítéséért. Ahhoz, hogy ennek a
feladatnak meg tudjon felelni, nagyon nagy tisztaságúnak, nagyon nagy reflektálóképességűnek, szó szerint szeplőtelennek kell lennie, mert csak ez esetben képes a mező
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keresztmetszetén áthatoló, a mező rendezettségét rontó nagy lendületű részecskék támadását
észlelni és visszaverni. Ehhez nagyon nagy rugalmasság is szükséges, hatalmas tűrőképesség,
szimmetriaérzék, és rendkívül magas belső szimmetria. E lélekbuborék-pár, valószínűen
három tagból áll. A szülők genetikai anyagát tartalmazó, sokszorosan töltött buborékpárból,
amely a fogamzáskor alakul ki. Feltételezhető, hogy e buborékba préselődik a fogamzás
impulzusában elhalt, receszívé tett lappangva öröklő tulajdonságok sokkal kisebb
energiaszintre bontott alrészecskéi, és egy szentlélekként ismert részecske (csomag) költözik a
fogamzási térbe a két ellenkező töltésű buborék közé épülve. E három anyag, a szülői genom
keverékének a környezeti fejlődéssel korszerűsített, a fogamzási térállapotokat,
erőviszonyokat is rögzítő keveréke. A három anyag keveréke, az általa alapított, óvott,
fejlesztett mezőben kezdeti feltételeket meghatározó áramlási mintát, reflektáló mintát képez.
(A harmadik buborék nélkül a rendszer nem működőképes, nem fejlődhet életté.)
E Szent lélekként egyesülő buborékok, a nagy felnőtt mezők (talán a csillagok) belsejében
kerülnek a már nem elég szimmetriában lévő anyagokból lebontásra, a mezők tisztító tűzében,
az emésztő rendszerének a poklában megtisztításra, ahonnan az együttváltozó térbe, a
mennyországba kerülhettek, és onnan épülhettek a fogamzó-térben lévő örökítő anyagba.
A kezdeti buborékok, az őstöltések, a szaporodó pár örökítő anyagával, és a térségbe a
szaporodás, a fogamzási pillanatában bekerült kisebb energiaszintű idegen anyaggal, a szent
lélekkel (lélekbuborékokkal) keveredve egy új mező kifejlődését lehetővé tevő, nagy kezdeti
energiatöltésű genetikai anyagkeveréket, áramlási mintát képeznek. E minták határozzák meg
a környezetben lévő neutrális részecskék megperdülését töltötté téve párba és anyagba
épülését, ez alapján fejlődnek ki a mezőt felépítő részecske generációk, utódok és a genetikai
leágazások. Az áramlási (torlaszmintát) képező, lélekcsomag belsejében egyesült
alszerveződések betanítják a kezdeti ismereteikkel a leszármazóikat, amelyek az
időprogramot is meghatározó minta alapján a környezetben száguldozó kis energiaszintű
neutronok töltötté tételével létrehozzák a szervezet DNS leágazásait, a későbbi struktúra
kezdeti arányait. Az 51. ábrán bemutatottak szerint a mintának ütköző neutronok töltöttekké
válnak, és nagyon gyorsan felépítik, felszaporítják a mikrokozmoszi minta változása által
meghatározott struktúrájú élőtömeget. Az egyre nagyobb egyedszámú részecskemezők
sokgenerációs családjaiból kifejlődő, egyre nagyobb energiaszintű, különböző feladatokra
szakosodó együttműködő élőközösségek, kolóniákba, sejtekbe, szervekbe és nagyobb
egységű társadalmakba szerveződnek. A közös energiarendszerbe szerveződő, együttfejlődő
részecskék sokadik nemzedékei együttesen létrehozzák a náluk sokkal bonyolultabb élő
lényekként időben változó emberi individuumokat. A kicsit másképpen, más tudásörökségű
(áramlási, fejlődési minta) alapján szerveződő részecskék által megtanult folyamatok más
lényeket építenek fel, amelyekben azok életfolyamata alatt a leszármazóik szimbiózisban
együttműködnek.
Tehát az elismerten élő anyagba szerveződött élőmezők, a viszonylag kis belső azonosság és a
sok belső ellentét miatt nem túl nagy kötőerővel összekapcsolódó részecskéik ellenére azért
képesek ellenállni a környezet bomlasztó hatásának, mert a környezeti változások információs
energiaszintű előhírnökeit észlelve a hatás tényleges megerősödése előtt szereznek tudomást a
később (megismerhető, kiszámítható, vagy megbecsülhető valószínűségű) várhatóan
megerősödő veszélyről. A lélek, a belső tanácsadói, az információs energiaszintű
részecskéinek a tanácsát is figyelembe véve, képes a megértett és már beazonosított veszélyre
hatékony ellenhatást szervezni, a rontó jellegű hatásokat a mezők külső határfelületeihez
érkezésükkor, jelen idejű változásban lefékezni. A lélek, tehát folyamatosan a jövőről szóló
információt kap, amelyet ha nincs időzavarban képes megfelelően hasznosítani.
Ha magas szintű a lélekbe épült részecskék megértési és az esemény feldolgozó képessége, és
nincsenek teljesen leterhelve, akkor a lélekhez közelálló gyermekeinek, a nagyobb
szimmetriában álló leszármazotti részecskéknek a végrehajtási utasításokon kívül bővebb
információt, a megértést eredményező folyamatos tudatfejlesztést is adhat.

152
Moetrius tudati fejlődése valószínűen annak a következménye, hogy benne a lélek hatalmas
nyugalomban, nagy időszimmetriában van, amelytől képessé vált a környezetében történő
változások lényegeit, összefüggéseit és tendenciáit, a várható folyamatok fejlődési
lehetőségeit, még azok tényleges megerősödése előtt, jelen időben megérteni.
Az író lelke tiszta, nagy érzékenységű tükör, amely a felismert rezdülésekre, a megértett folyamatok
felismerésére megtanította az írót alkotó részecskék leszármazottait is. Moetrius tudata tehát
kitágult, egyre nagyobb lett, amellyel képessé vált a környezeti valóságlehetőségek, kisebb
részleteinek, a nagyobb felbontású, sokféle aspektusából szemlélt, ezért jobban megértett, a mélyebb
és összetettebb, a felszíneken láthatónál sokkal többdimenziós valóságok objektív (szubjektív)
észlelésére is.

E lehetőségre az emberiség többsége képes, ha az időzavarból kikerül, ha időt és
lehetőséget ad magának és embertársainak a tudati fejlődésre, a nagyobb mélységű
valóság megismerésére. Erre csak akkor van szükség, ha az ember a környezetváltozás
reagálásában valamit elront, ha valami olyan sorsforduló, következmény közeledik, amely
kivédésére a kitágult tudatú emberek megértése szükséges. Az emberi lelkek sokmillió szálon
fűződnek egymáshoz, a lélekhúrjaink a környezettel és világunk valóságával összefonódtak.
Az emberi társadalom, valamit elrontott, valamit elértett, nem megfelelően cselekedett, és az
őt is eltartó, neki környezetet biztosító, összetettebb szerveződés, Gaia, a Föld nagyobb
energiaszintű szimmetriáját megsértette, tönkretette. A sors az emberre kemény feladatot bízott.
Tény, hogy az emberi társadalom nem jól illeszkedett be az életpiramis fraktálrendszerébe, az
emberekből kifejlődött társadalom kollektív tudata nem jó felé fejlődött. Az ember nem értette
meg a helyét és a szerepét a nagy rendszerben, és az együttműködés helyett az ember túlzott
hegemóniába került. Az életpiramis fennmaradásának, a megőrzésének és az egyenletes
energiaelosztás segítése helyett, annak az egységét, természetességét megbontottuk, a
természetes életáramlási, életszerveződési folyamatokba túlzottan beavatkoztunk.
Ha egy élő szerveződés eljut a fejlődése csúcsáig, és tudat alatt lévő lelke, észleli a hanyatlás,
az egyensúlya romlását, az elmúlás veszélyét, ösztönösen a genetikai információ örökítéséről
fog gondoskodni, a kialakult genetikai variáció túlélése, megőrzése fogja irányítani a
cselekedeteit. Ez ösztönös, a lélek által vezérelt cselekedeteket vált ki, kívülről megszépül,
csábítóvá válik, és szaporodási ciklusra készteti a környezetében erre fogékony, hasonló
energiaszintű, más nemű, őt a kialakult aszimmetriájában helyrehozó, kiegészítő
szerveződéseket. Gaia szaporodási ciklusa már régen megkezdődött, amely természetes
folyamat, de a hegemóniába került ember, ezt idő előtt váltotta ki, elrontotta az életterének a
szimmetriáját. A következmények miatt Gaia ellenhatásra készül, a szimmetriája javítására és
a még sikeresen működő genetikai örökségének az átmentésére.

A szabad akarat?
A gondolkodás és a saját megoldás keresése, a saját akarat is kényszer következménye:
Lásd Gazdag László e témájú dolgozatait. Az észlelt és megértett egyensúlyrontó változás, minden
tudatos, (ösztönös) lényt, védelemre, felkészülésre és ellenhatásra késztet, a rendezettséget
rontó következmények elhárítására. A veszélyeztető hatást a szervezet sok részecskéje
észlelheti, és időben sokkal előbb jelezheti. A kivédési lehetőségek ezért az észleléstől függő
szubjektív javaslatokra épül, amelyek statisztikai eredője adhatja meg a magasabb
energiaszinten szűkebb, a jelenben már csak igen – nem, fekete fehér anyagi valóság döntési
lehetőségeit. A feladott elképzelések zöme csak illúzió marad, megvalósítatlan elképzelés,
amely megreked az ötlet vagy a kezdetleges kiviteli terv állapotában. A valóság, az objektum
a sikerrel megvalósított tervből készül. A szabad akarat csak a megoldás keresésére
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vonatkozik, a gondolkodási minták, az illúziók és az elképzelések kialakítására. Az
anyagfejlődés már következmény, a saját és a mások általi közös akarat, a megvalósított
gondolat következménye, a valóság e kényszer anyagi eredményben megjelenő sikereredője.
A környezethez való sikeresebb alkalmazkodás igénye a környezetfejlődés által kiváltott
kényszer. Ha nem működik valami elég jól, ha nem jól mennek a dolgaink, változtatni kell a
környezetünkön, a bennünket eltartó, fenntartó folyamatokon. Ez a kényszer vezet a
gondolkodáshoz. A megoldások keresése a részecskéink gondolatában fejlődik, az ő
gondolkodási mintájuk meghatározza a fejlődés lehetőségét, az anyagi világ lehetőségeinek a
kialakulását. A helytelen gondolkodási minta, hibás anyagi struktúrákat hoz létre, a
hibás gondolatfejlődés eltorzuló valóságot eredményez. A gondolkodási mintaváltásra
ezért van szükség. Az anyagi valóságunk a statisztikai megerősítést kapott többségi
részecskegondolatainkból épülnek fel, és ha ezek eltérnek a tényleges valóságtól, a felépült
lokális valóságunk is el fog térni a környezet kényszere által meghatározott szükségestől. Ez
feszültséget gerjeszt, rossz világot épít!
A Paradigmaváltás ma már életben-maradáshoz szükséges kényszer!
A gondolat, mindig egészen kicsi energiaszinten, a felvetődött problémára adott válasz
lehetőségeként, a jövővariációk valamely alacsonyabb energiaszinten (korábban és kicsiben)
már bevált ötletéből, a kicsiben sikeres, (időben előbb kifejlődött) megoldási minta
jóváhagyásából származik. Az elfogadott és megvalósított gondolt befolyásolja az áramlási
mintát, a programot, és ebből épül a visszahatás nagyobb energiaszintű megtestesüléssé,
anyagváltozási folyamattá, vagy/és anyagi termékké, hasonló mintázatú
részecskeproduktummá. Az anyagi világhoz hasonlóan a felépülő dolog a készülése
(megvalósítása) közben kikristályosodik, kiforr. A terv még többnyire tiszta elméleti cél, mint Lenin célja - amelyet azonban a környezet által közben változtatott és ezzel szűkített
lehetőségek eltérő gyakorlati megvalósulásra, (a jól eltervezett kommunizmust, elfuserált
szocializmusra) módosítanak. A kisebb energiaszintű gondolati alkalmazások, a megvalósítási
lehetőségek variációjából kiszűri az elme az alkalmasabb, a kisebb fraktálszinten (a mi jelen
idejű, nagyobb tehetetlenségű változásunkhoz képest a jövőben történt) már bevált
megoldásokat, majd a hibák és gyenge pontok kiküszöbölésével egyre jobb minőségű, a
környezet rontó hatását megváltoztatni, javítani képes termékké fejlődik. A termékben már
nemcsak az anyagi struktúra épül, hanem az a kezdetben kicsi, a dolgot elindító szellemi
energia, ötletminta, terv is sokszorozódik, amely aztán a sokszoros megvalósításnál a
sejtekben másolási tervként is szolgál. A kettős könyvelés a kettős mintarendszer ezt a célt
szolgálja. A kettős minta a cél ellenőrzését segíti, a pontosabb megvalósíthatóságot, és az
ellenőrzési lehetőséget is tartalmazza. Ha a két dolog nem egyezik, az eredeti tervtől eltérő,
akkor az eltérésből az egyik tömegnövekedése a sikeresebb változatnak bizonyuló marad
dominánsan megvalósuló. Előbb volt az ige. Ez a terv, a gondolat, a cél. Ez alapján már
hihetőbb, hogy az Isten, a változóképesebb lényeket alkotni ötletét, a megvalósítás
felismert technikája segítségével, matériával ruházta fel, folyamatosan (kicsi periódusokban)
változó anyagi struktúrába öltöztette. A szellem, a gondolat termék eredménye ezzel az
anyagban és az életben megtestesült. E termék, az élet fejlesztése folyamatos, amely a
szakaszos evolúciós életciklusokban, mikro és makroevolúciós folyamatban, a nagy
azonosság, és az együttműködés egyenrangúsága felé fejlődik.
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Az időzavarról:
Egy reggeli rádióműsorban hangzott el:
Kimegy a paraszt a fiával szántani. Egész napi munka után otthon megkérdezi a fiát, hogy mondja
el, hogy mit tettek aznap? A fiú azt mondja: megöltem 10 mezei egeret, az apám szántott. Az öreg
megszólal: Nemcsak szántottunk, hanem gyalogoltunk 30 km-t, megszámoltuk a barázdákat, és
végiggondoltuk a földdel való következő teendőket.

Ha a lassabb változási ritmushoz szokott parasztnak elég ideje van gondolkodni, csak idő
kérdése hogy kiokoskodja a felvetődött problémákra a megoldásokat, hogy gondolkodóvá és
bölcsé váljon. Az eltérő környezetben, a perifériákban élő lények nem okosabbak vagy
butábbak, csak az evolúciós fejlődésben előrébb vagy hátrébb járnak, csak a környezet
igényéhez alkalmazkodott az észlelési és feldolgozási mechanizmusuk, és annak megfelelően
gyorsabbak vagy lassúbbak a reakciójuk. Ha elég időt ad a természet, vagy a másik ember
által folyton módosított körülmények nem kényszerítik a saját feldolgozó képességeinél
gyorsabb változásra, minden lény elboldogul, megtalálja a helyét a nagy életpiramisban.
Az időzavarba kergetett ember gondolkodása és megoldása hiányossá, hibássá válik.
A legokosabb ember is hibázik, ha időzavarba kerül, és a legerősebb ember is egy kis lökéssel
ledönthető a lábáról, ha előtte szakadásig fárasztották, és felesleges munkákkal elvettek az erejét. A jól
úszó is megfullad, ha sokan húzzák a víz alá, és a súlyemelő is megszakad, ha csak egy grammal is
többel terhelik, mint amennyi a terhelhetősége.

A gondolkodás, az esemény és probléma feldolgozás is a fejlettségtől, és a képességtől is
függő. Bármely gyors feldolgozó-képességgel rendelkező ember időzavarba kergethető, ha a
feldolgozandó, megértendő dolgokkal túlterhelik, azaz több feladattal, problémával terhelik,
mint amennyi a saját feldolgozó képessége. Ma ilyen elromlott világban élünk!!

Az emberi nagyság ott kezdődik, ahol megértik az energia és az idő értékét, a
másság és a környezeti eltérés elfogadásának a szükségességét.
Az emberiség időzavarba kergetése éppen olyan ember és társadalomellenes, a
mindenség és az életellenes bűn, mint a vagyon elleni lopás, a tulajdon és az élet
megkárosítása.
A személyi idő megkárosítása, a felesleges idő és felesleges dologgal terhelés, az időzavarba
kergetés bűntett, amely a véges idővel rendelkező, anyagi életet élő emberek életének túl
nagy részét veszi igénybe, lopja el annak a megkérdezése, jóváhagyása nélkül, az időzavart
okozó hasznára. Néha még ennél is rosszabb, mert az emberek egy része úgy okoz másnak
időzavart, rosszat, hogy abból neki semmi haszna sincsen. Ez tudattalanul is bűn, de tudatosan
okozva legalább olyan gaztett, mint a szándékos élet elleni bűn, a szándékos és tudatos rossz
okozása.
Tudatosítani kell, hogy a személyi idővel, a személyi terhelhetőséggel való visszaélés olyan
bűntett, amely megnevezendő és büntetendő. Az emberi evolúció időzavar felé fejlődése
zsákutca, a túlzott verseny, az ellentét felerősödése a rendezett életfolyamatok ellen hat.
Nem a bolygótéri változás gyorsult fel, hanem az ember gerjeszt önmagának és környezetének
követhetetlen tempót. A dolgok rendezettsége romlott el, az időzavar a káosz, az irányadás
hiányának tudható. Az elveszett megérthető nemes célok, részecsketömegek által is követhető
alternatívái megadhatják a szükséges rendezettség irányát, a társadalomfejlődés lehetőségeit.
Az erőltetett fejlesztésre, az emberiség egymás ellen való összekeverésére, kijátszására nincs
szükség, a fejlődés jobb, ha a környezettel nagyobb összhangban marad. A korábbi evolúciók
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termékei sokkal sikeresebben, évmilliókig fennmaradtak, sok változatuk ma is alkalmasabban,
több millió éve kiegyenlítetten és sikeresen változik, fejlődik. Még a flemingek is jobban meg
tudják oldani a túlszaporodás problémáit, az ember azonban feléli az életterét, a jövő
lehetőségét. Kína, kivételes jó példát mutat, de kérdés hogy nem késett e el?
A fellazult jogrendszerű, erkölcs és morálcsökkent társadalmunkban a jog és a bűn fogalma
összefolyt, összekeveredett a lehet és a megúszommal, és a nem tudnak utolérni, vagy a
kivédhető a kapcsolatrendszerrel – a kéz kezet mossal. A jog tisztasága, miként a jó és a bűn
tisztasága, a szabad és a nem szabad elkülöníthetősége lecsökkent, a személyi szabadság
fenntartása, az alapvető jogok biztosítása érvényesíthetetlenné vált. Az önazonosítás, a jó és a
rossz felé haladás összekuszálódott, a káosz tombol, Lucifer elégedetten élezi villáját.
Amíg az erő és a hatalom dönt az ész és a szív helyett, a mélyen lecsökkent szimmetria nem
állhat helyre. Az egyensúlyt csak a magasabb erkölcsi szimmetriájú egyedek, hatékony
gazdasági háttérrel támogatott felelős szövetsége állíthatja vissza. Az ego egy kényszer, amely
a megértés és a megismerés hiánya miatt alakult ki. A tudati fejlődés egymást nem kihasználó
szerveződések egyenrangú egyedeiből sikeresebben együttműködő társadalmakat kovácsol.

A tudat kitágítási lehetősége, a meditáció és a stressz:
Az információt szállító részecskék, kölcsönható folyamának a csökkentési lehetőségei:
Ha az élőmezőkön átáramló információ, azaz változtató képesség érvényesülése, az
időegységre jutó értéke tartósan túl magas, megközelíti a feldolgozó képesség határát, akkor
az élő szerveződés tartós gerjesztésnek és ezzel folyamatos feszültségnek, stressznek van
kitéve. Ez a stressz a szervezetben gerjesztő hatást kiváltó energia túl nagy áramlásának,
folyamatosan túl magas feszültségen tartott, túl sok változtatásának a következménye. (A túl
nagyot a feldolgozó képességhez kell viszonyítani). Ha az átáramló energia a teljes szervezet
feldolgozó képességét igénybe veszi, az nem képes az egyes, pl. a létfontosságú részeket
kiválogatni, semlegesíteni. A túlterhelés ilyenkor tartóssá és általánossá válhat, amely az adott
személy (mező) esemény-megértési, folyamatba rendezési lehetőségeit veszélyezteti. Ha az
átáramló gerjesztő (változtató) információs energia egy részét a legfontosabb szervezeti
rendszerektől, a rendezettség fennmaradását biztosító szervekről el tudjuk terelni, akkor
azokra ható változási nyomás csökken, a rendezettség magasabb szinten megmaradhat.
A folyamat talán az árvízhez hasonlítható a legkönnyebben. Ha az időegység alatt lefolyó víz,
(átáramló hatás) túl naggyá válik, akkor a feszültség szint, a folyadéknyomás túl naggyá válhat. Ha
a folyóágyból, a rendezettséget biztosító főcsatornából eltereljük az átáramló hatás (víz) egy részét,
akkor a nyomás és folyadékszint, a szervezetben a stressz csökken.

Míg a fiatalabb korban azzal tehermentesül a lélek, hogy a környezet rossz irányú
változtatásának jelentős részét az utódot védő szülői mezők határfelületei, gondoskodása
kivédi, addig a tudatos meditáció, az észlelések és a kölcsönhatás tudatos elterelésével, és a
kölcsönható információk egy részének az elutasításával véd. Az ingerszegény környezetben
ez lehetséges, a túl sok gerjesztést adó környezetben ez életmentően szükségszerű. A belső
feszültséget a túl sok gerjesztés okozza, amely jelentős részét a túltáplálással, a túl sok féle
hatóanyag bejuttatásával és a túl nagy környezetváltozással kényszerítjük ki. Ha a túlgerjesztő
hatásokat csökkentjük, az immunrendszerünket megerősítjük, lecsökken a belső feszültség, az
a többlet, amely az élet szolgálata helyett az életélvezet címen az életesélyünket lerontja.
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A tudatos meditáció szerepe itt válik megérthetővé. Ha a létfontosságú rendezettséget biztosító
főcsatornát, a fő információ-feldolgozó egységet, a jövőt értő lelket és a múltat ismerő sejteket, a
tudatot, a külvilágból a szerveződést érő felesleges hatások kikapcsolásával, elterelésével,
elutasításával tehermentesítjük, akkor lényegében az átáramló hatások tudati csatornáit változtatjuk
meg. A tudatos meditációra mindenki képes. A gondolkodásra kényszerítő információ átbocsátás
növelésének a lehetősége a bekapcsolt tartalék, a kevésbé fontos dolgok elutasítása és az elterelő
csatornák megnyitása, nagyobb terhelése.

Feltételezhetően úgy működik ez a mechanizmus, hogy a tudat tágítása a mezők határfelületét
védő részecskéit távolabb tolja egymástól, megnöveli a hatásrést, az időrést, és a változást
okozó információt hordozó részecskék kevésbé sűrűsödő jelentős részét kölcsönhatás nélkül
átengedi. Ha nem avatkozunk a folyamatokba, ha nem állunk ellen a környezet minden
sodrásának, lehet, hogy jobban sodródunk, de a kevesebb impulzus miatt a mezőnk részecskéi
sem porlanak el idő előtt. Ha az időegységre jutó impulzussűrűség lecsökken, ez sokkal
kevésbé terheli a rendezettségi központot, mert az elterelt csatornákon az átáramlás sebessége
magasabbá válik, és ezért a feszültség az egész szervezetben, a létfontosságú mostanra
reagáló tudatban is csökken. Ilyenkor a lélek és a tudat is megnyugszik, az időzavar megszűnik.
Ezek a csatornák olyan megnyíló tartalék kanálisok, amely a gátak mögé engedett, a stresszt
okozó árhullám gyors levonulását segítik. A környezet hatása nem csökken, csak a szervezet
kölcsönható-képessége változik. (Valójában a be nem avatkozás miatt kevesebb kölcsönható
impulzus történik, és a környezet terhelése is csökken). Feltételezhetően a folyamatban a
határfelületeket alkotó, egymástól viszonylag egyenletes sűrűségre lévő részecskék közötti
távolság, az áteresztő keresztmetszet vagy az ellenható részecskék sűrűsége, a megérzett
hatást közvetítő részecskék méretétől függően megváltozik. Ha a nagyobb áteresztőképesség a
cél, az átáramló keresztmetszet is növekszik, a szervezet részecskéiből álló a potenciálgátak
ellenállása ilyenkor valószínűen csökken, vagy jelentősen besűrűsödik, a nagyobb
energiaszintű (méretű), információs energia elutasítására. Moetrius azt is feltételezi, hogy a
lélek, a szervezet részecskéiből álló mezőt védő részecskéknek a kibocsátott frekvenciáját, az
ellenhatás ritmusát, az egymást követően kibocsátott részecskesűrűségét változtatja meg.
(Elképzelhető, hogy ez a kazán fűtésétől függő, azaz azért megy fel a pumpa, ha valami sértőt
érzünk, mert a belső nyomás megváltozik, és a nagyobb beáramlási terhelés miatt a lélek több
részecskét enged át, küld a tisztítótűzbe. Az anyag ott megtisztul, megedződik, és a hatás
visszaverésére képessé váló, irányíthatóbb kis részecskékre bomlik.).

A szerveződésen kevés változtatással, kevés kölcsönhatással átáramló részecskék alacsonyabb
energiaszintűvé váló kölcsönhatását, azaz a környezet változásának, és változtatásának egy kevésbé
fontos részét, a csak magasabb energiaszintű változtatásokat észlelő tudatban nem észleljük. A
változtatások kisebb energiaszinten, kisebb lendület átadással létrejönnek, amelyeket az
alacsonyabb energiaszintű részecskéink észlelnek, de a feladott észlelések, kölcsönhatások
egy részének az elutasításával, az információs energiafolyam csökkenése miatt a tudatosan is
észlelt és ezért megértett hatások mennyisége csökken.
A kevésbé fontos információkat nem adják fel a fontosabb ügyekkel foglalkozó kormányzathoz!

Térjünk vissza egy periódussal a korábbi információhoz, a csillagközi teret kitöltő élő anyag
más aspektusból megközelített bemutatásához. Az energia és a változtató-képesség, az élő
információhordozókkal terjed, azok által szállított pletykaként továbbítódik, amely logikai,
materialista és kreacionista aspektusokból is megérthető folyamattá módosul.
Az Internetre tett anyag első része itt befejeződik, a második részt külön kell megnyitni, de az
olvasás segítésére a tartalom és a képjegyzék mindkét rész végére bemásolásra került.
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124.
124.
125.
127.
128.
130.
130.
132.
137.
138.
143.
143.
145.
145.
148.
149
163.
174.
176.
177.
178.
182.
191.
195.
197.
215.
216.
218.
222.
240.
244.
245.
248.
252.
254.
256.
256.
264.
264.
264.
266.
267.
268.
268.
269.

162
105. ábra
106. ábra
107. ábra
108. ábra
109. ábra
110. ábra
111. ábra
112. ábra
113. ábra
114. ábra
115. ábra
116. ábra
117. ábra
118. ábra

A sokrétegű részecskemező szféráinak a hőmérséklete
A töltéspárok pályája és a nemiség közötti összefüggés ábrája
A határrétegek és határfelületek életszakaszai és a periódusok
Egy periódus fejlődési lehetőségei
A periódusvégi folyadékállapot lehetőségei
Az életszerű változásra alkalmas tartomány
A határfelületek és az áramlás sebességváltozása
Az időzavar és a káosz nemlineáris összefüggése
A Jupiter üstökös-felhője
A szent kereszt és Armageddon szórási sávja
A periódusos rendszer energiaszint-változása
A sűrűségi sorrendbe helyezett fejlődési periodikus rendszer
A fraktálrendszer összeépülési törvényszerűsége
A Föld neutrális pontjai és a gravitáció változása

269.
272.
279.
280.
280.
283.
284.
287.
289.
291.
314.
315.
318.
328.

Az anyagba szerveződő ionos élet különböző fejlettségű változatai: Az első képen gránit gumó, a
másodikon nagyobb azonosságú rézérc, a harmadikon kezdetleges kovalens korpafű spóra
keresztmetszete látható. A negyedik kép a kovalens szerveződésű páfrányt mutatja be. Az 5. kép, a
Mars nagy vörös foltját ábrázolja, az utolsó megtermékenyítéskor becsapódó részecskemező
beérkezési helyét, amelynél a beérkezett új részecskék beáramlási zónája található. Ezzel
valószínűen szimmetriát képez a Marsi Mount, a nagy vulkán, amely e részecskék kiáramlási
zónájának tekinthető.

Ez a könyv irodalmilag, nyelvezetében, stilisztikájában nem sikeres, nehéz nyelvezetű,
nyakatekert, de a könyv előnyei másban mutatkoznak meg. Míg a legtöbb könyv a
szerkezetében, a részletek felfedésében, lineáris felépítési rendet tartalmaz, e könyv más.
Nem a részletekről, hanem az összefüggésekről szól, és ezeket nem lineárisan rendezi az író,
hanem periodikus körfolyamatokban, az összefüggési lehetőségeket többször körbejárva, azok
eltérő aspektusait is bemutatva. A könyv olyan létkérdésekről szól, amelyekre az emberiség
eddig nem, vagy csak ritkán és részben találta meg a választ, de amikor megtalálta, nem mert
a feltárult összefüggésekkel szembenézni.

