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Előszó

A különbségből fakadó változás.

A könyv az ASPEKTUS könyvsorozatban feltárt univerzális természetismereti életszemlélet,
életfilozófia folytatása, amely a létről, az evolúció kialakulásáról szól. A létezés azonban
végtelen történet, amelyet részben félreismertünk, amely nem köthető megismerhető
kezdethez, és nem ismerhetjük meg a folyamat végét. Az anyag és az élet egymásra utalt
felépülését, fejlődését és időnkénti visszabomlását az egyoldalú materiális életszemlélet miatt
nem értettük meg. Az író a megszokottól eltérő, más aspektusból mutatja be azt a több
életsíkon párhuzamosan változó valóságot, amelyet az üzenet küldője a tudomására hozott, és
kísérletet tesz a kapott információ hagyományos logikai rendszerbe szerkesztésére. A könyv
csak provizórikus leírat, amely a komplett, egymással összefüggő természetismereti anyagnak
csak töredék része, de a rendelkezésre álló idő hiánya miatt a kézirat stilisztikai, logikai
rendszerezését, a minőségi javítást a szerző az olvasókra és az utókorra bízza. Az anyag és az
élet hagyományos logikai megközelítésétől lényegesen eltérő anyagot, - egyéb alapok hiánya
esetén - csak az fogja teljes egészében megérteni, aki elolvassa az egész sorozatot, aki felépíti
magában az élet és a környezet Moetrius által bemutatott vetületeit.
A könyv anyag alapja, az Aspektus könyvsorozatban is feltárt, bemutatott természetismereti
összefüggésrendszer, amely nem az általunk megszokott hagyományos ismerethalmozás
szerint épül fel, hanem az élőrendszer, analóg, de egyidejűleg több szálon fejlődő-bomló
szerkezete szerint. Az élőrendszer nem csak a tudat által eddig megismert, egymásra halmozott,
irány és cél felé haladó információ következetes rendjében épül, hanem az élet valós
eseményrendje szerint, az azonos időben de eltérő és ellenkező fejlődési irányba is épülő –
bomló, egymást rotációsan inverzben kiegészítő, periodikus váltódominancia szerint. A könyv
nemcsak a nyelvezetében a stílusában és irodalmilag szokatlan, hanem a tematikájában is más,
amely a tudományos kutatás által feltárt ismereteken kívül a logika által diktált, felismert, az
élet működésével igazolt összefüggésekre, és az érzésvilág által átadott térismereti
információkra is épül. A tér természetét és az életszerveződés rendjét bemutató anyag azonban
olyan hatalmas, hogy az Aspektus eddig elkészült tíz könyve (primer szerkesztésű kézirata) is csak
vázlatosan képes bemutatni a valós életfejlődés menetét, amelyet nem lehet egy könyvbe
besűríteni. Mózes könyvei, az Ó és az újszövetségre alapuló szentírások, az egyiptomi
piramisokba vésett ismeretanyag, és a Védikus irodalom is sok kötetben próbálja bemutatni a
tér és az időháló életszerveződési szabályoknak megfelelően változó, létrehozó szerkezetét,
amelyben az időben változó anyag általunk is megfigyelhetően változó életbe fonódott. A
könyv nemcsak egy életszféra már részben általunk is ismert eseményeit, a tér és az idő egy kis
szeletét tárja fel, hanem az élőrendszer eddig nem értett, vagy nem publikált, de életet segítő
összefüggését, az élet időben változó hálóját, és a természet azon bölcs megoldásait is
bemutatja, amelyeket - az együtt élni és egyenrangúként, együttfejlődni természeti szabályt
megsértő, - a túlzott differenciálódás felé fejlődő élőrendszer a tudati és a törzsfejlődésében, az
evolúcióban követni kényszerül. Az Élet és valóság az élet kialakulását és a TUDAT és a
LÉLEK egymáshoz képest az energiaszintjében és a ritmusában eltolt inverz fejlődését, és a
szükségszerű együttműködését mutatja be, amely elvezetett a változó VILÁG irányítójának,
az életet szervező, irányító legnagyobb energiaszintű KOZMIKUS tudat létezésének és
működésének a megértéséhez, amelyet MINDENHATÓ ISTENKÉNT ismerünk.
A könyvet ajánlom a gondolkodóknak, az elmélkedőknek, a változási információt kapott
elbizonytalanodóknak, és ajánlom a lila aurával (magas egyensúllyal) vagy szuper aktivitással született
új generációs nemzedéknek, akik az Istentől kapott eredendő tudás miatt hamarosan megértik a
leírtakat. A könyv, mint az Aspektus könyvek, sok a megszokottól eltérően rendezett, a jövőből
származó információt tartalmaz, amelyet egyesek csak a tudatfejlődésük későbbi állapotában értenek
majd meg, de a jövő érik és az általános tudatfejlődést kiváltó esemény, az idő és a trend változása
elkezdődött.
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Aspektus 11

Élet és valóság
Szokatlanul nehéz bevezető:
Tény, hogy, a kezdeti különbségből, - amelyet a differencia első kialakulásaként ismerünk, - valamikor,
meghatározhatatlan idővel ezelőtt változás fakadt, amely egyszerre kétfelé fejlődő, de
egymással inverz szimmetriában, fordítva változó kezdeti folyamatot indított el.
A különbségből változás fakadt, és a kialakult változás létrehozta a saját ELLENHATÁSÁT, a
változás érzése létrehozta a változás a bizonyosságát, az érzésnél nagyobb energiaszintű tudást
és ezzel a változás a szimmetriához kötődött.
A természet rendszere a környezetbe, a térbe és az időbe zárt rendszer, amelynek az eredő
értéke, a pillanatnyi állapota valamikor, a kezdet pillanatában rögzítésre került, és ehhez az
értékhez, állapothoz viszonyítva e térben keletkező bármely állapot változás, más, ellenkező
értékek hatáseredőjének a kialakulását eredményezi. A természet erői, csak szimmetriában
változhatnak, a jó irányú változást, azonos mennyiségű rossz irányú változás egyenlíti ki, és a
rossz irányú változást, azonos mennyiségű jó hatású következmény ellensúlyozza. A
természetben az ősidőkben elkezdődött változás kezdeti időpontja nem határozható meg, mivel a
változás kezdetekor még nem volt idő, nem volt folyamat, és ismeret hiányában nem volt
mihez viszonyítani a kialakult állapotot, az eltérést és a ritmust. Helyesen állapítjuk meg a
változás és az élet eredetét, ha a kezdetét az Örökké valóság kezdeteként, időben
meghatározhatatlan eredettől származtatjuk.
Két lehetőség van az egymáshoz kötött jó és a rossz, a fiatal és az öreg, az erős és a gyenge
stb. együttváltozó, egymást kiegészítő dimenzió-párok viszonyára. Vagy keveredve egymással
kölcsönösen kompenzálva kiegyenlíthetik egymást, a jó és a rossz ez esetben nem jut el nagy
eredő értékig, és átlagos eredőbe épül, vagy elkülönülve egymástól lineáris hosszú jobb életet
élve, nemlineárisan változó rövid, de nagyon rossz véggel kiegyenlíteni a szimmetriahiány
miatt utólag mindig kifizetendő számlát. Az időtlen időktől folyó élet már valamennyi
változási lehetőséget sokszor kipróbálta, megismerte a rosszat, az átlagost és a jót is. Az élet
az evolúció egy kezdeti részében megkísérelte hidegfúzióban összekeverni, egymással
vegyíteni a rosszat és a jót, megkísérelt tartós, de kiegyenlített szeretetben fejlődni, de nem
sikerült e fejlődési irányt az elvárásokkal teljesen összhangba hozni, valami hiba került a
megoldásba. Más evolúciós fejlődéseket is kipróbált az élet, amelyben megkísérelte a jót
lineáris életfolyamatra hozva elválasztani a rossztól, de e megoldás sem tetszik az élőknek,
mert a jótól elkülönített rosszt utólag nem szereti felvállalni a jót már megélt, megszeretett és
másoknak a rossz átélésével még tartozó élet. Az élet rendszeresen megsérti a Mindenség, a
természet, az életet fejlesztő Isten törvényeit, azt a szerződés, amelyben vállalta, hogy az életre
kapott energia kölcsönt az utódainak idejében és pontosan visszafizeti. Csak a pontos fizetés
teszi lehetővé az élet viszonylag lineáris körforgását, a mindenkinek lehető legjobb rotációt,
amelyre alapul az élőrendszer. Ha e szerződés sérül, a lineáris élet lehetősége sérül, és a szelíd
idő elfajulva vad nemlineáris vágtába kezd. Az időnk rohan és nemlineáris események
fejlődnek a környezetünkben.
A kezdeti egyenlőségben valamikor csekély különbség keletkezett az addig homogén tér
kitöltésében, és a természet szabályai a kezdeti különbség változásának a tapasztalataiból
fejlődtek ki. A kezdeti tér valamikor nagyon homogén állapotban lehetett, amelyben az idő és
a változás csak nagyon kicsi eltérésben lehetett jelen, de e kicsiny kezdeti eltérés növekedése
nélkül a mai valóság sem fejlődhetett volna ki.
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A tudatnak nehéz megérteni, hogy a nullának tekintett átlagos értékből hogy alakulhat ki olyan
különbség, amely a nullánál is kevesebb része mellett létre hozhatja a sokkal több anyagot.
Erről az alapállásról megközelítve a tér és a negatív tömegérték nehezen érthető meg. Ha
azonban változtatunk a tér alapállapotának a nullának elképzelt értékén, és azt mondjuk, hogy
ez az átlagos érték nem nulláról, hanem 1-ről indult, és a változás valós közös de egy térben
kezdődött, akkor ebből a valós értékből elkülönülhetett az egynél kisebb, de még pozitív
értékek halmaza, az egynél nagyobb értékek halmazától. Ez esetben az egy értéke is lehet
tetszőleges, ha az akár a mínusz 50. hatványára is bontható, de ez esetben, ha az egy valós
érték, akkor a mínusz 50. hatványa is valós de kicsi értékkel és pozitív tömeggel rendelkezik.
Fordítsunk egyet a valóság értékrendjén, és a legkisebb számnak vegyük az egyet, az Isten és a
tér egy olyan alapállapotát, amikor minden egyben volt, minden létező egy közös rendszer
része volt, azaz elvileg egy olyan végtelen nagyságú, és végtelen tömegszámú egység létezett,
amely valamikor megosztódott, megváltozott. Ettől kezdve a tér kisebb egységeit, a
valamikori egész részének kell tekinteni, és ha az egész pozitív érték, akkor ennek bármilyen
kicsi töredéke is pozitív értékkel bír. Ha ez az egy létező, minden létezőnek az eredete
valamely ősrobbanásszerű, vagy élet-halálváltás – szerű átalakulásban, nagyon sok egymástól
különböző kicsi tömegértékű, de még mindig valós tömegű részre megosztódott, az addig
egységes tér nagyon sokféle, de egymástól különbözőre fejlődő kicsi egységre tagozódhatott.
Ha megváltozott az egész, és akár 1-nek a mínusz 100. hatványnál is kisebb részekre osztódott,
bomlott, akkor e kisebb egységek legkisebb részét tekintve a továbbiaknak egynek, ebből a
kicsi egységből is nagyon sokféle még kisebb tömegméretű, nagyon nagy tömegszámú egyedi
részekből később ismét egybeépülő összetettebb rész (részek) is kialakulhattak. Az evolúcióban
azonban nem lehet a legkisebb és a legnagyobb egység értékét sem örök értékként,
axiómaként meghatározni akkor, ha az egy átlagos értékről kétfelé fejlődő, differenciálódó
élettér működését megértjük. Ha minden valaha kisebb egységre bomlott részecske ismét
összesülne egy egészben, akkor az eredeti állapot kialakulhatna, a jövő felé fejlődő jelen
visszajutna a múlt állapotába. A differenciálódás lényege, hogy nemcsak a már meglévő kicsi,
vagy már nagyobb részek adódhatnak össze egy még nagyobb közös egységgé, hanem a már
meglévő kisebb- nagyobb részek is tovább osztódhatnak, egyre kisebb, de még mindig valós
tömeggé. A nullánál nagyobb tömegrészt bármennyire felezzük, osztjuk, nem kapunk nullát,
csak nagyon kicsi értékkel rendelkező pozitív tömeget.
Az egy értéke tehát relatív is lehet változó, de egy alapszabályt követnie kell, hogy nem lehet
az értéke nullánál kisebb, nem lehet negatív érték.
Bármilyen kicsi, de valós tömegű egység, ha egy hasonló, analóg, vele szemben haladó
egységgel nagyon nagy sebességgel, rideg állapotban ütközik, akkor a kicsi egységek, sokkal
kisebb, de még mindig valós pozitív értékű egységekre bomolhatnak. Rossz az az alapállás,
anyagi megközelítés, amely az élet kicsi hatásegységeit negatív értékű princípiumnak tekinti.
Ez csak akkor lehet, ha az egymástól eltérően inverzben változó értékpárok átlagát nullának
tekinti. Az értékpárok legkisebb egységei is pozitív értékkel kell, hogy rendelkezzenek, de ez a
pozitív érték lehet nagyon kicsi egy hozzá képest igen nagyszámú részértékű inverz társhoz,
szimmetriapárhoz képest. Ahhoz, hogy megértsük az egymáshoz képest inverzben változó tér
szimmetria körüli változását, nem a legkisebb, és nem a legnagyobb egység értékét kell
meghatározni, hanem annak az átlagnak értékét, eredőjét, amely valamikor egymáshoz képest
kisebb és nagyobb értékekre elkülönült. Helyesebb, ha átlag értékét nem nullának, hanem
egynek tekintjük, amelyet azután bárhány részre osztunk, vagy sokszorozhatunk, még mindig
valós számot kapunk, de akár milliárd, vagy trillió részből álló egységet is kinevezhetjük
egynek, amelynek egyaránt lehetnek kisebb vagy nagyobb részei.
Ha egy összetett életrendszert többszintesre tervezünk, akkor akár olyan analóg, egymással
párhuzamos valóságokat, kicsi egységekből álló halmazokat is létrehozhatunk, amelyeknél az
átlag értékét úgy határozzuk meg, hogy annak a megismerhető legkisebb és legnagyobb
értékeit egy másik kisebb és nagyobb rendszer átlagának tekintjük. Amikor egy nagyon kicsi
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egységek összes halmaza együtt van, akkor ezt az egyet egésznek és egy másik nagyobb
energiaszintű rendszer legkisebb kisebb részének is tekinthetjük. Ha a legkisebb energiaszintű,
térfogatú, tömegű szintet 1-10-ig lévő értéknek tekintjük, akkor a következő szintet akár a (kicsi
egységeket tartalmazó) 10-es alapegységekből 10-től 100-ig is felépíthetjük. Egy harmadik
energiaszintet ez esetben a százasok, egy negyedik szintet az ezresek, egy ötödik szintet a
tízezresek stb. szintjének tekinthetünk. Tíznek a hatványaiként kifejezett prefixumok éppen
ezeket a nagyságrendeket, energiaszinteket határozzák meg. Bármekkora pozitív, vagy negatív
érték a hatványkitevő, a valós érték mindig nagyobb, mint nulla. Ezzel az erővel azonban a
prefixum alap lehet 100, vagy ezer, azaz bármilyen valós szám, vagy bármely valós szám
pozitív töredékének a hatványa. Ha a 10-et választjuk alapnak, átlagnak, akkor ennek a kisebb
és nagyobb hatványai egy tömegszint, energiaszint pontosan meghatározott, beazonosítható
jellemző értékei lehetnek, de ha a kezelhetősége miatt végesnek, fix értéknek állapítunk meg
egy átlagosnak tekintett szintet, akkor megtehetjük azt is, hogy ebből az átlagból sok, egymást
kiegészítő, egyre nagyobb, vagy egyre kisebb analóg egységet hozunk létre. Ha például a
véges értékhez kötés praktikussága miatt meghatározunk egy átlagértéket, azt a végtelenségig
kisebb részekre bonthatjuk, vagy nagyobb egységekbe összegezhetjük. Ha elfogadunk egy
pozitív értéket átlagnak, akkor ehhez a kezdeti értékhez képest a túl kicsi vagy a túl nagy
értékekről csak annyi ismerettel bírunk, hogy az a kiinduló átlaghoz képest annál több, vagy
kevesebb. Egy túl szélesre választott, túl nagy tartomány azonban nehezen kezelhető,
célszerűbb a teret és a kezdeti állapotot (vagy a kiinduló tömegsűrűséget) olyan egymást kiegészítő
analóg rendszerbe osztani, amelyről tudjuk, hogy a kezelhető tartomány legnagyobb értéke,
egy másik, következő szint legkisebb értékével azonos. Ez könnyebben kezelhető,
áttekinthetőbb analóg nyilvántartási rendszert hoz létre, sőt ha többféle jelzőt, egyéni
megkülönböztetést, egy újabb dimenziós szintet adunk az analóg szinteknek, egy sokkal
színesebb, többszintű életrendszer teljesen áttekinthető lehetőségét kapjuk. Lehet ez az
egységnyi különbség a lendületben, a színében, a valamihez képest történő ismétlődési
számában, a szagérzékében, a hangkeltésében, hőmérsékletében stb.
Ha létre kell hoznunk egy életrendszert, amelyben követni és kezelni kell a sokszintű rendszer
minden szereplőjének az állapotát, először beazonosítjuk a szereplőket, olyan egyéni
jellemzőket, dimenziós eredőket, tulajdonságokat adunk, amelynek a megváltozása esetén
visszacsatolt jelezést kapunk, hogy a változás végbement, ezért mindig tudjuk, hogy a
rendszerünk tagjai milyen energiaszinten, milyen jellemzőkkel és sajátos állapottal
rendelkeznek. Az eltérő energiaszinteket, az eltérő térállapotokat, tulajdonságokat sokféle
dimenziós jelzővel, kitevővel megkülönböztethetjük, és ha az egyéni változásokat is
megfelelően követő, az eseményeket regisztráló nyilvántartási rendszerünk információt tárolni
képes kapacitásunk is van, az élőrendszerünk kezelhető, befolyásolható, a változása
megérthető folyamatban követhető, és ha elromlik valamely egysége az karban tartható,
javítható, fejleszthető, vagy lecserélhető.
A kezdetben egységes, de később sok kicsi részre megosztódott közös térben fel kell
tételeznünk egy olyan fejlett közös tudatot, az életszervezésért felelős megbízottak csoportját,
szervezetét, azaz vezetőséget, az adott tér egészére egy Isteni irányítót, amely a tér
egészének a képviselője. E szervezet, nagyon magas szinten jól megszervezett életpiramison át
képes figyelni, statisztikai szinten figyelemmel követni, megérteni és befolyásolni a részeinek
az állapot változását, és a gondolattal is befolyásolható kis energiaszintű részecskékkel a
felépült fraktálrendszeren keresztül módosítani tudja a változások eredőit. Ha ezt sikeresen
megvalósítjuk, a hozzánk képest kevésbé fejlett, tehát általunk befolyásolható, irányítható
szerveződésekhez viszonyítva mindenhatóvá válunk.
Ha nem létező személyt, hanem a tér alapállapotát tekintjük egynek, azaz egy közös, de sok
kicsi részre osztható, de egymással mindig összefüggő tér az alap, az átlag, amely azután sok
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kicsi részre bontódott, és ezen kicsi részek egymásba halmozódásával sokféle nagyobb egységekbe is
épülhet, akkor eljutunk végre annak a megértéséig, hogy a közös tér egésze és ennek a közös
tudata a Mindenható, amely azonban valamikor végtelen sok kicsi részre, az egynek a töredékeire osztódott.
Csak így válik megérthetővé, hogy Egy az Isten, és mindenható, ha minden, ami van az ő
része, minden benne történik, minden kisebb egység változása e nagyobb egység, az eredeti
princípium, az isteni tér változásban tartását szolgálja. Minden kisebb egység, amely benne van,
csak ennek az eredeti egységnek a része, vagy a sokkal kisebbre bomlott részeknek az összege
a legnagyobb egység, az Egyisten része lehet. Ez közös nevezőre hozhatja a materialista
ősrobbanás elméletet az egyistenhit elmélettel, a tudattalan, következményi evolúciót a tudatos
gondviselés kialakulásával, a kreáltan, tudatosan is befolyásolt, ma már irányított valósággal.
Mindannyian ebben a közös térben fejlődünk, amely nem bontható anyagra és életre, csak
lassabban vagy gyorsabban változó, kisebb vagy nagyobb részecskeszámú, eltérő tömegszámú
időben változó princípium, az isteni tér valamilyen kisebb, vagy nagyobb egységeiből
szerveződő, egymástól részben eltérően, de analóg módon változó egységére. Ezen egységek
nyilvántartása azonban már digitális. Az élet a megmaradás és a közelvárás, az igazság, a
szimmetria érdekében befolyásolt. A kisebb részek változása a nagyobb részek változásának
alárendelt, és minden változás a nagyobb egész, a mindenség életben maradását szolgálja.
Ha a majdnem homogén térben kialakult gyenge változás felerősödött, és a tér egy része a
kezdeti átlagos sűrűségnél (amely sohasem lehetett nulla), helyenként nagyobb sűrűségbe épült,
akkor a zártnak, vagy részben zártnak tekinthető tér más részében szükségszerűen csökkent a
térkitöltés sűrűsége. Ha a kezdeti tér végtelenül sok részecskékre, életbuborékra bomlott,
akkor e kis részek lokális összesűrűsödései, egybeépülése nemcsak nagyobb buborékokat
hozott létre, hanem akármennyi kicsi részre bontódott a kezdeti tér, abból máshol kevesebb
maradt, ezért a tér más része kisebb sűrűségűvé vált.
Az élettel teljesen kitöltött, és az idő buborékával lezárt térben mindenkor állandó a
térsűrűség, a méret és a térállapot, a változás időben fordított inverz szimmetriája. A
környezettől gátakkal, határfelületekkel, tudati hiánnyal részekbe elkülönülő élet csak
időkéséssel tudja a környezeti tendenciát követni, amelyben a késést meghatározza a közös
élőrendszerbe épült tömeg arányos, a változás kiterjedését fékező tehetetlensége. Az az
élőrendszer, amely a tömeghez vagy a tudati állapot hiányához tartozó tehetetlensége miatt az
egy időre elzáródik a környezeti változás tendenciájától, a tehetetlenség időbeli késése miatt
egy ideig még az ellenkező irány felé fejlődik, a környezet változásra csak arányosan késve
reagál.
Ha a környezet, mint élettér kitágul, a benne fejlődő, de egymástól elszakadt, elszigetelődött,
térbuborékokba záródott élet az első reakcióként rendszerint védekezik, összehúzódik, és mire
a tömeghez kapcsolódó tudati tehetetlenség legyőzhető, és ki mer tágulni a tágasabbá,
szabadabbá váló térben, addigra a külső vagy a belső környezet sokszor már inverzben
fordítva (az összehúzódás felé) fejlődik. A tömegre és a tudatra, a folytonosság és a teljesség
hiányára jellemző információ hiány időbeli eltolódást, energiahullámzást és életbolyongást
eredményez az időben változó élet által is állandóan átalakított, folyton változó, környezetben.
A valamikori szétáramlás idején az élet folytonossága, tér egyenletes kitöltése és ezzel az
információs energia egyenletes halló-távolban terjedése megszakadt, a jelen idejű változási
események híre ez után már nem jutott el mindenkihez azonnal az esemény hírláncában, csak
késve érkezett meg amikor már a hír nem volt aktuális, korszerű az időben. Míg az
egyenletesen kitöltött térben a hír jelen-idejű terjedése biztosítva volt, a hírlánc jól működött, a
nagy változás, az első ősrobbanás után ez is differenciálódni kezdett. A tér egyes kellően
lakott részei azonnal értesültek a környezetükben bekövetkezett változásokról, ezért jelen

Aspektus könyvsorozat 11. könyv

Élet és valóság

7

időben a helyzet változásához tudták módosítani az életüket, addig mások csak késve jutottak
az információ birtokába, csak akkor, amikor annak a szele már megváltoztatta a
környezetüket. Talán ez a kezdeti különbség növekedése okozta az élettenger, a tér egyre
nagyobb háborgását, ez indította el az élet azon viharát, amelyben az örök de átlagos életet adó
aranykor, jó és rossz életre elkülönülve differenciálódni kezdett.
Bár a mindenségben kialakult változásban az egyediség végtelen lehetősége adott, azonban
mégsem a végtelen számú egyedi variáció terjedt el, hanem a változási szimmetriába került
véges számú azonosság is hasonlóan meghatározóvá vált. A kezdeti időponthoz és
megismerhető időmennyiséghez nem köthető ősrobbanás, a térben és időben szétterjedő
változás azonban nem egy pillanat alatt lejátszódó pontszerű eseménynek, hanem lokális
térrészekben egyidejűleg és a folyamatában is sok helyszínen sokfelé kiterjedő, hosszú idő és
sok í sok eseményben fejlődő, evolúcióként csak részben ismert fejlődési folyamatnak
tekinthető. Ez a folyamat az örökké valóságtól zajlik, amely egy térben, de eltérő helyeken és
összetételben, analóg életrendszerként, a belsejében rendszeresen megújul, és az elöregedett
élő-rendszerek megfiatalodásával átalakul, folyamatosan változik. A kezdeti változás
életfolyamattá fejlődése az egyediség és az azonosság egymással reciprok szimmetriában álló
inverz fejlődését eredményezte. Ha a kezdeti állapotként a térben előzményként kialakult
magas fokú átlagos azonosságot képzeljük el, akkor az azonosság változása csak a
különbség növekedése felé fejlődhetett. A pozitív különbség egyik ágából kifejlődött a
részekkel jobban kitöltött tér időben gyorsabban változó, gyorsabban reagáló, az átlagnál
jobban értesültek sűrűsödése, a tudattal, több információval rendelkező, az egyediség felé
fejlődő, időhöz kötött élet, az időben változó anyag. Az időhiánnyal rendelkező, a változási
híreket csak később megismerő, és csak késve megértő negatív különbségből, a részecskékkel
ritkábban kitöltött, egymástól elszakadtabb, elszigeteltebb, térkitöltésben ritkábbá vált, még nagyobb
azonosságú, lassabban változó térben, a gyorsabban változó térrésztől és ennek az eseményeitől
elszigetelődő, időben kevésbé változó érzésvilág, fejlődési hátrányba került élőrendszer fejlődött
ki. Ha a materialista tudattal felépülő életet, az időben változó tér részekkel jobban kitöltött
állapota miatt esemény sűrűsödésének, vagy ezen események hírével jobban ellátott
térrészének tekintjük, amely az egyediség, a különlegesség, a nagy energiaszint és a jobban értesülés, a
gyorsabb információ átadás, az időben nagyobb részecskecsere felé is képes fejlődni, akkor a részecskékben
és a változásban ritkábbá váló térrészekben, a nagyobb rendezettség felé fejlődő információs
energiát, a kezdeti átlagos térsűrűség azonosság felé fejlődő változásritkulásának tekinthetjük.
Ez a térkitöltésben, a sűrűségben és az eseménysűrűségben, valamint a változásokról eltérő
értesülés lehetőségei kétfelé fejlődő eltérő tudati állapotot hozott létre az egyisten tér
belsejében. Az egymás felé áramló részecskékkel rendelkező, információs energiában
sűrűsödő, gazdagodó térrészek jobban értesült nagyobb tömegszámú anyagba épült
egységeinek a korszerűbb, realistább tudati állapotát, és az egymástól eltávolodó
részecskékkel rendelkező, egymással egyre nehezebben kapcsolatot tartó, a valós változás
információitól egyre jobban lemaradó, elszigetelődő, egyre kevesebb impulzussal rendelkező
elöregedő, elszegényedő, depressziós térrészeknek az információt megőrző, de a változás
elmúlása felé fejlődő érzésvilágát.
Az egész térben lévő anyag és élet azonban nem tud úgy változni, hogy közben reciprok
változás, az ellenhatás ne alakulhassék ki. Ha az élet, a tér egy részében a részek sűrűsödése
miatt a változás és esemény sűrűsödése is az egyediség felé fejlődik, a közös tér másik
részében a változás csökkenése szükségszerűen az azonosság (a változatlanság, a múlt) felé
fejlődés irányába halad.
A változás dimenzió-párokhoz, inverz együttváltozókhoz kötött, amelyek csak együtt, de
egymástól ellentétes irányba képesek változni. Ilyen dimenzió-párok a meleg és a hideg, a sok
és a kevés, az igazság és a hazugság, a szegény és a gazdag, a kicsi és a nagy, a kompresszió
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és a depresszió, a térritkulás és a sűrűség és sok más olyan dimenziós együttváltozó, amelyben
egy érték növekedése a dimenzió párjának a csökkenését eredményezi. A jelen állapota elvileg
bármilyen érték, dimenziós együttható lehet, az inverz szimmetria párok arányváltozása a
hatásában egymáshoz kötött, egymástól a környezetétől részben elszigetelt térben el nem
választható. Ha valahol növekszik a gazdagság, ez csak azon az áron történhet, ha máshol
szegényedés alakul ki, ha növekszik egyesek jól értesültsége, együttműködése, ez csak azon az
áron történhet, hogy másoké csökken. Ha egyesek az átlagnál jobban jóllaknak másokból,
akkor ez amennyi fogyasztónak jó, ugyanannyi elfogyasztottnak rossz. Az átlag e
szimmetriában lévő értékek kiegyenlítődése, amikor mindkét érték, az együttváltozó pár, a
lehető legkevésbé rossz, és a legkevésbé jó, az átlagos állapot közelében megfelelően
keveredik, kiegyenlítődik egymással és a legmagasabb szimmetria körül változik. Ez a nem
nagyon jó, se nem rossz állapot, nem azonos a semmi állapotával. A változatosságra törekvő,
Szinbád igényével bolyongó élet nem tudta elfogadni a tér lehetséges legnagyobb egyensúlyú,
de csak átlagosan jó állapotát. A tudat kétkedő, és mert korlátolt a részek egészhez viszonyított
képessége nem hiszi az Istent, nem ismeri a lokális szimmetria, a neutralitás, az egészre ható
semleges állapot fontosságát. A lokálisan és nekem, nekünk lehetne jobb, gondolat, nem
ismeri, nem látja át az egészet, nem észleli, hogy ami neki jobb, az máshol másoknak
rosszabb. Ha az elvileg ideális állapot az egyre kisebb különbség felé fejlődne, egy idő után a
változatlanságra állna be. Ezt az élet megszűnésének tekinthetnénk, a valamikori kezdeti
állapotnak, amikor nem volt különbség, és gyakorlatilag ekkor nem volt semmi. Az élet, amit
a dinamika jellemez kétségtelenül változáshoz és a különbség kialakulásához kötött, de ha
nagy a különbség, akkor csak kicsi minőségi és nagy mennyiségi élet fejlődhet ki, viszont ha
csökken a különbség, akkor többeknek lehetővé válik a minőségi életbe épülés.
Az értelemmel bíró tudat nem tudja elfogadni kezdetnek a semmit. Az azonosság
követelményének csak akkor felel meg a tér kezdetleges állapota, ha erőben, különbségben,
lendületben, és helykoordinátákban is teljesen azonos, azaz idő és térbeli kiterjedés nélküli. Ez
két lehetőséget ad az élet és az anyag keletkezésére: A változás csak a meglévő különbség
hatására, megerősödésére fejlődhet, azaz a szinte semmiből nem fakadhatott a kezdeti másság,
a különbség valamilyen fokon mindig létezett, legfeljebb kevésbé tért el az átlagtól.
Ha majdnem teljes volt a valamikori kezdeti anyag azonossága, az csak abban az esetben
lehetett, ha az Ősrobbanás teóriája szerint, a változás valóban a nulla kiterjedésű pontból indult
el, ha előtte nem volt tér, vagy nem volt tudat, amely érzékelte, megkülönböztethette volna a
már kialakult kezdeti eltéréseket. Ha azonban egy ilyen változás elkezdődött, a környezet
változása csak a lokálisan kialakult átlagos állapotának az ellenkező iránya felé fejlődhetett.
Hibás az a gondolat, amely szimmetria nélküli változást tételez fel. A szimmetria nélküli
változás csak látszólagos, mert a változás és az információ, a hatások kiterjedése valós térben
időhöz és hírvivő közeghez is kötött. A hatás következményének a megértése és a reakció, az
alkalmazkodó-válaszoló reagálás, az ellenhatás, más frekvencián, időben késve, de az adott
térrészek egymástól is eltérő tömegsűrűsége által is meghatározott lendülettel, más minőségben
de ellenkező előjellel végigsöpör az élőrendszeren. Egyszerűbben a múltban elkövetett hibák,
rossz megoldások, életgyarlóságok nem távoznak el nyom nélkül a környezetbe, azok
visszaküldődnek és a legváratlanabb pillanatokban visszaköszönnek, visszahatnak a jelenre.
A sokmilliárd év alatt kialakult tudat azt súgja bennünk, hogy a semmiből nem fakadhat
semmi, amely egyúttal azt jelenti, hogy a különbség, amelyből a differenciált élet fakadt,
mindig-is létezett, azaz az örökkévalóságtól létezik.
Ha a túl nagy különbség, a jelentősen differenciált élet, a kis különbség rovására szétterjed,
kitágul, felhígul a térben, egy idő után megszűnik nagy különbségként létezni. A kis
különbség, a nagy azonosság azonban nagy különbségbe összegződhet, szétterjedhet, de a túl
nagy különbséggel annak az inverz változása miatt sem tud véglegesen összekeveredni, nem
tud megnyugvó átlagos, feszültséghiányos egyenlő állapotba keveredni. Ha a térben és az
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időben kezdődő energiahullámzás, az élet hullámzása, a változás hullámzása megkezdődik, az
a folyamatosan újratermelődő különbség miatt nem tud többé megnyugodni. Ez a
nyugtalanság készteti bolyongásra a bolygó Hollandit, Színbádot a tengerészt és az életet.
A már kialakult legkisebb különbség is képes analóg különbséggel dinamikusan szembe
találkozva tovább differenciálódni, a még nagyobb vagy még kisebb különbség felé fejlődni.
Ha az élet megnyugvását, a különbség egyensúlyba kerülését rendszeresen megakadályozza
valami, akkor az állandó változás folyamatosan fennmaradhat, az időben változó élő anyag
kétirányú fejlődése – lokális viharok kialakulása mellett - mindörökké folyhat. Az életet gerjesztő
valami a különbség, amely az eltérés kialakulásának köszönheti a létét, amely sohasem képes
tartós egyensúlyba kerülni. Az eltérésre irányuló vágy miatt nem képes az élet megnyugodni,
amely a változástól űzve hajtja Szinbád hajóját az élet tengerén. A változás és a kíváncsiság
igénye hajtja Ádám utódait a megismerés és a tapasztalásszerzés, a fennmaradás és az állandó
információ éhség jelen időben kielégíthetetlen vágya felé.
Ha az időben változó különbség mindig létezett, e változás egymással összegződő,
interferrálódó hullámai időnként nagyobb térsűrűségű, időben gyorsabban változó anyagú
térrészekbe, és egyre nagyobb egységekbe szerveződhetnek. Ugyanez idő alatt a tér és idő más
részein az információs energiának a változása és a tér sűrűsége lecsökkenhet, pontosabban a
természet törvényei szerint le kell, hogy csökkenjen az időre jutó változás sűrűség, hogy a tér egészének a
változási eredője egyensúlyban maradhasson. Ez legalább részben, vagy egészében zárt
rendszert tételez fel, azaz az élet kiterjedése vagy kitölti a rendelkezésre álló egész teret és
időt, vagy (és) olyan részben zárt idő buborékokba kényszerült, amelyek egymással
kölcsönhatásképes rendszerbe illeszkedve kellően elszigetelődve fejlődnek egymástól, de a
köztük lévő térrésszel inverzben változó közös élőrendszerbe, egy isteni időbuborékba
záródtak.
A félig zárt rendszer olyan azonosságra, egybeesésre záródik, amelynek a térben és időben
kialakuló téridős finomszerkezete egy rövid időre kellő pontossággal inverz irányban azonossá
válik. Ilyenkor kölcsönhatásként ismert hatás –ellenhatás sorozat, rezonancia következik be!
Az egymással időben és térben nem kellően azonos finomszerkezetű rendszerek, csak az
azonosság mértékén belül kerülnek egymással kölcsönhatásba. Kis azonosság esetén, a
kölcsönhatás gyakorlatilag nem érvényesül, nagy azonosság esetén azonban összegződhet. Ez
az összegződés azonban egy irányként vagy célként, a dinamikai lendület irányával is
meghatározható viszonytól is függ, amelyet az áramlási irány azonossága esetén összegződő
hatásként és együttműködési lehetőségként ismerünk. Ha nem túl nagy az összegződés a
környezet analóg változása kiegyenlített, de ha felerősödik, életáradásba torkolhat. A
részecskékből szövődő finomszerkezeti életháló ellentétes irányból azonos cél felé fejlődése
ellentétet, konkurencia harcot és impulzushoz vezető összeütközést, gyors differenciálódást
eredményez.
Az anyagként ismert élet reakcióra és öngyulladásra képes, ha a hatásában ellentétes anyaggal,
konkurens élettel ellenérdekeltségű kölcsönhatásba, konkurens tűz – tűz viszonyba kerül, és az
időben növekvő feszültséget nem vezeti el a változás szele. De a tűz képessé válik a vízzel
megfelelően keveredve gőz állapotú sikeres együttműködésre is, ha az irányában és a céljában
azonos rendezettségre jut. A változás tehát olyan, általunk kevésbé mérhető tömegű és hatástartalmú,
információs energiaszintű részecskékre, csillagporra, és ennek a finomporából, gázából keletkező
folyékony, de néha robbanásra képes magas energiatartalmú kondenzátumokra bontotta a
korábbi nagy azonosságú teret és időt, amely ettől differenciálódott és egyenlőtlen elosztásúvá
vált. Ez a változó sűrűségű tér, a rendezetten és azonos irányba áramló
részecskeszerveződések esetén impulzusban ritkává, lehűlővé, egymás felé haladóvá és
összeépülővé válik, de rendezetlenül keresztül-kasul, kaotikusan, szervezetlenül áramló
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részecskék esetén sok impulzust eredményezve az időre jutóan nagyobb változásűrűvé,
felmelegedővé és széttágulóvá, mindent felbontóvá válhat.
A tér egy része tehát megtelt a korábbi átlagos állapotnál időre jutóan nagyobb energia átalakulású,
nagyobb változássűrűségű, életszerű folyamatban változó, de a tudásban is szimmetriahiányos
dinamikus élettel, energia koncentrátumként is meghatározható, a kis részecskék, életbuborékok
halmozódásával nagyobb energiaszintű, nagyobb tömegbe szerveződő, kényszerülő élő anyaggal, a térben és
időben áramló hatásmodullal. A tér más része viszont ilyen információs anyagot, életet az
átlagos térrésznél ritkábban, vagy csak rendezettebb áramlásban tartalmaz, ezért időben kevésbé
változó, kisebb különbségű és kisebb energiasűrűségű, ez miatt hidegebb élettért eredményez.
A változás hullámaiból kifejlődött változtató-képes információt tartalmazó tér és az idő, a változási
ritmus lokálisan eltérő differenciáltsága, a terünkben és az időnkben is megismerhető, időben
változó életfolyamattá fejlődött. A természet rendjét és szabályait elfogadó szerveződések a
közös rendszernek megfelelően rendezettek, azoknak az egészre ható eredője neutrális. A rend
nem változtatja meg a környezetet, csak rendben tartja, de ha rendetlenséget észlel dinamikát
kap és aktívabbá válik, a környezetbe toloncolt szemét, hiba rendezetlenség
visszatükrözésével, visszaküldésével helyre állítja a mindenség szimmetriáját.

Bár Moetrius igyekszik az általa megértett, és közvetített információs anyagot az általunk
megszokott, hagyományos rendezettségbe építeni, amely valahonnan, egy kezdőpontról
elindulva, valami végkifejlet felé halad, de az élet története nem mindig lineáris és nem
következetesen így fejlődik. Az embernek ismeretlen, a tudatunk által időgáttal takart
valóság, miként e könyvbe rendezett információ is MÁS, mint amit megszoktunk, mint
amiképpen az élet történetét megismertük, megtanultuk.
Csak azok olvassák el a változásnak és az életnek az összefüggés aspektusából megközelített
szokatlan leírását, akik a másságra kellően nyitottak és az eltérő rendezettségű szokatlan
információs anyagra is befogadó képesek. A nehéz és szokatlan bevezető ezzel véget ért, a
könyv további része remélhetően élvezetesebb, könnyebben követhető információkat
tartalmaz, amelyhez jó olvasást, elgondolkodást kíván a szerző.
A szokatlanul, a történet közepével megkezdett logikai rendszer a témára és a szerkezetre
utaló tartalomjegyzék után a hagyományos logikai rendben folytatódik, amelyet Moetrius –
ellentétben az Aspektus könyvek információérkezési rendjével – megkísérel az általunk
megszokott logikai rendezettség szerint, az anyagi evolúció felé fejlődő életágnak a
megismert rendjével megegyező lineáris rend szerint felépíteni.
A szokatlan logikai rendszer az élet differenciálódása és ezzel a kaotizmus felé is haladó
ágának a fejlődését mutatja be, amikor a tömeghez tartozó tudati tehetetlenség a túlfejlődés
rendszeresen megzavarja és szétzilálja a hagyományosan megszokott, kialakult
rendezettséget. Mint Georswin városi zajt bemutató zenéje, a fals világunk disszonanciája
az irodalomba is rányomja a bélyegét, azonban a mennyiségi információ az élet lineárisra
csendesedése után minőségi tartalommá szerkeszthető.
A káosz rendezetlenné váló fergetege elsöpri a rossz rendet, és a fájdalmat mulasztó idő
gyógyszerével jó rendet és nyugalmat hoz utódainknak.

Moetrius

Aspektus könyvsorozat 11. könyv

Élet és valóság

Tervezett szerkezet és tartalom
Az életről kialakult elsődleges tudati képünk, az érzésekre alapuló hitvilág kialakulása.
A bálványokon és az isteneken át az egy Isten hit felé.
Az egyistenhit kialakulása, az érzésvilág megerősödése.
A teremtett világról kialakult tudati képünk, a Kreacionizmus.
Az evolúciós élőrendszerünk kialakulása Darwin aspektusából.
A földre betelepülő fejlett életek környezetváltozást kiváltó eseményei:
A Materialista tudat térnyerése és az együttműködés visszaszorulása:
Zavarok a tudati képben, hibák, hiányok és ellentmondások.
A materialista tudomány nem tud kerek, egész történetté formálódni.
Megmagyarázatlan hatások események, az ezotéria és az Ufók kérdései
Gondolatolvasó hollók, kutyák, robotkatonák. Állati és gépi értelem
Kétségek a tudat által felépített életképben, magyarázat és más út keresés.
A logikai rendszer hibái, az érzésvilág nem értése, elvetése.
Az élet kialakulása, az újjászülető főnixmadár, az ősrobbanás forgatókönyve:
Miből származik a hit, és milyen információkból kapjuk a szeretet igényt.
Az együttműködés igénye eredendő, amely mindannyinkban benne van.
Az organikus tömeg kialakulása:
Az idő és az életfejlődés két vetülete.
A Contínium, az anyag és az élet különbsége, az idő kialakulása:
Mi vezényli a szelekciót?
A véletlenszerű események életfolyamattá fejlődése:
A túl nagy különbség periodikus kialakulása, a feszültség növekedése élet rendszeres
megújulása:
Az első ősrobbanás kialakulása és a tanulóképes viszonyító tudat kialakulása.
Az időtlen és pulzáló világ kudarca, az ősrobbanás időfolyamattá fejlődése
A rotációs élet és az élet váltógazdálkodása, az élet időben és térben megosztása
A periodikusan felcserélődő élethelyzetek kialakulása, az élet életidőre osztása
Mi hozza létre az érzést, és mi a gondolatatot:
A két ellentétes tapasztalás, ellentétes tudat, és az ellentétes életszemlélet korai kialakulása,
Az élő energia elbizonytalanodása, ingadozása és útkeresése, az energia térbeli hullámzása
Az egyediség felé fejlődő tudatba épülő anyag, és az Univerzitás felé fejlődő együttműködő
lélek harca és életbe szerveződő kompromisszuma.
A kezdeti differenciálódás első problémája, a túlszaporodás és a túlzott centralizáció:
Az élet időben történő megosztása és a rotációs élet kialakulása.
A túltelítés ellenszere a programozott sejthalál, és az időben változó szimmetria, a
rendezettség megtartási lehetősége.
Az életidő összeépült holt tömegre, passzív életet segítő és aktív élőtömegre bontása
A mindenséget átható rendező elv, a hatás és ellenhatás szimmetriája:
Az ősrobbanás folyamattá alakulása, a múlt és a jövő keveredése, párba építése
Mi termeli ma az életenergiát és ez miből és miképpen jön létre?
Az azonosság túlkeveredésének a hátrányai:
Az eltérő rendezettségű élet keveredésének, vegyülésének az előnyei:
A jelen a múlt és a jövő megfelelő keveredéséből fejlődik.
A bonyolultság felé fejlődő tömeg és a tudat periodikus megerősödése.
Hogyan alakul ki a meggyőződés és a tudatosság:???
Ha a tudat elromlik, a lélek és az együttműködés megerősödik.
Az együttműködés felé fejlődő lélek periodikus megerősödése.
Az életlánc együttműködő életpiramisba épülése:
A sokszintű élet és a differenciálódás túlfejlődése.
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A periodikus élet a keveredési arányok rendszeresen kedvezőtlenre romlása:
Az életre szóló együttműködés hatékonyságának a romlása:
Az ideális keveredés, a magas biodiverzitás, a sokszintűség jelentősége
A bolygónyi életterek, szerveződések szaporodása:
Az élet nyomása:
A Föld várható szaporodása:
A külső felmenői keringési rendszernek, a nagyobb környezetváltozást, makroevolúciót
kiváltó lehetősége:
Vírusok és fekete lyukak
A fekete lyuk, a lét és a nemlét sorsfordítója !
Az élet színe és fonákja: lejebb
Gondoljuk át az élet lehetőségeit a szerveződésben résztvevő másik fél aspektusából:
Az angyalbirodalom, a mennyei szerveződés kifejlődése:
A mennyország, a rend és az együttműködés rózsaszín állapotú kellemes birodalma:
Univerzitás, vagy egyediség?
A lélekvándorlás mechanizmusa:
A karma, a léleksors és a lélek életciklusokon át növekvő fejlődése:
Az élet célja az együttműködés megtanulása, a Tao tudatfejlődés útjának a végigjárása
Az élettudat hullámzása a materialista és az idealista teremtett világkép között.
Mi az angyalok és az ördögök létének a forrása, mi a különbség e két természeti erő között?
Az életszerveződés és a bioszféra fejlettségi állapota, az evolúciónk időállapota:
A bioszférán élő emberi közösség és a társadalom szerveződésének az állapota:
A hiábavalóság félelme és kiút a reménytelenségből
A periodikus élet törvényei, a szimmetria törvényei:
Az élet törvénye:
Az életbe épülés törvényei, az élet megmaradásának a törvényei
Az egészség és a teljesség, a magas biodiverzitás, a külső belső egyensúly törvényei:
A keveredés törvényei, az együttműködés és a szeretet törvényei Konzekvencia: Synapsis?
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Az életről kialakult elsődleges tudati képünk, és az érzésekre alapuló hitvilág kialakulása.

Az életről alkotott kezdeti képünkön sokat formált az elődeinktől kapott információ, amely
korábban a szájhagyomány, a rege, az elbeszélés, majd az írás útján terjedt. A szájról szájra
járó információ nagyon sokat változhat a magában is szubjektív, a dolgokat máshogy értő,
másképpen elbeszélő információt közvetítő láncon, de a továbbadott információ tartalmi
eredője, a lényeg, sok generáción át meglehetősen pontosan továbbadódott. A hangsúly
sokszor eltolódott a lényegről, de a gyakrabban hallott, továbbadott azonosságok, mint a
visszhang felerősödtek, és a kiejtett hangok szókká, azok pedig mondákká, történetekké
szövődtek. Az információ terjedése azonban a történéseket észlelő megfigyelőkhöz, és a
megértett események továbbadásához, közvetítéséhez kötött. A hírnek terjednie kell, ehhez
azonban hírvivő és hírlánc szükséges, amely halló-távolban, látás-távolban, jelzés-távolban
képes továbbítani a folytonosság hiány miatt feltöredeződő, elakadó információ terjedését.
Az őstörténet megismerésével kialakult a tudatvilágunk, amely a mondavilág gyökereitől, az
ősember megjelenésétől a hordákba gyülekezés és a közösségbe szerveződés felé haladt. Bár
sokszor nem tudtuk az információk eredeti forrását beazonosítani, a lényeg az eredetről
áttevődött a folyamat jelenére, a regéről a jelenben megérthető, értékelhető tartalomra, és a
megismerésben a múlt felől a jelen felé, a jelentől a visszatekintett múlt megértése felé
haladtunk.
Megismertük, és megértettük, hogy az ember, és az emberbe is szerveződő kicsi részecskék
egy közös térben élnek, az őseik valahogy idekerültek, és elterjedtek a Földön is. A változás
által bejárható, hajózható bioszférán szétrajzott az élet. Az ismeretvilágunk szerint, a Föld
bioszféráját benépesítő, élőrétegi konkurens lény nélkül maradó, a környezethez képest sikeres, korszerű és
felszaporodó ember néhány ezer éve egyre nagyobb közösségekbe kezdett szerveződni, és
Kínában, Mezopotámiában, Afrikában, Egyiptomban és a Föld más részein is korai
együttműködések szabályozásával egyre nagyobb Társadalmakba szerveződött. A 10-13 ezer
évvel ezelőtti eseményekben jelentős fehér foltok maradtak ismeretlenül, amelyről nincs közelérhető nyilvános információ.
Az általunk elsőnek megismert társadalmakba szerveződéskor a korábbi hitvilágok
gyökereiből kinőtt történetek mélyen áthozták a korábban kialakult hiedelmeket. A sámánok
történetei és a Mitológiából ismert Ősistenek cselekedetei az érzésekre és a tapasztalásokra
épülve átformálódtak, továbbadódtak, de az azonosságok ismétlődéseikor a lényegükben
megerősödtek. Az emberek megtanulták, hogy körülöttük kisebb és nagyobb erők is
működnek, amelyek időnként megváltoztatják, és eltérővé teszik a környezetet. A jó és a
rosszabb életciklusok periodikus váltását hamar megismertük, de igazán sohasem értettük
meg. A világunk és az élőrétegünk jó és rossz eseményekkel tarkítva változott, és a csüggedő
időszakokban igény és szükség volt a megnyugtatásra. Ha az élet végképp rosszra fordult, a
részletek kellő ismerete hiányában az könnyen magyarázhatóvá vált az Istenek haragjával.
A kezdetben még az érzéseikre alapuló és sok Istent imádó korai emberi társadalmak váltakozva
az egyetértés és néha az ellentét felé fejlődtek, amelyekből néhány helyen sikeresebb emberi
együttműködések és virágzó társadalmak alakultak ki. Az információ, a szó és a tett társadalmi
centralizációja, a hatalom és az Istenhit centralizációja felé, a központosítás felé fejlődött.
Kialakultak a nagyobb emberi közösségek, és az együtt élő, együtt fejlődő települések
sikeresebb szaporodásokból dinasztiák, ezek szerveződéseiből városok, azonos nyelvet értő,
beszélő, hasonlóan gondolkodó embercsoportok, és a közös életterületet egyformán védő,
azonos érdekeltségű nemzetek fejlődtek ki. A szervezettség és az organizáció tovább fejlődött,
kialakultak a kezdeti szerveződések vezetői, a centralizáltabb városállamok és az életterületet
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uraló sikeres egyedekből a közösségek irányítói is kiválasztódtak. Az emberi sors, hol
kedvezővé vált és néhány helyen felvirágzott, sikeressé vált a kezdeti társadalom, máshol
azonban lehanyatlott, és ha a rendezettsége csökkent, a káosz és az önkény könnyen utat talált
a korai társadalmak romló szervezetlenségén.
A jelen civilizáció kezdetét az Indiai, a Mezopotámiai és a Kínai, és az időben még korábbi
Afrikai civilizációktól származtatjuk, azonban egyre több részlet, ismeret kerül elő, ezt
megelőzően sok-ezer évvel korábban létezett korszerű szerkezetű társadalmakról. Kiderült,
hogy a mondavilág alapja valós, amely a szájhagyomány alapján statisztikailag nagy
pontossággal továbbadódó eredendő információkra, ténylegesen megtörtént eseményekre
alapul.
A vízözön, és a fejlettebb korábbi társadalmak, előző civilizációk léte ma már nemcsak hit
kérdése, hanem a hitre alapuló dolgokat megcáfolni igyekvő tudományos kutatás által is
kényszeredetten bizonyított tény. A tudományra épülő tudatvilág és az érzésvilág történeti
eredője azonban nemsokára ismét keresztezi egymást, az emberiség és az élet ismét válaszút
elé, történelmi útkereszteződéshez érkezik.
Az élettel tapasztalatszerzés jár, amelyben az azonosság érez, a tudat fejlődik, de a közös tudat
fejlődése az embercsoportok által létrehozott nagyobb szerveződéseknél is megfigyelhető. A
tapasztalataink azt bizonyítják, hogy az érzéseink sok esetben helyes megérzéseket, jó
információkat adnak, és életvédő, segítő cselekvésre indítanak el, más esetekben a
leggondosabban előkészített tudás elvárt eredménye is kétségessé válik. Bár a részletek felé
kifinomult tudásunk az egyediség felé vezető evolúcióban némely élfrontjában nagyon
kiteljesedett, de a bennünk élő érzésvilág univerzitása csak átmenetileg került hátrányba.
Az eddig túl domináns tudat most ismét visszaszorulóban, és az érzésvilág, a szeretet
világa ismét erősödni kezdett. A Földünk történelmi fejlődése és a Nappal együttvándorlása
során egy nagyobb azonosságú részecskékből közös tudatba szerveződőket tartalmazó, kisebb
különbséggel rendelkező élőrétegbe és a sorsfordulóhoz érkezett. Valószínűsíthető, hogy egy
idős csillagfelmenőnk, vagy a galaxisunk ekliptikájának a tömegfelezőjén áthaladva annak a
másik felére kerültünk. Nagy valószínűséggel egykori mai is létező elődünk, egy néhai őstől
távolabbi, kisebb (vagy éppen sokkal nagyobb) változássűrűségű határrétegbe, élőrétegbe
került a bolygónk. Az élőrétegek közötti váltás azonban szükségszerű az élettereket egymástól
elválasztó határfelületek, egyensúlyfelületek, szimmetriafelületek átjárását igényli, amelyen
már nagyobb a változás sűrűség, és a határfelületeken már nagy tömegű, közös egységbe
szerveződött neutronok és üstökösök keringenek. Elhagytunk egy nagy azonosságú (vagy
éppen egy erősen centralizáló) életteret amelyben alkalmazkodtunk a térrész szabályaihoz, de
az új élettérben, a Galaxis déli féltekéjében eltérő szabályok szerint fejlődik az élet.
A történelem nemcsak a múltban változott, hanem jelenleg is forog a Föld, és velünk együtt
halad a múlt és a jövő állapota és a csillagfejlődés felé, amelyben most új korszak kialakulása,
gyorsított fejlődés, tudati felzárkózás és makroevolúció várható.
A történészek ásatásai egyre több olyan bizonyítékkal szolgálnak, amely egymást követő, már
letűnt nemzedékek, előző civilizációk nyomaival a periodikus evolúció valóságát erősítik. A
nagy felbontóképességű eszközeivel és fejlett módszereivel a múlt és a jövő felé is kutakodó
tudomány, a múltat fürkésző csillagvizsgálóival már olyan mélyen képes behatolni az élővilág
eddig nem ismert rejtelmeibe, hogy a történelmi múlt mellett a jövőnk lehetőségei is
feltárulnak. A tudományos kutatás megtalálta a nagy azonosságú Isten részecskéket,
amelyeket arany ionokként ismerünk, de nem tud velük mit kezdeni, és megtalálta azokat a
Gluonként, az élet ragasztójaként ismert kis energiaszintű gyermeki életprogramokat, amelyek
összekötik a mindenségben már megismert és megélt múltat a fejlődés felé vágtató jövővel.
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Az alábbi idézet az Internetről és Gazdag László átküldéséből származik:
http://www.origo.hu/tudomany/technika/20041005fizikai.html>.

Brookhavenben arany atommagokat gyorsítanak fel igen nagy energiákra. Az arany-arany
ütközésekben nagyon rövid időre olyan állapotok jönnek létre, mint amilyenek a Világegyetem
történetének nagyon korai pillanataiban, az Ősrobbanás után mindössze néhány milliomod
másodperccel létezhettek. Ekkor még nem alakultak ki az atommagok stabil összetevői, a protonok és a
neutronok, viszont léteztek a protonok és a neutronok alkotóelemei, a Kvarkok és a kvarkok közti
kölcsönhatást közvetítő gluonok. Az elmúlt évtizedekben bebizonyosodott, hogy az erős
kölcsönhatásban részt vevő részecskék nagy családjának valamennyi tagja kvarkokból áll.
A fizika ma hatféle kvarkot ismer, és nem számítunk újabbak felfedezésére. Ezek az Isten legnagyobb
azonosságú angyalai, utódai A kísérleti fizikusok természetesen a kettő vagy három kvarkból felépült
részecskéket megpróbálták összetevőikre szétszedni. Korábban az atomot atommagra és elektronhéjra,
később az atommagot protonokra és neutronokra bontották. Szabad kvarkot azonban minden
erőfeszítés ellenére sem sikerült megfigyelni. Úgy tűnt, hogy a kvarkok be vannak börtönözve a
protonokban és a többi részecskében. A kvarkok közti erőhatás, az anyaszeretet tulajdonságainak
feltárásáért ítélték oda tavaly három kutatónak a fizikai Nobel-díjat

Ha a tudomány túlságosan is széttagozódott ágainak az eredményét közös információs rendbe
szervezzük, meg kell hajolnunk a tudás részleteiben nagyon pontos eredménye előtt, amely a
matéria kutatása közben a nagy azonosságú Istenrészecskékből szerveződő ionos élet, a
minden anyagban és minden életben létező fejlett lélek bizonyításához vezetett.
A tudományos kutatás azonban nem meri összevonni, nem tudja összegezni az ágai által feltárt
de a végtelen felé vezető, szerteágazó eredményeket, nem meri közös organizált rendszerbe
szervezni, mert ez az eredmény megkérdőjelezi, módosítja a civilizációnk fejlődéséről
felállított eddigi ismeretek helyességét, és felveti az egyediség felé haladó túlfejlődés, az
emberi hegemónia minden hibáját. Miként az egyediség felé fejlődés, a túlzott
differenciálódás sem folyhat a végtelenségig, a racionalitás, az érzésvilág megerősödése
időben megálljt parancsol, az emberben is jelen lévő isteni lélek a tudatba épülő tömeg
cselekvési tehetetlenségét kihasználva kikényszeríti a változást.

A bálványokon és az Isteneken át az egy Isten hit felé.
Ha az örökké valóságtól származtatjuk az életet eredményező különbségből fakadt változást,
akkor el kell fogadnunk a keleti és Védikus vallások azon életfilozófiáját, hogy a különböző
változássűrűségű térrészek, a csillagok és a közöttük időben kevésbé változó tér mindig is
léteztek, az azonosság és másság különböző differenciáltsága periodikusan pulzál a térben és
az időben. Ez azt jelenti, hogy az élet örök, a kezdet és a vég teljes bizonyossággal és
elégséges részletességgel sohasem lesz megállapítható. A keleti vallások és az ezek nyomán
kifejlődő későbbi társadalmak a jelen megélésére, ennek az egyensúlyban tartására
koncentráltak, amely sokáig sikeres együttfejlődést eredményezett.
Az érzésvilágra és a mondákra alapuló hitek mindaddig erősödtek, amíg az együtt élők kezdeti
szabályozásban a társadalomszabályzási szerepüket sikerrel betöltötték. Az egymás ellen is
hadakozó Istenek világa azonban a Görög és a római társadalmi felvirágzás kiteljesedése után
Európában és az újvilágban is lehanyatlott, pedig az érzésekre alapuló hitvilág valószínűen
nagyon is reális alapra épült. Ha az életet segítő - gátló Isteneket a környező bolygókkal,
csillagokkal és a holdjaikkal azonosítjuk, e lények valóban keményen befolyásolják az
evolúciónkat, nemcsak a hitvilágunkat, hanem a bennünket, mint mikrokozmoszt létrehozó
kisebb energiaszintű élő részecskék közösségi sorsának alakulását, és ezzel a mi sorsunk
alakulását is.

16

Aspektus könyvsorozat 11. könyv

Élet és valóság

A bioszféránkon megerősödő, korlátlan hegemóniába kerülő ember hitvilága, a racionalitás
felé fejlődő tudomány és társadalomszerveződés szimmetriapárjaként végigkísérte a történelmi
fejlődésünket, és a bálványos sokistenhit letűnő korszaka után öt nagyobb világvallásba
fejlődött. Az átmeneti korban még igen erősen domináltak a korábbi alistenek és bálványok,
azonban az angliai kereszténységet megelőző korai Druida hitvilág, és a keleti fejlett tudatú,
Védikus, Brahma, Buddha hitvilág a civilizációnkban is elterjedt. Az egyének tudatában és
társadalmilag is könnyebben kezelhető egyistenhit a térben tartósan megerősödött. A
bálványvilág letűnése, az egyistenhit kialakulása a centralizáció felé fejlődés folyománya,
amely a kezdeti kicsi különbségtől és sokaságból a hegemónia felé haladó törzsfejlődés
természetes következménye. A sok Istent felváltotta a dolgokat könnyebben irányító, a mindig
jó Egyisten, de a szimmetria miatt megmaradt a társa, akit a rontóként, Luciferként, a rossz
képviselőjeként ismerünk. Ha jóra fordult a történelmi sorsunk, az Egyistent, a természet
szebbik felét könnyebb volt dicsőíteni, ha rossz fordult a sorsunk, könnyebb volt Lucifert, a
rosszat hibáztatni, kiengesztelni, a bocsánatát kérni.
A Földi bioszféra fejlődését azonban nemcsak a rétegcivilizáció fejlődése határozza meg,
hanem a Föld körül lévő környezetben, a külső keringési rendszerben, a térben és időben
változó helye is befolyásolta, amely az emberi környezetet és a gondolkodást is alaposan és
rendszeresen megváltoztatja.
A társadalmi és a tudatfejlődés centralizációjával a lélekfejlődés és a hitvilág centralizációja is
végbement, és hol az egyik, hol a másik erősödött meg. Ha a társadalmi élet szervezetlenné, és
kaotikussá vált, a romló életminőség megteremtette a környezetet a vágyak és a hitek
megerősödésének, a messiásvárásnak, az Istenbe és a szimmetriába, a nagyobb egyenlőségbe
vetett hit megerősödésének. A különböző nagy világvallásoknak a materialista centralizációt
ellensúlyozó, társadalom és életvédő, építő szerepét nem tagadhatjuk meg. Ez azonban csak
addig működött megfelelően, amíg a vallás és az egyház, az anyagi előny és a szellemi előny
túlzott differenciálódását a Hitet erősítő vallások periodikus megerősödése kellő szimmetriát
teremtve megfelelően kiegyensúlyozta. A hitvilág rossz csatlósainak a pálfordulásával azonban
az állam néha összefonódott az egyházakkal, és ettől kezdve a lélek valódi védelme csökkent,
a bioszféra emberi lényeinek a rétegszimmetriája súlyosan károsodott.
Az élet azonban, a kis energiaszintű, de együttműködő-képesebb, információs energiaszintű
részecskelények és a centrálisabb határrétegekben élő, náluk nagyobb energiaszintű, a
tudatban fejlettebb részecskelények sikeres, egymást kellően kiegészítő, rendszerint
kiegyensúlyozó keveredése, amelyben a nagyobb energiaszintű tudat és a kisebb
energiaszintű, de szimmetriát állító érzés egymást kiegészítve megfelelő együttműködésbe
szerveződik.

Az egyistenhit kialakulása, az érzésvilág megerősödése.
A tapasztalat szerint az éves periódusokon kívül sokféle más, nagyobb energiaszintű
ritmusváltozás is befolyásolja az időnket, a ritmikus fejlődésünket. A társadalmak fejlődését
periodikusan meghatározó keringési ciklus kétszer ötven éves hatásegyenlőségi ciklusokban,
100 éves periódusokban befolyásolja a jelenünk fejlődését. Kb. százévenként elromlik az élet,
nagy válságok alakulnak ki, és amikor összeérnek a nagyok, az addig nagyobb azonosságú
amorf élet ki kristályozódik. A válságok után negyed évszázaddal rendszerint konszolidáció
alakul ki, és Ötven évvel később jobbá válik az élet, nagyobb egyenlőség, sikeresebb
együttműködés alakul ki az emberek és a környezet között, hogy újabb negyed évszázad
múlva ismét romlás kezdődjön. Ennél azonban sokkal nagyobb ciklusokban nemcsak a
társadalmak fejlődnek, hanem az élőrétegekben alakul ki jelentős környezetváltozás.
Kétségtelen, hogy az emberek gondolkodásában kb. 2160 évente, (ami egy nagyévi hónapnak
felel meg) amikor a Nap új zodiákus jegybe (másik élőrendszer befolyási övezetébe) kerül,
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alapvető gondolkodási fordulat, életszemlélet váltás áll be. A tudatosság és az egyediség, az
anyagiasság felé hajtó gondolat, vágy ilyenkor csökken, az érzésvilág és az együttműködés
vágya, az együttfejlődés vágya felerősödik. Az élőrétegünkben, a társadalmi
rétegeződésünkben és a individuál szerveződések belsejében élő mikrolények társadalmában, a
szervezetünk mikrokozmoszában ilyenkor dominanciaváltás következik be.
A változás oka, hogy ha a külső és belső szerveződési egyensúly megváltozik, és a külső
környezetünkben kialakuló káosz miatt a külső elnyomás növekszik, ettől a mikrokozmoszt képező belső
világunk kihasználtsága is felerősödik. A külső környezet szervezetlensége miatt a folyamatosan
növekvő időzavar fokozza a belső szervezetlenséget, a belső káoszt, és a túlságosan is kizsákmányolt
életekben nagyobb a belső porlódás, gyorsabban ég a gyertya. Az élet egészsége, a mikrolények belső
szervezettsége, elosztása ilyenkor romlik, egyenlőtlenné válik, és az élet minősége a szervezeten belül is
romlik. Az élet alaptermészete, hogy mindenkor az egyensúlyra törekszik, és a környezeti hatásváltozás
tendenciájával reciprokban változik, igyekszik kiegyensúlyozni, fékezni a változást. Ha a külső
környezetben nő a káosz, a belső változás ezt ellensúlyozni igyekszik, de ha már nem tudja
ellensúlyozni, időkésedelemmel a belső elosztási rend is romlik, és a belső káosz is felerősödik. A
szervezett társadalmakban, az élő organizációkban a környezeti kihasználás, a kizsákmányolás
növekedése, a rend növekedését igénylő vágyat is felerősítik. Ha romlik a morál és a szervezettség,
ennek a helyreállítását, javítását igénylő ellenhatás is felerősödik. A túlszervezett diktatúrák és az
anarchikus szervezetlen időszakok, a társadalmi szintű szerveződések nyarának és telének a
kialakulása, a társadalmi lélekben, az irányításban kialakuló hasonló dominanciaváltás
következménye. Ha túl erőssé válik az elnyomás, és az elosztás egyenletessége romlik, az élet a
változásért kiált, és ha a jóba vetett Hit, és az Isten nem segít, kezébe veszi a sorsát és saját maga
vezényli le a változást.

Ilyenkor a világunkban és a külső környezetben mindig nagy a válság, a káosz, nagyon nagy a
szervezetlenség, és az egymás ellen dolgozó, túlszaporodó, szervezetlenné váló emberek
messiás és UFO várása is felerősödik.
Jézust megelőző időszakban, kb. 2100 évvel (egy nagyévi hónappal) ezelőtt hasonlóan nehéz volt
az emberi sors, a káosz és a halál aratott, a rend és a szervezettség a Föld nagy részén sérült, a
Messiásvárás általános Megváltót váró igénnyé fejlődött. A Halak jegyébe kerülő Nap éppen
áthaladt egy olyan felmenői határfelületen, amely a szokásosnál sokkal nagyobb
változássűrűségre késztette a terünkben és az időnkben bennünk is szervezettségben élő ionos
és lélek részecskéket. Az élet együttfejlődési rendje megsérült, az életenergia elosztási aránya
romlott.
Amikor a környezeti rendszer valamely nagy energiaszintű szereplőjének, a felmenői
határfelületét, szimmetria felületét, időzóna felületét metsszük, a felületen folyó magasabb változás
sűrűség, és az élet porlódása miatt az élőzónánk ritmusa is gyorsul. Ilyenkor nő a
szervezetlenség, túltermelési és elosztási válság, életzavar alakul ki.
Az éves periódusú környezetváltozást, a tél és a nyár tavaszi és őszi átmenettel rendelkező
változását már régóta ismertjük, de a nagyobb környezetváltozást okozó nagyobb ciklusok
periodikusságát, csak az elődeik ismereteit megszerző fejlett kultúrák tudományt ismerő
papjai, és az általuk beavatottak ismerték. A történelmi múltban a társadalom fejlődés
ellenőrzése, irányítása a hegemóniába került uralkodó rétegek és a papság kezébe került, akik
a mindenható földi helytartójaként – most-már egyistenhit mögé bújva irányították a már kellő
különbséggel rendelkező, egymástól is eltérő fejlettségű korai társadalmakat.
A mondavilágból kreált és magukat a hit letéteményeseiként feltüntető társadalmi és egyházi
vezetők a békés együttfejlődés érdekében valóban hasznos társadalomszervező, organizációt
védő munkát hoztak létre, de a védendő cél érdekében sokszor elhallgatták, eltorzították az
igazságot, és a tényleges, bár sokféle valóság sokszor elferdítve és pontatlanul épült a
köztudatba. Az eredeti tanítók, és a mindenséget szervező Isten céljától eltérő tanítások,
sokszor sikeresen oldottak meg helyi konfliktusokat, azonban a gondviselő hatáskörébe
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történő emberi beavatkozás rendszerint hosszabb távon felerősödő szimmetriahiányhoz,
életminőség romláshoz, az élet torzulásához vezetett. Minden szentnek maga felé hajlik a keze,
- mondás sejteti, hogy az emberek között meglévő eredendő, de mérsékelt különbség, egyre
jobban növekedett, a társadalmat védők az élet egésze szempontjából rossz felé fejlődtek,
a civilizációnk fejlődési egyensúlya sokszor és súlyosan sérült. Az élet egészsége, a változás
minősége hullámzani kezdett, és az időzóna határfelületek metszéseikor, a lélekérzés
felerősödéseikor az elnyomást és az egyenlőtlenséget nehezebben tűrővé vált. A túltermelő,
szervezetlen feszült időkben az élet megnehezedett, és az uralkodói hegemóniák elnyomásába
került szerveződésekben az egyenlő elbánás és az egyenlő jogok vágya nagyon felerősödött.
Ma ismét hasonló időszakot élőnk, és a Nappal együtt haladó Föld átkerült a Vízöntő jegyébe.
Ismét egy külső keringési rendszer, idős felmenői határfelületét, egy időzónát kereszteztünk.
Az időben változó, a jelenünkben 25800 földi évet kitevő nagyévi ciklusban, a 12 nagyévi
hónapként ismert alritmus periodikájának megfelelően, a földi időszámítás szerint 2160 évente
új nagyévi hónapváltás következik be. Az ismert külső keringési rendszert képező
határfelületek téridőbeli kereszteződése mellet, számos kisebb, 1080 és 540 évenként
bekövetkező alritmus is jelentősen befolyásolja az érzéseink és a tudatunk dominanciaváltását.
Átlag 108 évente áthaladunk egy kisebb energiaszintű felmenői határfelületen is, amely kb. 54
éves történelmi periódusokban váltakozva, a bioszféránk valamely időben gyorsabban, vagy
lassabban változó területén társadalmi feszültségnövekedést, vagy konszolidációt hoz. A
történelmi eseményekben jól végigkövethető e ritmusok periodikussága, amely hol
túlszaporodást, feszültséget és háborúkat, hol kiegyezéseket és békekötéseket, sikeresebb
együttfejlődést eredményezett. A kisebb éves ciklusokra e nagyobb ritmusok rárakódnak,
amelyekre a nagyévi ciklusok is halmozódnak, és ezek felett még nagyobb, még idősebb
felmenői keringési rendszerek határfelületeit metszésekor sokkal nagyobb környezetváltozás, a
fejlődési környezetet adó bioszféra átalakulása is kialakulhat.
Ha a környezet eltartó képessége, életet támogató képessége csökken, az ember változását,
életét lehetővé tevő élőréteg, a bioszféra életminőséget és az életegészséget megtartó hatásfoka
romlik. Ilyenkor a tápláléklánc ionos, információs energiaszintjén a környezeti kis
energiaszintű ionos szerveződések csökkenő száma, arányváltozása miatt nemcsak általános
energiahiány alakul ki, hanem a fokozódó energiahajsza miatt a változás sűrűség is nő, amely
tovább gerjeszti a káoszt. Ilyenkor a bioszférán minden életváltozás felerősödik, de a
lecsökkent biodiverzitású táplálékon élőket, a biológiai táplálék láncszemek kiesése sokkal
súlyosabban érinti. A szerveződéseket a táplálékláncokon végigfutó hiány, mint negatív
energiahullám, a különbség megerősödéseként érinti, amely időben növekvő tevékenységre
sarkalja őket. Az adott frekvencián változó, (szaporodó), változtatóképes lények számának az
életterületen (szférikus) aránytalansága, a kölcsönhatás időbeli növekedésével az energia és
ezzel az elosztási anomáliát, az időt növelő folyamatot erősíti. Ez rendszerint súlyos gazdasági
válsághoz vezet. Mivel az élet a hiánykor helytelenül reagál, nem oszt, hanem begyűjt, a
hiányt a túl nagy tartalékot begyűjtők addig fokozzák, míg általános elégedetlenség, és az
öntörvényűvé váló lázadó nazarobin állapot ki nem alakul. Ilyenkor az addig mérsékelt
differenciálódás polarizációvá, elkülönüléssé és szembenállássá fejlődik, a gazdag és a
szegény kapcsolata a kölcsönös együttműködés helyett a szembenállás, ellenszegülés felé
fejlődik. Az ilyen időszak rendszerint jelentős környezetváltozáshoz vezet, és csak akkor ér
véget, ha a szerveződésekben, a közösségekben, a társadalomban felhalmozott feszültség
kisült. Az élet csak akkor fejlődhet tovább, ha a szerveződés túljutott a saját életének a
fejlődését addig gátló határfelületen, a potenciál gáton, az időfelületen és az elosztási rend, az
élet egészsége ismét helyreállt. Ilyenkor a környezet átmenetileg nem épül, hanem romlik, a
szerveződések állapota szétzilálódik. A túl nagy környezetváltozást, a külső és belső
egyenlőtlenséget a kevésbé rugalmas, fejlődni már nem képes szerveződések nem bírják ki,
amely az addig organikusan is szervezetten együttműködő közösségek, szervezett rendszerek
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felbomlásához, a nagyobb energiaszintű, de már fejlődni nem képes organizációk halálához, és
a szervezetet létrehozó részecskéinek a differenciálódással kiváltott átszerveződéséhez vezet.
Miközben az élőrétegünk a tudati, a fizikai bomlás, az egyediség felé fejlődés aspektusából a
leépülés felé halad, a rétegben élő szerveződések hite és együttérzése felerősödik, a lélek
átalakulásával az érzésvilág és a hitvilág is megerősödik. Az azonosság és a komplexitás, a
mindenség megértése felé haladó fejlődésünk felerősödött, az Istenbe vetett Hit és a Hitvilág
megerősödése várható. Az időfelületek átlépésekor az érzéseinkben erősödő Messiásvárás
rendszerint beteljesül, és sokszor valóban megérkezik egy megváltó, amely kellő tudattal
megmutatja a kiutat az élet kaotikus válságából.

A teremtett világról kialakult tudati képünk, a Kreacionizmus.
Az Író materialista táplálékon fejlődő nemzedéke, még tanult valamit a Hitről és az Istenről,
de ez a tanítás, a materialista tudomány tudatos bombáitól már sokunkban hatástalanodott.
Az emberek és a lények gyermekei még eredendő hittel indulnak az életnek, mint olyan
ártatlan angyalok, akik még nem fertőződtek még a tudati gát és az életszimmetria hiányával.
A környezet és a szülők kitartó munkája azonban rendszerint meghozza negatív gyümölcseit,
és a hittel és lelkesedéssel emberekbe is szerveződő angyalból hamar a saját javát és előnyt
kereső tudatos ördögfióka nevelődik. A differenciálódás felé fejlődő életágon az
együttműködésre késztető érzésvilág elnyomódik, és míg a belsőnkben még kellően
együttműködő szerveződésbe, testbe épül, a külső együttműködésében meggyengül.
A tudományos befolyásoltságunk, az 1950-es évek előtt született, azóta már felnőtt nemzedékek
még több hittel és nagyobb belső – külső szimmetriában nőttek fel, amely miatt a világukban
lassabban ketyegett az idő, volt elég az életet jobb minőségűvé fejleszteni, annak a szépségeit
kiélvezni. Az idő és a fejlődés azonban könyörtelen, nem állhat meg, és ha közeledünk egy
nagyobb változássűrűségű felmenői határfelülethez, ismét felgyorsul a változás, majd kaotikus
vágtába kezd. A hívő generáció lassan elhal, eltávozik közülünk, és a hit, változást mérséklő
eredőjének a csökkenése a felgyorsuló idő vágtáját eredményezi.
A hitvilág, az alkonyába érő, elöregedő Európai területen és a még gyorsabban fejlődő
amerikai területen csökkent, a lélek visszaszorult, az emberi együttműködő képesség az
elidegenedés zsákutcájába kényszerült. A jelen nemzedékei már nem nagyon ismerik, hogy
az Isten és a Hit fogalma mit jelent, hogy az embertársi szeretet, a környezet és a
hazaszeretet az együttműködésről, az életben elérhető legjobb együttműködési
minőségéről szól.
Az előző nemzedékek idején még egyensúlyban szerveződő életünk eltorzult, az élet
egészsége, az élet minősége, folyamatosan romlik, az emberiség polarizálódni kezdett.
A világunk azonban sokfelé fejlődik, és miközben Európa és Amerika vészesen öregszik,
egyes területeken már fiatalodik, az együttműködés erősödik, az életminőség hamarosan
sokfelé javul. Miközben a tudat a matéria az anyag, és a pénz bálványa felé fejlődött, az
élőrétegünk sok felületén erősödik az azonosság, a vágy a jobb elosztásra, a nagyobb
egyenlőségre, a sikeresebb együttfejlődésre. A volt szocialista országokban még lélekkel
felnövő nemzedékek már elfelejtették, az utódaik már nem tudják, hogy a hit és a lélek hangja
miről szól. Más világvallások Egyistent, közös életteret elismerő hívői azonban megerősödtek
a hitükben, és ebben nem számít, hogy az Istenüket, éppen Allahnak, Buddhának, Sívának,
Krisnának vagy Univerzumbeli Atyának hívják.
A hívők olyan nagyobb külső-belső szimmetriában fejlődő emberek, akikben a test és a lélek
fejlődése harmonikus egyensúlyt teremtett, a bennük zajló mikrokozmoszi élet és a kültérben
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zajló vadabb világ között. A kreacionizmus, az Istenben való Hit lényege, a vallásonként
részben eltérő tanítások ellenére a nagyobb belső béke, és az ebből kifejlődő nagyobb egyensúly,
a kompromisszum képesség, a nagyobb együttműködő képesség felé fejlődött.
A hívő embereket az elidegenedés kevésbé érintette, a közösségeik jobban megőrizték a
hagyományokat, az együttműködés képességét, a szeretet és a megnyugvás képességeit.
Az Európában és Amerikában élő mai nemzedékek nagy része már nem tudja hogy mi a Hit és
a szeretet összefüggése, hogy a belső béke és a vele kapott nyugalom lassítja az idő rohanását,
amely elviselhetővé teszi az elkerülhetetlen ritmusgyorsulás felé fejlődést. Már sokan nem
tudják, hogy a kreacionzmus olyan teremtett világképre alapozza az ember és az élővilág
származását, amely nemcsak a Darwin által mutatott lineáris véletlenszerű törzsfejlődéssel, a
differenciálódásra alapuló melegfúziós szelekcióval tud kifejlődni, hanem a szelekció másik, a
múlt felé eltávozó, bomló hidegfúziós ága által is befolyásolva relatív egyensúlyban fejlődik.
Míg a lineáris evolúció, a nagyritmusok közötti békésebb időszakokban periodikusan és
lágyan váltakozva fejlődik, addig a természet nagyobb ritmusait meghatározó, felmenői
(külső) keringési rendszerek kereszteződéseinek az eléréseikor nem lineárisan, hanem
ugrásszerűen makroevolúcióban is fejlődik. A 2160 éves ciklus feletti felmenői ritmusok, és
ezek ismétlődéseikor, a nagyobb halmozódások is befolyásolják az evolúciót, amelykor a
nagyobb energiaszintű környezetváltozásban a sokkal nagyobb energiaszintű rendszerek, a
nemzetek, a társadalmak, vagy és az egymás mellett lévő életszférák, a bolygók, vagy a
csillagok szaporodnak, fejlődnek. Ilyen felmenői (nagyévi) hónapokból halmozódó ciklus
átlagosan kb. 4300, 6500, 13000 és 26000 évente ismétlődik, amelyre még sokkal nagyobb
felmenői rendszerek perioditása rakódik. Ezek a periodikusan ismétlődő ciklusok,
szimmetriamódosulások jelentősen megváltoztatják a Bioszférát, a környezetünket, amely
változást sok esetben a Nap más leányainak, a környezetünkben fejlődő bolygók szaporodását
okozzák. Természetesen a még nagyobb felmenők körüli keringések, és az ő testvéreik
határfelületeinek a metszései még nagyobb káoszt és súlyosabb környezetváltozást
okozhatnak, amikor a kovalens keveredés felé differenciálódott, életbe vegyült hatás tudatának
a befolyásoltsága sokkal radikálisabban visszaszorul. Ilyenkor a kovalens keverékszerveződések nagy része kihal, mint szerveződés felbomlik, és csak a magasabb
biodiverzitású,sokkal kisebb tömegű, az elromlott környezetet elhagyni képes
szerveződéseknek van esélyük, az alszerveződéseknek kozmikus katasztrófát okozó felmenői
differenciálódás és szaporodási esemény túlélésére. Az ionos élet, amelyből az általunk ismert
kovalens alapú élet kifejlődött, képes túlélni a legnagyobb katasztrófákat. A ciklus nagyévi
telének az elmúlása után, az életre újra alkalmas feltételek között az isteni és a nagyobb
energiaszintű, az egyediségben fejlettebb részecskék ismét együttműködő életbe, új evolúciós
ciklust képező organizációba szerveződnek. Bár az új szerveződések ilyenkor nem lesznek a
régiekkel teljesen azonosak, sok olyan részecskegeneráció kihalhat, amely sajátos alakot,
természetet, képességet ad a természet teremtményeinek. A keveredés eltérő összetételű, más,
megváltozó genetikájú, mutálódott egyedeket is eredményez, de ezek rendszerint csak akkor
maradnak meg, ha a régieknél együttműködő képesebbek. A ciklusváltások után kiegyenlített
energiaelosztású, nyugodtabb és lassúbb új evolúció kezdődik. Az Isten által az együttérzésben
és az együttműködésben irányított angyali részecskék ilyenkor újra elindítják és felépítik az
evolúciós fejlődést. Az élővilág az esemény után megújuló, megjavuló együttműködésben
újratermelődik, és az együttműködés sikeres életpiramisba, szervezettségbe halmozódása
esetén, a már az együttműködésre alkalmasabb, - a természet szabályait megérteni és
elfogadni képes - emberi mikrokozmosz, a fejlődőképes már kozmikus lény, mint élettermék
újra kitermelődhet.
A teremtés ma is működik, de nem csak felülről és nem csak a múltból, hanem közvetve a
jövőnket építő kis energiaszintű részecskéktől is irányított. A csillagtéri nagyobb azonosságú
quintesszenciát tartalmazó külső határrétegekben, és a Föld időben gyorsabban fejlődő
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rétegeiben új nászra készülnek a kis energiaszintű angyali és ördögi részecskék, és a nászuk
sikere esetén egy új hold, és egy új civilizációs rendszernek alkalmas élőkörnyezet fejlődhet
ki. Az első türelmetlen kérőt már látják a tudomány csillagtéri környezetet figyelő
távcsöveivel az esemény várható időpontját is feltáró kutatók. Csak azt nem ismerik, hogy a
csillagspermaként érkező kérők száma nem szükségszerűen egy, a teremtés nem bízza a
véletlenre a szaporodást. A nemlineáris eseményt okozó nagy környezetváltozásban az
általunk ismert lineáris és kovalens élet átmenetileg visszaszorul, de az emberterméket építő,
erre szelektálódó isteni részecskéknek hála, a környezettel harmóniában is élni képes emberi
fajt, mint az emberkozmosz építésére szakosodott kis energiaszintű szerveződéseknek
megfelelő életteret, eddig sokszor újrateremtették.
A kétezer évvel korábban a közel keleten és nyugaton is elterjedt egyistenhit megerősödése
stabilizálta a világunkat, kellő ellensúllyal fékezte a centralizált államokat, együttműködésbe
és együttfejlődő közösségbe szervezve összekapcsolta az élőrétegünkben fejlődő embereket.
Sokszor megosztódott az ember, hogy melyik Isten az igazi, akinek a nevével az ajkán az
embertársa ellen ölni indult, de miközben e háborúk erő és lélekformáló életpróbákká
fejlődtek, megfékezték a túlszaporodást, segítették a szükséges keveredést, és a veszteségekkel
lecsökkenő rohanó élet feszültségét is mérsékelték. Ha túl jó a világ és sikeresen valósul meg a
békés egymás mellett élés, az emberbe is szerveződő élet elkényelmesedik, és rendszeresen
túlszaporodik. Ha a tatárhad fergetegével más csillagról, más galaxisból látogatók érkeznek, az
elkényelmesedett, túlszaporodó faj a kis energiaszintű életnek táplálék konkurens inváziót nem
tudja megfékezni. A galaxisunk szaporodási folyamatba kezdett, amely miatt az időben
növekvő változás végigsöpör a kisebb energiaszintű életláncon. A Nyilas galaxisból érkező
vendégek egyre nagyobb násztáncra gerjesztik a környezetünket.
Ma ismét kaotikus világban élünk, az élet minősége romlik a hit erősödik. A differenciálódás
felerősödött, és a természet ölén az új fogamzási ciklusba érő Gaia is szaporodni készül. Már
készül a Föld túl gyorsan változó élőrétegeit elhagyó ionos részecskék által gyors iramban
épített placenta, a bolygótojásunk héja, a termoszféra gyorsan vastagszik. Nemsokára
keresztezi a terünk és az időnk, azt az időfelületet, felmenői határfelületet, amelyen a Gaiával
szaporodni vágyó kérők kozmikus áradata várható. A Föld szaporodni készül, és jól járunk, ha
csak az életszféránk, vagy az emberi társadalmunk fejlődik új evolúciós ciklusba.
Elérkeztünk az együttműködő társadalom időhatárához. A lassan csillaggá fejlődő Föld vizes
ciklusa után, az élőrétegünkben egy új evolúciós ciklus kifejlődése várható, amely analóg az
atomi törzsfejlődés harmadik-negyedik periódusváltásával. A periódusos rendszer nemesgáz
állapotba szerveződő időállomásához közeledünk, egy valódi nagyperiódus-váltás várható,
amelyhez már tüzel a másfél évszázada folyamatosan növekvő belső hőmérsékletű Gaia. Az
esemény után a várható holdfejlődésben előbb a Vénusz szárazabb meleg ősz állapota, majd a
Marsi jégkorszak, a nagyévi tél várható, hogy a nagyévi tavaszra várhatóan 6450 év múlva
megszülethessen Gaiának az évfordulóra várható eseményben foganó új holdja.
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Az evolúciós élőrendszerünk kialakulása Darwin aspektusából.
A kreacionizmus utolsó megerősödése egy békésebb világot eredményezett, de a békés
időszak alatt az emberi népesség túlszaporodott, túlerősödött, és egyértelmű hegemóniába
került a bioszférán. Az a tény, hogy táplálék konkurens, és féken tartó felsőbb fogyasztó
nélkül maradt az ember, a környezet nagyfokú kihasználásához és drasztikus túlszaporodáshoz
vezetett. Elpöfögtük a Föld szénkészletét, lassan elhasználjuk a véges olajkészletét, sikeresen
besegítünk a termoszféra építésébe. A Napból és korábban a kültéri környezetből érkezett élő
energia nagy részét emberi és tápanyagként nevelt élő anyagba, táplálékként elfogyasztott, és a
növényekből és az állatokból belénk épült fehérjébe és cukorba szerveztük.
Hatalmas fehérjeanyaggal feldúsulva várja bolygónk a szaporodást elindító változást.
Darwin mindezt sokkal egyszerűbbnek látta, a lineáris evolúció sima ügynek tűnt. A
természetes szelekció kizárólagossága ellen szóló érveket, az okfejtést felkaroló materialisták
ügyesen a Föld alá nyomták, és ha egyes elszánt régészek munkája nyomán mégis eltérő
információs lelet került a Föld felszínére, hamar találtak süllyesztőt a hivatalosan elfogadott
elméleteket, a kreált élettudatot rontó bizonyítékok eltűntetésére.
A törzsfejlődés differenciálódás felé haladó lineáris ága azonban csak a felszín valósága, és ha
nemcsak a felszínre, hanem az eredmény látható következményére figyelünk és azt is
megértjük, hogy ez nem csak a véletlen műve, talán ma békésebb világban élnénk.
A szelekció nem csak a véletlen kiválasztódás következménye, hanem tudatos, de kis
energiaszintű, gyorsabb evolúciót élő lények, élettereket, közös szerveződéseket és az
anyagi környezetett életpiramisba fejlesztő munkája. A rossz irányba fejlődő rendszer
nem támogatódik, a sikertelen evolúciós ág hamar kihal. A kiválasztódás a nagyobb
egyensúlyban fejlődő szerveződéseket, az átlagot privilegizálja, az egyensúlyt nem tartó
szélsőséges szerveződések továbbfejlődését nem segíti. Darwinnak igaza volt a kiválasztódás
következetességében, de nem az egyed környezet fölé növekedése, hanem az életre
alkalmasabb életteret, környezetet, és benne nagyobb energiaszintű organizációt sikeresen
létrehozó szerveződések kiválasztódása a cél. A kiválasztódás alapja, célja, az élet célja az
életegészség és az életminőség, az együttműködés javítása, de ez periodikusan váltakozva
kétirányú (sok eltérő irányú) életfejlődést segít. A két (sok) egymással inverzben változó élet
fejlődik, amely egymást gerjeszti, egymást változásban tartja. A mindenségben kialakult
rendezési elv szerint a túlfejlett és kaotikussá váló élet rendezettebb életet termel, de a túl sok
rendezett élet közös élettérbe szerveződése rendezetlenséget és káoszt hoz létre. A
természetben olyan egymást szabályozó inverz életpár fejlődött ki, amely egy romló életszint
(átlag) felett kölcsönösen megakadályozza a kialakult életszimmetria túlságos elromlását. Ha a
fizikai aspektusból közelítjük meg az életáramlást, akár az energiabuborékokon belüli
önszabályozó energiaáramlásnak is tekinthetnénk, azonban az élőrendszerben kialakult
életszabályzás csak látszólag bonyolultabb, de valójában átláthatóbb és megérthető.
Ha az egyik féle életnek kedvező változások nagyon túlsúlyba kerülnek, és túlságosan
elrontják a másik féle élet élményigényét, az evolúciós trend, a fejlődési irány megfordul, és a
kiválasztódás szempontjai megváltoznak. Az evolúció nem következetesen azonos irányba
fejlődik, hanem két ellenkező célú véglet, az élet és a halál, a kezdet és a vég, a nő és a férfi, az
energia összegződés és az energia ritkulás között ingázik. Az életet szabályozó, az életélményeket
eseménysorba rendező idő és a bonyolultságba épülő tudat hol erre, hol visszafelé fejlődik. E
fejlődés a tudat és az érzés, a matéria és a lélek harca. A fejlettebb élőrétegekben élő, a
specializáció és a centralizáció felé haladó fejlődés, az egyediség felé fejlődő materialista
tudat, és a nagyobb azonosságuk miatti érzésvilágban hívő, a tudatban fejletlenebb, és az
együttműködésben sikeresebb részecskék közös szerveződésekbe organizált eredője egymás
rovására periodikusan megváltozik. A két eltérő élőréteg, életváltozat megerősödése csak
szimmetriában, és egymás rovására történhet, és ha az egyik megerősödik a másik
meggyengül, és fordított helyzetben a szerveződési társak dominanciája megváltozik.
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A földre betelepülő fejlett életek környezetváltozást kiváltó eseményei:
A Föld évmilliárdok óta tartó evolúciójában, sokszor érkezett be az életterünkbe idegen
összetételű szerves és szervetlen anyag, amely sokszor fejlett életet hozott a bolygónkra. Az
addig kialakult környezeti élettér, a szerveződések genetikai összetételei ilyenkor rendszerint
megváltoztak, időben gyors makroevolúció, mutációs sorozatok és felgyorsított életfejlesztés
következett be. Az ilyen eseményeket rendszerint megelőzte a környezetben kaotikussá váló
élet gyorsulása, az életet termelő hatásfok, az életbe szerveződés minőségének az elromlása.
A Föld differenciálódása:

A világtengerből, a nagy azonosságú átlagos vízből kiemelkedő ősföldet több fejlesztő találat érte,
amely a már széttöredezett lemeztáblák mozgásait és a kontinens vándorlásokat is
felgyorsította. A Föld Krónikájából vett képek mutatják a szárazföld ,,fejlődését,, amely az
amerikai kontinens leválásához, és az európai-Afrikai táblától eltávolodásához vezetett. Dél
amerika láthatóan nagy, nyugati irányba elmozdító találatot kapott, amelynek a hatására elvált
Afrikától, és az Atlanti óceán megnyílott. A mexiói és közép amerikai medence, a Bermuda
háromszögbe csapódó idegen test lendületenergiáját átvéve sűlyedni kezdett, és miközben
kialakult az Atlanti árok, a délamerikai tábla Afrikától eltávolodva az észak amerikai
kontinenshez épült. Az évmilliókig tartó kontines vándorlásokat részben a külső térből a
Földön kívüli környezetből becsapódó, beérkező részecskemezők átadódó kinetikai energiája
indította el, és a becsapódási helyeken a sűllyedés, a Föld túlsó felén, a torlódásoknál az
Andoknál, a Himalájai a kiemelkedés felé. A környezetből a bolygónba beérkező vendégek
indították el a makroevolúciós változásokat, és a nagyobb környezet és éghajlatváltozásokat is.
Természetesen ez nem egyszerre történt és nem egy becsapódás következménye, hanem
hosszú, idősorrendben történt evolúció folyamat halmozódása. Látható a kontinensek tétova
vándorlása, amely az Ausztriai tábla és az Indiai lemez leválását és eltávolodását okozta,
miközben az Ázsiai kontinens is fejlődött, lamináris irányban helyet változtatott a bioszférán.
A Föld ma ismert felszíni tagoltsága sokszáz-millió év alatt ,,fejlődött,, a mai állapotába. A
kontinensvándorlás ez előtt is létezett, és a Föld vizes ciklusát megelőző szimmetriahiányos
időszakban is állandóan változott a táj. A becsapódási helyeken tartós sülyedékek keletkeztek,
amelyek átvették a becsapódó tömeg kinetikai lendületét, és e helyeken a talaj, a kinetikai
tömegviszonyoktól is függően évmilliókig süllyedve tengeri és felszíni medencéket,
mélyföldeket alakított ki. A világban sok helyen találhatók ilyen már nem rejtélyes medencék,
amelyekben a lefelé és a felfelé ma is áramló részecskék miatt, mágneses töltéssel rendelkező
részecskék áramlanak a becsapódás irányába, vagy onnan kifelé.
A Földre évmilliókkal korábban nagy tömegben beérkező, fejlett, radilariás részecskék, az
általuk megépített korszerű űrhajóikban a tengerekbe landoltak, majd a szétszóródási helyen
tovább differenciálódtak, az életér gyorsított továbbépítésébe, a lokális környezet életre
alkalmasabbá tételébe, az élettér fejlesztésébe kezdtek. A kb. 60 millió évvel ezelőtt, a
Yukatán félszigettől keletre, a Mexikói öbölnél a Nagy Antillákba (a Karib tenger) becsapódó,
nyugat felé tartó lendületirányú vendég szerveződések, négyezer km hosszú és 400 km széles
sávot töltöttek meg a földön akkor még tömegesen nem honos új típusú élettel. Lásd a
következő oldalon az ábrát a jövevény részecskék közösségeit ide szállító eszközökről.
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A jövevények friss tudást, új genetikai anyagot hoztak a földre, de ez az evolúciós és
tudatfejlődést eredményező váltás, az akkora már túl szaporodott, túlspecializálódott,
dinoszauruszokba szerveződött kevésbé fejlett organizációk visszafejlődéséhez, kihalásához,
átszerveződéséhez, korszerűsödéséhez vezetett. ábra
Az értelmes, fejlett szerveződések által
épített űrhajókban, sokmilliárd
intelligens részecske költözött,
szerveződött át a Földre, az akkor már
számukra megfelelő életkörülményeket
adó már a vizes korszakában fejlődő
bolygóba. Lehetséges, hogy az addigi
élettérként működő csillag elöregedett,
és kaotikus életszerveződési állapotok
alakultak ki.

Korábbi beérkezők
landolási területe,
amelyek már az itt
lévőkkel elkeveredtek,
lamináris életbe
szerveződtek az akkori
déli sark, az Antarktisz
területén

Valószínűen e nagy tömeg beérkezése, kinetikai energiája lendített nagyot a nyugat felé elmozduló
közép-amerikai lemezeken, ez indíthatta el az Atlanti hátság süllyedését, amely a sokkal későbbi
Atlantiszi Földrész elsüllyedéséhez vezetett. Ha egy Földgömböt figyelmesebben megnézünk,
észlelhetjük, hogy e becsapódási hely ellenterületén, a Föld energia-kilépő, lendületirányba eső
területén a kéreg jelentősen megemelkedett és a Tibeti magasföld hegyei az egekbe törtek.
Az Atlanti nagy törésvonal az ütközéstől megnyílt, és az időben szélesedő repedésbe a mélyebben fekvő
nagyobb rétegnyomású anyagok benyomultak. Ez nem zárja ki, hogy a Csendes-óceáni nagymedence
ne kapjon nagyobb találatot, bár ez az esemény valószínűen más szaporodási ciklusban, más galaxisról
érkező vendégek miatt következett be. Hasonlóan, az Indiai óceán azóta is süllyedő Wharton
medencéjébe is nagy tömegű vendéganyag érkezhetett, amely e térség lemez és kontinensvándorlásait
felgyorsította. Ez okozta az Indiai lemez északra, és a Seychelle szigetvilágot tartó kéreglemez
délnyugatra vándorlását. Lehet, hogy az eset sokkal korábban történt, és az Európai - Afrikai tömbhöz
korábban kapcsolódó Amerika lemez szétválását, egy sokkal korábbi becsapódás indította el. Mára
már a tudományosan elfogadott leletek sokasága bizonyítja, hogy az Amazonas medencéje egykor a
Kongói medencével és a Szudán térségével összetartozó közös vízgyűjtőrendszerként működött.
A Jura után, a Kréta ciklus elején, nagyon nagy környezetváltozás kezdődhetett, amelykor a
Pantotheria életág legalább hat különböző genetikai főágra bomlott, amely a következő Paleocén
ciklusban a mai is élő biológiai világ új fejlődési lehetőségeivé terebélyesedett.

Az Izraeli Holt tenger, és a világ mélyföldjei ma is számos helyen őrzik e becsapódások,
(vendégek) nyomait, a tenger alatti feltérképezetlen sülyedékekről pedig még kevesebb adat
áll a rendelkezésre. Ilyenek a Föld legnagyobb sós és legmélyebb tavai, és a depressziós
mélyföldek, a Holt tenger árka, a Kineret tó mélyedése. Az Assal tó, a Turfáni és a Kartara
mélyföld stb. A továbbiakról lásd a Földrajzi atlaszokban felsorolt sülyedékeket.
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A Materialista tudat térnyerése és az együttműködés visszaszorulása:
A természettel sikeres együttélés a 18 századig változóan békés időszaknak tekinthető, amikor
a lehetőségeihez alkalmazkodó ember, még nem használta ki a Föld korábban beépült
tartalékait. Az együttfejlődés sikeressége a népesség növekedéséhez vezetett, amelyet egyre
több anyaggal kellett táplálni, az ember energia igénye a sokszorosára növekedett.
A 19. század végétől az ipari forradalom kiteljesedése, a Föld energiakészletének, a Szén és a
kőolaj származékoknak, durva kitermeléséhez, és a termőtalajok fokozódó kihasználásával
azok biodiverzitásának a leromlásához vezetett. A Földbe az előző évmilliók, évmilliárdok
alatt beérkezett, átalakult szenet és az ásványnak tekintett szerveződéseket kibányáztuk,
kihasználtuk és a kialakult állapotukat felbontva a múlt szerveződési állapotába és időterébe
juttattuk. A Termoszféra megvastagodásához, a bioszféra elöregedéséhez ez is hozzájárult, és
az üvegháztartás növekedése részben ennek a fejleménye, mutatva, hogy megérett a bolygónk
a megújulásra.
A múltban beépült energiakészletek, a fejlett ionos szerveződések kihasználása után a
közelmúltban és a jelenben beépült energia kinyerését is megkezdtük, és ezzel
gyakorlatilag a jövőnk energiájának az idő előtti elfogyasztásába kezdtünk.
Az anyag és a tömegépítésben sikeres ember azonban az együttfejlődés szimmetriájában
lemaradt, az élő környezettel történő együttműködés helyett, annak az élősködőjévé,
kihasználójává vált. Az emberiség tudata beszűkült, amely a materialista betokosodás, az
energianyerés minden áron aszimmetriája felé fejlődött. A bioszféra együttfejlődési lehetősége
megsérült, az élőrétegünk biodiverzítása, sokszínűsége lecsökkent. Kivágtuk, a légies angyali
energiát, az oxigént bőségben termelő őserdőinket, kibányásztuk a szénkészleteinket, és a
természetes energiapótlásnál nagyobb ütemben folytatott mezőgazdasági termeléssel kiégettük
a szántóföldjeink termőképességét. A Föld, - mint biológiai szerveződés - tartalékai
csökkentek, a termőképes területek elsivatogosodása felgyorsult, és a bioszférához közeli
élőrétegekből a kis energiaszintű, kényes életenergia egyre jobban kiszorult. A táplálékláncot
megsértettük, a tengereket kizsákmányoltuk, a folyókat és az élővizeket, az itt élő
szerveződések által nem kivédhető magasabb energiaszintű, fejlettebb mérgező hulladékokkal
elszennyeztük. A tápláléklánc alsó szintje súlyosan károsodott, a bioszféra biodiverzitása
erősen romlott, és a városok alatt a talajszennyezettség a felszínnel arányos változássűrűség
növekedést rajzol ki.
A normál nyugodt állapotban lévő Nap, és a
megfigyelhető galaxis formájának az ekliptikai
síkjából felvett képe, és az alsó ábrán egy nagyváros
változásának az analóg térszerkezetét, a nagyobb
változássűrűséget bemutató hőtérképe látható.

A környezetüknél nagyobb változássűrűségű térrészek csak szimmetriában képesek változni.
Ha e változás, evolúció, a hő-szennyezés felé halad, a tér szimmetriája megmarad és a tereket
elválasztó időhatároktól, a felszínként is ismert határfelületektől felfelé megnövekvő változás
sűrűség, a felszín alá is átkerül. A bioszféra felszínén fejlődő élet alatt egy vele inverzben
fejlődő élettér változik, amely kiegyenlíti a felszíni változás sűrűséget, de a magasabb
fejlettségre jutó civilizáció áraként a bioszféra alatt és felett is kialakul egy időben gyorsabban
növekvő, fejlődő élettér.
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A városközpontban magas házak
és felhőkarcolók sorakoznak, de a
talaj szennyezettsége lefelé is
szimmetrikus.
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A bioszférai sűrűségi határára, a felszínre épített házak
a városközpontok felé egyre magasabbak.
A talajba kerülő vegyi anyagok, a talaj és a hő
szennyezettség mértéke szimmetrikus alakzatot sejtet,
amely a határfelület alatt a talajban is kirajzolja a felső
élőréteg által hővel, változással elszennyezett
városkontúr szimmetriáját.

Városszéli viskók
és családi házak

A város alatti talaj és hőszennyezettség, időben gyorsan
változó, analóg lencseszerű szimmetrikus térrészt tölt ki

ábra

Ha az emberi mikrokozmosz szimmetriatengelyre viszonyított hasonló térszerkezetének az
analóg elrendezését megismerjük, akkor megérthető, hogy az élet egyik alapja, a mindenséget
átható rendezési elv, a térben és időben egymást kiegészítő szimmetria. Az időben változó
anyag szinte végtelen variáns lehetőségekben kialakulhat, de életszerű tartósan rendezett
folyamattá csak a szimmetria közelében maradva fejlődhet. Az alkalmazkodó
életképességet a végletek kerülése eredményezi, az egyensúly közelében még elég érdekes és
még viszonylag mérsékelt a változást és az időt gerjesztő különbség.
A túl gyorsan és a túl lassan változó lehetőségek között is kifejlődhet gyorsabban, vagy
lassabban változó élet, a tartós de az időben is rendezetten változó különbség. Az ilyen élet az
eltérő ritmusa miatt csak önmagával, a hasonlóan fejlett szerveződésekkel kölcsönhatásképes,
a fejlett áthatol a fejletlenen, az eltérővel nem igazán kölcsönhatásképes, mert nem azonos a
térbeli és az időbeli változás sűrűsége, eltérő a változtató képes részecskéket azonos szerveződésben
tartó, a környezettől részben elkülönült tér-rész időbeli, tudati fejlettsége.
A mezőkbe beáramló és onnan kiáramló információs energia, lendülettömegi (kinetikai),
idősíkbeli áramlási egyezősége ekvipotenciális gömbpárhuzamos szimmetriafelületeket hoz

létre, amelyek közelében a ki és beáramló részecskék időfolyamatban történő keveredése,
vegyülése, kölcsönhatása viszonylag állandó időszimmetriában változhat. Az ekvipotenciális
gömbfelületek, a határfelületeken kívüli eltérő fejlettségű élettereket potenciálgátként
elválasztják egymástól, de ez az elválasztás nem teljes. A határfelület két oldalán az eltérő
fejlettségű, de még egymással kellő azonosságú szerveződések szaporodása, vegyes állományú
utódok megtelepedési, és tartós életbe szerveződési lehetőségét eredményezi.
Az apai és az anyai mikrokozmoszból a közben változó
környezethez sikeresebben alkalmazkodó utódokba
átszerveződő, genetikai állományt képező részecskelények,
társakat gyűjtenek az új szerveződések felépítéséhez, a számukra
kedvező életkörnyezet kialakításához. A térben, az időben, és a
kiterjedésben is változó, együttfejlődő, növekvő részecsketömeg
egyedeit, a nagyobb változássűrűség időbeli felbontásban
korlátolt lehetősége miatt nem tudjuk megkülönböztetni, egy
közös tömegnek látjuk. A kép, amit látunk a változás folyton
módosuló eredője, a szimmetrikus tömegeloszlásnak a
galaxishoz, a nagyvárosokhoz hasonló, analóg térképe.
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Zavarok a tudati képben, hibák, hiányok és ellentmondások.
Az egyedekből nagyobb energiaszintű organizációkba szerveződő nemzetek és a társadalmak
együtt élő tömegbe szervezése, irányítása magyarázatok és ideológiák kreációjához vezetett,
amely a történelmi múlt feltárási igényét fogalmazta meg. A múlt és a jövő felé is kutakodó,
erre szakosodó (szak)-emberek előtt feltáruló történeti kép azonban sokszor nem egyezett meg
az ideológiák magyarázatával, amely ellentmondásokhoz vezetett. A társadalom irányítóinak
sokszor kellett dönteni arról, hogy az újabb eredményeket mennyire vegyék figyelembe,
mennyire módosítsák a kialakult ideológiákat. Sokszor alakult ki olyan élethelyzet, hogy az
egyensúlytalanná váló deformált fejlődés miatt, már nem lehetett beismerni az addig
elfogadott ideológiák hiányosságait, és a valóságképet az együttélés békéjének, vagy az
uralkodó rétegek hegemóniájának az érdekében torzítani kellett. Az élet és a tudomány azonban
tartósan nem nagyon tűri az ellentmondásokat, az ideológiai zavarokat. Az élet zajlik, a Föld
forog, a fejlődés az élet módosulása megállíthatatlan, amely nem taposható a földbe, és
időről időre kikényszeríti a változást, a hamis ideológiák megváltoztatását.
Amikor a hamis valóságkép, a kreált ideológia túl sokáig segíti a hatalom megtartásában a már
szimmetriát tartani nem tudó rétegeket, az élet megérzi az ellentmondásokat, a hatalomféltés
valós indítékait, és fellázadva kikényszeríti a tudati, majd a környezeti fejlődést.
Ma ismét olyan világban, időben és élőrétegben élünk, amelyben az emberbe és ezekből
nemzeti társadalmakba szerveződő, közös tudattal kormányzott részecskelények többsége,
csak a valóság ideológiákkal eltorzított arcát ismeri. A tudat deformációja régi keletű, amely
az élet védelme mögé bújva ma is egy rossz ideológiára alapuló rendszert szolgál. Márpedig
minden rendszernek, a rosszaknak is vannak élvezői, akik a többség egyensúlyát már
biztosítani nem képes elöregedett rendszert egyértelműen a saját javukra és a többség kárára
szolgálják. Bár a haladás ellen fellépő régi ideológiákat védő konzervatívaknak a változást
kivédő szerepe nem egyértelműen káros, sok olyan változást is kivédenek, amely a nagyobb
tömegnek valóban káros, de az igazán jó, a valóságnak megfelelő ideológiákat nem tudják az
idő végezetéig a Föld alá nyomni. A régi és már bizonyítottan torz irányba fejlődő társadalmak
megcsontosodott ideológiáit védő, hamis ideológiákat fenntartó a változástól félő
haszonélvezők, azonban a többség kárára sokszor eltorzítják a valóságot, a túlfejlődés és a
kaotizáció felé kényszerítik a nemzeti és a társadalmi energiaszintű szerveződéseket.

A materialista tudomány nem tud kerek, egész történetté formálódni.
Nagyon sok valós részlet illik a jelenleg a bioszféra emberi társadalom tudatát befolyásoló
ideológiákba, de elég egy-két helyen a valóságot eltorzítani, hogy az emberi tudatokban az
uralkodást és a hegemóniát védő hamis életkép alakuljék ki. Szerencsére az információt
nemcsak az anyagot, a pénzt, az aranyat és a hegemóniát imádó hamis próféták terjesztik,
hanem az érzéseket is közvetítő kisebb energiaszintű részecskék is befolyásolják.
Az élet akkor szép, és egészséges, ha a tudattal és értelemmel, és az érzésekkel rendelkező
részecskék célja azonos dologra, az élet építésére irányul, ha nem egymás ellen fordul. Ha az
egymástól eltérő, a másság felé fejlődő élet nem az ellentétekre, az elválasztra koncentrál, az
azonosságok, és a közös célok felismerése egészséget eredményezhető együttműködésbe
szervezheti az élőrendszert. Ha a fejlettebb, tudatosabb részecskék, a több érzéssel rendelkező
részecskelényekkel megegyeznek a célokban, az élet Darwin evolúciója szerint egyenletesen,
és lineárisan fejlődik. A tudományos eredmények azonban sorra megcáfolják a korábbi
hiedelmeket, és a hamis ideológiákról is lehúzzák a leplet. A szocializmust formáló, e
rendszerben felerősödő materialista kép éppen olyan hamis részletekkel tűzdelt, mint a
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vadkapitalista ideológiából kifejlődött kereskedelmi hegemónia, a világpiacot satnya
termékekkel elárasztó Globalizáció.
A sok valóságelemmel tűzdelt hamis ideológiák, a hatalom megtartását, az ember és a biológiai
élővilág diverzitását sértő életellenes szerveződés, a Tőke és élvezői uralmát segítik. A hamis
kép alól, mint a repedező tojás héja alól azonban periodikusan kibukkan a valóság, amelyben
egy új, a mai környezetnek megfelelőbb, együttműködőbb új társadalom lehetősége fejlődik.
A hamis próféták, és a hamis ideológiákat gyártók felett eljár az idő, és az általuk kreált
történelmi képekről lefoszlik a valóságot eddig eltakaró fátyol.
A gyorsan fejlődő tudomány a saját csapdájába került, és nem tudja az általa korábban
terjesztett hamis ideológiákat egy hihető összefüggő, életszerű történetté kovácsolni.
Éppen e tudomány által feltárt, de kerek egységes történetté összeilleszteni már nem mert
részeredményeinek köszönhetjük, hogy közelebb kerültünk az Istenhez, a hitelesebb valóság
összetettségének a megértéséhez. A kvantumvilág rejtelmeit, a múlt és a jövő felé is kutató
tudósok, eljutottak az Isteni főnixmadár megszületésének a részletéig, az életet a szeretettel, az
azonossággal összetartó Isteni részecskék megismeréséig. Miközben a még mindig
materialista alapállású tudomány bizonyítja az Isteni részecskék létét és eredetét, nem
érti, vagy nem akarja megérteni az erős kötőerő, az anyai és a testvéri szeretet mindent
átható, az életet összefogó, megtartó őserejét.

Megmagyarázatlan hatások események, az ezotéria és az Ufók kérdései
Miközben a hivatalos tudomány a teóriájába illő részletek kidomborításával egy torz
valóságképet kreál, bölcsen hallgat az ideológiába nem illő részletekről. A tudományos
eredmények alapján feltáruló valóság, azonban egyre több olyan látszólag
megmagyarázhatatlan részeredményt is tartalmaz, amelyet a hagyományos alapon, nem tud a
nem teljesen kerek történetébe illeszteni. Ilyen zavart okoznak, a tudás és az érzés határán
észlelhető ezoterikus jellegű események, amelyeket a csak nagyobb energiaszintű hatásokat, a
változási eredőket megértő tudat, a részletek kisebb energiaszintje, gyorsabb időritmusa miatt
nem tud megérteni. Hasonló zavart okoz az Ufó szindróma, és még nagyon sok az érvényes
ideológiával kielégítően nem magyarázható, nem érthető esemény.
A tárgyak lebegését, gondolattal történő irányítását, a megérzés helyességét nem jól
megközelítő, és ezért nem megértő, a szűkített szemlélete miatt eleve korlátolt tudat,
viszonyítási hiányban és a megértést segítő HIT hiányában szenved. A célba vetett Hit nélkül
nem lehet kielégítő eredményt elérni, az érzéseket közvetítő részecskék nélkül az anyag valóban
csak élettelen és lélektelen durva matéria.
Az együttmozgó halraj, az együttváltozó madárrajok, a hangyák, a méhek és a termeszek is
olyan együttváltozó életkolóniákat képeznek, amelyek nagyobb energiaszintű egyedekből
szerveződnek, de ezen nagyobb azonosságú szerveződések között, sokkal kisebb
energiaszintű, még nagyobb azonosságú klónszerű információs részecskék közvetítik, a
gondolatukat és a mozgásukat is vezérlő azonos érzéseket. Ezek az azonos érzések vezérlik a
halrajok együttmozgását, amelyben a közösségbe kovácsoló közös érzést a veszélyt jelző
egyéni tudat képes felülbírálni, de amint a tudat elhárító képességét igénybe vevő, nagyobb
energiaszintű veszély elmúlik, a kisebb energiaszintű részecske érzés ismét felerősödik, és
összetartó, összehangolt mozgásra készteti az egész kolóniát.
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Állati és gépi értelem
Gondolatolvasó hollók, kutyák, robotkatonák
Agent Portál

2005. szeptember 18., vasárnap 8:57

Sok filozófus gondolja úgy, hogy az ember az egyetlen
mások személyes gondolatait megértő, azok létezéséről
tudó faj. Állatokkal - és nemcsak főemlősökkel, vagy
közönséges emlősökkel, hanem madarakkal is - végzett
kísérletek az ellenkezőjét sejtetik. Egy-két robot se úgy
viselkedik, mintha ostoba automata lenne csupán. Valószínűleg
mégsem vagyunk annyira kivételes lények, mint hittük oly
sokáig.
A hatvanas és a hetvenes években szenzációszámba ment, amikor kiderült, hogy az ember közelségében lévő,
például állatkerti csimpánzok megtaníthatók egy-egy szó használatára, vagy a természetes környezetükben élők
különböző "szerszámokkal dolgoznak", vadászataikat is megtervezik. Aztán más főemlősök és emlősök - gorillák,
delfinek, elefántok, kecskék, stb. - szintén tanúbizonyságát adták, hogy birtokában vannak néhány, korábban
kizárólag a Homo sapiensnek tulajdonított mentális képességnek. Az utóbbi évek kutatásai pedig már nemcsak
emlősökről, hanem madarakról is hasonlókat mutattak ki.
Kíváncsi hollók
Bernd Heinrich és Thomas Bugnyar, a burlingtoni Vermont Egyetem két biológusa hollókkal végzett hosszas
kísérletsorozatot. Arra voltak kíváncsiak, miként reagálnak a madár-viszonylatban okos és szociális állatok a
gyerekek elméjének fejlődésekor szintén alkalmazott tekintet-vizsgálatokra. (Általában másfél éves korunktól
tudjuk követni mások nézését. Ha nem alakul ki addigra ez a tulajdonság, az autizmus, a többiek gondolkodásával
szembeni teljes értetlenség egyik korai jelével szembesülünk.)
Hathónapos és négyéves hollót választottak kísérleti alanyoknak. Az állatokat - egyszerre csak egyet - rúdra
ültették a válaszfallal két részre osztott szobában. A kísérletet vezető személy a válaszfaltól méternyi távolságra,
azzal szemben helyezkedett el. Fejét és szemét meghatározott irányba mozgatta, tekintetével harminc
másodpercig ugyanarra meredt, majd másfelé nézett, hol a madárra, hol a válaszfal mögé, hol erre, hol arra.
A kutatók megállapították, hogy a hollók követték az ember szemmozgását, sőt, kíváncsiságukban leugrottak a
rúdról, s a válaszfalhoz mentek, felmásztak a tetejére, és megnézték, vajon mi lehet mögötte. Nem volt semmi
különös, viszont látszott rajtuk, eltökélt szándékuk kideríteni, mit takar.
Hugin és Munin
Egy másik, Ausztriában végzett kísérlet során Bugnyar a hollók megtévesztő képességét vizsgálta. Két madarat
tanulmányozott - az alárendelt szerepet játszó Hugint és az "uralkodó" Munint. Ki kellett találniuk, melyik edény
tartalmazza a később jutalomként elnyert sajtdarabkákat. Hugin sokkal jobban teljesített, mint Munin. Utóbbi
viszont a sajt nagy részét elhappolta előle. Azaz, a hollók képesek egymástól megtanulni, merre található a
táplálék. Mindebben semmi meglepő nem volt, csakhogy Hugin új stratégiába fogott: mihelyst Munin
zsarnokoskodott rajta, üres edények felé fordult, fedelüket felfeszítette, s úgy tett, mintha enne belőlük. Társa
követte, mire gyorsan visszatért a sajttal teli edényhez, és folytatta lakmározását.
Bugnyar nem akart hinni a szemének. A folytatás még jobban meglepte: Munin nem hagyta magát átverni, sőt,
mindezek után önállóan kereste a táplálékot. Hugin dühbe gurult_
A kísérletek azt igazolják, hogy nemcsak a majmok, vagy más emlősök, hanem a hollók is valamilyen szinten
érzékelik az "amit én tudok" és az "amit ő tud" közti különbséget, hogy a másik saját észleléssel, érzésekkel és
tervekkel rendelkezik.
A Harvardon kutató Brian Hare és a lipcsei Max Planck Evolúciós Antropológiai Intézetben dolgozó Michael
Tomasello bebizonyították, hogy a házi kutyák - ellentétben a majmokkal - értik, ha valamire rámutatunk. Az
ember állandó közelsége, speciális nevelésük megtanította őket arra, hogy az "elménkben olvassanak".
Nem automaták
A kísérletek tanulsága: ellentétben korábbi elképzeléseinkkel, nemcsak az ember lát bele más gondolataiba.
A mentális adottságokat illetően, a Homo sapiens és az állatvilág között nincs semmiféle törés, hanem
folyamatosság állapítható meg.
Nem automaták, ahogy egyre több gép sem tűnik annak. Másként cselekednek: alkalmazkodnak, tanulnak;
például a Pentagon robotkatonái megértik a parancsokat, döntéseket hoznak. Egyes szoftverek érzelmek után
nyomoznak, mint a Cornell Egyetem új információfeldolgozó módszere, amerikai kutatók robotokat készítő, azaz
a gépi reprodukciót kivitelező robotot terveznek.
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Az anyag él és változik, és nemcsak szervezett egyedekként, hanem a téridő többi részétől
részben elkülönülő együttváltozó élőlényként, organizált élettérként is ismert. Minden olyan
környezetben, amelyben a kis energiaszintű, változtató-képes energiával rendelkező lélek
részecskék olyan jó életfeltételeket találnak, amelyben, mint életre alkalmas, kellő szimmetriában
fejlődő élet kényszeréből egy időre le tudnak csendesedni, az élettérben el tudnak szaporodni.
A lélek nélkül a holt anyag valóban csak a múlt itt maradt matériája, de éppen úgy
időfolyamatban változik, mint az elismert élet, csak eltérő gerjesztésben és hőfokon válik
aktívabbá. Mindegy, hogy ez az élettér mekkora, de fontos, hogy az érzékeny életnek
megfelelő, kellő szimmetriában változó, az életenergiát és a táplálékot egyenletesen elosztó
életkörülményeket kínáljon. Az életre alkalmas életteret, a szorgos és a jobb életben hívő
részecskelények az időben folyó evolúcióban még jobbá, még alkalmasabbá szervezhetik.
Az élet törvényei szerint, azonban a túl jó, és ez miatt túlszaporodó életterek, a túlnépesedés és
a felhíguló genetikai variánsok, valamint az azonosságok és az életverseny felszaporodása
miatt rendszeresen, periodikusan elromlanak. Ilyenkor tömegesebben jönnek az Isten nagy
azonosságú és a tudatban is fejlett, együttműködő-képes részecskéi, és kijavítják az elromló
szerveződésekben felszaporodó genetikai hibákat, és megkezdődik az Ufó szindróma
felerősödése.
Az Ufó látomások és érzések nem a közös tudatban észlelt, olyan valós, megérzett
kölcsönhatások, amelyek az alacsonyabb energiaszintű, kisebb részecskelények információs
feladásai. Ha az ilyen hatásokat, a részecskeinváziókat egyszerre nagyon sok, bennünk közös
szerveződésben élő, kis energiaszintű részecskelény észleli, akkor az észlelést egyszerre sok
felől adják fel a közös tudatnak. Ilyenkor az észlelés információja a szerveződéseket érő
nagyobb energiaszintű hatásokat kezelő tudatba kerül, de az erős feladás eredője, de az
információ forrása, a csak nagyobb energiaszintű kölcsönhatásokat megkülönböztetni képes
tudatnak nem beazonosítható. Mivel az egyszerre sokfelől érkező információ, érzés nem
köthető a kis energiaszintű információt feladókhoz, ezért a tudatnak, a pletykaként érkező, a
származási hely beazonosítása nélküli információ értelmileg és viszonyítási lehetőség
hiányában fizikailag sem elfogadható. Az Ufó látomásokat, érzéseket olyan kis energiaszintű,
de hozzánk képest nagyon fejlett, igen gyors evolúciót élő, nagyon nagy azonosságú
részecskelények szerveződései keltik, amelyek elég nagy azonosságúak és elég fejlettek
ahhoz, hogy az egyedekre szétváló a felsőbb szférákon áthatoló közösségük bármikor az
együttmozgó halrajhoz hasonló egységes szerveződésként viselkedjék. Csak ilyen,
egyedenként majdnem tömeg és ezért tömegi tehetetlenség nélküli, teljesen egyszerre irányt
váltani képes szerveződések képesek a hal és a madárrajokhoz hasonlóan a leírt módon, a
tömeg és a tudat tehetetlensége nélkül hirtelen irányt váltani. Ezek a szerveződések a nagy
azonosság miatt képesek a még kisebb, - általunk ezért már nem érzékelhető kölcsönhatású részecskékkel közvetített információkat megértetni, és a téridőbeli mozgásukat a szerveződés
közös érdekéhez igazítva együttváltozni. Az ilyen szerveződések tömeges, de a külső
szférákon elgázosodó beérkezései okozzák a lendületet megőrző gáz levegőre ható
kölcsönhatása, lefelé haladó áramlása által keltett légörvényeket, a repülők csapdáit. A
galaxisszerű térszerkezetbe és közös életbe szerveződve együttváltozó, már a kisebb
energiaszintű részecskéink által is észlelhető Ufó alakzatba, klasszikus lencseszerű
téráramlásba szerveződő élőtömeget az érzékenyebb fotonjaink még éppen-hogy
megfigyelhetik. A szerveződés az atomi szerkezeti rendbe épülve belül fejlett tudatú
részecskelényeket tartalmaz, akik szervezik és irányítják a térben és az időben is
együttváltozó, együtt áramló közösséget. Ha e nagy érzékenységű lények megérzik a
szemünkből feléjük szálló felderítőink, a náluk sokszor nagyobb energiaszintű, de még
elégséges azonosságú fotonok fürkésző kíváncsiságát, azonnal szétrajzanak, és a térben
megritkulva már a fotonjaink részére is észlelhetetlenné, láthatatlanná válnak.
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Ha a szokásosnál nagyobb érzékenységgel rendelkező, a szokatlanra nyitottabb észlelők az idő
megállását észlelik, ez csak azért történik, mert az UFO esemény észlelésekor az időben
sokkal gyorsabban változó de kisebb energiaszintű valóságra hangolódnak. E gyors
változáshoz képest a mi valóságunk változása szinte állóidő, amely alatt nem történik semmi,
amely alatt a nagyobb energiaszintű, de időben sokkal lassabban zajló környezeti változást, a
figyelem lekötése miatt nem is észlelhették. Az fejlett részecskék által a lélek hibáin elvégzett
orvosi vizsgálatok, az egyedben rossz irányba fejlődő szerveződés megváltoztatására, a rossz
életprogram felülírására vonatkoznak. Az eseményt átélők többsége az észlelések és a
történések után a jó irányba változott, a saját közösségében is együttműködőbbé vált. Moetrius
véleménye szerint ezek az Ufók időutazók a velünk együtt, de időben gyorsabban fejlődő
jövőből érkeznek, és csak akkor avatkoznak be a jelenbe, amelykor a jövőben bekövetkező
jelentősen rossz eseménytől a későbbi generációkat és az élővilágot meg akarják kímélni.
Intelligens plazmalény:
Verőcei Ernő Villamosmérnök által is
megfigyelt intelligens plazmalény,
azaz szimbiota részecske kolónia. Jól
megfigyelhető a képen a belső
áramlási rendszer és a belső
szimmetria tagozódása. Nemcsak
tengely, hanem mezőszimmetriába
van szerveződve, amely ismerős lehet
azoknak, akik a Föld és az
atomszerkezet áramlási rendszerét
már ismerik.
A lény déli kiáramlási pólusán megfigyelhető a mező (szaggatott vonallal bemutatott) belső áramlása
miatt kidomborodó sarkitestnek az író által kiemelt halvány körvonala, amely a tengelyszimmetriába
szerveződés kiáramló reakcióterülete. A mező e részén fejlődik, áramlik ki a rendszerből a töltötté és
fejletté is tett részecskék tudatában a később visszaható jövő!
Az ábra Carlos Diaz kevésbé ismert fotóinak közreadott másolata, amely a képet rögzítő Diaz Úr
szerint is Intelligens részecskék plazmába is szerveződhető kolóniájának tekinthető. E szerveződések,
átalakulhatnak ismert anyagokká, ötvözetekké, fénnyé szerveződhetnek vagy a számunkra láthatatlan
frekvenciára áthangolódva, vagy a térben szétróródva energiaritkább szerveződésként elkerülhetik a
fotonjainkkal a kölcsönhatási kapcsolatot és ezzel az észlelési lehetőséget. A csészealj alakzat nem
véletlen, hiszen ez a stabil szimmetriában álló áramlási mezők klasszikus elrendeződése. A belső
áramlás folyamatos információcsere, kommunikáció, életváltozás, amely a környezeti változásokhoz
szükséges reagálás parlamenti értelmezése és végrehajtási utasításai folynak. E közösségekben minden
részecske jelen időben nformálja valamennyi társát a változásokról. Itt is ismert a nagy azonosságú, de
a részecskék energiaszintjéhez képest sokkal kisebb energiaszintű információs energia, amely
összehangolja a szerveződés mozgását és időben változó viselkedését. Ez nemcsak egy spontán
összeverődött részecske kolónia, hanem magasan szervezett, fejlett és egyenrangú részecskékből
szerveződött együttműködő társadalom, egyenrangú részecskelények önkéntes közös mezőbe és
kollektiv tudatba szerveződése. Carlo Diaz fényképe tipikus áramlási mező, a Földi légkörre és a
magneotonszférára is jellemző szimmetriának megfelelő tagozódással.

A dolgok teljességét és összefüggéseit nem értő szűklátóság, a részletek egyoldalú szemlélési
igénye, és a kisebb energiaszintű információk elnyomása, elhanyagolása, meg nem értése
miatt alakult ki. A szerveződésekben az egyedfejlődés során hegemóniába került tudat, nem
akarja megérteni a kisebb energiaszintű részecskeegyedek észleléseit, jelzéseit. A tudat az
erőltetett megismerési vágy miatt szűklátókörűvé és csőlátóvá fejlődött. A materialista alapon
szerveződő hivatalos tudomány, a tudat megérése előtt, az érzésvilág lényegének a megértése
nélkül akarta a jövőt feltárni. Ennek csak most jött el az ideje. A Mindenség fejlesztésében
valószínűen rend és fegyelem van, az Isten neutrális angyalai megbízhatóan végzik a
munkájukat.
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A megértés felé vezető úton, a túlságosan materiális alapra támaszkodó tudomány rossz felé
indult el, amely a kiszélesedő életszemlélet helyett a túlzott szakosodás, a túlzott specializáció
felé vezetett. (A közkutatás erre terelődését azonban a környezetünkben eddig uralkodó egyedfejlődés felé
haladó, az ember által nem igen befolyásolható trendje határozta meg!)

Ha a vizsgálni kívánt objektumokat meg akarjuk érteni, közelebb mehetünk hozzá, és
nagyítóval is szemlélhetjük, de a felbontás növelésével és nem az egészet, csak a dolog
részleteit ismerjük meg, és főleg nem a dolgok és események környezettel való összefüggéseit.
A megismerés és a megértés két külön dolog, amelyből az utóbbi csak akkor válik valós
lehetőséggé, ha a részletek megismerését, az eltávolodás aspektusából is megfigyelhető
részletekkel kiegészítjük, ha a dolgokat körüljárva a részletek összefüggéseit és a
környezethez kötött kapcsolódásokat is megismerjük. A specializáció felé haladó társadalmi
fejlődés, a rossz ideológia csapdáját nem tudta elkerülni a fejlett tudomány sem, és az
egyoldalúan megközelített kutatásával elkerülhetetlenül az objektív, de csak a részletek
kiterjedésére alkalmas szemlélet csapdájába került. Az életbölcsesség más utat keresett a
természet megismeréséhez, megértéséhez, a közelítés és nagyítás helyett a távolodást és a
több aspektusból megismerést, a környezetbe illeszkedő viselkedést igyekezett megérteni.
A görög és a Tibeti bölcsek kutatási iránya a szemlélet, és ezzel megegyező a távol-keleti
vallásokból kifejlődő, Univerzista, Síta, Hindu, Mohamedán stb. vallás és életfilozófiák
bölcsebb útkeresése.
Ha kellően eltávolodunk a dolgoktól, azoknak nemcsak a részleteit, hanem az
összefüggéseit is meglátjuk, és megérthetjük az életet szervező Közös tudat, az Isten
útkeresését és bölcsességét. A dolgok megértéséhez először meg kell néznünk kívülről és
távolról a dolgok összefüggéseit, majd be kell mennünk és belülről megnézve, átélve más
viszonyítási lehetőséget kapunk a valóság megismerésére. Az élet hálója nemcsak az eddig
feltárt részletekből és az áramlási kereszteződésekben kialakuló matériából áll, hanem az
anyagot életté összekötő életfonalakból fonódik, amelyet a szeretet épít, a gyűlölet bont.

Kétségek a tudat által felépített életképben, magyarázat és más út keresés.
A kellő hittel rendelkező nyitott ember, alapvetően elhiszi a tudományos világ által felállított,
a számára készített fals világképet, és csak akkor kezd el kételkedni a hihetően leírt, előadott
teóriákban, amikor lényeges ellentmondásokba ütközik. Ha az ellentmondások lényegtelenek,
a tudat általában átugrik az apró energiaszintű, a részleteiben hiányos észleléseken, azokat a
lokálisan megoldandó körbe utalva a periférikus szerveződések megoldására bízza. Ha
azonban az ellentmondások lényeges kérdéseket érintenek, amelyeket nem lehet a szőnyeg alá
söpörni, az érzéseknek is utat (hitet) adó tudat, az össze nem illő, hiányos teóriákban könnyen
kételkedni kezd.
A kreacíonista világról alkotott világképet az elmúlt időszakban elnyomtuk, helyette egy
materialistább teóriát, tudati képet állítottunk fel, amely azonban nem eléggé kerek történet.
A nyugati világ sem tudott kikerülni a materialista világszemlélet tudati torzulásából, és bár
hivatalosan hívő maradt, a tudomány által megkérdőjelezett Isten lényegét és a mindenségben
betöltött szerepét nem ismerte fel. A Vadkapitalizmus, majd a Globalizáció felé fejlődő
rendszer, a keleti ideológia meggyengülése után egyeduralomra tett szert, a technikai és a
tudati fejlődésben is, de a túl gyors iramban az egyedfejlődés felé haladó túlfejlődés evolúciós
zsákutcának bizonyult. A melegfúzióra, a differenciáltabb életre alapuló, a túlzott
egyediség felé haladva túlfejlődő rendszer mára már együttműködő képtelenné és
hegemonikussá vált. Az ördögi fejlettség felé szelektálódó rendszer változássűrűsége nő, és
az érzékeny lélek nem bírja a túl nagy változást. A szerveződés energiaszintje nőtt, de a
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lélekenergia szintje csökkent, és a hatalomféltés a változástól való félelemmé, az eltéréstől
való félelemmé, ellenség keresésé, állandó gyanakvássá, paranoiává nőtte ki magát.
A félelem gyanakvást, majd fóbiát kelt, amely állandó hatalomféltéshez, ellenségkereséshez,
és a másképpen gondolkodás, a másság elnyomásához vezet.
A félelemmel feltelő, hatalomféltő tudat állandó ellenségképet kreál, és ha nincs elég ellenség,
annyira fél, hogy maga hozza létre. A világunk is polarizálódni kezdett. A nagyobb
szeretetben és azonosságban élő, a tudatban és a technikában még nem eléggé fejlettek, az arab,
a Síta, az Iráni, Iraki erős, régi vallásos hagyományok őrzői, a fejlettebb hegemónia által elnyomott, de
lélekben erősebb közösségek ellenpólust hoztak létre az érzéseiket is elnyomó, de technikailag
fejlett de túldifferenciálódott, a társadalmi szerkezetében elöregedett szuperhatalommal és
csatlósaival szemben. A tőketerror és a kereskedelmi terror, a totális hegemónia kialakulását
önfeláldozó ellenterror (önvédelem) kezdte fékezni, és a terjeszkedés hatását kiegyenlítve
ellensúlyozni. A fejlett világ a totális gazdasági összeomlás felé halad, és ha Gandhi
feszültségoszlató megoldását nem tudja elsajátítani, és a túldifferenciálódás miatti polarizáció
az elöregedett társadalom halálához fog vezetni. A hatalmi megszállottság és a
hatalomvesztéstől való félelem azonban hatalmas erőket tart kézben, amely a korlátolt
tudata miatt az egész társadalomra, az élőrétegünkben változó életre veszélyt jelent, mert
a hamis és hegemón ideológiát követő torz tudat, bármikor képes új világégést kiváltani.
Amikor az élet minősége, az élet egészsége elromlik, és az egyensúlytalanná váló nagy
szerveződések válságba kerülnek, nagyon sok kisebb energiaszintű, az együttműködésből
felszabaduló, kirúgott, kivált alszerveződést bocsátanak a környező élettérbe. E részecskékből
szerveződő egyedek ilyenkor egzisztenciális bizonytalanságba kerülnek, és lázasan keresik a
megoldásokat, a válságból kivezető kiutat. Azonban bármilyen kevésbé okosak, idővel a hibák
keresése nélkül is eljutnak a válságokat kiváltó okok megértésére, az életszerveződési zavarok
teorikus hibáinak, az élet meg nem értéséből fakadó forrásához. A világuralomra tört hatalom
nimbuszán foszladoznak a győzelmi zászlók, az emberi érzésekben, és most már a tudatokban
is egyre nagyobb kétségek merültek fel az egyediség felé fejlődés túlerőltetésének a
szükségességére. A lélek már váltott, és a csak nagyobb energiaszintű hatásokból értő köztudat
is hamarosan követi a jó példát.
A kezdeti együttműködés és az ősközösség felől az egyre nagyobb differenciálódás felé haladó
élet, része egy sokkal nagyobb életjavító, életet megőrző, fenntartó programnak, amely a nagy
tömeg együttélését is jól szervező csillaglét felé fejleszti az élettereket. Ezt a programot, amely
a jó minőségben megélhető élet és az egészség védelmére irányul, sok kicsi alapprogram
segíti, amelynek egy részét a Földi evolúcióként ismerjük. Az örökkévalóságtól szerveződő
életidő alatt, a fejlettség magas fokot érhetett el a mindenségben, azonban a melegfúziós
életterek, a közös térben együttváltozó szerveződések életidőhöz kötve időnként elhalnak, és
ilyenkor az átalakuló, megújuló térrészekben az Isteni mező által is segített tudatfejlődés és az
evolúció is majdnem előröl, az elromlott szerveződési időktől újra kezdődik.
A csillagok közötti térben, sokkal nagyobb és összefüggő, fenyő típusú életszerveződés
található, amely a melegfúzióban változó élet hulladékából, a nagyon kicsi energiaszintre
lebomló, de nagyon nagy tömeget képviselő ionos ionizált, gerjesztett részecskékből
szerveződik. Ez az eltérő típusú szerveződés nem periodikus ciklusokban változik, hanem az
örökkévalóság óta sokkal nagyobb ciklusokban és kiegyenlítettebb folyamatban fejlődik. E
szerveződés a hidegfúzió, és a szeretet erejével, az azonosság kötelékével tartja egyben az őt
létrehozó kis energiaszintű, az anyagi életet már megismert, a Tao útját már végigjárt, és ezért fejlett tudatú,
az Istenhez visszatérő, az egyensúlyra és az igazságra sokkal érzékenyebbé vált kis
energiaszintű szerveződéseket. A fenyő típusú élet azt jelenti, hogy bár a lény
részecskeegyedei, angyalai folyamatosan cserélődnek, az egész szerveződés nem
differenciálódik, hanem folyamatosan fejlődik, és állandóan fejlődő tudatú, de érzésekkel
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kormányzó szerveződésként végtelen életet tud élni. E szerveződés, amelyet Istenként
ismerünk, folyamatosan felügyeli, javítja a téridőben zajló életet, és időben széthúzódó
folyamattá fejlesztette a kezdetben túlságosan is pulzáló ezért a fejlődésben túl sokszor
megrekedő evolúciót.

A túldifferenciált rendszer hibája, az érzésvilág nem értése, elvetése.
A túlságosan is a materialista alapra, és csak a tudat által elfogadható, szelektált dolgokra
támaszkodó teoretikus rendszerből hiányzik a kezdet és a vég egymásból fakadó ismerete
nélkül nem megérthető, a valóságba nem helyezkedő körforgás két fontos részlete. A
materialista energiaszintet elérő a tudatban már eléggé fejlett részecskék a differenciálódás
felé fejlődő, de véges élettartamú csillagok felrobbanásakor felbomlanak, megsemmisülnek,
amely miatt a nagy világégésekkor nem marad olyan fejlett tudatú melegfúziós szerveződés,
amelynek viszonyító összefüggő információja maradna a halál ismétlődő, de a megújulás
közben eltérő összetételű életté fejlődő átalakulásáról. Mivel a nagyobb energiaszintű
melegfúziós szerveződések életideje is véges, a tudatnak nem lehet elég információja nála
sokkal kisebb energiaszintű, de nagyobb azonosságú részecskékből szerveződő érzésvilág
periodikus megújulásairól, a térátalakulásokkor széttolódó térrészek peremére sodródó, a
folyamatosság információját megőrző részecskékről. A tudat lehetősége a nagyobb
energiaszintje és a tömeghez tartozó tehetetlensége miatt korlátolt, és közvetlen átélési,
viszonyítási alap hiányában, csak a kisebb energiaszintű részecskék érzéseire támaszkodva kap
közvetett információt, emlékképet az általa tudatosan nem megélhető, csak átérezhető
valóságról, a kezdet és a vég periodikusan egymásból kifejlődő lehetőségeiről.
Az Isten malmaiban, a nagyobb energiaszintű, fejlett csillagszerveződésekben az elromlott
életszimmetriájú, és ezért kisebb energiaszintű, de fejlett egyedekre is lebomló élet egymásra
támaszkodó táplálék piramisba szerveződése, analóg, de kisebb energiaszintű életrendszer
létrejöttét eredményezte. Amikor egy nagyobb szerveződésben éppen szétáramlás és
depresszió alakul ki, az ilyen fejlettségű térrészben, környezetben foganó, születő
szerveződések a szegénységet és az energiahiányt, természetes állapotnak fogadják el. Ebben
az állapotban és térrészben születők, nevelkedők megértik és megismerik a Gondviselés
lehetőségeit, a mindig csak lesz valahogy értelmét. E szerveződések és az ilyen életterekben
kitartók megtanulják, hogy ha segítik az energia kijutását, mindenüket odaadják másoknak,
olyan nagy energiadepresszió alakul ki, hogy az a környezetből becsalogatja az energiát.
Valóban a depressziós szerveződések túl kicsi életnyomású térrészei vonzzák a nagyobb
életnyomású környezetből a magának nyugodt helyet és új életteret kereső életenergiát, a fiatal
és változtatóképes részecskéket. Ha az ilyen depressziós, alacsony életnyomású térrészeket az
élet elsőként kifejlődött Ádám típusú élettel feltöltődő térrészeiként azonosítjuk megtaláltuk az
élet egyik szélsőségét, a depressziós alacsony életnyomású Ádám típusú legelső szerveződések
nyugodtabb birodalmát.
Az élőrendszerben az arányok sem állandók, de a szerveződési szabályok a legstabilabb
meghatározók, de ezek is folyamatosan és életterenként változnak. E rendszerben kisebb
energiaszinten, információs energiaszinten, tervszinten, gondolati szinten szinte minden
lehetséges, de a nagyobb tömegbe épülés korlátokat szab a nagyobb energiaszintű
szerveződések elképzeléseiből, fantáziáiból kifejlődhető valóságoknak. Míg a nagyon kis
tömegű részecskék a csillagok közötti térben még időutazásra kelhetnek, a nagyobb tömeghez
kötött élettudat utazási, áramlási lehetőségét a fizikai szabályok és a térben élő közeg
ellenállása beszűkítették.
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Az élet kialakulása, az újjászülető főnixmadár,
az ősrobbanás forgatókönyve:
Először lőn az IGE, a gondolat, amely a viszonylag egyenlő élettérben a még kellő
azonosságú, információs energiaszintű, nagyon kicsi különbségű részecskék gondolati
másságával, az eltérés lehetőségeinek az útkeresésével, a differenciálódásával kezdődött.
Ma már egyértelmű bizonyítékai vannak annak, hogy a belátható Univerzum nem csak egy
ősrobbanás eredménye, hanem egy térátalakulásban újjászülető, hosszú időre és nagy térre
kiterjedő életű új Isteni mező újjászerveződő átalakulása, amely előtt és a környezetében is
volt élet és differenciálódás. Ebben az új és nagy életbuborékban az új evolúció szinte a
nulláról, egészen kicsi differenciáltsággal, viszonylag nagy azonossággal kezdődött. A
terünket és az időnket létrehozó ősrobbanás megtörténtét, az új szerveződések azóta is sokszor
lemásolt sikeres folyamatát sok dolog bizonyítja, amely egyre nagyobb különbség, és kétféle
egymással ellentétes irányba fejlődő életbe szerveződés lehetőségét eredményezte. A
robbanásszerű folyamatból egymással közel azonos és összetartó irányba repülő gáz és
porrészecskék, a már töltöttebb ionok ősei, az isteni ősrészecskék a kvarkok és gyermekeik a
gluonok kisebb energiaszintre lebomló alkotói még hidegfúzióban egyesültek, és ennek a
hasznosságát élték, érezték át, tanulták meg. A kis energiaszintű léleklények, azóta is
továbbadják egymásnak az átélt érzéseiket, a szeretet és az együttműködés hasznosságát,
a békés élethez vezető lehetőséget. Azonban az ősrobbanás, a születés pillanatában a táguló
térrészből kicsit korábban kiáramló, a teret kitágító, sterilizáló részecske szerveződések ettől
eltérő tapasztalatot szereztek, amikor a szétnyíló, felfúvódó új élettérben, velük kellő
azonosságú, az életterüket védő korábbi részecskeanyaggal ütköztek, amely ellentéthez,
melegfúzióhoz és gyorsabb differenciálódáshoz vezetett. Ez a tapasztalat azt súgta az
eseményből kifejlődő, a differenciálódás előnyeit megértő tudatnak, hogy az életbe
szerveződés a differenciálódással kezdődik, és ahhoz kötődik. A matéria felé fejlődő tudat
azt észlelte az első életélményeként, hogy az élet normális része a lendülettel rendelkező
tömeg kinetikára alapuló, az életet differenciáló ütközés, a lendületfölényt vagy tudati
(fejlettségi) igénylő impulzus. Bár az ütközéseknek egy része megsemmisülést
eredményezett, de a megszerzett töltöttség, a forgásba jövés szédüléshez, és gyakran
szerelemként megismert mámorító életérzéshez vezetett. A differenciálódásban a nagyobb
együttműködő képesség felé fejlődő élet eltérő tapasztalatokat szerzett, számára a
differenciálódás megváltás volt a már nehezen tartható rossz szerveződésekből. Valószínűen
mindkét életforma, és életideológia elterjedt, és máig megőrizte az eltérő életszemlélet
kettősségét. Míg azonban a kisebb energiaszint felé fejlődő lélek részecskék az Isten és a
teremtés lehetőségét is megélhették, megértették, a náluk nagyobb energiaszintű
differenciálódásban, a melegfúzióban fejlődő részecskék nagyobb energiaszintű tudata az
impulzusokban mindig redukálódott, törlődött, csak a szaporodáshoz szükséges információk
maradtak meg. Az időben és a tömegben gyorsabban fejlődő és nagyobb energiaszintű tudat
azonban annyiszor ütközött, porlódott a differenciáltság felé haladtában, hogy elfelejtette,
hogy honnan indult, hogy az élet valamikor másképpen is kezdődhet.
A feltehetően nagyon nagy, de véges tömegű, új életbe szerveződő Istenősben valószínűen túl
nagy volt a kényszerű egyenlőség, vagy éppen a kialakult differenciálódás, és az angyalok első
lázadása a terünket és időnket létrehozó főnixszerű halál-élet térátalakuláshoz vezetett.
A következő ábrán bemutatásra kerül az a hidegfúziós lehetőség, amely a térátalakulásokkor
kitermeli a neutrálisabb, még nem nélküli, és e változásban életben maradó, hívő részecskéket,
de ez a folyamat a következő lépésben, a megnövelt lendületszimmetria miatt elkerülhetetlen
életváltásban mindig impulzushoz és a nemi töltöttség megszerzéséhez vezet.
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A térátalakulásban a (felrobbanó) korábbi mező különböző
részeiből elinduló, azonos, összetartó irányba elrepülő, de
még másokkal még nem ütközött, még nem
differenciálódott, töltéssel és nemmel sem rendelkező, ezért a
nyomásváltozásban jobban elgázosodott, később átalakult, de
a mező belsejében születő, fiatalabb részecskék
a közben azonos irányba kifelé áramló térben komoly
impulzus nélkül, hidegfúzióban egyesülhettek, és erről
szereztek első életérzést, együttműködési támogatást,
szeretetet, angyali élettapasztalatot.
A térben és az időben szétterjedő ekvipotenciális (jellegű)
gömbhullámon a teret kitágító, de a felrobbanó mező külső,
kisebb nyomású és hidegebb részéről időben előbb induló,
nagyobb lendületenergiára szert tett idősebb részecskéknek
azonban ettől eltérő élettapasztalata alakult ki akkor, amikor
az új élettér tágulását fékező, szemből érkező ellenérdekelt
környezeti részecskékkel megütköztek, és sikeresen
differenciálódtak.

A később átalakuló, ezért fiatalabb angyali részecskéknek a melegfúziós differenciálódás
szükségtelenségéről kialakuló kedvező élettapasztalását, az illúziók felépülését segítette, hogy
gyorsabb, idősebb és már nagyobb tömegű részecskék már kifelé áramlásra kényszerítve
egyirányúsították a teret addig kitöltő közeget és részecskéket. A robbanásszerű hevességgel
felfutó nyomásváltozás miatt, a centrumtól kifelé eső rétegek lerobbantak, és a belső nyomás
növekedése miatt kifelé gyorsulva elhagyták a veszélyes környezetet. Mivel e részecskék
eleve hidegebbek voltak és a felfűtési meredekség (a feszültség növekedés is tompítva érte
őket), ezért e nagyobb tömegbe épülve is együtt maradó részecskék nem bomlottak le teljesen,
és (legalább az első komoly melegfúziós impulzusukig) megőrizték a közös tudatba épült
ismereteiket az előző evolúciós ciklusról, a korábbi életükről. Az első impulzus, - a kifelé
tágulást fékező környezeti közeg analóg, kellő téridős azonosságú, kellő fejlettségű
részecskéinek frontvonalának az elérésekor - hamarosan elérte őket, és ekkor gyors
melegfúziós differenciálódás és perdület megszerzése esetén szerelemérzés alakult ki. A
differenciáló impulzusokban, a kifelé áramló részecskék egy része visszafelé áramlásra
kényszerült, az akkor már kellemesebb hőmérsékletű langyosabb melegebb szülői
környezetbe. A többi azonos irányba visszatérülő, de már részben az impulzusokban az
életterüket védő, a téridős fejlettségben elégséges azonosságú szerveződések részecskéivel
keveredett, vegyült fiatal, párokba épült szerveződések a kibocsátó mezőhöz (a születési helyhez,
az Istenhez) visszatérülő részecskékkel ismét kis szögben keresztezve hidegfúzióban
egyesülhettek, és együttműködve, szeretettel összeépülve áramolhattak tovább a később minden
energiát felemésztő, lebontó, fiatalabbra átalakító, időben még mindig gyorsan változó
mezőcentrum felé. A kezdetben kifelé haladó energiahullámokat később befelé haladó
energiahullámok követték, és az energia térbeli tétova hullámzása határozott életáramlássá
fejlődött, de nagyobb a valószínűsége, hogy az átalakuló élettérben csak a mindörökké tartó folyamat
folytatódott. Az anyagi világban szükséges melegfúziós életélmény a környezetben lévő analóg
életanyag meg és jelenléte, ellenirányú áramlása nélkül nem alakulhatott volna ki. A folyamat,
a mi időszámításunk szerint, akár robbanásszerű gyorsasággal és hevességgel is történhetett,
de ez az időrend a térátalakulás ilyen sebességét már megismert tudatú és elviselő ionos
részecskéknek csak a természetes lassan pergő életidő átmeneti felgyorsulása, a
makroevolúcióban felszabaduló újjászületési folyamat.
A táguló térben csak részben elgázosodott, kisebb energiaszintű életanyagra lebomlott, kifelé
vagy befelé áramló részecskék, egyirányúsították a környezeti közeg áramlását, amellyel
kialakították az idő kezdeti irányát, és megtörve az élettér tágulását gátló környezeti
részecskék ellenállását, az utánuk áramlóknak szabadabb életáramlási lehetőséget
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biztosítottak. Az időben korábban indult részecskék, az ellenállás-mentesebb, szabadabb,
általuk meghódított, védettebb élettér biztosításával, a békésebb egymás mellett élés, és a
hidegfúzióban egyesülés lehetőségét biztosították az időben és életáramlásban őket később
követő, fiatalabb (utód) részecskéknek. Az elől járók, az időben előbb indulók a környezet
ellenállásával birkózva melegfúzióban differenciálódtak a szemből érkező, ellenérdekelt
részecskeszerveződésekkel. Az esemény után is élve és egyben maradók, de a másokat
megtörve, azokkal keveredve nagyobb és vegyes sűrűségbe épülők, a melegfúziós
differenciálódás kedvező élettapasztalásaként szerezték meg első önálló élményükként, az első
sikerükként, ezért e részecskék és utódaik materialistákká, az egyediség felé fejlődés, és a
központosító differenciálódás mellett kardoskodóvá váltak.
A határfelületi differenciálódásban, az élettér védettségét és méretét fenntartó, az életért
folytatott harcot elvesztő, elhaló, kisebb részecskékre bomló, az életképességet megőrző, de
kisebb sűrűségűvé váló, a tömegben, az energiában visszafejlődő, idősebb szerveződéseknek a
kisebb bonyolultságú elhaló maradványai azonban eltérőbb élettapasztalatra tettek szert az
időben egymást követő eseményekben. Ők a nagyobb változássűrűségű, az életet differenciáló
melegfúziós eseményeket megváltásként élték át, a már nagyon elromlott, számukra túl nagy
változássűrűségű, folyton életrontó, entrópiát növelő fiatal részecskéket termelő, már kényszerű és
egyre nehezebben elviselhető pokolibb életterekből.
Tehát az éppen megszülető, más életritmusban lévő, a múltat még nem ismerő fiatal
részecskék, és a már az életciklusuk végén lévő öregebb, tapasztaltabb részecske
szerveződések az életidő, és az információ hiánya miatt nem egyformán élték át az
eseményeket, az idő gyorsulását a kezdet és a vég eltérő aspektusait.
Az ellenérdekelt részecskékkel megütközők sokszor megperdültek egymáson, és a korábbi
radiális irányú lendületük részben nagyobb forgássá, perdületté, szédüléssé és töltöttséggé,
más részben a frontok közötti lamináris, kerületi irányú életáramlássá módosult. A nagyobb
energiaszintű részecskékben megritkuló, elporlódó, elgázosodó, és a határfelületi torlódás
miatt már radiális irányban már nem, de keresztirányba terelődve áramló tér ismét alkalmassá
vált az időben tartósabb hidegfúziós életbe szerveződésre, az élettérré, életszférává fejlődésre.
Valószínűsíthető, hogy az új élőrétegeket létrehozó, szülő átalakuló tér, egy olyan idősebb,
nagyon nagy energiaszintű szerveződés, ősgalaxis, Istenős volt, amelyben korábban
élőrétegenként eltérő differenciálódás történt. Ezért nem egy mindent elsöprő gömbhullám, az
elöregedett terek átalakulása, hanem időben elnyúló tartós folyamat. A belső terekben,
élőrétegekben korábban élő, nagyobb esemény-feldolgozó képességű szerveződések fejlettebb
életzónáira csak később terjedt át az angyalok forradalma, ezért egymást követő gömbhullám
sorozat, életteret tágító események folyamata alakult ki. A mező belsejének nem kellett
felrobbannia, csak átalakulnia, hogy a kívülről rá nehezedő, időben növekvő nyomást el tudja
viselni. Könnyen lehet, hogy a fejlettebb térrész fel tudta dolgozni a kialakult
eseménysűrűséget, és az ősrobbanásban a születést megélő szerveződések korábbi élettere nem
robbant fel, csak fiatalabb, kevésbé merev szerveződésekbe fejlődött, mint élettér
megfiatalodott. A nagy térátalakulásban a belső centrum akár nagy sűrűségű neutron csillaggá,
vagy még nagyobb sűrűségre összenyomódó fekete lyukká, a még nagyobb energiaszintű,
nagyobb életszimmetriában fejlődő, ezért e rendszert túlélő Isteni mező mindent felőrlő
malmává is fejlődhetett.
A mi terünk és időnk kialakulása valószínűen így történt, és a korábbi differenciáltságból új
differenciáltság keletkezett. A tér kettőssége és az élő anyag téridőben történő eltérő irányú
lüktetése miatt, az életidő periodikus irányváltása, az élet két eltérő teóriája mindmáig
fennmaradt. Bár az átalakuló térben az életbe kiáradó fiatal részecskék ezt születésnek és
ősrobbanásnak, de nem teljesen egyformán élték át a történteket, mégsem szükségszerű, hogy egy
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pillanat alatt lezajló, mindent létrehozó robbanás legyen a korábbi lét eleje és e lét kezdete. Az
idő sokféle ritmusa miatt, ami nekünk ősrobbanás, az a sokkal kisebb tömegű részecskének
lassan megélt, egy életideig tartó, sok eseményből kifejlődő lineáris változási folyamat.
A kezdeti történés egyértelműen olyan korábbi életfolyamatnak, túldifferenciálódásnak a
következménye, amely az időnk és a terünk kialakulása, az életterünk felfúvódása előtt is
létezett. A rendezetlen múltbeli szerveződés átalakult rendezetten ki és beáramló jövővé, fiatal
életek születésére és felnövésére, időfolyamatban változó szerveződésre alkalmas, nyugodtabb
életzónákat is tartalmazó, határfelületekkel, időhatárokkal nem teljesen lezárt védettebb
élettérré.
Ha a környezetben nem volt anyag, és a tér ellenállása nulla volt, nem alakulhatott volna ki
közel 50 % melegfúziós élettapasztalat, az egész térnek akadálytalanul szét kellett volna
terjedni a térben, és az akkor esemény és impulzusok nélkül ketyegő, igen lassú időben. Az
anyagba differenciálódó élet a bizonyítéka, hogy a kifelé áramló forradalmár részecskék, a
környezetben, analóg életterekben keletkező, született, ellenirányú, ellenálló, de kellő
azonosságú, ellenérdekelt részecskékkel ütköztek, amelyekkel differenciálódtak és részben
megsemmisülve, átalakulva, vegyülve szerelembe esve szerveződtek nagyobb bonyolultságba,
a korábbinál genetikai állapothoz képest eltérő összetettségbe.

Miből származik a hit, és milyen információkból kapjuk a szeretet igényt.
Az előbbi gondolatsort folytatva, az időfolyamatban változó élet valószínűen az örökkévalóság
óta létezik, szerveződik, de erről a térátalakulásban újjászülető, tapasztalatokkal és a korábbi
életekből származó összefüggő emlékekkel még nem rendelkező egységnyi részecskék
valószínűen nem tudnak. Csak annyi érzés, eredendő tudás maradhatott bennük, amely a
korábbi, nagyobb egységben történő szerveződési állapotból a lebomlás során megmaradt.
A kezdeti állapotban még az öntudat sem alakulhatott ki, mert az öntudathoz is viszonyítási
alap, az én és a másnak a megkülönböztetési képessége, tudása szükséges. Az istenősben, a
létünket megelőzően létező szerveződésben azonban nagyon nagy fejlettség, és lehet, hogy az
együtt élő közösség békéje érdekében nagy törvénykényszer, elnyomás alakulhatott ki, amely
komoly belső feszültséget eredményezett, és végül a nagy térátalakuláshoz vezetett. Ha
azonban az ősrobbanást, olyan életet termelő, azonossági érzésekkel rendelkező részecskéket
termelő folyamatnak tekintjük, amelyekbe fejlett (tudatot és érzést) telepítettek az összeépülés
és az együttműködés, a szeretet igényével, akkor a folyamatból ismétlődő perioditással
kialakulhat a mai világunkban megismert, eddig megértett evolúció. Ha a kiáradó fiatal
részecskék a rendezett áramlási lehetőséget örököltek, első élményükként, az azonos irányba
áramlás, a hidegfúziós erősebb nemiség nélküli szeretet, az azonos irányokba haladókkal kötött
szövetségek társulások előnyeit, élményeit ismerhették meg.
A kezdeti élet azonban az ősállapotban is differenciálódott, az áramlásba idegen és töltöttebb
részecskék is kerültek, és az azonos irányba szálló még angyali részecskék hamarosan
elterelődtek, szerelemmel fertőződtek és elválasztódtak egymástól, majd eltérően
differenciálódtak, és azóta időben és bonyolultságban is fokozódtak a kezdeti különbségek.
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Az ősrobbanás helyett a folyamatos élettermeléshez az ábrán
bemutatott keresztirányú áramlási rend szükséges, amelyben
a pólustölcséreken rendezett irányban kiszálló, vagy befelé
áramló de fiatal részecskeanyag a korábban kiindult
részecskék által létrehozott sokrétegű határfelületekkel
védett, és hasonló irányba kifelé áramló térben lamináris
áramlásokba terelődve még hidegfúzióban egyesülhet, és egy
életre szóló hitet, pozitív élményeket szerezhetnek. A jóba
vetett hitnek kell kitartani az élet végéig, az időben növekvő
változás sűrűséget egyre rosszabbul elviselő szerveződés
haláláig. A környezeti élettérbe kiérve azonban az utak
elterelődnek, és az első impulzusban balra, vagy jobbra
forgó, kisebb szimmetriával, a perdületi szimmetria
hiányával és már nemmel is rendelkező szerveződésekké
fejlődnek.

Az élettér határfelületéig, az időhatárig szabadon szálló, még nem sok élettapasztalattal
rendelkező részecskelények, az életbe kiáramlás során megértették, hogy akik azonos irányba,
velük együtt szállnak, tartanak, azoknak nemcsak a haladási irányban nagyobb azonosságúak,
hanem ők hasonlóan fiatalok, velük vannak, és segíthetik az életáramlásuk. Kialakult az Én és
a Te, a Mi, a fiatalok, akik az életbe kifelé áramlunk, és a Ti, akik velünk szemben szálltok, és
a végtelen szabadságunkat gátolva, ellenállva akadályozzátok az életbe áradásunkat. A
szemben érkezőkkel, a szülői mezőbe visszatérő öregedőkkel látszólagos célellentét alakult ki.
Az élet kiáradásában nemcsak életet bontó, rossz emléket hagyó konfliktusok, hanem pozitív
életélményt, örömöt és sikert jelentő impulzusok, kedvező élettapasztalások is kialakultak. A
kialakult ego kép, az én és az öntudat mellett értelme lett a velem tartóknak, a segítőknek és a
jónak, és az engem gátló, fékező, felbontó, ellenérdekelt rossznak is. A szeretet vágyát a jó
élmények megszerzésére törekvő vágyak keltik, a segítségadás, a megértett, átélt jó és a
hasznosság, a fontosság igénye élménye, a fiatal korban felismert szeretet hidegfúziós de
pozitív eredőjű életélménye.
A neutrálisabb angyalok illúziókkal teltebb szerveződése mellett azonban az életbe korábban
indult, már több impulzust, erőpróbát és már rossz eseményeket is átélt szerveződések is élték
az időben gyorsabban fejlődő, a nagyobb differenciálódás felé vezető, korábban kezdődött és
ezért már eseménydúsabb életüket. Amikor a fiatal és az életbe éppen csak elindult, de
tapasztaltabb részecskék kikeverednek a már kevésbé védett életterekbe, az analóg és
fejlettebb de ellenérdekelt lendületenergiájú, ellenérdekelt tudatú szerveződéseket is
tartalmazó, más (farkas) törvények szerint változó környezetbe, sokszor konfliktusokba,
impulzusokba kerülve megpördültek, összekeveredtek egymással, amelyből kapcsolatok,
ellentétek, barátságok és szerelmek szövődtek. A már tapasztaltabb, nagyobb élettudást
megszerző részecskéknek megtetszettek a velük impulzus kapcsolatba kerülő, ártatlannak
látszó angyali részecskék, és már nemcsak az ellenkező töltésűekkel párosodtak, hanem
gyakran az ártatlan, szűzies szőke angyalokat is szerelmi tűzbe hozták. Az impulzusokban
összekeveredtek az illúziókban élő, neutrálisabb angyali, és a fejlettebb, több negatív
élettapasztalatot szerző, ismerő részecskék, akik párkapcsolatba lépve egymással az
alrészecskéikben is összekeveredtek, és a szerelmi mámorban megfoganó utódokat létrehozva
a kisebb részecskéik elvegyültek egymásban. A különböző tömegű szerveződések, részecskék
az impulzushoz vezető, töltést eredményező ütközéseiket legalábbis így életék át.
A jóba vetet hit a fiatal élet rendezett életélményei során alakul ki, és a másik nemet szerző,
analóg részecskékkel új nagyobb energiaszintű párszerveződésbe épülő ártatlan lélek beviszi a
közösbe a kedvező élettapasztalatait. Ha a másik nemet szerző a pár szintén angyalként
született, a kettőjük jó vágya, az élet illúziója összeadódik, és a jóba vetett hit erősebbé válik.
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Az ilyen szerveződések és a hasonlóan túlvédett környezetben nevelkedő utódaik, a
valóságnál kedvezőbb, illuzórikusabb, védettebb világképet ismertek meg az életük
elején. A jobb tapasztalások miatt a képzeleteikben a valóságnál illúziókkal teltebb
világkép életkép épült fel, amely miatt idealistákká fejlődtek.
Az impulzusban kialakuló egymás körüli keringésben, töltést, spint szereznek, amellyel
megérthető fizikai effektus szerint is fogékonyabbá válnak az ellenkező töltésű, más nemű
szerveződésekre és a forgási szimmetriahiányt, a szédülést és a mámort lecsendesítő
párkapcsolatra. A fogamzás helyén, a szülői élettérben megszerzett lendülettől, a belső
nyomástól és a később megszerzett töltéstől is függően a lendület perdületté alakulásának az
aránya meghatározta, hogy az impulzusba került szerveződés neutrálisabbá, vagy töltöttebbé
és hogy milyen szenvedélyessé váljon, és azt is, hogy milyen messze kerüljön a fiatal szerveződés a szülői
tértől. A környezeti élettér az életbe kiáramló részecskék által növelt térrész tágulását fékezve,
előbb utóbb körfolyamatba terelve, az élettér körüli határrétegekbe, életszférákba és lamináris,
kerületi irányú, határozatlanabb áramlásra késztette a tömegükben és a tudásukban is növekvő,
de a tömeg/egyed arány romlása miatt az érzési eredőjükben visszafejlődő szerveződéseket.
Ha az egyedekből szerveződő tömeg nő, az egyedek természetes érzései az együttműködés
érdekében elnyomódnak, a tömeg ereje, belső feszültsége nő, de az elnyomott vágyak miatt az
egyedek túlszervezett élet elleni ellenérzése is nő. Mivel a külső környezettel, a körülöttünk
kívül fejlődő makrokozmosszal a békére törekszünk, e külső béke érdekében gyakran
elnyomjuk a saját vágyainkat, és a mikrokozmoszunkban megalkuvó diktatúrát alakítunk ki. A
békés egymás mellett élés ára a belső feszültség és a természetes reakciók elnyomása, a belső
mikrokozmoszban kialakuló diktatúra. Az együttműködésre késztető lélek terror alatt tartja a
belsőnkben élő részecskéket, és az ösztönös reakciókat a külső harmónia érdekében elnyomja.
A rosszabb körülmények között és magasabb változássűrűségű élettérben született,
nevelkedett, és az életről a valóságosnál rosszabb tapasztalatot szerző, a nagy másságú, a
környezettel állandóan ütköző, rontó jellegű impulzusokba is kerülő, tüzesebb, fejlettebb,
töltöttebb szerveződések, az átlagosnál több negatív élettapasztalatot szereztek. A
rendszeresen negatív hatásokat megismerő szerveződések, pesszimistábbá válva azt a
következtetést vonták le, hogy az élet csupa harc, keserves állandó küzdelem, amelyben csak
akkor lehet érvényesülni, ha az erejüket és a megszerezhető dominanciájukat lehengerlő
hegemóniává, másokat elnyomóvá agresszióvá fejlesztik. Az élet arra tanította, szorította e
szerveződéseket, hogy elnyomóvá, agresszívvá, az akaratukat mindenen átvivő, a lehetséges
előnyöket mindig és mindenáron megszerző, csak magukkal törődő egoistákká váljanak. A
rossz kezdeti élettapasztalások, ezeket kiegyensúlyozó jók hiányában negatív tudatállapottá
fejlődtek. Az egoista szerveződések állandó konfliktusba kerülnek az őket elnyomni akaró
környezettel, de belül bennük nagyobb a béke, mint az állandóan alkalmazkodó részecskéket
diktatúrával a természetes reakcióiktól visszatartó, de a környezettel együttműködőbb
szerveződésekben. Az érvényesülési harcból rendszerint szerencsésen, nyereséggel kiszálló,
ehhez szokott egoisták tudata e létforma jogosságában megerősödik, és egy idő után ezt az
egyediség növekedése és az elkülönülés felé hajtó állapotot tartják az életszerveződés
természetes alapállapotának. A viszonyító információk hiánya miatt a szimmetriahiányban
eltorzult tudati kép felépülése torzult tudatú egoista szerveződéseket eredményez, akikben a
valóságról a tényleges állapotnál rosszabb kép épül fel. A materialistává fejlődő egoista
tudatban a differenciálódás szükségességét igénylő tudati állapot megerősödik, amely egy idő
után fóbiává, hatalom féltéssé, paranoiává fejlődik.
A mindenkihez és a körülményekhez is mindenkor alkalmazkodó egyenes és illuzórikus
tudattal rendelkező, a belső akaratot mindig elnyomó, belül, elnyomottabb, rosszabb
szerveződési közösségekből felszabaduló, kisebb energiaszintű, a szerveződési impulzusokban
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születő, a nagyokból kiváló angyalibb részecskék ugyanazokból az eseményekből, a változás
folyamatából éppen ellenkező irányú pozitív tapasztalatot és a jóba vetet hitet szereztek.
Míg az egyediségben már fejlettebbek visszafejlődésként élték meg a lebomlást, és halálhoz
vezető folyamatként a kialakult magas szervezettség, és a fejlett összetettség leépülését, addig
az élettérként már rossz körülményeket biztosító szerveződésekből lebomló, kisebb energiaszintű,
de még energiában dús, a nagyobb szerveződésben az elnyomása miatt a képességeiben nem kiteljesedhető

angyali részecskék az ördög birodalmából, a már kényszerű szerveződésből történő ki és
felszabadulásként, megváltásként élték át a szerveződések átalakulásakor bekövetkező
eseményeket.
A differenciálódás tehát két a két egymással ellentétes illúzió, téveszme, eltérő, de részben
téves valóságkép megerősödéséhez, majd polarizációhoz, és egymástól elkülönülő
életáramláshoz vezet, amely során a kezdeti magas hatásfokú, közös életbe szerveződő korábbi
együttműködés előbb elromlik, majd felbomlik. Csak a már mindkét élethelyzetet átélő, kellő
élettapasztalással és viszonyítási alappal rendelkező átlagos szerveződések maradtak a
realizmus objektívebb életszemléletén.
A hasonló tapasztalatot szerzők párkapcsolatba épülése esetén, a negatív tapasztalatok negatív
érzésekké, és az élet szempontjából negatív élettapasztalássá összegződtek, az ilyen családban
felnőtt utódok az állandó harcra, védekezésre és támadásra nevelő ismeretanyagot kaptak. A
rossz erősítette a másik fél rossz tapasztalatát, ezért az ilyen szerveződések utódai túl vadak és
fékezhetetlenek lettek, míg az angyal – angyal kapcsolatú nagy azonosságú szerveződések
utódai kifelé túl jó eredőjű, illúziókban élő, hasonló beállítottságú, a környezeti változásról a
valóságnál kedvezőbb, illúziókkal tűzdelt életképet alkotó szerveződésekké fejlődtek.
A valóság, a helyes életkép, az élet szimmetriája azonban a kettő között van, és azok a
szerveződések lettek az evolúcióban sikeresebbek, amelyekben a rossz élettapasztalatot szerző
a jó élettapasztalatot szerzővel keveredett, párosodott, amelyek vegyüléséből a
környezetváltozás átlagát reálisabban megítélő, azt helyesen megtanult utódok fogantak. Talán
innen fakad, hogy az eltérő nemű, nagyobb azonosságúak jellemzően nem egymást, a velők
együtt áramló és ezért észre sem vett szomszéd fiatalt választják, hanem a számukra
idegenebb, de egzotikusabb másságot. Így lesz a tűz és a víz házasságából gőz gyermek, és a
fejlettebb, nagyobb élettapasztalatú tudatos lény, szűzies még ártatlanabb, hívőbb angyali lényt
keres párjául.
Ha a jobb körülmények között nevelkedett, sok szeretetet, gyermeki ártatlanságot és pozitív
életérzést visz a kapcsolatba, amellyel ez kellően ellensúlyozni képes a rosszabb
élettapasztalatokat szerző, fejlettebb párjának a negatív élményeit, az ilyen család együttes
eredője kiegyensúlyozottsága magasabb. Az ilyen családban nagyobb az esély, hogy az utódok
nagyobb életszimmetriába kerüljenek, hogy az életre megfelelően felkészülve később is
megállják a helyüket az élettér és az egészség megtartásáért folyó harcban.

Az együttműködés igénye eredendő, amely mindannyinkban benne van.
Az élet fogamzása ma már jellemzően védett élettérben, és (a lombikbébi programot kivéve)
együttműködő környezetben jön létre. Kezdetben az életből sokan csak a jót látjuk a kedvező
élettapasztalat miatt alakul ki a kezdeti ártatlanságunk. Már az életünk elején kellően
megtanuljuk, hogy az együttműködés és a szeretet hasznos, kellemes pozitív élményekkel tölt
fel bennünket. A hidegfúziós korszakunkban, az élet legelején megismerjük az önazonosságot,
és lassan megtanulunk különbségeket tenni, a jót és a rosszat megértve egymástól
megkülönböztetni.
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Az élet mindig akkor romlik el, amikor az egyenletes keveredés, a jó és a rossz
megkülönböztetése ellehetetlenül, és az együttműködés, az együttfejlődés helyett, a magát
jónak hívő elkülönül a rossznak vélt másiktól. Ilyenkor a rossz rosszat, a jó jót nevel, de a
kettő eltérő fejlődés időben növekvő ellentéte súlyos szembenállássá, érdekellentétté
polarizálódik. A polarizáció azonban rendszerint nem cél, hanem eszköz a fejlettség és a vele
elérhető nagyobb hatalom megszerzésére, az oszd meg és uralkodj a túlfejlett, az életterét
mindenkitől védő, az életenergiát másoktól elsajátító harács tudat torzulásának a
következménye. Az élet azonban nem jól viseli a szembenállást, a feszültséget, az
együttműködés igénye a fogamzásunk óta eredendően belénk van programozva.
Ha védett élettérben növekedve kellő szeretettel teltünk fel a fiatalságunk során, ez rendszerint
kitart az élet végéig, és ilyenkor nem szorulunk a mások energiájára, csak a tőlük kapott, a
nekik adható szeretet viszonzására. Más azonban a helyzet, ha a védett tér helyett az életünk
eleje védtelen térben és vadabb körülmények között telt el, amelyben túl sok negatív
élettapasztalatot szereztünk. Az ilyen élet gyanakvó lesz, fóbiával és kétségekkel telik fel, és
sok anyagival rendelkező tulajdont féltő időskori paranoia hamar uralkodó hatássá
fejlődhet. A védtelen fiatalkori környezet gyanakvóvá, mások érdekeit tudatosan sértővé,
gonosszá tehet bennünket, és az ellensúlyozatlan negatív élettapasztalatok egy életre
megmérgezhetik a személyiség, a közös lélek fejlődését. A negatív élet hajszolása könnyen
szenvedélyé, majd megszállottsággá, függőséggé fajulhat.
A rossz azonban nem eredendő, az rendszerint kényszerű hatások, egyensúlytalan környezet
következménye, a gyermekkel nem törődő, rossz szülők és az életnek kevésbé alkalmas
környezet folyománya. Ha egészséges környezetben fejlődik a lélek, abból kellő toleranciával
rendelkező szerveződések fejlődnek. A lelket torzító negatív életélmények túl gyakori, az
érzékeny lelkeken túl nagy nyomot hagyó fájdalmak, a rossz rendszeres átélése teszi az
eredendően nem szükségszerűen rossz lelket még rosszabbá.

Az organikus tömeg kialakulása:
A megfelelően kevert, az élettérben egyenletesen szétszóródó élet viszonylag egyenlő változás
sűrűségben tud élni, amely nem eredményez jelentős feszültségeket, és ezzel elkerülhető a
nagyobb energiahullámok kialakulása. A mérsékelt differenciálódás az egyenletes és lineáris
élet lehetőségét teremti meg, amely még kellően változatos, és az anyagba épülő élethez is
eléggé töltött, de nagyobb feszültséggócok még nem alakulnak ki. A differenciálódás, a
fejlődés felgyorsítása, túlzott felerősödése azonban az életterekben egymástól is elkülöníti és
polarizálja az élő tömeget. A differenciálódás kellően szervezett és a környezeti gerjesztést
még megfelelően feldolgozni képes nyugodt élőtömegre, általunk szilárd anyagként ismert
contíniumra, és az értelmi képességénél, a feldolgozó képességénél nagyobb változássűrűséget
már kezelni, megérteni nem képes, időben romló szervezettségű, alulorganizált, elhaló
szerveződésekre, felbomló anyagra bontja a változást. Az előbbiből szilárd, a változásnak
ellenállni képes, vagy rugalmas, a változáshoz alkalmazkodni képes, még megfelelően
organizált életanyag alakul ki, míg a változás mozgalmasabb ágát véges időhöz (változási
mennyiséghez) kötött életként ismerjük.
Ha a szilárd és fejlettebb anyagokból leporladó tömeg megfelelő arányban keveredik a légies
és még fejletlenebb részecskeszerveződésekkel, egyenletes keveredés és megfelelő elosztási
arányok esetén lineáris evolúció, normál törzsfejlődés, tudatfejlődés alakul ki. Ilyenkor épül a
bonyolultság, és rendes kerékvágásban halad az idő, amelykor víz típusú átlagos élet fejlődik
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ki. Az anyag és az élőtömeg túldifferenciálódása azonban a környezetétől elkülönülő, nagyobb
változássűrűségű, gyorsabban élő, erősebben differenciálódó tűz típusú élő anyagot is
kitermel.
A változás és a differenciálódás, a gerjesztés felerősödése tehát mindig az életbe szerveződés,
az organizáltság állapotában, a szervezettségben okoz jelentős változást. Ha egyenletes a
születők és elhalók aránya, ha a különböző életekkel kitöltött terek nem terjeszkednek egymás
rovására, az élettér egyenletes fejlődése megtartódhat, az élet lassan de felvirágozhat. Más a
helyzet, ha a közös élettérben lévő életanyag túlságosan felszaporodik, és emiatt is nő a változás
sűrűsége, de csökken az egyedekre jutó tápanyag és az organikus rendezettség aránya.
Ilyenkor a szervezett tömeg korábban megfelelő életáramlását, kaotikus, szervezetlen, az
élettér szereplőinek a feldolgozási képességéhez, a megértési képességéhez képest túl gyorsan
változó, a szervezettségében és az energia elosztásában leromló közegre, egyenlőtlenül
kitöltött, energiában hullámzó életterületté alakítja.
Az élet egészségeként azt az életállapotot ismerjük, amikor a keveredés elégséges és
egyenletes együttfejlődés alakul ki. Az egyenletesség, a megfelelő életelosztási szimmetria
megbomlása azonban mindig kétirányú, de egymással fordított szimmetriában változó
túldifferenciálódást okoz. Ha az életér szereplőinek egy része a fejlettségénél, az eseményfeldolgozási képességénél nagyobb változássűrűség és a káosz felé fejlődik, azaz elöregszik,
más része a nagyobb eseménysűrűség, a jobb feldolgozó képesség, a megértés növekedése felé
fejlődve fiatalodik. A túldifferenciálódás tehát polarizációt okoz, elkülöníti, szembefordítja
egymással az időst és a fiatalt, a nőt és a férfit, a gyermeket nevelő szülőket és a fiatalokat.
Kik maradhatnak azonos élettérben, és mi lesz a sorsa az eltérően fejlődőknek?
Az életterek azon szereplői, a környezetváltozáshoz megfelelően alkalmazkodni képes utódjai
maradhatnak ugyanazon változássűrűségű életzónában, amelyek az életeseményekben el
tudják kerülni a túldifferenciálódást, és magasabb életszimmetriában maradnak. A velünk
azonos élettérben azonban egyidejűleg sokféle eltérő ritmusú élet szerveződik, amelyeknek
eltérőek a fiatalokat kibocsátó populációs hullámaik. Ezek az eltérő ritmusok halmozódva
rárakódnak egymásra, amelyekből időnként az életteret káoszba taszító energiahullámzás
kezdődik, és a differenciálódás ilyenkor nehezen szabályozható, a tudattal nem követhetően
gyors esemény sorozatba, makroevolúcióba torkollva felerősödik.
Az életterek radiális és keresztirányú, lamináris áramlásokra, gyorsabb előre és visszafejlődés
lehetőségét is tartalmazó tavasz és ősz életszférákra osztottak, amelyeket az időfelületek, a
határfelületek, (a potenciálgátak) lamináris áramlást, az életáramlást is lehetővé tevő
kiteljesedő nyár, és lebomlás után összeépülő tél élőrétegekre osztanak. Ezek az időhatárok, a
felmenői határfelületek átlépésekor kialakuló életáramlás változások szabályozzák az
evolúciót. Ha a határfelületek két oldalán, az eltérő típusú életek keveredése megfelelő, a
Napnál és a Galaxisoknál is megismert, az életritmust is meghatározó átlagos határfelületre, a
szimmetria felületre szimmetrikus szerveződésbe épülnek. E határfelületek alatt, a közvetlen
környezetet képező nagyobb energiaszintű szerveződés nagyobb változássűrűségű
központjához, (rétegéhez) közelebb lévő élőrétegekben nagyobb az időegységre jutó változás
sűrűség, gyorsabban ketyeg az idő, amely miatt csak a már fejlettebb szerveződések képesek e
jobban gerjesztő környezetben is életszerű folyamatban változni. Az élőrétegekben, a
generációs váltásokban az átlagos fejlettségi szint körül maradók eltérő genetikai vegyületű
utódai azonos élőrétegekben fejlődhetnek, az embereknél itt maradhatnak a bioszférán, de a
differenciálódásban lényegesen fejlettebbé válók gyorsabb feldolgozó képességre fejlődő
részecskéi egy idő után a magasabb változássűrűségű a központhoz közelebbi élőrétegekbe
költöznek.
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Az átlagtól jelentősen eltérő, magasabb változássűrűséget is feldolgozni, ilyen környezeti
változást is megérteni képes, a tudatfejlődés felé haladók, alul gerjesztettekké, egyre
nyugodtabbakká válnak a nekik alacsony változássűrűségű élőrétegekben, amely miatt több
idejük jut az események apróbb részletekre bontására, megértésére, a számukra hasznos
változások kiválasztására, a kedvezőtlenek elkerülésére. Ezek a szerveződések az időre jutó
változásban az átlagosan fejletteknél több előnyre, de kevesebb hátrányra tesznek szert,
megértik a környezet változását, a tendenciák kihasználható lehetőségét, és az elszegényedők
rovására meggazdagodnak, javul az időre jutó rendezettségük, a tudati rendezettségük. Ezek a
szerveződések egy idő után túlfejletté válnak az élőrétegükben, ezért elkezdik keresni az őket
nem untató, számukra kielégítő élményekkel járó, nagyobb változássűrűségű élethelyzeteket,
azaz keresik a veszélyt, az adrenalin forrásait. Az ilyen szerveződések különleges
élethelyzeteket, extrém, szélsőséges élethelyzeteket keresnek, szó szerint mindent kipróbálnak,
amit az élettérben megvalósítani lehetséges. A maguknak mindent megengedő szerveződések
belső mikrokozmoszában élő alszerveződések ilyenkor megfelelő életélményekkel ellátottakká
válnak, de az extrém élethelyzetektől félő, a szerveződés ezen életeseményeiben könnyen
lebomló, a vadságot fékező belső lélekállomány csökkenése miatt a vad élethelyzetek addig
sűrűsödnek, míg el nem jutnak a túl kockázatos, az életveszélyes tartományba. Az extrémség
valamilyen függőséghez vezethet, amely lehet szenvedély betegség, a dohányzás, az alkohol, a
kábítószer, a szex és az életveszélyes hobbik, foglalkozások választása. A túlfejlődő
szerveződések önfenntartó és eltartó képessége romlik. A szenvedélyek sokba kerülnek, ami
miatt a termelői fogyasztói arányuk elromlik, egyre nagyobb terhet hárítanak a környezetre, a
környezethez viszonyított neutralitásuk, semlegességük elromlik, eltartást, a leadotthoz képest
állandó energiatöbbletet igényelnek. A túlfejlettség miatt egyenlőtlenné váló, a belső
differenciáltságot túlságosan felerősítő szerveződések többsége időben növekvő
szimmetriahiányba kerül, és az élete ettől sokszor megrövidül. Az ilyen szerveződések elhalása,
felbomlása esetén, a fejlett és megfelelő feldolgozó képességre szert tett, az előd halálát túlélő,
gyorsabban szaporodó részecskék és utódaik, az igényeiknek és a fejlettségüknek megfelelően
gerjesztett, gyorsabban változó, kellő adrenalint termelő feszültebb életterekbe,
szerveződésekbe települnek át. Ezek a tudatban fejlettebbé váló részecskék nem maradnak a
számukra kielégítő változássűrűséget, kellő életélményt nyújtani már nem képes
élőrétegekben, hanem az életteret adó nagyobb energiaszintű szerveződésnek az időben
gyorsabban változó, nagyobb változássűrűségű, fejlettebb belső rétegeibe települnek át. Ez a
fejlődés a tudatfejlődés következő életszférájába ad belépési lehetőséget, és a csillaglét felé
haladó életszíntérben alkalmazkodó képesebbé váló élet gyorsabban változó új, de eltérő
részecske-összetételű életformában testesülhet meg.
Az adott élettérben kialakult magasabb változássűrűséget nem megértő, egyre nagyobb
megértési zavarba, időzavarba kerülő szerveződések nem tudják feldolgozni a számukra túl
nagy változássűrűséget, ezért annak a tartósága esetén egyre jobban elmaradnak a változással
járó élet fejlődésének a megértésétől, az események tudati megértésétől, eseményláncba,
időrendbe kapcsolásától. Az ilyen, az információban és a valós élethelyzetben nem kellően
korszerűsödő, nem egyenletesen fejlődő, elöregedő szerveződések, gondolkodási, döntési és
cselekvési rugalmassága csökken, az időbeli és döntésbeli tehetetlenségük, a
határozatlanságuk nő. A valóságot feldolgozni, megérteni nem képes szerveződések
rendszerint kissé téveszmékben, a valóságtól eltérő illúziókban élnek, és gyakran drogokat
használnak az életük megkönnyítésére, az egyre nagyobb életteher elviselésére. Ilyenkor
könnyebben nyúlnak a pohárhoz, a droghoz és a kábulatot, illúziókat erősítő, de függőséget
okozó ajzószerekhez. Ez sokszor további tudatromláshoz, elbutuláshoz és leépüléshez vezet,
közelebb kerülnek a szerveződési átalakuláshoz. Az ilyen szerveződések nem szeretik, nem
fogadják el, és sokszor nem becsülik meg saját magukat, és bár egyre több szeretetre vágynak,
a rossz felé fejlődő tudatállapotban valóban önzőbbekké, és magukat elhagyva, a környezetre
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egyre több terhet áthárítva termelő képtelekké, és a túlfejlődőkhöz hasonlóan eltartandókká és
másokat kihasználóbbakká válnak.
Az életterek periodikus természetének megfelelően, a felgyorsuló környezeti változásban, az
életegészségben, életegyensúlyban leromló, elbutuló, rugalmatlanná, vagy/és tehetetlenebbé
váló, a környezetével együttműködni egyre kevésbé képes, elöregedő, megbetegedő,
fogyasztóvá váló szerveződések rugalmatlansága és reakció ideje nő, és lemaradnak az
események megoldásához szükséges az élettér és az életegészség megtartásáért folytatott
evolúciós harcban. Az ilyen szerveződések időzavara nő, a problémamegoldó képessége
csökken, amely miatt, mint organikus szerveződés gyorsabban kaotizálódnak, és a belső
szervezettség látványos összeomlása után elhalnak, organizált rendszerként felbomlanak. A
környezetváltozást megfelelő reakcióképességgel követni nem tudó szerveződések
elhalálozásakor, a belső mikrokozmoszukban, a nagyobb energiaszintű szerveződésnél sokkal
gyorsabb evolúciót folytató mikro-szerveződések egy univerzálisabb tudású része azonban
mindig képes alkalmazkodni a környezeti változásokhoz. Ezek a komplexebb szerveződések a
nagyobb energiaszintű lény halálát, a súlyos környezetváltozást túlélve, a szerveződésükbe
kódolt fejlettségű genetikai információt képesek az utódaikba átörökíteni, és a faj
túlélőképességét megőrizve az adott élettérnek megfelelő ritmusban változó környezetben
újabb organizációkba áttelepülve (vagy /és az utódaikban) életben maradni. A változássűrűséget
feldolgozni nem képes, az energiaszintben visszafejlődő, de ezzel a nagyobb azonosság és a
nagyobb együttműködő képesség felé (a megismerésben) fejlődő szerveződések a számukra
megfelelőbb, kisebb változássűrűségű, a korábbi élettértől kifelé eső, múltbelibb állapotban
változó élőrétegekbe költöznek, amelyek környezetben és szerveződésekben időben ritkábban
keletkező események változását még követni képesek.
Az addigi változássűrűségű életteret elhagyó, túl fejlettebbé vagy visszafejlődővé váló
szerveződések helyébe, a külső és lassabban változó életterekből a nagyobb változássűrűség és
ennek a megértése felé fejlődő, feltörekvő, és a túlfejlett belső életterekből, életszférákból
visszafejlődő, közel azonosan fejlett szerveződések jutnak be az életterekbe. A régi
élőrétegben maradó osztályismétlők, a teherviselők és az eltávozók helyett az átlagos
élőrétegekbe bejutó, egymással impulzusokba kerülő egyedeiből új élet keverékek, eltérő
összetételű nagyobb energiaszintű szerveződések alakulnak ki, amelyek az életszférára
jellemző bonyolultságú részben megújuló, korszerűbb életekkel töltik ki az addigi életteret. Az
átlagos élőréteg a múlt és a jövő sikeres tapasztalatiból ötvöződik megtartható jelenné.
A Tao útján, az élet iskolájában csak azok a szerveződések haladhatnak tovább a tudatfejlődés
felé vezető életúton, amelyek erre megfelelően érettek, amelyek az életük alakításával
bizonyítják az élet megértése, a sokasághoz és az együttélésben szükséges alkalmazkodóbb
képesség felé haladó fejlődésüket. A tudatban nem kielégítően fejlődők rendszeresen
osztályismétlésekre, azonos élettérben, lamináris áramlásban vegetálásra, más, de egyre
nagyobb energiaszintű események átélésével az értelem fejlődésre kényszerítődnek, és a
személyiségük felismeréséig, a valódi képességeik kibontakozásáig az életpályákon periodikus
kényszerpályákra terelődnek. A tudatfejlődés elmaradása miatti újjászületés, nemcsak az
emberben, hanem nagy azonosságú, de némileg eltérő összetételű más életszférán belüli
szerveződésekben, növényekben és az állatokban is folytatódhat. Valószínűen igaz az az
elképzelés, hogy a következő életben az élet fonákjával szembesül a nem eléggé fejlett, vagy
túlfejlett lélek, ha gazdag volt később szegényként születik, Ha másokat bántott, olyan
élethelyzetbe fog kerülni, amelyben őt bántják oktalanul mások. Az Isteni gondviselés
biztosítja az eltérő élettapasztalás megszerzési lehetőségét, a tanulási folyamat és a megértés, a
teljes élettudat a valóság tudatban kialakulását.
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A mennyországban és a környezetben a békés együttéléshez szükséges nagy toleranciához a
tudatfejlődés és a megértés útján, a Tao útján át vezet a jelenből a jövő felé haladó út. Csak
azok a szerveződések és leszármazottaik, genetikai keverékei juthatnak be a Paradicsomba,
akik a tudatfejlődésüket és az együttműködés megfelelő elsajátítását az életükben
megvalósított teteikkel is alátámasztják.
A tudatfejlődés útját végigjáró, a változás szabályainak a hogyanját és a mikéntjét is megértő
élet egyre nagyobb tömegben képes együttműködni, szervezett organizációban gyorsan
változó fejlet környezetben, akár a csillagokban is képes, szervezett rendben, organizációban
másokkal arányos teherelosztásban együtt élni.
Az anyagi életbe szerveződő differenciálódás során kitermelődő élet gerjeszti a közben
felbomló szerveződésekből felszabaduló angyali életet, míg ez a megértés felé haladó
kezdetben angyali élet gerjeszti, és a nagyobb változássűrűségű mezőkbe áramlásával a
fejlődés felé kényszeríti a már nagyobb megértéssel és tudattal is rendelkező nagyobb
bonyolultságú, de a jót megszeretve elkényelmesedő életeket.

A Contínium, az anyag és az élet különbsége, az idő kialakulása:
A kezdeti lét, valamikor, meghatározhatatlan idővel ezelőtt a nagy azonosságból és nagyon
kicsi eltérésből fejlődött ki. A kifejlődő másság eredendő és szintén az örökké valóságtól
származtatható. A kezdet kezdetén létrejött különbség azonban periodikusan nagyobb
differenciálódáshoz és érdekellentéthez, polarizációhoz, szemben áramlásokhoz vezet, de ez
az ellentét mindaddig nem élesedik fel, amíg az eltérő tapasztalatú élet egymásba keveredése,
vegyülése kiegyenlítő, megfelelő. Ha az időre jutó életből, az élő anyagból azonos mennyiség
épül, mint amennyi bomlik, ha a termelők és a fogyasztók aránya lényegesen nem változik, az
élet lineárisan fejlődik.
A megfelelően gerjesztett anyag, időben változó, élő, amely energia tartalommal és
változó képességgel, változtató képességgel rendelkezik. Ha a nagy azonosságú, vagy a már
kevert állapotú anyag nem kellően gerjesztett, az a kényelmes hidegfúziós élet lassan változó,
közös tömegbe halmozódó állapotába merevedik. A nagyobb azonosságú, tisztább és homogén
részecskékből szerveződő anyagok a változást együtt viselő, ellenálló, amorf jellegű, lassan és
együttváltozó tömbökké, aszteroidákká szilárdulnak. Ha az időre jutó változás, a gerjesztés
növekszik, az élettelennek látszó anyag lassan és együtt enged fel a változás csökkenésekor
kialakult merev állapotából. Az ilyen anyag nem kristályos szerkezetű, nem rendelkezik a
belső teret egyedi életcellákra osztó határfelületekkel. A nagy azonosságú részecskék még
egyenletesen töltik ki a rendelkezésükre álló teret, nem differenciálódtak egymástól, vagy az
életváltozás időbeli csökkenése, a szerveződési tavaszban érte a tértől és az elődjeiktől időben
elkülönülő matériát. Ilyen anyag együtt olvad fel a téli dermedtség állapotából, a jégből víz, a
kátrányból bitumen, energiában gazdagabb folyadék (hideg plazma) keletkezik. A nagyobb
differenciáltságra jutó összetettebb anyag, kristályhatárokkal életcellákba elkülönülve
elhatárolódik egymástól, a fejlet a fejletlentől a szegény a gazdagtól elválik. Az ilyen anyag
nem együtt olvad fel, a kisebb fejlettségű már rég kiég, elpárolog, amikor a nála fejlettebb
anyag még nem kaotizálódik. A fémek homogenizálása, tisztítása éppen ezen az eljáráson
alapszik, és a szennyezőanyagnak tekinthető, a fémet törékennyé tevő kén, az olvasztáskor
kiég, elgázosodik. Az összetett anyagok változása kiegyenlíti egymást, a fejletlenebbek
elgázosodása védőréteggel, aurával vonja be a fejlettebb szempont szerint értékesebb anyagot.
A felbomló ionos anyag differenciálódásából tehát kétféle eltérő tudatú élet fejlődik, amelyből
az egyik az életpiramisban együttműködő réteges kasztrendszerű tömegbe épül, míg a
differenciálódásban túlságosan lebomlók érzelmi alapon szerveződő nagyobb azonosságú
élőrendszerbe, a múlt állapotába kerülő amorf anyagba szerveződnek. A múlt állapotába
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kerülő, az élőrendszerekből is kikerülő energiahullámokból kialakuló, radiális irányú
fejlődésben, áramlásban határozatlanná váló térrészek, a határfelületek, az időhatárok azonban
makrokozmoszi külső keringési rendszert létrehozva visszahatnak a jelenre, és a múltban
régen keletkezett események visszatérülő következményeként makroevolúciót kiváltó
eseményekkel befolyásolják, visszafejlesztik a túl gyorsabban a jövőbe érő, de a tudatban még
nem eléggé fejlet szerveződések életlehetőségét.
A tömeg növekedése és eltérő irányba a másság felé fejlődése azonban súlyosabb
differenciálódási következményekhez, ellenérdekeltség kialakulásához vezet. Az információs
energia tömegbe épülésekor a tömeg tehetetlensége növeli a reakció időt, és a külső
határrétegekbe keveredő sokféleség nagy tömege a korszerű életáramlás helyett
lendülethiányos határozatlanságba, döntésképtelen háttérrezgésbe fejlődik.
Az életáramlás fejlődési iránya meghatározza az idő irányát. Ha az élet az egyediség és a
gyorsabb szelekció felé fejlődik, az életidő a bonyolultság felépülése, és a részletek pontosabb
megismerése felé halad. Ha azonban egyenlőtlen és túldifferenciált fejlődés alakul ki,
amelyben a tudati fejlődés, a megértés elmarad a technikai fejlődés (megértési) lehetőségétől, az
élet túldifferenciálódik, időzavarba kerül és polarizációba szerveződve egymás ellen fordul.
Ha az élet kaotizálódik, a kialakult kevert szervezettség visszafejlődik, de a nagy azonosságú
élet sikeresebb együttműködési életszakasza, fejlődése ezzel elkezdődhet. Ez az idő irányát, a
részecskék összeépülésének a fejlődés felé haladó trendjét megváltoztatja, és a túlerőltetett, túl
gyors fejlődés ilyenkor lelassul. Az idő, a hideg vagy melegfúziós eseményekben egymáshoz
kapcsolódó részecskék együttműködésbe szerveződő differenciálódása. Az információ piramis
rendszerű kasztos halmozódása esetén az általunk eddig megismert centralizált irányba
differenciálódva kétfelé fejlődik, de a nagyobb azonosságú, szegényebb együttműködő
közösségekbe átépülése esetén, a részletek felbontása, a lokalizáció csökken, és nem az egyes
részek, hanem az egész együtt fejlődik. A részletek megértése felé elmenő evolúciós ág
azonban eltérő irányokba fejlődése miatt nem folytonos, nem összefüggő, nem teljes,
amelyben a részletek felé elmenő tudás nem tud egységbe szerveződni, ezért egy idő után
ellentmondásossá válva kaotizálódik és felbomlik. Ilyenkor az információ rendezettsége
csökken és az információt tartalmazó részecskék kiválnak az elöregedő, lebomló
szerveződésekből. Az életidő és a tudat, az életpiramis ilyenkor visszafelé fejlődik.

Az idő és az életfejlődés két vetülete:
Míg a tudatban fejlődők, a nagyobb sűrűségben változó és a nagyobb együttműködőképességet igénylő, a mezőközpontok felé eső, a jövő állapotában szerveződő élőrétegek felé
fejlődnek, addig az adott élettér által igényelt feldolgozó és megértő képességet el nem érő
szerveződések a külsőbb élőrétegekbe, az élettel ritkábban kitöltött múltbelibb életterek felé
távoznak. Csak a közel azonos hasonló, analóg fejlettséget elérő, kellően korszerűen
gondolkodó fiatal szerveződések és gyermekeik maradnak az adott életterekben. A polarizáció
azonban csökkenti az élet szimmetriáját, az egyenletes keveredést, és periodikusan elkülöníti
egymástól az azonos élettérben elérő irányba fejlődőket, az átlagosokat és a szélsőségeseket.
Az elkülönülés miatt, az időben gyorsabban változó mezőközpontokhoz közelebb eső
élőrétegek, életterek kisebb térfogategységére több részecske, azonos időszakra több változás
jut, amely eltérőre differenciálja az életterek időritmusát. A kevesebb és kisebb energiaszintű,
kisebb hatóképességű részecskét tartalmazó életterekben csökken a változás sűrűség, csökken
a hőmérséklet, ezért az életcellákban változó szerveződések, mezők, lények, bolygók,
csillagok stb. közötti életterek hőmérséklete alacsonyabbá válik. Ha olyan kisebb
energiaszintű de nagyobb azonosságú, életspirálban rendezetten csak lassan, áramló, kisebb
egységnyi tömegbe épült részecskeszerveződésekkel sűrűn kitöltött élőrétegekként képzeljük
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el a tőlünk radiálisan kifelé eső, a múltat is tartalmazó élőrétegeket, akkor megérthető a külső
élőrétegek időegységre jutó kisebb változás sűrűsége, a változással vezérelt kültéri idők
alacsonyabb ritmusa.
A térfogatra jutóan nagyobb részecsketömeg sikeres együttélését biztosító, nagyobb
tömegszámú szerveződéseknek nagyobb változássűrűségre van szükségük, a szerveződésbe
települt alszerveződések megfelelő információs energiával történő ellátásához, ezért a
számukra nem kielégítő gerjesztésű, a feldolgozó képességükhöz viszonyítva túl lassan
változó élettereket elhagyják, vagy magasabb változást gerjesztenek. Azt is mondhatjuk, hogy
a környezetbe nem jól illeszkedő, ahhoz képest túl eltérő, túl nagy máságuk miatt kisebbségbe
kerülő szerveződések kiszorulnak a hozzájuk képest eltérő fejlettségű, náluk sokkal nagyobb
azonosságú részecskéket tartalmazó életterekből. Hasonlóan a nagyobb változássűrűségű
életterekből a kisebb ritmushoz szokott, a számukra túl idegen környezetbe nem jól
beilleszkedő szerveződések szorulnak ki. Az élet nem jól viseli az idegent, és az ellentétből
fakadó másságot, de nem jól viseli a hozzá hasonló, őt helyettesíteni képes túl nagy
azonosságot sem. Az élet toleranciája azonban a beépülő részecskék természetéhez, és a
tulajdonsági eredőjéhez is kötött.
A külső élőrétegekben élő szerveződések, a térfogatra jutó a kisebb egyedsűrűség, az azonos
rendezettség, vagy/és az életáramlás lassúsága, a kisebb életnyomás miatt sokkal jobban
kijönnek egymással, ezért kevesebb az időegységre jutó impulzus, a szabálytalanság, így a
külső életterekben kiszámíthatóbb, és ezért a fejlettebbeknek már átláthatóbb az élet. Ezért látunk
át a múlt felé eső, nálunk kisebb fejlettségű élettereken. A fejlett foton felderítő részecskéink e
kiszámíthatóan, számukra átláthatóan, megérthetően változó, egyszerűbb részecskékkel
kitöltött közegben, a jobb feldolgozó képességük miatt szabadabban és kevesebb kockázattal
mozoghatnak, átjárhatnak és az általuk megfigyelt veszélyesebb dolgokról információt
hozhatnak. A lassabban, de főképpen kiszámíthatóan változó életterek részecskesűrűsége akár
nagyobb is lehet, mint a tó vagy a tengerek tiszta vize, amelybe mivel átlátjuk, és ha nem
észlelünk veszélyt bátran ugrunk fejest, bár 500-szor sűrűbb mint a levegő. A nagyobb
fejlettségű élet éppen olyan könnyen hatol át e közegen, mint a fővárosi gyors és kaotikus
közlekedési sűrűséghez szokott szerveződések a lassabban változó vidéki közlekedésben.
Számukra ez a változás sűrűség nem igényli a figyelem erősebben lekötését, nem veszi
igénybe annyira a tudatot, rutinszerűen, alig figyelve is biztonságosan vezetnek.
Az élet csak a nagy azonosságú, a fejlettségben is analóg, azonos célra hajtó, egymás felé haladó
konkurens szerveződésekkel kerül impulzus kapcsolatba, de ettől a kölcsönhatástól az élő anyag kétfelé
fejlődik, az életversenyben szelektálódik. Ha az azonosan fejlett szerveződések lendületirányban, vagy
célazonosságban ellentétbe kerülnek, kikerülhetetlen szelekció felé kényszerítő fejlődés lesz a sorsuk, és
mint két kiskakas a környezetre sem figyelve vakon egymásnak esnek. A náluk fejlettebb szerveződések
éppen ezt a megosztási lehetőséget használják ki, a saját differenciálódásuk segítésére.
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Mi vezényli a szelekciót?
A szerveződések időben és a térben egymáshoz képest is állandóan változó helyzete, az
áramlásban, a nyomásban vagy feszültségben lévő különbség relatív térállapota, és az ebből
fakadó változássűrűség periodikus hullámzása. Az egyenlő nyomás és az abszolút egyenlőség,
a különbség hiánya változatlanságot eredményez, ha az egymás mellé kerülő anyag, élet
valamiben nem különbözik, életváltozás sem alakul ki. A változáshoz eltérés kell, amely lehet
nagyon kicsi és nagyon nagy. A nagy eltérés, a nagy különbség nagy feszültséget és ezzel
kiegyenlítődéshez vezető időt hoz létre, amely a feszültséget csökkentő áramlás hiányában
felépülő halmozódásához, majd a teret és az időt átalakító robbanáshoz vezet. Ha a természetet
kezelő Isten teljesen ránk ruházná az időben kiegyenlítetten változó folyamat, az élet
fenntartásának a terhét, valószínűen mi is felismernénk, hogy a túl nagy feszültségeket és a túl
kicsi különbségeket, a szélsőségeket kezelni, elvezetni és kiegyenlíteni szükséges, azaz
mérsékelt átlagosabb életáramlásba kell terelni ahhoz, hogy túl gyorsan, robbanásszerűen
kialakuló térátalakulások helyett viszonylag lineáris, a tudattal követhető életfolyamat
alakulhassék ki. A kellő különbséget tehát fenn kell tartani, hogy az élet hajtóereje az élet
nyomása az életfolyamatokat állandóan fenntarthassa. A hajtóerő az egyéni eltérésre, a kellő
különbségre és a megbecsülésre, elismerésre vágyás, amely a Nirvánából kiemelkedés
lehetőségét, az észlelhető egyediség fennmaradását biztosítja. Ha az egyediség felé fejlődő élet
egymással szembeni áramlásra kényszerül, nagyon gyorsan differenciálódik, majd
polarizálódik, és a korábbi lendületes életáramlás, az ellenkező cél miatt keletkező impulzusokban
szegényre és gazdagra differenciálódik, majd nemlineáris feszültségnövekedésbe átcsapva
robbanássá fejlődik. Azonban az egyediség növekedésére ható vágynak, és a
differenciálódásnak kialakult a szimmetria-párja, amely a túl nagy különbség mérsékelésére,
az együttműködés növekedésére törekszik. A természetben megismert fizikai törvényekből
következik, vagy a következmények rendszeres alakulásából kifejlődő természeti törvények éppen ezért
alakultak ki. Ahol túl nagy nyomás, túl nagy változássűrűség keletkezett a mindenségben, onnan
a nyomást nem jól viselő, kisebb tömegű, és ezért sokkal kisebb tehetetlenségű, gáz
halmazállapotra, szegény egyedekre bomlott, már tömeg és ezzel tömegi tehetetlenség nélküli
illékonyabb részecskék gyorsan el tudnak áramolni a kisebb nyomású, időben lassabban
változó nyugalmasabb térrészek felé. A kisebb tömegű egyedek eláramlásával azonban a túl
gyorsan átalakuló, szétáramló tér túl nagy feszültsége is csökken, és ilyenkor hosszabb időre,
tartós kifelé irányuló rendezett életáramlás alakulhat ki. A térátalakulások után a lehűlő,
összehúzódó életterekben a feszültség csökken, konszolidáció és rendezettség növekedés
alakulhat ki. A tér, a korábbi helyéről szétáramló, az elgázosodott, sokkal kisebb energiaszintű,
de nagyobb azonosságú egyedekre bomló részecskékkel üressé és a környezeténél kisebb
életnyomásúvá válik, amely egy új periódusig befelé irányuló, gazdagodó lendületes
életáramlásba terelődhet. Míg azonban a lendületes, az illúziókat is megengedő életáramlás
kiegyenlítődve szétterjed, és ezzel csökkenteti a lokális rétegekben a nyomást, addig a
környezetbe kiáramló feszültség, lendületbe majd környezeti nyomásba átalakulása ismét
növelte a környezeti különbséget.
Mivel a tér háromdimenziós kiterjedéssel is rendelkezik, tehát nincs pontszerű állapotban,
ezért a térben kialakuló robbanás, a túl nagy nyomás levezetődése mindig két irányba történik.
Mivel a forradalmak, és a helyi térátalakulások kialakulásakor mindig nagyobbra nő a lokális
rétegnyomás, a feszültség, mint a környezetéé, ezért a nyomás levezetődése mindig körkörös,
és környezeti akadálytalanság esetén ekvipotenciális gömbfelhőben, vagy toroid alakú gyűrűben
szélesedve terjed ki a környezetbe. Az ekvipotenciális gömbhéjakba, élőrétegekbe szerveződő,
nagyobb állapotazonosságú élet, az élőréteg belsejében kialakuló túl nagy feszültséget, ki és
befelé is irányuló, a változó teret megritkító, de a külső és belső környezetet besűrítő
lendülethullámokká alakítja. A térátalakulásokkor nemcsak kifelé, a makrokozmosz, a
környezet felé haladó nyomáshullámok keletkeznek, hanem befelé a változótér centruma, a
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mikrokozmosz felé is hasonló analóg, a belső életteret nagyobb életnyomás alá helyező
nyomáshullámok, a változást továbbító információs hullámok indulnak el. Mivel a belső terek,
a centrumokhoz közelebb lévő élőrétegek magasabb változássűrűsége rendszerint nagyobb
életnyomással is jár, ezért a térátalakulások hatásszétterjedése nem teljesen egyenlő. A
túlnyomás és a feszültség jellemzően a külső térrészek kisebb nyomású életövezetei felé, a
múlt irányát tartalmazó rétegek felé vezetődik le, de ez csak akkor történhet így, ha a külső
élőrétegek, szférák rétegnyomása valóban kisebb, és a kifelé áramló lendület nem torlódik fel,
nem térítődik vissza a környezetből. Ha azonban a környezet analóg, de ellenállóképes élettel,
analóg változással telített, akkor a kifelé haladó lendülethullámok hamarosan torlódni fognak,
és a környezetben hasonló analóg energiahullámok nyomástöbblete végül
lendületszimmetriába kerül. Ez egy visszaható, a környezettől befelé irányuló energiahullámot
hoz létre, amely a központban besűrűsödik, és a centrumban a korábbi állapotnál egy időre
magasabb változás sűrűség, nagyobb életnyomás alakul ki. Ilyenkor a centrum energiaellátása
jobbá válik, szerveződési nyár, vertex, majd ismét határozatlanság, és a közben kisebb
nyomásúvá váló környezet felé újabb szétáramlás alakul ki. Az energiaként ismert kinetikai
lendület, az elmozdulni, áramlani képes tömeg ki és befelé áramló tehetetlensége folytán szét
és össze áramlik, azaz a centrumban sűrít, vagy ritkít, és ezzel ellenkező ütemben a
környezetbe sűrít, vagy ritkít. Néha a sűrítés végén nem bírja a feszültséget és berobban, ekkor
a tér átalakul és széttolja, kitágítja a környezetét.
Ha egy élőrétegben szerveződő társadalomban az élet túl rosszá válik, és a helyi magas
impulzus sűrűség miatt túl nagy differenciálódás alakul ki, a nem kiegyenlítetten változó
életterekből a feszültséget nem jól viselő érzékenyebb részecskék megszöknek, külsőbb és
békésebb élőrétegekbe költöznek. Ha nagyon rossz a belső élőrétegekben az élet és tömeges
kiáramlás alakul ki, a belső feszültség elvezetődése miatt a külső rétegekben is nő a
tömegszám és a változás sűrűség. Ilyenkor a külső élőrétegek feszültsége és változássűrűsége
is jelentősen megnő. Ha ez a folyamat a Föld belső határrétegeiben és a bioszférán kívül
fejlődik ki, akkor periodikusan vagy a Föld belsejében és a belsőbb élőrétegekben, vagy a
külsőbb élőrétegekben tetőzik az élet nyomása, a sűrítés, a bolygónk természetes ki és
belégzése.
Ha ez a Földünkön kívül lévő szférában történik, akkor az a termoszféra változássűrűségének
a periodikus növekedéséhez, a réteg vastagodásához, és egy nagyobb változássűrűségű,
ellenállóképes szimmetriafelület kialakulásához, egy bolygótojás-héj kifejlődéséhez vezet. Ha
az általunk lakott élettereken kívül lévő szférákban magas változássűrűségű élőréteg alakul ki,
amelyben gyorsabb a fejlődés, akkor az átmenetileg gyorsabban fejlődő rétegbe folyamatosan
kiáramló, emigráló részecskék tömegszámának a gyors növekedése miatt a feszültség is
felhalmozódik. Ilyenkor a kiáramlás megnöveli a külső élőrétegekbe bevándorlók elleni
feszültséget is, és ezzel a tömeges emigráció lehetőségei is lecsökkennek. Ha a szimmetria
hiányossá, életre alkalmatlanná váló belső, elöregedett rétegekben kialakuló feszültség
felhalmozódás, indulat nem tud a külső határrétegek felé levezetődni, akkor a szokásosnál
sokkal nagyobb életnyomás, feszültség növekedés várható. A túlfeszült terek lefojtása,
elszigetelése, a lokális térátalakulások változás sűrűségét nagyon felgyorsító,
szabadságtörekvéssé fejlődő heves fellángolásokhoz, rétegforradalmakhoz és gyors élettér
átalakuláshoz vezet.
A túlfeszültség a változás helyétől kifelé, a kisebb nyomású külső életterek felé, és az
átmenetileg a lokális helyi nyomásnál kisebb nyomásúvá váló belső rétegek felé is
benyomódik, továbbfejlődésre kényszerítve, összenyomva nagyobb életváltozásra gerjesztve a
már fejlettebb élőrétegekben élőket. Ilyenkor a tömeg tehetetlensége miatt a helyi feszültség
egy relatív rövid ideig mindig meghaladja a belső fejlettebb élőrétegek átlagosan nagyobb
életnyomását. A gyenge láncszemnél, a legkevésbé védett helyeken a külső élőrétegekből a
változás hullámai megerősödő frontokat képezve betörnek az addig kiegyenlítetten változó, de
nem elég életnyomású, nem megfelelően ellátott, nem elég jól szervezett belsőbb életterekbe.
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Az élettér életre való alkalmatlansága miatt rendszeresen kialakuló térátalakulás, a külső
élőrétegekből a hideg vagy a belső élőrétegekből a melegfrontok betörése az élet és halálváltás
periodikusan gerjeszti a fejlődést. Míg az éppen időben gyorsan változó élőrétegtől kifelé, a
múlt felé menekülők a nyugalmasabb külső élőrétegekbe áramolva melegfrontot és töltöttebb
részecskéket szállítva azok átlagos változássűrűségét és ezzel annak a feszültségét is
magasabbra gerjesztik, addig a fejlettebb belső élőrétegek felé, a gyorsabb fejlődés felé
áramlók ezeknek az élőrétegeknek a szereplőit a hidegfrontban beáramló neutrálisabb
részecskék gerjesztik a továbbfejlődés felé. A változás térben és időben torroidszerű
gyűrűkben szétterjedő hullámai tehát a külső és belső rétegek változását, életnyomását is
periodikusan gerjesztik, majd a trend megfordulása után azok gerjesztik vissza a korábban
őket gerjesztőket.
A fejlettebb szereplőket tartalmazó életterek, élőrétegek azonban az időben gyorsabban
változnak, és bár sokkal kevesebben vannak, de nagyobb energiaszintűek, ezért ha nem
kaotizálódnak rendszerint hamarabb legyőzik az átmenetileg őket gerjesztőket, a rétegükben
kialakult rendezett áramlásba terelik az életterükbe kerülő feltörekvőket. A belső élőrétegek
rendezett életáramlása ezért hamarabb alakul ki, mint a külsőbb élőrétegekben élőké, de a
kifelé eltávozó múlt, a kicsi különbség esetén még nagyon sokáig vissza – visszaható
gerjesztéssel módosítja a belső élőrétegekben élők evolúcióját, a mikrokozmosz téridőben
történő jövő fejlődését. Ha a külső élőrétegek változássűrűsége túlságosan felerősödik, olyan
magas lesz az élőrétegi változás sűrűség, hogy abban állandóan elterelődnek, elakadnak a
rétegen áthaladó, a környezetből hazatérni igyekvő részecskék. Az elterelődésekből, a térben
és időbeni egybeesésekkor impulzusok keletkeznek, amelyben az időben ez miatt változó
anyag magasabb változássűrűségű, életanyagban sűrűbb, kisebb hatóképességű, és kisebb
változássűrűségű, gyorsabban eláramló illékonyabb gázanyaggá differenciálódik. A külső
élőrétegben, pl. a Föld termoszférájában kialakuló egyre nagyobb változássűrűségű, gyorsan
szaporodó, gyorsan növekvő hőmérsékletű élettérben ilyenkor kisebb szerveződésekből
gázosabb és elektronban dús állapot alakul ki. A belső és elöregedett élettereknél gyorsan
szaporodó, a külső élettérben feldúsuló sokaság fejlődésre vágyó részecskéi ilyenkor
sikeresebben fogják el (és fosszák ki) az élőrétegen áthatoló, a mélyebb rétegek felé energiát
és fejlett információt szállító foton energiaszintű és ezek alatti tömegű részecskéket, amely
miatt változási centrumokhoz közelebb lévő fejlettebb élőrétegek energiaellátása a külső terek
változássűrűségének a növekedése estén még jobban lecsökken. Ez először növelni kezdi a
belső élőrétegek energiahiányát, majd ennek az ellensúlyozására kifejlődő reakció a változás
sűrűségét, azaz ebben az időben több energia begyűjtésére és nagyobb hajtásra, gyorsabb
differenciálódásra és ezzel továbbfejlődésre készteti az időben jobban megfejt, a teherbírásuknál
sokszor nagyobb változássűrűségre késztetett, és ez miatt még többet rontó részecskéket. A belső rétegek
differenciálódása is felgyorsul, a réteg impulzussűrűségre, hőmérséklete és életnyomása nő. A
korábban kialakult vegyes sűrűségű, az időben korábban kiegyenlítetten változó, és még
kellően differenciált szerves élet, az életteret egyenletesebben kitöltő, a változás tempóját
követni (vagy eltávozni) tudó nagyobb azonosságú áramló részecskékre bomlik. A korábbi
közeg egy része, mint szerveződés elhal, lebomlik, elfolyósodik, majd elgázosodik, és a már
nagy azonosságúra visszafejlődő részecskékből képződő átlagos folyadékok jelentős része
elpárolog, gőzzé válik. Ha a változássűrűség tovább nő, az addig nagyobb hőmérsékletet és
nagyobb környezet változást is elviselő, de a szervesnél szilárdabb, fejlettebb szerveződések is
bomlani kezdenek, és a közepes szilárdságú anyagokba, életbe épült érzékenyebb, kisebb
energiaszintű lélekrészecskék eltávozása (szublimációja) miatt átalakulnak. Az ilyen anyag,
élőréteg vizes ciklusa véget ér, és a mind szárazabbá és fejlettebbé, de magasabb
hőmérsékletűvé váló élettérben egy új fejlődési ciklus, egy új élőréteg kifejlődése, és
életcellákba differenciálódása kezdődik. Az eredeti mezőt alkotó lélek áramlási mintáit,
vezetőit is tartalmazó már túl gyorsan változó centrális változásközpont, élőréteg köré, azokon

52

Aspektus könyvsorozat 11. könyv

Élet és valóság

kívül egy új élőréteg épül. Ha ez egy bolygó méretű szerveződés, akkor a hagyományos
szerves életet újra felépítő élőréteg a régi köré épülve egy új evolúciós ciklusba szerveződik.
A bolygó élőlény mérete, a nála kisebb energiaszintű alszerveződések élettere így növekszik, és a
bolygó a magasabb változássűrűség, a csillaglét téridős életállapota felé fejlődik. A folyamat
azonban bármennyire is makroevolúciónak tekintett, nem egy pillanat alatt zajlik le, hanem az
élőréteg evolúciós ciklusidejét is meghatározó felmenői határfelületek által vezérelt négyévszakos periódusban, a szerveződés fejlettségére, tömegére is jellemző nagyobb ritmusban.
Míg az emberi életbe szerveződő, a kovalens fejlettség állapotába került kis részecskék közös
életteret építő tavaszi ciklusa 60- 90 napciklusig, három hónapig, (negyed évig) tart, addig az
emberi társadalmaké, 50 éves negyed ciklusokban és 200 éves nagyobb ciklusokba fejlődik. A
nagyobb felmenői határfelületek által vezérelt élőrétegek, pl. a bioszféra, mint élettér
életciklusát, a környezetben fejlődő nagyobb életbuborékok, a felmenői élettérben a Nappal
együtt vándorló Föld élőrétegek közötti vándorlása vezérli. Ha az átlagos fejlettséget és ideális
keveredést eredményező határfelülettől, a felmenői életbuborék nagyobb változássűrűségű
élőréteg, a fejlettebb centrális központhoz közelebbi élőrétegbe kerül, nő a gerjesztése,
felgyorsul a fejlődése. E ciklust a nagyévi életperiódusként ismerjük. A nagyévi életciklus
átlag (jelenleg) 25800 évig tart, amely alatt az életterek (az élőrétegek) négy évszakos tavasznyár, ősz, és tél életciklusban fejlődnek. A felmenői közelebb lévő, fejlettebb határréteghez
legközelebb kerülő időszakban a belső feszültség növekszik, az életritmus felgyorsul és
kaotizmus alakul ki. Ez az életciklus-váltás, a napforduló, (évforduló) keringési forduló
tágulási, majd kaotikussá váló időszaka, amikor a már nem kielégítően keveredő,
határozatlanná váló életterek, élőrétegek – mint szerveződések elhalnak és eltérő
rendezettségbe keveredve, részben új és külsőbb élettérbe átépülve megfiatalodnak,
újjászerveződnek. A nagyévi életciklus-váltás a nagyévi ciklust vezérlő valamelyik felmenő
(vagy rokon) olyan magas változássűrűségű, belső életzónájának, határfelületének az elérésekor
alakul ki, amelyen a kisebb kötőerővel egymásba szerveződő, vagy a túl nagy tömegbe épülés
miatt már tehetetlenné váló kovalens élet elbomlik, elfolyósodik, és vizes ciklusba kerül. Ezt
az időszakot a vízöntő időszakaként, nagyévi hónapjaként ismerjük. A magas változássűrűségű
időfelületen, határfelületen nagyobb azonosságúvá váló, elfolyósodó élet a vegyes állapotból
fejlettebb, a környezetváltozást elviselni, ahhoz alkalmazkodni képes, és ezt már el nem
viselő, elhaló, felbomló, elgázosodó szabadabb részecskékbe differenciálódik. A ciklusidőváltás, az életfejlődés nagyéves eseménye, amelyet a nagyévi télként ismerünk kb. 6200
napciklusi évig tart. Ez idő alatt a magasabb változássűrűségű, nagyobb fejlettségű élőrétegbe
a Nappal együtt bemerészkedő Föld külső határrétegeiben lebomlik, majd átalakul és
megfiatalodik az élet, miközben az életnyomás jelentős növekedése lefékezi a befelé hatoló
szerveződések lendületét, és kifelé haladó új életáramlásba tereli. A magasabb
változássűrűségű élőrétegekbe behatoló Föld először belélegzik, beengedi a környezetből a
védőrétegein és a határfelületein áthatolni képes fejlettebb részecskéket, majd belső
feszültséggel feltelés, és a fejlett határréteg elhagyása után kilégzés következik be. A nagy
életnyomású, a Földhöz képest túlfejlett élőrétegből a kisebb átlagos fejlettségűvé váló és a
belső szervezetlenség miatt elgázosodó, kiszoruló Föld eltávolodik a túlfejlett, túl nagy
változássűrűségű felmenői rétegektől, és a nagyobb energiaszintű felmenő külsőbb, nagyobb
azonosságú részecskéket tartalmazó nyugodtabb élettere, a lassabban és kiegyenlítettebben
változó élőrétege felé lendül. A kifelé haladó bolygóban a kisebb nyomású élettérben kilégzés
kezdődik, a nagyobb belső nyomás csökken, a mezőben, a nagy változássűrűségben elhaló,
lebomló részecskék nagyobb azonosságú gázai eltávoznak. A Föld anyagcseréje felerősödik.
Ez az állapot a nagyévi ősz kezdete, amikor az elfolyósodott, majd a további polarizáció miatt
szilárd anyagra és gázra bomlott részecskék egymással szemben ható irányú életáramlása
ismét felerősödik. A külső és jellemzően lassabban változó környezetből fejlődésre vágyó
fiatal, lehűlt, hideg, már rendezett gondolkodású (pihentebb) részecske szerveződések
hatolnak be a szerveződési lehetőséget biztosító életterekbe, az élőrétegekbe, amelytől az
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lehűl, hidegfúzióra hajlamos életminőséggel feltelve a szerveződési tél hidegebb állapotába
kerül. Ezzel egyidejűleg a belsőbb rétegekben felbomlott, elgázosodott, visszafejlődött
életenergia, szabadabbá és önállóbbá vált részecskéinek a kifelé haladó életáramlása is
felgyorsul. Az egymással szemben és már ismét rendezetten áramló részecskék között a
találkozási felületen, egy új szimmetriafelületen impulzusok keletkeznek, amelyekben
szaporodás és rétegáramlásba terelődés, új életbe fejlődés alakul ki. Az új tömegfelező
határfelület, szimmetriafelület két részre osztja a korábbi átlagos életteret, amely egy
centrumhoz közeli fejlettebb réteg, valamint egy energiával kevésbé ellátott de a tudatban
fejlettebbé váló külső réteg re bomlik. A többnyire makroevolúciót is kiváltó, valamilyen
energiaszintű élettér megújulását is eredményező esemény után a határrétegek közötti lamináris
áramlás megújuló életáramlásba, új evolúciós ciklusba szerveződik.
A kisebb energiaszintű, fiatalabb rendszerek, a nagyobb energiaszintű idősebb rendszerek
védettebb belsejében fejlődnek ki, azonban hamar kikerülnek a környezetként ismert élettérbe,
amelyben a sokféleség keveredése sikeresebben, kisebb térfeszültséget eredményezve zajlik. A
térben egymásba átérő átfedéssel záródó ekvipotenciális határfelületeken a keveredés gyorsabb
és sikeresebb, mint a lassabban változó, e határfelületek között kialakuló élőrétegekben, ezért
e határrétegek változási szimmetriát eredményező zónáiban nagyobb az élet nyomása. Az
ilyen összeérő, egymással hatásszimmetriába kerülő idős kozmikus szerveződések részecskéi
által állandóan gerjesztett hatalmas határfelületeken alakulnak ki a csillagok, a galaxisok és a
még nagyobb változássűrűségű, de centrális központtal rendelkező életpiramisba fejlődő
szerveződések. A folyamat teljesen analóg a sokkal kisebb energiaszinten, a sejtek, a
molekulák, az atomok és az elektronok fejlettségi állapotában lévő szerveződésekben, és
analóg az időben még gyorsabb evolúciót folytató, még kisebb energiaszintű , foton, műon,
stb. szerveződések röpke pillanat alatt lezajló gyors életciklusával.
Gondoljuk át a folyamat ma is észlelhető következményeit:
Az ország és a nemzetszintű társadalmi szerveződések határai sem állandóak. A Magyar és a Közép
Európai határok az első Világháború után intenzívebben változtak, de tudjuk, hogy a megelőző
évszázadokban is rendszeres volt a határok ide – oda tologatása. Ha egy nemzet a környékbeli
országok lakosságához viszonyítva túlszaporodott, az életminőség romlani, a feszültség növekedni
kezdett, amely következtében az ember részecskék egy része a térben és az időben is vándorútra kelt,
elhagyta a szülőföldet, a hont. A nemzeti érzelem, a szülőföldi szokás kiterjedt a befogadó területekre,
ami miatt a genetikai befolyás és a keveredés növekedett. Az erősebb hatalommal rendelkező államok
sokszor kiterjesztették a fennhatóságukat a szomszédos népek élőterületeire, és ilyen, vagy olyan
módon, szakemberek, mezőgazdasági munkások, vagy (az általuk keltett zűrzavar után betelepített,)
fegyelmet tartó katonák betelepítésével segítették a szomszédos területek felzárkózását, és közben igen
gyakran bekebelezték a már erősen befolyásolt területeket. Lásd ma az USA terjeszkedési politikáját.
Ilyenkor, a terjeszkedő nemzetnek idegenebb, eredeti lakosságot, a bekebelezett terület korábbi lakosait
a határokról az ország belsejébe telepítették, és a saját nemzetiségű lakosságot pedig kedvező
ígéretekkel, termőföld, tanya stb. biztosításával betelepítették a bekebelezett területekre. Az idegen
területre beépülők azonban mindig, mindenhol jövevények, idegenek, kisebbségek maradnak.
Moetrius egyik felmenői néhány generációval korábbi családi ága a Magyar Alföldön, Kalocsa
környékén élt, és mivel szorgalmas is volt, sikeresen elszaporodott. A mezőgazdaságból élő, de a
sikeres szaporodás és megsokszorozódás miatt, a családi egységre jutóan egyre kisebb földrész nélkül
maradt, elszegényedett, túlnépesedett családok egy része élt az akkori magyar állam által felkínált
lehetőséggel, és észak Bácskából dél Bácskába költözött, ahol termékeny árterületi Földet és
letelepülési lehetőséget kaptak. Magyarország e terjeszkedésekor még a Monarchia utáni eszmélés és a
kiterjedés állapotában volt, a régi nagy Magyarország dél felé a Száva partjáig, Boszniáig ért.
A világ azonban változik, és az államhatárok is rendszeresen változnak, sokszor áthaladnak a
betelepülőkkel is benépesített, sikeresen keveredett lakosság felett. Az első világháborúban is vesztes
ország kitelepült lakosai a trianoni béke, és a határmódosítások után kinnrekedtek a most-már idegen
nemzeti érdekeltségű délvidéken, és hasonlóan északon a szlovák, keleten az ukrán, délkeleten pedig az
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Erdély területén. Az összehúzódó, elszegényedő ország határai beljebb kerültek, és a hatásegyenlőségi
határfelület átvonult a letelepítettek felett. A magyarsággal összekeveredő őslakosok délen
Jugoszláviába kerültek, keleten Romániába, északon Szlovákiába és délnyugaton Horvátország és
Szlovénia is részesedett a volt magyar területekből. A kitelepült Magyar lakosok nemzetiségi
kisebbségbe kerültek az életterületen, és ezzel a terjeszkedési lehetőségük lecsökkent, a háborúban
győztesekhez viszonyítva hátrányba kerültek és az elnyomásuk, a gerjesztésük megnőtt.

A Nagy Magyarország
kilégzésekor (zöld nyilak) sok
magyar szerveződés kirajzott
a környezetbe, és a belégzés,
az összehúzódás után kinn
rekedtek az ekkor már idegen
területen. Míg a kilégzéskor a
belső állam feszültsége
csökkent, a környezeté
növekedett, az
összehúzódáskor a kisebbé
vált ország belső feszültsége
ismét növekedett, de a
környezeté csökkent. Az
országszintű szerveződés egy
ciklussal öregebbé vált.
A hatásegyenlőségi határok átvonultak a kitelepülők felett, az élénk cserekereskedelem, a
határmenti csempészet most a narancsszínű jelenlegi határok között élénkítené a változást. A
gyorsabban fejlődő zóna itt lenne, ha az információ és az anyag áramlása nem fékeződött volna le a
határok részleges, de erős zárása miatt. A határok azonban az egyedek által most is átjárhatók, a

befolyási övezetek, az eltérő élőrétegek átérnek egymásba. Ha a konszolidáció felerősödik, a
határmenti forgalom, az információ és árucsere is gyorsul. Ettől virágzott fel, a környezetnél
gyorsabban fejlődő Eszék (Osijek), Harkány, Siklós és Barcs is. Az egymással megfelelően
kommunikáló, feszültség nélkül egymás mellett élő, ország-szintű szerveződések közös határfelülete
általában gyorsabban fejlődik, amelyet azonban sokszor megirigyelnek a szomszéd kertjét mindig
zöldebbnek látó, de a részleteket nem ismerő, ezért korlátolt szomszédok.

A fejlettebb kihasználja, és ezzel gerjeszti, nagyobb fejlődésre kényszeríti a kevésbé fejlettett,
de a természet törvényei szerint ciklikusan megfordul az élethelyzet. Ilyenkor a kisebb
energiaszintű élet szétáradásakor a túlsúlyba kerülők szegények gerjesztik, és ezzel fejlődésre
kényszerítik a nagyobb energiaszintű, az egyediségben már fejlettebb, vagy közben
visszafejlett szerveződéseket. Ez a periodikus ritmuseltérés pumpálja a szívben az élő
részecskéket szállító vért, a bal és a jobbkamrába szerveződött, kellő azonosságú sejtek
egymástól az időben megfelelően eltolt periodikus nyomásváltozásával.
A nagy energiaszintű szerveződések körül éppen olyan réteges határfelületek, időhatárok,
fejlettségi határok, potenciálgátak, tudati gátak és közöttük életszerű változásra alkalmasabb,
nyugalmasabb, jobban fejlődő életzónák alakulnak ki, mint a kicsik körül. Ha két analóg, a
téridőben azonos, analóg fejlettségű szerveződés egymáshoz közelebb kerül, közöttük lévő
távolság csökkenésével a tér időben változó élettel kitöltött átlagos sűrűsége nő, és ezért az
élettér változássűrűsége, az életgerjesztés időre jutó mennyisége is nő. Ez a folyamat növeli a
közös réteg fejlődését, de időnként túlságosan is felerősíti a szelekciót, megnöveli a
természetes kiválasztódás ritmusát. Ha e folyamatot egy idősebb, nagyobb energiaszintű
szerveződés gondolatban elkövetett modellezése, az információs energiaszintű részecskék
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rendezett változása megelőzi, akkor elképzelt, az érzéssel és a gondolattal, majd a tudattal, az
Igével vezérelt életszerveződésről, a már meglévő idősebb, tapasztaltabb, nagyobb tudású,
bölcsebb élőrendszer által befolyásolt, alakított evolúcióról beszélhetünk. A teremtés, a
rendezettséget növelni képes élet, a belső bölcsességgel, univerzitással rendelkező érzés, és a
fejlett tudat közös eredménye, az elromlott élettér megfelelően keveredő, jó életminőségre
javító átformálása. Az egyediség felé gyorsabban haladó élet rendszeresen az egyediség felé
ható irányban rendezettebb fejlődése miatt periodikusan szűklátókörűvé válik, és a tudati
állapotánál magasabb gyakorlati, technikai fejlettségre kerül, amely miatt a környezetével
együttműködése csökken, és mint szerveződés elöregszik. Ilyenkor romlik az élet entrópiája, a
jó életminőséget az élettérben fenntartó képessége, de a kaotikus válságból a tudatban
fejlődve, rendszerint együttműködő képesebben, megfiatalodva, újjászerveződve kerül ki. A
fejlett egyedi tudatokba, életszerű folyamatba, időben gyorsabban változó anyagi életbe,
tömegbe szerveződő, de csak a valóság töredékeit megismerő értelem, és a megfelelően
együttműködni képes, az érzésvilágot megtestesítő széles látókörű, nagyobb térbeli
szabadsággal rendelkező, kisebb energiaszintű lélek részecskék, kellően keveredő, közös
szervezettségbe épülése képes a romló entrópiát időben javuló, újraépülő rendezettségbe
szervezni. A sokszintű élőrendszer minden szintjén akkor szép és kielégítő az élet egészsége,
ha a fejlett tudat és az érzés, a két szomszédos, de egymással hatásegyensúlyban és azonos
térben fejlődő élet megfelelően kevert együttműködésbe szerveződik.

A környezetváltozás életváltást szabályozó szerepe:
Amikor valamilyen energiaszintű élettér, szerveződés egy másik analóg élettér, szerveződés
térbeli helyzete, annak a határfelületeihez képest megváltozik, a környezetnél magasabb
változássűrűségű határfelület, - amelyet frontokként ismerünk – átvonul a szerveződés, élettér
felületén, háromdimenziós kiterjedés esetén annak a keresztmetszetén. Lényegében mindig az
egymáshoz viszonyított helyzet változik meg, de bonyolítja a dolgot, hogy a térben és időben
elmozduló szerveződés rendszerint a környezet más szereplőinek a helyzetéhez képest is
változik. Ez miatt nem csak egyszerű és könnyen kiszámítható arányváltozás következik be,
hanem kölcsönhatási sorozat-párok, hatások és ellenhatáshullámok kezdődnek, azaz minden
résztvevő határfelületének a metszése egy gerjesztést indukál, amely visszajelzésen kívül
viszonthatáshoz, reakcióhoz is vezet. Mivel a változás nem csak hatást és ellenhatást
gerjesztenek, hanem ezek részben egybeeső, egymást az időben és eseményekben követő
hatásváltozási sorozata, ezért a térbeli szereplők egymáshoz viszonyított elmozdulásai időben
lefutó apró eseményekből kialakuló, időben lecsengő, de a tűrési határon átkerüléskor időben
néha felerősödő változási sorozatot eredményez.
Az életbe szerveződött kölcsönhatási rendszerben a kisebbeknek életteret adó környezet, mint nagyobb energiaszintű lény - térbeli elmozdulása, változása gerjeszti a hasonló analóg
energiaszintű lények életét, de az egymáshoz képest elmozduló szerveződésekben élő kisebb
energiaszintű alszerveződések is gerjesztik a másik szerveződésekben élő analóg fejlettségű
alszerveződéseket.
Az átvonuló front, mint a környezeténél mindig magasabb változássűrűségű élőréteg, vagy
gyorsabban fejlődő határréteg, magasabb ütemű változásra, továbbfejlődésre kényszeríti az
érintett szerveződést, a kisebb energiaszintű lények lassabban változó, lemaradt életterét.
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A sokszintű élettérben az elöregedett, rosszabb hatásfokúvá vált élettérben mindig romlik a
szervezettség, amely kaotizmus növekedéséhez, szélsőséges élettéri állapotok kialakulásához
vezet. Ha a magasabb feszültségre és nagyobb változássűrűségre kényszerített szerveződések
egy része eltérő életkorú, már elöregedett, csökkent alkalmazkodási képességű szerveződésből
áll, amely képtelen a további fejlődésre, a felerősödő környezetváltozásban, mint kevésbé
versenyképes, az élettermelésben nem elég hatékony szerveződés kiválasztódik, és vagy
fejlődik, fejlesztődik, vagy elhal és kiesik a rétegbeli életversenyből. Az alkalmatlan élet
kiszűrésére számos, de különböző energiaszintű, periodikusan ismétlődő esemény befolyásolja
az evolúciót.
Gondoljuk át e sokszintű rendszer néhány közeli kölcsönhatásban álló szintjét, és megismerjük
az életláncba szerveződő életpiramis élőrétegei közötti összefüggéseket.
Kezdjük az általánosabban ismert kisebb energiaszintű élettel, amelyet elektronként,
dolgozókként ismerünk. Ha egy elektron energiaszintű, még spinnel és nemileg nem töltött
szerveződést eltalál egy nagyobb sebességgel elhaladó neutron, jellemző frekvenciájú
sugárzás, foton kibocsátás, azaz foton részecske nemzése történik. Ez melegfúziós eredmény,
amely fejlettebb és gyorsabban élő, már feles spinnel rendelkező szerveződést eredményez, de
a folyamat közben visszafejlődés és elporladás is történik, amelynek a kötési energiája
táplálja, tartja fenn a folyamatot. A felnőtt elektronok hasonló analóg részecskékkel történő
nagyobb energiaszintű együttműködő szerveződésbe épülése, proton anyákat és atomnyi
családokat, kisebb részecskéknek társadalmakat eredményez, amelyek akár eggyel magasabb
energiaszintű, (periódusú) családi szerveződéseknek is tekinthetők. A proton anya olyan, mint a
Nap, mint a méhkirálynő, amely összefogja a körülötte rajzó dolgozó férfiasabb elektronokat,
a belső terében fejlődő még nemileg nem töltött neutron leánygyermekeket és a külső
környezetbe, a határfelületre hamarabb eltávozó foton fiúgyermekeket.
Ha az atomnyi élettérben a kialakuló energiahiány, pontosabban a rendezettség hiánya miatt
kaotikus, szervezetlen életáramlás alakul ki, (a kétszereplős családban egy harmadik fél, barát,
szomszéd, anyós, após, vagy csábító idegen hatása felerősödik), az atomnyi élettérnek növekszik a
hőmérséklete, a frekvenciája és megváltozik a kialakult életáramlás, az elektronpályák
elrendeződése és alakja. A bináris áramlás ilyenkor három szereplő által módosított pályájúvá,
trinálissá, labilisabbá válhat, és ekkor a megszokott S (gömb) vagy stabil D alakú
tengelyszimmetrikus áramlási szerkezet P mezős bizonytalanabb alakzatba fejlődik. A
fejlődésében haladó atomnyi élettér eljutott egy szimmetriafelülethez, a határozatlanság
határához, amelyen még nemileg nem töltött, de ilyen töltésre vágyó neutrínók keringenek,
amelyek könnyen letalálhatják, megtermékenyíthetik a határozatlansága miatt ide-oda mozgó,
de nem gyorsan áramló központi mezőrészt, a szerveződés központját, a proton anyát.
Az energiában leszegényedő atomnyi térnek a megtermékenyítő neutrínó lendületével átjuthat
egy másik életcellába, előre, vagy vissza fejlődhet, nő a belső energia a tömegi eredő és
normalizálódik az élethelyzet. Az új genetikai frissítő anyagot beszállító, megtermékenyítő
szerveződés, először jelentős térbolydulást és a beérkező anyagnak a keringési rendszerre
hatása, módosulása súlyos környezetváltozást, energiaáramlási átrendeződést, pólusváltást
okoz. A már túl meleggé vált anyai élettérben a szerveződés központjában fejlődő proton
hőmérséklete rövid idő alatt lecsökken, és a kialakuló környezetváltozásban jelentősen nőnek
a nappali és az éjszakai különbségek, amely a már nem kielégítő hatékonysággal rendelkező
elöregedett mikroszintű életek elhalását eredményezi. A tömeges halál, tömeges kisebb
energiaszintű szerveződés felszabadulásához, fogantatáshoz vezet, és az elöregedett élettér
dinamikus új tavaszba fordul. Az atomnyi család szerveződésben újabb gyermek született, az
alszerveződéseknek újabb társadalmi fejlődés felé haladás vette a kezdetét. Az atomnyi család
tömegsúlya, létszáma és az energiaszintje is nőtt, a periódusos rendszerben a szerveződés az
energiaszint növekedése, és az egyéniség felé haladó kasztban előre lépett. Az atomi
szerveződések a térbeli áramlás során hidegfúzióban is egyesülhetnek, amiből nagyobb
azonosságú amorf állapotú életterek, szerveződések, anyagok alakulnak ki, de ha melegfúzióban
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differenciálódnak, azaz irány, vagy/és célellentétbe kerülnek, akkor konfrontálódnak és
háborúba kerülve erőpróbát, fejletséget összemérő rekombinációt kell kiállniuk. Az ütközetben
hamarabb eszmélő, előbb észre térő, szervezettebb, nagyobb lendületű, a sorait hamarabb
rendező életáramlás dominanciát szerez, és felújuló életáramlásába szervezi a leigázott család,
szerveződés részecskéit. Az elhaltak és a leigázást nem jól viselők elhagyják az új, de már
nagyobb energiaszintű szerveződést, de a többség marad és az új igába hajtva a fejét a
megújult és megerősödött, az összetételében és ezzel az eredő tulajdonságában is megváltozó
atomnyi társadalom dolgozójává, részecskéjévé, állampolgárává, családtagjává válik.
Ha néhány egymással nem teljes azonosságú fejlett atom kerül hideg vagy melegfúzióba,
akkor a szerveződésük differenciálódva elérheti a molekulaszintet. A melegfúzióban és
differenciálódva fejlődő szerveződések többnyire egymástól határfelülettel elválasztott
kristályos anyagokat eredményeznek, amelyekben a már eltérően fejlődő családi dinasztiák
élesen elhatárolódnak a velük nem teljesen azonos részecskékből felépülő, korban, fejlettségben,
rendezettségben eltérő dinasztiáktól. A hidegfúziós állapotban egyesülő, nagyobb azonosságú
részecskékből kialakuló szerveződések vagy folyadék állapotba, vagy kisebb gerjesztés (vagy
nagyobb fejlettség) esetén szilárd amorf anyagállapotba kerülnek. Ha egy ilyen, szeretettel,
békével egyesült nagy azonosságú szerveződést eltalál egy kristályos állapotú, más
időfázisban álló, de hozzámérhető fejlettségű ionos szerveződés, akkor rendkívüli
környezetváltozás, megtermékenyítés összekeveredés és szaporodás, azaz új közös életbe
vegyülés következik be. A folyamat analóg a kisebb energiaszinten már leírtakkal. A súlyos
környezetváltozásban, a nem eléggé életképes, nem eléggé kötött, nem összetartó, azaz már
hatékonyság nélkül tengődő, a hatalomtól, egymástól már függőségbe került szerveződések
elhalnak, fel és lebomlanak, de a korábbi életképtelen szerveződésekből lebomló, kiváló még
kellően hatékony kisebb (túlélő) részecske szerveződések áttelepülnek a jobban prosperálókba,
és azok fejlődése közben a maguk életét is segíthetik. A beilleszkedni nem tudó, nagyobb
azonosságúak kisebbségbe kerülve felbomlanak és visszafejlődnek, a környezeti szegényebb
életteret gyarapítják.
Ha a molekula energiaszintű szerveződések tartósan és az életritmusukhoz viszonyítva
zavartalan evolúcióban differenciálódnak, azokból magasabb energiaszintű és bonyolultabb
fehérjék és óriásmolekulák, molekula dinasztiák, társadalmak alakulhatnak ki. Míg a még
kellő azonosságú, és ezért még megfelelő együttműködő képességgel rendelkező
szerveződések általában hidegfúziós és együttműködőbb életbe szerveződnek, addig a
melegfúzióban is differenciálódó életlánc a környezet gerjesztését jobban viselő, de egymástól
kristályhatárokkal elválasztott eltérően fejlett, de együttfejlődő kristályosabb anyagokba
szerveződik.
Gondoljuk tovább a folyamatot, az életlánc nagyobb szereplőinek az aspektusából:
Ha a nagyobb azonosságú és még kellő együttműködő képességű sejtek, zavartalan evolúció
esetén sejtkolóniákba, szervekbe fejlődnek, ezekből nemcsak szövetek, hanem részben eltérő
fejlettségű szakosodó sokféleség, izmok, és fejlettebb vázszerkezet, kitin, vagy csontrendszer
alakul ki. A kalcium és a Kálium fejlettséget, tömegszintet elérő szerveződések nagyobb részben
a csontrendszerbe épülnek, de a félfémes állapotot, vagy a fém fejlettséget elérő, náluk sokkal
nagyobb részecsketömeg irányítására is képes, nagyobb változássűrűséget is elviselő, centrális
rendszerű még fejlettebb szerveződések az együttváltozó rendszer sikeresen alkalmazkodó,
irányító vezetőivé válhatnak. A szerveződési rendszer idővel egyre nagyobb energiaszintű
organizációba épül, és az együttélésre képes, de másfelé szakosodó, egymásnak fogyasztható,
feldolgozható anyagot, együttműködő más szerveket, létrehozó, új hatóanyagokat készítő
távoli rokonokkal növény, gomba, rovar, állat vagy ember eredőbe szerveződik.
Ha az élettérben jelentős környezetváltozás alakul ki, a nagyobb bonyolultságba szerveződött
élőrendszer azon egyedei, amelyek már nem elég jó együttműködésűek, amelyek már nem
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eléggé hatékonyak az élet építésében, fokozódó időzavarba kerülnek, elhalnak, lebomlanak és
az életképes részecskéik más, hatékonyabb, kellő azonosságú túlélő szerveződésekbe épülnek.
Gondoljuk tovább a folyamatot, a környezetváltozás eseményei aspektusából:
Ha az élet határfelületeinél a hidegfúziós lehetőséget adó radiális irányú életáramlás lehetősége
megszűnik, és az egymással szemben torlódó, a befelé haladó fejlődni vágyó fiatal részecskék
és a már a poklot is megjárt, az Isten felé visszafordult, tapasztalt de már visszafejlődő
részecskék a határfelületeken statisztikai egyensúlyba kerülnek, elkerülhetetlen melegfúziós
egyesülésben differenciálódnak, amelyből hatékony, de vegyes állapotú és vegyes sűrűségű,
kevert átlagos eredőjű új élet fakad. A határfelületeken tehát fokozódó differenciálódás,
nagyobb eseménysűrűség és nyár majd ősz állapot, azaz magasabb hőmérséklet alakul ki. Ez a
hideg és a melegfúzióban egyesülő – bomló élet arányát a melegfúzióban differenciálódva
fejlődő élet dominanciája javára eltolja, és az uralkodó tendenciává a melegebb és gyorsabb
egyediség felé fejlődés válik. Az időben gyorsabban fejlődő határfelületek elérésekor, a párba
kapcsolódó fiatal részecskék lamináris, az addigi radiális iránytól eltérő kerületi irányú
életáramlásba terelődnek, de az ő nyaruk a lebomló szerveződések radiális irányú kifelé
áramlását, azok tél életciklus állapotát eredményezi.
A határfelületek között lamináris áramlásba terelődő élet ismét hidegfúziós, a lendületében
gyorsuló és az indulatában lehűlő időszakba kerül, és az azonos irányba áramlókkal
hidegfúzióban új cél felé egyesül, de a szemben áramlókkal nemsokára ismét differenciáló, a
fejlettséget növelő eseményekbe kényszerül. Az életben differenciáló, fejlődésre késztető
keményebb impulzusokban a részecskék egy része nagyobb energiaszintűvé válik és a
változási centrumhoz közelebbi határréteg felé (radiális irányú) áramlásba kényszerül, míg az
elhaló, lebomló részecskék radiális, de kifelé, a múlt felé irányuló áramlásra kényszerülnek.
Az azonos irányban áramlók ismét hidegfúzióban és szeretetben egyesülhetnek. Befelé a
nagyobb egyediségű fejlődés felé haladók hamarosan szembetalálják magukat a belső centrális
rétegekben lebomlott, és már kifelé tartó, tapasztaltabb szerveződésekkel, míg a kifelé tartó, az
adott élőrétegben megszerzett tapasztalatokban elhaló, felbomló szerveződések életképes
részecskéi a külső életszférákból befelé haladó még tapasztalatlanabb részecskékkel
melegfúzióba kerülnek és velük új szerveződésekbe épülnek. Tehát az életáramlás váltakozva
azonos irányú és lamináris, kerületi irányú íves áramláshoz, szeretettben egyesüléshez, nagyobb
együttműködést lehetővé tevő hidegfúziós lehetőséghez, majd a következő ciklusban
melegfúziós differenciálódásra kényszerítő, szemben áramláshoz és célellentéthez vezet. A
melegfúziós időszak a kaotikus nyárból ősz állapotot eredményez, de ez az állapot az
ellenkező fázisban szerveződő életnek éppen a megújhodási lehetőséget, a tavaszt hozza el.
Ami az egyik, a melegfúziós szerveződési ágnak a hideg környezetből beáramló, az életteret
lehűtve rendezettebbé tevő neutronok beáradása a telet jelenti, az a hideg élettérből a
megszokottnál melegebb környezetbe beáramló, a tudatban rendezettebb, de energiában
szegényebb, neutrálisabb szerveződések ugyanezt, a magasabb változássűrűséget eredményező
nyárként élik át.
Gondoljuk át a folyamatot az általunk már jobban ismert bioszférai környezetváltozás
eseményei aspektusából:
Ha a Naptól elfordul az északi félteke, és a fotonok beesési fő iránya a merőlegestől az északi
féltekén eltolódik, a határfelületeken a belülről kifelé haladó védőkről leperdülve, egymáson
megperdülve az élőréteg kerületi irányába verődik a beérkező foton energiaszintű, fejlettségű
életenergia és a kifelé áramló analóg, de már tapasztaltabb szerveződés. Ekkor a lamináris
irányú rétegszelek az északi féltekén felerősödnek, és a hidegfúziós, hőt elvonó, lekötő áramlás
szaporodás növekszik. A féltekén tél állapot alakul ki. A déli féltekén éppen ellenkező irányú
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fejlődési trend kezdődik. Amíg az északi féltekén csökken a napsugárzás beeső szöge, és a
fotonok nagy része visszaverődik, lamináris életáramlásba terelődve nem tud a Föld fejlettebb
belső határrétegeibe bejutni, addig a déli féltekén az egyre nagyobb a beesési szög, közelít a
merőlegeshez. A foton részecskék lendület és irányeredője, a déli félteke bioszférai
határrétegéhez viszonyítva radiális irányúvá, merőlegessé válik, ami az útidő arányát
lerövidítve megnöveli a határrétegeken átjutás lehetőségét. Egyre nagyobb a beesési szög,
egyre nagyobb a fénynyomás, és a Föld megvilágított határfelületei, élőrétegei egyre
mélyebben felmelegszenek, a talajszintnek nő a bioaktivitása, a változás sűrűsége. Az
életáramlás felgyorsul, majd túlmelegedve kaotikussá válik, az éjszakai és a nappali
különbség, a be és a kisugárzási különbség, a szimmetriahatár lefelé vagy felfelé eltolódása
félnaponként jelentősen megnövekszik. A nappal lefelé áramló eredőjű már feles spinnel
rendelkező, nem teljesen ártatlan fotonokból álló angyalsereg nappal benyomul a fejlettebb
talajszint rétegeibe, és ott a talaj felszíne alá nyomulva átmeneti állóhullámot létrehozva
hatásegyensúlyba kerül a kifelé áramló, már tapasztaltabb ördögi részecskékkel. Vegyes és
átlagos sűrűségű szerveződésbe épülnek és baktériumokba, vagy gyökerekbe épülve vegyes
átlagos sűrűségű nyúlványokat, eresztenek a talajba, vagy/és a talajnál kisebb sűrűségű
ásványokba fejlődnek. Az átlagos erőegyensúlyt jelentő közeghatár, a szimmetria frontja
nappal a centrumhoz közelebb, éjszaka távolabb kifelé tolódik. Éjjel a talajszint felől
visszatérő, de már lekötődő részecskék a talajszint feletti légtérben vegyes átlagos eredőjű
növényekbe, gombákba, állatokba emberekbe, jobban visszaverődve, vízgőzzé bomolva
felhőkbe szerveződnek.
A nappali és az éjszakai változás:
Leírni, hogy a kezdetben áramló szerveződésekben, a közös tömeg belső áramlása hozta létre a
nappal és éjszakai ritmust
Az evolúció kezdetibb állapotában, de mai is működik az az áramlási rendszer, amely a
vándormadarak ék alakú rotációs áramlásában megfigyelhető. Az evolúció e korábban
kifejlődött megoldása szerint, a határfelületeken az egyre nagyobb változássűrűségű rétegekbe
kerülő aszteroidák, meteoritek, nagyobbrészt még amorf anyagok feldarabolódnak,
elgázosodnak, de sokáig megtartják a lendületben nem teljesen elnyelődő, nem teljesen
kompenzálódó kinetikai energiát, a centrálisan még megmaradó lendületfölényt. A
továbbáramló szilárd, majd egyre jobban visszabomló ionos és akár a nagyobb azonosság
állapotáig visszabomló amorf anyagok előbb elporlódnak, majd elgázosodnak, miközben
vegyülnek, és párkapcsolatba épülnek az őket a befelé áramlásban fékező, hozzájuk kötődő, a
belső határrétegekből kifelé áramló részecskékhez. A korábban amorf, majd egyre vegyesebb
összetételű, erősen gerjesztett ionizált gáz mindaddig áramlik a merőlegestől elterelődő
lamináris kerületi irányba terelődve, amíg tart a kívülről jövő részecsketömeg lendületfölénye.
Az ilyen befelé áramló részecskéket tartalmazó molekuláris és atomi gázfelhők örvénylő és
lefelé irányuló mozgásba hozzák az őket fékező, már kölcsönhatásképes levegő molekulákat.
Ez hozza létre a lefelé szálló légörvényeket, a repülők rettegett csapdáit, és ilyen bejövő
nagyobb légörvények keltik a forgószelekkel felerősödő trópusi ciklonokat. Bár az utóbbiak
általában akkor keletkeznek, amikor két ellentétes irányba, vagy nem azonos sebességgel áramló
határfelületek között kialakuló, a bioszférán is áthaladó neutrális rétegáramlás egymással
kölcsönhatásba kerül, és a sebesség különbség, vagy az eltérő irány miatt a két felület egymáson
elmozdulását segítő örvényes áramlások alakulnak ki.

Ha a részecskéket is tartalmazó, akár lamináris irányban együttáramló tömeg idegen
környezetben áramlik, nagy valószínűséggel kúp alakú rotációs áramlási szerkezetbe épül. A
szerveződés akár élettelen, akár élő és már tudatos, ugyanazon fizikai törvényeknek, áramlási
törvényeknek fog engedelmeskedni, amelyek meghatározzák az áramlási rendet, a periodikát,
a rendszerben rotációs rendben belül és kívül keringő részecskék nappalok és éjszakáját, azok
még kisebb energiaszintű alszerveződéseiknek a tél és a nyár váltakozását. A következő ábrán

60

Aspektus könyvsorozat 11. könyv

Élet és valóság

bemutatásra kerül, hogy az együttáramló, nagy eséllyel már a közös tengely körül is forgó
szerveződés saját áramlási rendje miként alakul ki.
A kis részecskék akkor fogannak, amikor az elől kiáramló fiatalok a környezet idegen hideg
részecskéivel felhevülve éppen közös nyár állapotba fejlődnek, amikor a szerveződési nyár és
a meleg elmúlása után az áramló szerkezet hátulján annak a védett terébe, éjszakába, a
kicsiknek a szerveződési télbe érve meg nem születnek a tavasszal és nyáron fogant már
vegyes összetételű utódok. Ezek még nem töltött neutronokként a védett központi térben
maradnak a nagykorúvá válásig, amikor már kiengedik őket a szüleik a védetlen valóságba.
Amíg az alszerveződés kis részecskék elől kiáramlanak, az a szerveződési tavasz vége és az
életbe kiáradás, a nagykorúvá, felnőtté válás és az élet szépsége, amikor kitárul a világ, széppé
válik az élet, és eljön a nyár, a szerelem.

A már proton, rétegben, vagy atomos,
molekuláris gáznemű közegben nagy sebességgel
áramló közös tömeg külső határfelületén lévő
részecskék, egyrészt erősebben ionizálódnak,
gerjesztődnek és a felületi súrlódásban
felmelegedve balra vagy jobbra, eltérülve,
egymáshoz viszonyítva eltérő irányú spint
szerezve és ezzel eltérő neművé válva
lemaradnak a közös tömeghez képest. Az
együttáramló szerkezet hátsó részén az ellenkező
töltés és a spin forgás miatt párokba szerveződve,
az áramló szerkezet védett belsejébe jutva
kipihenhetik a nappal fáradtságát. Elől haploiddá
válva elkülönülnek a párok, de hátul és éjjel
ismét diploidba fejlődnek, párkapcsolatot élnek.

Az együttáramló rendszer, szervezet külsején
nappal van, amikor a nemiséget szerző, a
környezettel a rendezettség megtartásáért
küzdő részecskék dolgoznak, munkát végezve
igyekeznek hatástalanítani az áramlást fékező
idegen részecskéket. Eközben elfáradnak, és
lemaradnak a kezdeti pozícióhoz képest, de a
megszerzett perdület, a spin a már töltött
részecskéket DNS-be építve, örvényáramba és
párokba keveredve, fonódva besodorja az
áramló szerkezet védett belsejébe, ahol a
szerkezetnél gyorsabban előre sodródva, a
párjukkal eltöltött közös éjszakában
oldódhatnak. Az együttáramló
alszerveződésnek kívül nappal, belül éjjel van,
(a benne áramló még kisebb tömegűeknek tél
állapot). A belső közeg a közös szerkezetnél
gyorsabban áramlik előre. Eközben a párok
egyesülésekor fiatal lélek részecskék fogannak,
születnek, akik elől kijutva a védett térből a
szüleikhez hasonlóan hátra sodródnak, eközben
felnőttebbé válva maguk is spint szereznek, és
új párokba épülnek.

A véletlenszerű események életfolyamattá fejlődése:
Már régóta ismert, hogy a véletlenszerű kiválasztódás végtelen variációs lehetősége, sokkal
hosszabb evolúciós idő alatt sem termelhetné ki az ismert evolúció következményét. Bár ez is
kétségbe vonható egy örökkévalóság óta tartó folyamatos evolúcióban, amikor a még
botladozó élet minden lehetőséget kipróbálhatott, de a szelekció miatt a nagyon rossz
megoldások törvényszerűen elvetélhettek, és csak az alkalmasabb életmegoldások fejlődhettek
tovább. A spontán folyamat azonban valamikor a megértés kialakulásával átkerül e már
tudatosan befolyásolt, módosított szelekcióba, amikor az élet elkezdte kiválogatni a jó
eseményeket az általa nem kívánt elkerülendő hatásoktól. Ezt csak az ismétlődéseket, mint
törvényszerűségeket megértő és abból tanulni képes értelem és a tudatos szelekció megfelelő
együttműködése képes létrehozni, a jó és a rossz megfelelő érzéssel történő szétválogatása, a
fejlődési lehetőség megmutatása, és tudattal is rendelkező erő kiválogatása okozhatja.
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Hamar kiderült azonban, hogy a jó és a rossz szétválogatása nem igazán szerencsés megoldás,
mivel a sokáig elkerült rosszt egyszerre és nagy adagban kapta meg az élet. Ha az életnek jó,
az élet egészségét építő szerveződés, a rosszal, a rendezettséget bomlasztóval megfelelően
együttműködik, és egymást kiegészítve, eredőjében az életminőség javításáért tevékenykedik,
akkor javul a legjobb eredőre az élet egésze. Ha a bontó bont és nem épít, ha a cukrász és a
cipész nem szalag mellett és éhbérért gürizik, hanem tortákat és cipőket készít, az élet
kiegyenlítetten fejlődhet, az élet arányai kiszámíthatók maradnak. Az élet a számára
kedvezőtlen polarizációs variációkba csak a rendezettség súlyos romlása, azaz csak a
végszükség esetén épül.
Az evolúció a nagyobb energiaszintű szerveződésekben kifejlődött, fejlett értelemmel, fejlett
tudattal és a fejlett együttműködő képességgel rendelkező, de kis energiaszintű életek
által folyton javított életprogrammal befolyásolt. Bár láthatóan az eredeti kezdeti szabályok
még nagyon meghatározóak a fejlődésre,, nem lehet eldönteni, hogy a természet szabályaiként
megismert együtthatók az Isten által meghatározott, megállapított kezdeti törvények miatt
fejlődött ki, vagy az élet azért fejlődött e lehetőségek szerint, mert a természet törvényeibe az
élet lehetőségei is bele vannak programozva. Az általunk megismert természeti állandók és
együtthatók az értelem törvényszerűségeket létrehozó munkájára utalnak. E szabályok
többsége már az értelem műve, de ez nem zárja ki, hogy azok a természet törvényeiből
fakadjanak. A megfelelően fejlődő, kellően változatos, de még eléggé mérséklet élet csak a két
eltérő irányba differenciálódó értelem, a tudás és a megértés megfelelő együttműködéséből,
rendszeres és sikeres keveredéséből fejlődhet ki.
Ha a keveredés elégtelenné válik, az élet hatásfoka, szépsége, egészsége elromlik.
Az élet szimmetriája az egyedfejlődés felé vivő, de elkülönítő tudat és az együttműködés felé
hajtó azonossági érzés kielégítő keveredéséből, a rossz és jó érzéseket is keltő, akár ellentétes
gondolatok cseréjéből, a még kisebb energiaszintű részecskék szubjektívebb, relatív
érzéseinek és akaratának a megfelelő ütköztetéséből fejlődik ki.
Ha a részecskékből életpiramisba szerveződő, a környezettől némileg elkülönülően fejlődő,
sokszintű életorganizációk por és gázfelhőt képező halmazai egymással közel azonos irányban
áramolva hidegfúzióban keveredve egyesülnek, a kisebb áramlási keresztmetszetre jutó
csökkenő közegellenállás miatt a lendületnövekedés, a gyorsulás, ezzel az áramlási szimmetria
hiánya, a kisebb részletek nem érzékelése, a neutralitás felé fejlődnek. A lassan haladónak elég
ideje van a környezet részleteinek a megfigyelésére, de a gyorsan haladó, az életben és a
térben száguldó neutrális, hidegfúziós szerveződéseknek mindig előre kell tekinteni, a jövőre
kell figyelni. Mivel e részecskék többnyire a főtömegtől kívül áramlanak, ezért ők kívülről
látják a valóságot, és jobban a jövőt és az összefüggéseket, de kevésbé a jelent és a részleteket.
A rohanva fejlődő élet csak a szemből jövő erősebb hatásokat érzékeli, az élet szépségének a
részletei elsuhannak mellette, és ha csökken a lendületszimmetriája, romlik a részletekre
alapuló észlelő és megítélő képessége. Ilyenkor nő az áramlási sebesség, a kinetikai tömeg és a
tömegi tehetetlenség, és a gyorsabb életáramlásban az élet szépséget adó részleteit sokszor
észre sem veszik. A részletekre neutrálisabb szerveződések, csak rohannak, mint az éji bogár,
amely nekimegy a falnak. Az állandóan új élményekre vágyó sokat utazók gyakran esnek abba a
hibába, hogy hatalmas távolságokat bejárnak kellő nyitottság esetén a szomszédban, vagy otthon is
megszerezhető élményekért. A gyors és nagy távolságra szóló utazásokban azonban az útközbeni
élményeket sokszor nem észlelik, és az élményszerzés helyett tévesen az utazás válik céllá.

Ha a térben nagy sebességgel utazók, a nagyon eltérő irányból jövő analóg szerveződéssel a
sikertelen pályakiszámítás, a tömegi vagy és a tudati tehetetlenség, határozatlanság miatt
kikerülhetetlenül ütköznek, kénytelenek differenciálódni, azaz melegfúzióba kerülve részben
egyesülve nagyobb részecskesűrűségűre, és a tudatban fejlődni, az életet érintő
szerencsétlenség esetén lebomlani és visszafejlődni. A szelekció másik következménye, hogy
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a nem végzetes ütközésben részben leperdülve, töltöttebbé válva, tanulva az eseményekről,
rendszerint az életrohanásban is lefékeződnek, amely a neutrálisabb, de az impulzus
eseménytől már saját forgást, spint, nemiséget és perdületet, ezzel töltöttséget szerző, addig az
életben csak rohanó szerveződések lendületszimmetria hiányát az esemény csökkenti. Az ilyen
alkalmakkor, ha a szerveződések belső spinje, forgása és érzelmi töltöttsége nő,
szenvedélyesebbé válnak, de attól kezdve nem hanyatt-homlok, hanem keringő életáramlási
spirál pályán és sokkal óvatosabban, lassabban haladnak. A töltöttebbé és érettebbé váló
szerveződések eredői már nem neutrálisak, már nem érzéketlenek, hanem nemileg egymástól
elkülönülők, amelyek párkapcsolatba szerveződve, egymással részben együttműködő nagyobb
fizikai tömegbe, az azonos irányba áramló felületeken a részecskéiken át a perdülettel
összekötött közös szerveződésbe épülhetnek. Ha két, egymás útját a térben és időben
egybeesően keresztező sok kisebb részecskéből szereződött organikus tömeg, egymással az
életet csak részben bontó, de nem végzetes impulzus eseménybe kerül, csak részben
differenciálódik, az organizációban létfontosságú alszerveződések megmaradása esetén
változva, de tovább tud fejlődni. Ha a differenciálódási eseményekben, a - szemből jövő,
ellenérdekelt, ütköző részecske, azaz a differenciálódást segítő - pár nélkül maradók, az eredőjükben
közel azonos fel és leépítő eseményben részesülők a tudatban nem fejlődnek, az utódaik több
életen át azonos élőrétegekben maradhatnak, és a tanulás nélküli életélményeik dejavű
érzésként később is megismétlődhetnek. A melegfúzióban nagyobb sűrűségre, nagyobb
kényszerbe kerülő ionos és szerves részecskék az egyediség és a nagyobb bonyolultság, ezzel az
időben gyorsabban változó élet lehetősége és az ilyen élőrétegek felé fejlődnek. Az egymásra
fogékonyabb, konkurens, ellenérdekelt szerveződések egymással nagyobb azonosságuk miatt
sikeresebben kölcsönhatóbbak, amely miatt az időben gyorsabban differenciálódva az egyediség
felé is gyorsabban fejlődnek. Ez nemcsak gyorsabb életritmust, életégést, hanem gyorsabban
bekövetkező polarizációt, rövidebb életidőt eredményez.
A differenciálódásban elporladó, a nagyobb és bonyolultabb szerveződésekből lebomló, kiváló
részecskék az egyszerűség és a nagyobb együttműködő képesség, a kiszámíthatóbb
szerveződés, és a velük kitöltött gáz állapotú közeg az átláthatóbbá váló élettér felé fejlődik. Ezt a
szerveződési ágat, a bonyolultság felé haladó emberi tudat, a múlt felé eső, átláthatóbb,
kiszámíthatóbb és lassabban változó külső határrétegekként, a csillagközi életterek felé eső
határrétegekként ismerjük. Az élőrétegünktől kifelé eső kozmikus környezetet, a bennünket is
felépítő, időben-lassabban, és kiszámíthatóbban változó, e környezetből folyamatosan az élőrétegünkbe áradva a
lendületükkel gravitációs nyomást átadó, kis energiaszintű, de hatóképes részecskeszerveződéseket

tartalmazó életrétegekként ismerjük. Az életterünktől kifelé lévő életszférákban, molekuláris,
levegőt, vízgőzt tartalmazó, még kijjebb atomos oxigén, nitrogén, hélium, hidrogén
fejlettségű, időben nálunk lassabban változó szerveződések életövezetei találhatók. Ezeken az
élőrétegeken kívül, az atomi energiaszintnél kisebb egyedszámú, nem szükségszerűen kevésbé
bonyolult részecskeszerveződések életterei folytatódnak. A proton, elektron, foton, Müon stb.
fejlettségű, egyre egyszerűbb, nagyobb azonosságú ionos kevert szerveződések átláthatóbb,
egyre kiszámíthatóbban változó, de valószínűen nagyobb azonosságú részecskékkel telítettebb
életövezetei találhatók. Ezek az élőrétegek azonban, a fejlett nagy tömegű és magas változás
sűrűségű szerveződésekből, fejletten és kellő tudattal eltávozó, a saját korábbi életterében sokkal nagyobb
eseménysűrűség feldolgozásához szokott, de kis tömegbe miniatürizált, (valószínűen nálunk is
bonyolultabb, és fejlettebb) a születési helyen nagy belső nyomást és nagy lendületet, sok energiát

kapott szerveződések által könnyedén átjárhatók. E fejlett de miniatürizált szerveződések, a
hozzájuk képest még a múlt állapotában fejlődő környezetben élő, náluk sokkal fejletlenebb,
átláthatóbban és kiszámíthatóbban változó, kisebb sűrűségű és lassabban élő részecske
szerveződésekkel gyakorlatilag mindaddig nem kerülnek kölcsönhatásba, amíg velük kellő
téridős azonosságú, analóg fejlettségű részecskeszerveződéssel, a differenciálódást okozó
kikerülhetetlen impulzusba nem kerülnek.
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A fejlett nagy mezőkből kibocsátott miniatürizált részecskék, a számukra életeseményekkel
tarkított gyors téridős életutazásuk során, hidegfúzióban egyesülhetnek a velük közel azonos
irányból érkezőkkel, nagyobb lendületenergiára, növekvő kinetikai tömegre és nagyobb
neutralitásra tehetnek szert, de impulzusokba kerülve az utazás közben sokan megváltoztak,
átalakultak, fejlődhettek, vagy bontódhatnak, és néha visszafejlődnek. A foton és a még kisebb
részecskék, az életutazásuk közben gyorsuló, a neutralitást növelő hidegfúziós eseményekben,
és lassuló, a töltöttséget és ellenkező tapasztalást eredményező, a differenciálódást növelő
melegfúziós életélményekben részesedhetnek. Az eltérő irányban fejlesztő eseményekben
eltérő tapasztalatokat szerezhettek, a melegfúzió átélésekor megismerhették a szerelem, és a
hidegfúzió szeretetet keltő változás, élethelyzet tapasztalatait, viszonyítási lehetőséget
kaphatnak a nagyobb energiaszintű, tapintható anyagi dolgok és a kisebb energiaszintű
változásokban az életérzések megkülönböztetésére.
A melegfúziós differenciálódásban a magasabb tömegszámú szerveződésbe épülve a nagyobb
változássűrűség, a szerveződési élettér hőmérsékletének a növelése és az elgázosodás felé,
vagy az alacsonyabb változássűrűséget eredményező hidegfúziós eláramlás, a gyorsulás lehűtő
hatása felé fejlődhetnek. A differenciálódó élettér tehát a feszültségében, a hőmérsékletében és
a rendezettségében is differenciálódik. Az isteni mező a két szélsőséges állapot felé fejlődő
változást vagy inaktívabb, túlfejlett ionos anyagba, vagy túl kicsi hatóképességű és ezzel
inaktívvá váló, receszív állományba, háttérbe szoruló állapotba elgázosítja. A nagyobb
változássűrűség, a feszültség növekedés felé fejlődő térrész, a centrális irányba áramló, fejlődő
anyagba sűrűsödve mindig az impulzusban dús, és az erősebben töltött állapot felé fejlődik,
amely után a megnövekvő térhőmérséklet túl magassá váló életnyomásban az impulzusok
helyéről eltávozva, lehűlő, már rendezettebb irányba (kifelé) eláramló, a szimmetriára érzékeny,
de sokkal kisebb energiaszintű, gáz állapotú közeget eredményező lélek részecskékre bomlik.
Az anyagba és közös szerveződésekbe épülés időszaka, életszakasza azt a tapasztalást adja fel
a melegfúziós életidő alatt kifejlődő közös tudatnak, hogy az élet a differenciálódásból és a
polarizációból, a sikeres centralizációból fakad. Ugyanezen esemény szétáramlási
következményét átélő szerveződések, a számukra már túl feszült, a már rossz
életkörülményeket, tűrhetetlen életfeltételeket biztosító, az életáramlás szabadságát meggátló
szerveződésekből kiszabadulást megváltásként, a szétáramló és az indulatukban is lehűlő, egymással
hidegfúziós élményekbe, azonos irányú életáramlásba kapcsolódó részecskék felszabadulásaként élték át.
Amíg a sok energiához és sok változási lehetőséghez szokott gazdagabb térrészek az energia
szétáramlást, elszegényedésként, megöregedésként és az ,,elhagytál engem Istenem,, érzésként
élték át, addig a melegfúziós térrészekből az éppen depressziós, alacsony életnyomású
térrészekbe átkerülő életenergia feldúsulást az ott élők az Isten segítségeként, a fellendülés és
az új tavasz, a tömegbe épülést lehetővé fejlődés lehetőségeként élték át. Amikor a tér egyik
része a radiáns állapotba, a szétáramlás depressziós időszakába, a szerveződési télbe fejlődik,
az onnan és más kiürülő mezőkből az éppen alacsony nyomású, még szabad életáramlási
lehetőségeket biztosító térrészbe áramlók az új tavasz a fellendülés és a lendületes
tömegbeépülés állapotába fejlődtek. A réteges szerveződések belsőbb élőrétegeibe
lendületesen átáramló, tavaszi állapot, továbbfejlődésre készteti, és a még belsőbb fejlettebb
élőrétegek felé elmozdulásra készteti az ott élő, és már túlfejletté vált szerveződéseket. Ez az
élőréteg túlfejlődött szerveződései a korábbi tavasz állapotából a nyár, a fellendülés és a
kiteljesedés, a legmagasabb energiaszintű állapot felé fejlődtek, tovább fejlődésre és még
gyorsabban változó élőrétegbe kényszerítve az addig a nagyobb életnyomású, gyorsabb
változássűrűségű nyár élőrétegben fejlődőket. A nyár állapotú élőrétegekben továbbra is a
megkezdett irányba, az egyediség felé fejlődést választók is továbblépésre kényszerülnek a
még nagyobb változássűrűségű rétegek felé, amelyeknek egy még nagyobb
szimmetriafelületen, egy erősebben szelektáló határfelületen kell áthaladniuk, hogy
továbbfejlődhessenek. E rétegen, a szerveződési ősz kaotikus rétegén sok szerveződés
differenciálódik, felbomlik, elgázosodik és visszafordul a szabadabb külső rétegek felé, de

64

Aspektus könyvsorozat 11. könyv

Élet és valóság

mindig vannak végletekig elszántak, akik még ekkor sem értik meg, vagy éppen elkötelezetten
hiszik az élet szabályait. A továbbfejlődők ilyenkor átmeneti pihenőt kapnak, az évforduló
határfelületét átlépve lehűlhetnek, kondenzálódhatnak, mert a bioszféránál beljebb lévő tél
állapotú élőréteg ismét nagyobb azonosságú, hidegebb környezetet és folyadék állapotot tesz
lehetővé.
Az életet fejlesztő tudat a periodikusan ismétlődő eseményeket egymástól időben fél életfejlődési
frekvenciával eltolt tartós keveredéssé, érzésekkel rendelkező életfolyamattá fejlesztette.
Térjünk vissza néhány gondolattal a kezdeti lehetőségére, hogy miért volt szükség az egyidejű életet
eredményező öröklét helyett a periodikus életváltozás kialakítására.
Az egyidejű változás, az egyidejű élet, egyidejű elhaláshoz vezethet, a túl nagy azonosságú élet kudarca
ebben erősödött fel. Az azonos ritmusban kelés, ébredés gazdaságtalan megoldás, egyszerre van igény
közlekedésre, megfelelő eszközökre, amelyek kihasználása rapszodikus, nem folyamatos. Az ilyen élet
hiába nagy azonosságú, és hiába oszt meg mindent egymással, ha az életritmusát nem tudja eltolni,
nem tud gazdaságos életszerkezetet kialakítani. Az ilyen nagy azonosságú élet nagyon nagy
energiaszintű pulzációhoz vezet, egyszerre szeretni, egyszerre szaporodni, egyszerre kinyílni és
felvirágozni, szétáradáshoz vezet. Ha nincs eltérő ritmusban ilyenkor kitáguló környezet, amely
visszatartsa a kiáradó életet, a túl nagy azonosság valóban életrobbanáshoz, majd a szétáramlás,
megritkulás, és az egyszerre változó tér elhaláshoz vezet. Ha a szinte klón azonosságú életszerkezetbe,
valami apró programhiba, eltérés, vagy vírus belekerül, akkor a ez valamennyi nagy azonosságú
életprogramot megfertőzi, és az azonos mintára felépült építmény, mint a kártyavár omlik össze. Nagy
valószínűséggel, az élettér betelése után az első ősrobbanásra hasonló analóg vírusfertőzés miatt
került sor, amikor valahol, valami gondolat szinten eltérővé vált, és ez megfertőzte a kezdeti angyali
klón társadalmat. Az alkotó tanult a megértett hibából, és megértette, hogy az egyszerre változó élet
nem ideális, ha az a létrehozó ellen fordul, a legszervezettebb irányítás is csődöt mond. Előkerült, az
oszd meg és uralkodj gondolat, és hogy békében alkothasson az életet tervező Isteni közösség,
megkezdődött az állandósult élet időben és térben, eltérő fejlődési szintre történő megosztása. A
piszkos munkát most is az első segédre, az akkori hatalom megbízottjára, Lucifer nevű miniszter
elnökre bízták, akire ráosztotta a sors az első bárány szerepét, vele mondatták el a régóta ismert
kijelentést. Arra van a Kánaán. A jó életet megunó, a tiltott életáramlás lehetőségét hiányoló
angyalsereg csak erre várt, és megindultak a tér minden irányába, az első szétáradás ezzel eljutott a
felfúvódás időszakába.

Az egymással szemben, az éppen szabadabb és kisebb életnyomású élettér felé áramló,
eközben az új közös cél felé hidegfúzióban egyesülő, még neutrálisabb eredőjű angyalok
megismerhették a szemből érkező, velük melegfúzióban egyesülő túlfejlett ördögi részecskék
egymást taszítva is vonzó szerelmi kapcsolatát, a tűz és víz egyesüléséből keletkező, közös életbe
szerveződő vegyes, átlagos sűrűségű gőz állapotát. A kellően gerjesztett, de még eléggé
szervezett életet és az illúziókat is megengedő védett környezetben, hidegfúzióban szaporodó,
intersztelláris gáz állapotban áramló, lehűlve nagyobb azonosságú folyadék állapotú anyagokba szerveződő
lélek, és a melegfúzióban differenciálódva megosztódó, a nagyobb egységekből kisebbekre ,,szaporodó,,
egy részében fizikailag tapintható, mérhető energiában fejlett, anyagba sűrítődő, más részben neutrális
nemesgáz állapotba porlódó szerveződések megfelelő keveredése, olyan új, harmadik típusú,

átlagos állapotú, kovalens életkeveréket hozott létre, amely az általunk ismert vegyes életbe
szerveződött. A korábban két szélsőséges esemény között pulzáló mindenség megismerte az
időben elnyúló életesemények sorozatából életbe szerveződő kovalens kevert állapotot. A
következő ábrán bemutatásra kerül az , az életbuborékok fejlődési, egyesülési természetes
állapota, folyamata, amelynek a megértése miatt a vallások alapja, az Apa – fiú - szentlélek, a
szentháromság és a Hit is kialakult. Azok a részecskék, akik a hideg, fekete lyukká váló,
depressziós összeomló térben születtek, az egy irányban befelé, a maradék energiát magához
vonó Isten felé áramló, az áramlást keresztező elrontó részecskék által nem zavart, védett térben,
hidegfúzióban azonos irányba sodró életörvénybe egyesülve, besűrűsödve egyre nagyobb
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tömegbe szerveződhettek, hogy azután az energiaáramlás központjába érve a szemből
érkezőkkel torlódva, a vertexben melegfúzióba, szerveződési nyárba fejlődve átéljék az élet
másik aspektusát, az élet rosszabb oldalát, a lét fonákját.
A kezdeti térben még csak az Atya, az egyisten tér volt a lehetőség az életáramlására, a
többség csak várakozott, rezgett a határozatlan boldogságban. Az első és egyszerre változó
egyisten tér megosztódó állapotából lett kettő, amelyben a megszülető fiú, az utód alternatív
lehetőséget adott az életáramlásra. A Térben kialakult kisebb szintű élet áramlási lehetősége
ekkor az atyából, a fiúba, (utódba) és abból vissza az atyába, a maradibb, konzervatívabb első
térbe, a korábbi környezetbe. Az utódtérben, már sok olyan korábbi hiba kijavítódott,
egyszerűsítődött, amely az első térben még zavarta az életet, ezért az utód korszerűbb
változatú, de időben gyorsabban változó szerveződésként a fejlődés is gyorsabbá vált.
A még két állapot között pulzáló térben nemigen volt a részecskéknek választási lehetősége,
csak két tér és három alternatíva között választhatott, az anyagi kristályos, ledermedt
minőségből szublimálva gáz minőségbe, abból lecsapódva folyadékba, majd ledermedve ismét
anyagi minőségbe épültek. A Túl kevés változást engedő, a már diktatórikus állapotot tartó
atya, túl hideg, az energiát elvonó tere, és a túl gyorsan felzárkózni akaró, a melegfúziós
állapot felé fejlődő fiú (az utód, amely valószínűen az első nő, Éva volt) által biztosított
élettér vagy nagyon hideg és energiaszegény, vagy nagyon forró, és túl sok feszültséggel járó
léthez, vezetett. A két szélsőséges állapot között pulzáló élet egy idő után felismerte, hogy a
két lehetőség két eltérő véglet, amely között keresni kezdte az életnek optimálisabb életteret,
és idővel rátalált a középső útra, a szimmetria és az önálló tudatfejlődés útjára, a Tao útjára. Ez
a harmadik alternatív életág volt a szent lélek által megmutatott középső út, a szimmetria útja,
amelyen a két nagy között elporladó lélek végre átmeneti nyugalmat és életlehetőséget talált.
A magát az Istentől, az Atyától és a Fiútól, az utódtól is függetlenítő élet, önálló
szervezkedésbe kezdett, és a túl meleg, valamint a túl hideg térből kiáramló, a térfelező
rétegben egymásba keveredő angyali és ördögi részecskék keveredésével, párba épülésével
megtalálta a szélsőségek között is megtartható átlagos, kovalens élet állapotát, az élet
folyamattá váló de periodikus állapotát. A tél állapotba kerülő lehűlő tér, befelé áramló, a
lendületben azonos irányba rendezett, hidegfúziós energiával feltelő, nagy azonosságú, amorf
szerkezetű, amely azonban miközben feltartja a keresztirányban áramlani akarókat és torlódik
az áramlással szemben haladókkal, és egyre jobban gerjeszti a tér központját. A lehűlt és
hideggé vált, összehúzódó, nyomáshiányos tél állapotot a nagyobb nyomású környezetből
befelé meginduló centrális irányú áramlás követi, amely a korábban kiürült lokális térrészeket
ismét nagyobb kinetikai lendülettel érkező neutrálisabb részecskékkel, nagyobb életnyomást
eredményező energiával tölti fel. A tél állapotot felváltja a nyomás fokozódó növekedése, és a
lokális térrész centrumaiban kialakuló lendületösszegződési térrészben (vertex), a mező
centrumában növekedni kezd az impulzus sűrűség, a hőmérséklet és a melegfúziós változás
sűrűsége. A lokális térrészekbe befelé haladó részecskék jelentős lendülete miatt (valószínűen
sietnek, másoknál előbb a szabad térrészbe érkezni) a részecskék többsége áthalad az átlagos
tömegsűrűségi közeghatáron, a napéjegyenlőség, a tavaszpont, a tél és a nyár átlagos állapotán,
és miközben a tavasz tetőzik ismét túl nagy térsűrűséget, túl nagy lokális változássűrűséget
alakít ki. A szabad térrészbe betóduló élet egyre szaporodik, és a tömeg a már túl nagy
változássűrűségű szerveződési nyárba fejlődik át. Ekkor a télben kristályos anyagba épült
állapotában beérkezett részecsketömeg felenged a fagyott állapotából, előbb nagy azonosságú
folyadék állapotba, majd erősen gerjesztett ionos, (ionizált) melegfúziós és lendületösszegződési
állapotba kerül. A lokális térrész a szemből azonos ritmusban érkező, analóg fejlettségű de
szintén nagy lendületű analóg részecskékkel impulzus sorozatba, összetűzésbe kerül, szerelmi
hevület, szerveződési nyár és túlszaporodás kezdődik. Az egymásnak áradó élet felforrósodik,
az életnyomás megnő, amitől a nagy azonosságú közeg, felbomlik, eltérővé válik, majd
elpárolog, elgázosodik, szublimál. A lokális tér centrális része a korábbi állapotból, az anyagi

66

Aspektus könyvsorozat 11. könyv

Élet és valóság

minőségből szétáramolva ismét megritkul, a közeg előbb légnemű, gáz állapotba
visszafejlődve elporlódik, és a térrész a kiürülése közben ismét szétáramlóvá, depressziós, a
központja nyomás és energiahiányos radiánssá válik. A lokális térrészek
állapotváltozásának a természetes fejlődése szükségszerűen elvezet a két szélsőséges
végállapothoz, de e két végállapot között, ellenkező tendenciával az átlagos, kevert típusú
kovalens életállapot, az átlagos életminőség kialakulásához is. A lehetőségek szélesebb
skálán is elérhetik ezt az átlagos állapotot. Egyrészt ha a két eltérő, szélsőséges állapotban
lévő, egy kompressziós melegfúziós és egy hidegfúziós depressziós állapotban lévő térrész
egymás felé elmozdulva keveredik egymással, ez esetben kiegyenlíthetik egymást és átlagos
állapotba, a környezethez való viszonyukban neutrális eredőre juthatnak, amelyek attól kezdve
egymásnak adják át a többletüket és a hiányukat. Az eltérő állapotban lévő térrészek ez
esetben sikeres együttváltozó párba épülhetnek. A tér azonban nem áramlik, hanem a közös
térrészben együttáramló, együttváltozó részecske szerveződések útjai időnként
kikerülhetetlenül találkoznak, mert miközben másoktól el, eközben a velük szembejövőkkel
egymás felé áramlanak. Valójában a szinte mérhetetlen egységnyi tömegű hidegfúziós tél
állapotban és melegfúziós, nyár állapotban lévő részecskék együttáramló mezői azok, amelyek
egymásba keverednek. A részecskék kezdeti keveredése szerveződési tavaszt, átlagos
állapotot hoz létre, azonban ez csak addig tart, amíg a keveredés és a már vegyes térrész nem
telítődik. Ez a telítődés az átlagos normál állapotnál azonban nem tud megállni, és a két eltérő
irányban áramló, de egymással kölcsönható-képes tömeg közös térrészbe keveredése miatt, a
lokális térrész nemcsak túlszaporodik, hanem túltelítetté és túl magas változás-sűrűvé válik.
Ilyenkor az élet beindul, és a változásban felszaporodik, a térrészben szerveződési nyár
állapot, túltelítettség, túl magas impulzus sűrűség alakul ki. Ez az állapot tehető felelőssé azért,
hogy a szerveződési nyár a lebomlást elindító ősszé fejlődik. . ábra:

Először egy megözvegyült
idős szerveződésben a társ
elhalása miatt megszűnt a
melegfúzió, és a tér hideg
lehűlő fekete lyukká, egyre
gyorsabban forgó örvénnyé
válva tél szerveződési
állapotba omlott össze.
Kialakult a tér összeomlását
túlélők őse, az atya, az első
Isten, az egyedül maradt
Mindenható !

A befelé irányuló hidegfúziós
áramlásban összeomlott a tér
és az idő, és a részecskék
lendülete egy vertexben
összegződve melegfúziós,
nyár állapotot, fiút hozott
létre. Lendület összegződés,
tavasz, majd nyár állapot
alakult ki, amelyben a
környezet kisebb, a centrum
nagyobb sűrűségűvé vált,
majd újabb szétáramlás
kezdődött.

A férfias, amorf, hidegfúziós tél, és a nőies
ionos melegfúziós nyár állapotban lévő
szerveződések egymásba vegyülése,
átlagos kovalens típusú kevert
életminőséget hoz létre, amelyben már
nemcsak két irányba változhat az élet,
hanem a túlélésre törekvő szent lélek egy
harmadik, a középső út lehetőségét is
választhatja. Ez az út a Tao útja, a
tudatfejlődés útja, amikor az élet megértve
a múlt eseményeit, tapasztalatait, a jelenből
a jövőbe fejlődést választja.

A szélsőséges állapotok között nehezen fejlődő élet, az átlagos középső úton megtalálta az élet
egyensúlyát, amely a korábban csak két véglet között pulzáló időt tartósabb, életre és halálra,
létre és nemlétre átalakuló periodikus folyamatba tudta szervezni. Az átlagos állapothoz közeli
lehetőség, a félig nyár, a tavasz, és a félig tél, az ősz szélsőséges térkitöltéssel váltakozó
állapota, amely azonban a múltban kifejlődött, de még áramló részecskékkel rendelkező
környezeti nagyobb, de még mindig konzervatívan változó rendszerek befolyása miatt nem tud
állandó örök életbe, csak rotációs, egymást váltó folyamatba szerveződni. Míg a melegfúziós
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rendszerekben túl gyorsan elhamvadó, a hidegfúziósban pedig a túl törékenyre lehűlő valóság
a fejlődési idő rövidsége, vagy lassú fejlődése miatt nem engedte meg a nagyobb bonyolultság
kifejlődését, az átlagos vegyes és már folyamatban fejlődő tér megnövelte az egyenletesen
változó lét túlélő képességét. A két végletes állapotba kerülő térben a lombos fák periodikus
állapota, az egyszerre fejlődök, és egyszerre nevelem, és egyszerre hullatom le a leveleimet, a
terméseimet, alakult ki. A köztes állapotba szerveződő térben a fenyő típusú,
kiegyenlítettebben változó átlagos tér, mint az örökzöld fenyő megtartotta az élet leveleit és
csak egyenként cserélte le az elöregedett szerveződéseit. Az ilyen térrész is örökzöldnek
látszik, amely képes megtartani az élet átlagos állapotát, de a szerveződések alrészecskéi most
is cserélődtek, csak nem egyszerre, hanem egymástól fejlettségben és életidőben eltérő, eltolt
ritmusban. Ez az élet is elmúlik, de a sokkal kisebb, és a pulzáció térben együttváltozó
részecskéknek lehetőségük van a közös sorsukról, a fejlődés irányáról dönteni. Már nem csak
két lehetőség között választhatnak, hanem lehetőségük van egy harmadik, a középső utat
követni, a szélsőséges állapotokba fejlődés helyett az átlagos, egymással jól keveredő, vegyes
kovalens állapotba fejlődni.
Ma az élet a bioszférán ismét a szélsőséges állapot felé fejlődik, nagyon megnőtt a változás sűrűség,
forrnak az indulatok, a túl gyorsra váltott szerveződésben a melegfúziós állapot, a lendületösszegződés
felé fejlődünk. Ideje a kormányon, a fejlődési irányon változtatni, és a bolygónkba szerveződött
tömeget a magasabb szimmetria fokozathoz közelíteni. Bár a Föld belső tömegében fejlődő, már
elkötelezett melegfúziós, az energiára mindig éhes részecskéknek ez az irány a megfelelő, a Légkörben
és a külső szférákban fejlődőknek ez az irány a rossz. Mi és a bioszféra lényei a tömegfelezőn és az
átlagos állapotban, a megfelelő keveredésben élünk, a döntésünk meghatározó a Föld egészének, -mint
szerveződésnek – a jövőjére. Ha a megkezdett irányba, a melegfúziós utód, a fiú felé továbbhaladás
mellett döntünk, az élet meleggé és a környezet szárazzá fog változni, miközben az ördögebb részecskék
ujjonganak a frissen érkező energiának. Ha az Isten, az Atya felé visszatérést, a mérsékeltebb,
kiegyenlítettebb fejlődést választjuk, akkor a környezetünket képező élettér állapota visszatérhet a
szimmetriaközeli állapotba, konszolidálódhat, a középső úton maradhat. Ne felejtsük, hogy a tudati és
a tömegi tehetetlenség nagyon nagy, és még sok idő fog eltelni a kedvező döntés esetén is a megkezdett
rossz irányba haladás megváltozásig, az átlagos, szimmetria közelibb életállapot, a megszokott rend
visszaállásáig.

A tér feszültségének a kinetikai energiaként levezetődő lendületes fejlődődése, a szét vagy a
centrális irányba fejlődése, a ritkulás vagy a sűrűsödés a változás generálójává, az egymást
eseményrendben követő történések időbeli folyamatává vált. A változásból következő
kétirányú fejlődés, a szétáramlás és a centralizált differenciálódás és a kétirányú hidegfúziós
egyesülés fennmaradásáig, az életenergia és az életállapot eltérő végeredményre jutó állandó
megújulását, és ezzel a periodikus fejlődését eredményezi.
Az élet, az egyenlő eloszlású és még megfelelően együttműködő, még elég nagy azonosságú,
hidegfúziós energiában kellően dús, a rendezettségében növekvő, és ezzel a belsejében védetté
váló térben, az életre alkalmas környezetben, az egymás felé összetartó, impulzusokban
összeépülő részecskék kezdeti mennyei állapotával, egy nagy impulzussal, majd sok hittel és
illúzióval kezdődik. Ezt követően azonban az energiában növekedve, a részecskék egyre
nagyobb tömegbe épülésével az erőben, energiában és a belső tulajdonságokban,
képességekben és életeseményekben is kiteljesedik, majd a széttartás irányába erősödve a
nagyobb differenciálódás és az élettér polarizációja felé, lényegesen eltérő tudatállapotok, a
másság és az azonosság egymástól elkülönülése felé fejlődik. Míg a kezdeti állapotban, a
forradalmak, az élettéri megújulások, az új szerveződésekbe épülés, a születések után jó az élet
vegyülése, keveredése, amely egyenletes elosztás miatt az élet tavasza a védett térben
kiszámítható, lineáris változássűrűséget eredményez, addig a periodikusan a nyár fejlettségi
állapotba érő, fejlődő szerveződésekben az élet változása kiteljesedik és felgyorsul. Az időben
növekvő és a feszültséggel feltelést eredményező ősz állapotba kerülő életterek a már túl nagy,
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a változássűrűséget a tudattal és a megértéssel már követni nem képes szerveződések számára
kiszámíthatatlanabbá válnak, és az információ és az életenergia termelésére, a változás
kiszámítására már alkalmatlan hatásfokú sokrészecskés organizációk kaotizálódnak, elhalnak,
kisebb csoportokra, egyedekre, részecskékre bomlanak, majd átalakulnak, átszerveződnek.
A differenciálódás tehát nemcsak az életképesség, hanem a megértő képesség, a tudati
fejlettség és az együttműködő képesség szerint is szelektál. Az egyediségben és a részletekben
fejletlenebb tudatú, és nagyobb tömegben is együttváltozni képes töltöttebbeket, periodikusan
elkülöníti az elporlódás miatt az érzésekben fejlettebb, nagyobb azonosságú, a túlfejlettekkel
már szoros együttműködésbe összeépülni nem tudó szerveződésektől.
A nagyobb közösségben, és a nagyobb változássűrűségben is még megfelelően
együttműködni, és életenergiát ilyen körülmények között is kellő hatékonysággal termelni
képeseket kiválogató szelekció, lehetővé teszi, hogy a nagyobb energiaszintű, de kaotizálódó
szerveződéseken, élettereken belül nem egyformán fejlődő, de még életképes alszerveződések
elkülönüljenek a már az egyediség felé fejlődésre nem képes visszafejlődöttektől. Az
elkülönülés megítélése is kettős. Nemcsak az energiában dúsabb, a változást még megértve
követni képesek, hanem a nagyobb azonosságú, érzékenyebbé vált, a túl gyors változásban
már kaotizálódott, rendezetlenné vált, az eseményeket a tudattal követni, megérteni már nem
képes részecskék is elkülönülnek az energiában és változásban túl heves, a korábbi
együttműködési szabályokat már nem megtartó, az erény és az etika, a megítélés
szempontjából elromló erkölcsű szerveződésektől.
Az elkülönülés célja – következménye, a fejlettebb élőrétegekben gyorsabban változó körülmények
között is hatékonyabb élet továbbvitele, annak az érdekében, hogy a magasabb változássűrűségű
életszférákban is egymást kellően és kölcsönösen fékező, a változást életfolyamattá elhúzó,
mérsékelt szerveződések élettere, és nem egy pillanat alatt robbanássá alakuló élet töltse ki a térrészt.
Ha a magasabb változássűrűségű élőrétegekben nem lenne a változást megfelelően továbbító,
feldolgozni és elosztani is képes élet, az életenergia, az élet áradása megszűnne, vagy már a külsőbb
rétegekben is állandóan torlódna, kaotizálódna, és nem alakulhatna át időben elhúzódó, az
életélmények megismerését és megértését is lehetővé tevő életfolyamattá. (Pontosabban az átlagos
élettér, életszféra kijjebb kerülne, a bolygónk kisebb lenne és a múlt állapotában fejlődne.) A belső, túl
gyorsan változó élőrétegek szervezettségének a hiánya és a változás következményének az elosztásra
való alkalmatlansága esetén nem alakulhatott volna ki az élet bonyolult körforgása, csak gyorsan
pulzáló mindenségben élnénk.

A kifejlődött élettudat azonban szervezni és irányítani kezdte a változást, a térben és időben
ide – oda terelődő lendületnek életet építő, környezetet javító hitet és célt adott. Az örvénylő
áramlásból, életspirálba terelt, időben elhúzódó, folyamatos lineáris evolúcióvá fejlődő
életáramlást alakított ki. Az ide – oda lengő, rövid periódusú idő alatt a besűrűsödő-kitáguló
energia, rövid ciklusaiban, az átmenet nélküli pulzációjában nem tudott kifejlődni az
élményként megélhető tartósabb életfolyamat. Az életspirálokba terelődő életáramlás, a már
hosszabb ideig is együttműködő-képes szerveződések létrejöttét lehetővé tevő fejlődés, a
ritmusos idő tudatos továbbfejlesztése ciklusos életidőt tartósabban lehetővé tevő evolúciós
folyamathoz vezetett.
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A túl nagy különbség periodikus kialakulása, az élet rendszeres megújulása:
Az életterek tehát olyan életszerű pulzáló folyamatba fejlődtek, amelyekben a kezdetben ide
oda áramló, majd a tágulás és az összehúzódás kötött pulzáló életörvények egyre hosszabb
ideig meg tudták tartani az életváltozásként, élettudatként ismert rendezettségüket. A
szerveződések egy idő után megtanulták lelassítani az események változását, és időben
elhúzódó, megérthető folyamatba szervezni a térben időben átalakuló állapototkat. Míg a
kezdeti különbségek, gyorsan változó rövid életidejű ciklusokat eredményeztek, addig a térbe
kiterjedve az időben elhúzódó, lefékezett változást jól szervező, organizációba fejlesztő élet
kialakult állapota csak lassabban változott, a ciklusideje meghosszabbodott, lehetővé téve az
átlagos állapotú tudati és a törzsfejlődést. A nagyon hosszú ciklusidőket eredményező
folyamatok azonban nem máról holnapra, egy ősrobbanásban készre fejlődve alakultak ki,
hanem az időben egymást követő események láncolatában, hosszú de lassabb törzsfejlődésben.
A lassabb jelzőnek csak a másik folyamathoz viszonyítva van jelentősége. A kis tömegben és időben
gyorsabban bekövetkező életesemények, a változások száma, a rövid idő alatt sok élményt
átélő, gyors evolúciót folytató, és a lassabban és hosszabb életidő alatt hasonló életélmény
mennyiséget átélő szerveződésekben közel azonossá válhatott. Ez lehetővé tette az eltérő
ritmusú, sokrétegű életspirálba fejlődni képes részecske szerveződéseknek az egyidejű
sokfélévé alakulását, az egyediség felé fejlődését. A két egymástól némileg eltérő, de még
kellő azonosságú szerveződés egyesüléséből, egy harmadik, köztes állapotú, de mindkét
szerveződéstől eltérő fiatal új, szerveződés fejlődött ki. A differenciálódásban sokszor
szétporló élet visszafejlődött, de életképességüket még megőrző részecskéi azonban rendszerint
visszaépültek, visszatelepültek a hozzájuk legnagyobb azonosságú, még mindig megfelelő
életfeltételeket, körülményeket biztosító élőmezőkbe, és növekvő tudással folytatták az
elromlott környezet entrópia növelő, élettér javító fejlesztését.
Gondoljuk át egy másik aspektusból, hogy miképpen alakult ki e folyamat:

Az első ősrobbanás, és a tanulóképes viszonyító tudat kialakulása.
Ha az élet örökkévalóságának a lehetősége felől közelítjük meg a teret és az időt, akkor a
fokozódó differenciálódáshoz vezető változást az életélmények hiánya miatti elégedetlenség
szíthatta fel, amelytől a korábbi mérsékelt különbség időnként túl nagy különbséggé erősödött.
Ha a nagy azonossággal, és a viszonylagos egyenlőséggel elégedetlenek, az ilyen környezetben
unatkozók tábora megnőtt, és a nagyobb különbséget, a mást igénylő vágya felerősödött. A
kezdeti általános egyenlőség által biztosított mennyei jólét megszokottságában, a zavarmentes túl
nagy nyugalomban az élet túlszaporodott, a térsűrűség és ezzel a változás sűrűség felerősödött.
Az is kiválthatta a kezdeti tér és idő átalakulását, hogy a túl nagy rendezettségben szétáramlott
élet a cél és irányrendezettség elromlásával a már ismert differenciálódás végén súlyos
polarizáltságban egymásnak esett, a térben és időben rendezetlenné vált. Mindkét folyamat a
változást erősíti, amely kirobbanthatta az angyalok forradalmát, az elromlottnál jobb élettér
keresését. A már kaotikus, elöregedett életteret fiatal és rendezetten áramló élettéréé átalakító
eseménytől származtathatjuk a változás felerősödését, az anyagi energiaszintet is elérő
információcsere, életcsere, a differenciálódás újra-kezdetét. A korábbi életperiódusban a
szervezettség elöregedése miatt a periodikus differenciálódásban túlfejlődő térben túlszaporodó
élet, a legnagyobb változássűrűségű, legnagyobb életnyomású övezeténél megosztódott, és a
kisebb életnyomású térrész felé eső része nóvaszerűen lerobbant, megosztódott, és a még kisebb
életnyomású szabadabb térrész felé rendezettebb irányba szétáramlott. Az átalakuló tér
szétáramlása térbolyduláshoz vezetett, és ez szükségszerűen megváltoztatta a tér élettel
kitöltöttségét. A központi részben torlódó, besűrűsödő, a feszültségében növekvő tér a
csökkenő életnyomású környezethez viszonyítva lokálisan is eltérő sűrűségűvé, és elérő
változássűrűségűvé vált. Ha az életváltozás egyenletessége megváltozott, akkor azok a
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térrészek, amelyekben kevesebb volt az egymásra fogékony, rendezetlenül áramló kölcsönható
részecskék száma, az azonos időszakra jutó változás, a lokális kölcsönhatás, az impulzus sűrűség lecsökkent,
ezért e térrészekben a feszültség is csökkent, a heves vérhőmérsékletű részecskék lehűltek, a
térrész összehúzódott. A nem azonos irányba (tehát a rendezetlenül, össze - vissza) áramló
részecskék, magasabb impulzus sűrűséget eredményező életterében, időben gyorsabban
fejlődő, melegebbé váló térrészek alakultak ki. A korábbi feszültséget új életbe keveredéssé
átalakító, megfiatalodó életterekben, periodikusan rendezett életáramlás keletkezett.
Az időben változó, és változtató képességgel rendelkező élő anyag lendülete, feszültsége,
rendezett és rendezetlen állapota áramlani, hullámzani kezdett a térben. A térben áramló
sokféleség, helyenként energia koncentrációt, részecske csoportosulásokat hozott létre, amely a
tér eseménysűrűség növekedést és ezzel az időfolyamathoz kötött változás sűrűsödés, a
folyton változó, eltérővé váló rendezettség miatt a változás megértésének csökkenését és
az entrópia növekedését eredményezte.
Az azonosan rendezett irányba áramló anyagot tartalmazó, ezért alacsonyabb impulzus és
változássűrűségű térrészekben az irányazonosság rendezettsége a változás időbeli csökkenését,
az entrópia csökkenését és a rendezettség együttműködő életbe növekedését eredményezte. Az
irányrendezettségben tartósabb állapotú térrészekbe kerülő részecskék, a változó eseményeket
követni, megérteni képes, időben tartóssá váló, a hidegfúziós egyesülést lehetővé tevő
életáramlás során, nagy azonosságú, amorf anyagú közös tömegbe egyesültek, ezek
alulgerjesztettsége, változatlansága esetén lehűlve szilárd anyagba épültek. A közös tömegbe
épült részecske szerveződések megismerték a hidegfúziós szeretettel egyesülés lehetőségét,
amelyből az így is kifejlődhető élet megértését is lehetővé tevő illuzitív komplexitás alakult ki.
Az élet szempontjából lényegesé a periodikus rotáció vált. Az eseménytelen életutazás, az
időre jutóan túl kevés gerjesztés növekvő vágyat keltett - az időben gyorsabban változó, és
ezért - gyorsabban fejlődő térrészekbe áramlásra, amely növelni kezdte az anyagcsereként is
ismert életáramlást. A vágy és az első hozzámérhető impulzus megszerzése a korábban
megismert hidegfúziós szabályos életáramlás feladásához vezetett, és a melegfúziós
impulzusban kiváló, fiatalabb részecskék, a nyugalmat szerető élet szempontjából szabálytalan
pályákon, radiális irányban is elkezdtek áramlani. Az időben gyorsabban fejlődő térrészekbe
már szabálytalanul, rendszersértőként, radiális (centrális) irányba beáramló, (kockáztató), időben
már gyorsabban változó részecskék közösségeiből, eltérő típusú, időben gyorsabban és
együttváltozó, eseményekben dúsabb részecskemezők fejlődtek ki, amelyek az érdekesebb,
változatosabb és gyorsabb fejlődési lehetőség miatt vágyott hellyé, elérendő célmezővé, tudati
Kánaánná alakultak. A térkitöltés rendezettsége és a változássűrűsége egyre eltérőbbé vált. A
centrális és a periférikus helyek között a különbség növekedni kezdett.
A nagyobb változássűrűségű mezőkbe beáramlás, a további differenciált fejlődésre
kényszerítő, a célba vetett hit, az életre kelt tömeg kinetikai eredőjétől és a megértési fejlettségétől is függő,
kétfelé szelektáló élethelyzetet hozott létre. A mezőkbe beáramló részecskék egy része túl
nagy lendülettel érkezett, áthaladt a célon, és már kifelé haladva áramlási irány ellentétbe,
célellentétbe kerültek az eltérő irányokból és a velük szemben a mezőbe igyekvőkkel. Az
irányában rendezetlen, szervezetlen, szabálytalan áramlásból, célellentét alakult ki, amelyből
az időben növekvő számú impulzusok keletkeztek. Az ellentétes lendületek összegződtek,
amely a differenciálódás, az összesűrűsödés után a lendületes áramlást lefékező belső
feszültséggé alakult. A radiális irányú kölcsönös lendületvesztés, a nagyobb
változássűrűségűvé térközpontok felé ható áramlásokat, ehhez képest keresztirányú, lamináris,
kerületi irányú életáramlássá, a határfelületek közötti kialakult élőrétegekbe, az életszférákban
határozatlanabb életsodródássá alakította.
A szemből jövő, hasonló fejlettségű, közel azonos téridős elrendezésű szerveződésekkel
sikeres impulzusok, a szerveződési teret kisebb és nagyobb változássűrűségű térrészekké
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differenciálva átalakították az impulzusba kerülő részecskék állapotát, az életnyomás állapotát,
amelyből szaporodási, térbeli átszerveződési folyamat alakult ki. Az ionos porból és gázokból
vegyes állapotú, időben változó matériába épülő bonyolultság az eseményekben
együttváltozóként kétfelé kezdett el fejlődni. A nagyobb változás sűrűség, a gyorsabb
egyedfejlődés, a rendezettség csökkenése felé, az irányában rendezett széttartó eláramlás és az
időbeli rendezettség átmeneti növekedése felé differenciálódott. A szabadabb térrész felé
eláramló, kisebb tehetetlenségű élő anyag a kisebb impulzus sűrűség miatt lehűlő,
megérthetően változó térrészekben nagyobb azonosságú amorf életbe szerveződött. A lehűlő
átmeneti állapot felé fejlődő térrészek és szerveződések időben növekvő rendezettségűek.
Az időben egyre gyorsabban változó, a részecskékben túlnépesedő, túlfejlődő életterekben egy
idő után túl nagyra nőtt a változás sűrűsége, a rendezettség, az élettér szabályozott állapota
állandóan változott, amely meggátolta az eredeti cél felé haladást, és a nem kellő lendülettel,
nem elég elszántsággal befelé igyekvő részecskéket is eltérítetve, romló entrópiájú lamináris
életáramlásra terelte, de ezzel időben elnyúltabbá tette a folyamat térbeli lecsengését.
Ma ismét ilyen időket élőnk, valószínűen elérkeztünk a pokol tornácára. Az általános emberi
célok egyre akadályozottabbak, a hivatalok állandóan eltérítenek bennünket a célunktól, az
akaratunktól, a pénzünktől és leginkább az életidőnktől. Szinte észre sem vesszük és már csak
egymással és a bürokráciával hadakozunk, az életérdekében hozott törvényi intézkedések
gúzsba kötötték az életáramlás hajdani szabadságát, a választási lehetőségünk ismét elveszett.

Az időtlen és pulzáló világ kudarca, és az ősrobbanás folyamattá fejlődése:
Az időben változó, változtató képességgel is rendelkező élő anyag, aktívan változó, magasabb
hőmérsékletű, a kaotizmus felé haladva romló rendezettségű, de magas energiaszintű, nagy
változtató-képességű tüzes, időben gyorsan változó anyagra, melegfúziós életre, és
alacsonyabb gerjesztésű, a folyadék állapotban is együttváltozni képes, viszonylag lassan
fejlődő, kellő gerjesztés hiányában inaktív szilárddá váló anyagra osztódott.
A kétfelé fejlődő anyag azonban az áramlásba jött térben kialakuló eseményekben
rendszeresen összekeveredett, amely során a rendezett irányokban együttáramló élet lineáris
fejlődését a szabálytalanabb irányokba is áramlani képes fejlettebb anyag nemcsak
megváltoztatta, hanem szaporodásként ismert nemlineáris eseményekbe sodorta. Ha egy nagy
azonosságú, még neutrális, a múlt állapotában szerveződő amorf anyag becsapódott az időben
sokkal gyorsabban változó, a hozzá képest a jövő állapotában lévő tüzes mezőbe, a tűz és a víz
összekeveredett, és a folyamat az életteret átalakító kaotikus gyors fejlődéssé, életrobbanássá,
eltérő új vegyes állapotú rendezettséggé fejlődött. A szilárd és fagyott folyadék állapotú, ezért
lassan változó anyag, és a gáz állapot felé fejlődő tüzes anyag térállapota, az anyagállapotok
szélsőséges lehetőségei mellett, kialakult a harmadik (köztes) anyagállapot, az időben kellően
mérsékelten, de még elég életélményeket nyújtó, időben kiszámíthatóan de folyamatban
változó kovalens élet vegyes átmeneti állapotba szerveződése. Az általunk megismert, megélt
élet a két eltérő, szélsőséges változórendszer egymásba átérő keveredéséből fejlődött ki, az
életet segítő, szabályozó nagy azonosságú részecskékből szerveződő, köztes vegyes sűrűségű,
átlagos fejlettségű életállapottá.
A kezdeti térben és időben ez a keveredés még nagyon gyorsan, ahhoz, hogy a benne folyó
változás a megértést is lehetősé tevő életfolyamattá dagadjon túl rövid idő alatt zajlott le. Az
időtlen és még folyamatok nélküli kezdeti lét térátalakulásaiban azonban azonosságok és
eltérések keletkeztek, a differenciálódás, a különbség kezdeti csírái kialakultak. A tudat az
azonosság és a különbség felismeréséből fejlődött ki, amellyel megismerhetővé, megérthetővé
és elkülöníthetővé váltak a későbbi történések azonosságai és eltérései.
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Galaxiscsírák, galaxis őssejtek: 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 kezdeti különbségek felismerése az eltérés és a másság felismeréséhez vezet, amely az életnek jó és a
rendezettségnek rossz hatások, a változások eltérő megkülönböztető lehetőségét eredményezi. Az élet,
az értelem kifejlődése, a megmaradási képesség tartós megtartása, a tudat és az érzés megfelelő
keveredéséből, az egymástól eltérő életérzés kölcsönösen egymásra ható, egymásba fejlődéséből
alakult ki. A jóból rossz, a rosszból jó fejlődik. Az időtlenül pulzáló világból, időfolyamatban is változni
képes periodikus térátalakulás, életátalakulás, a Yin és a Yang egymásba fejlődése alakult ki.

Az életáramlás periodikus elbizonytalanodása, ingadozása és útkeresése,
az életenergia térbeli hullámzása
A háromdimenziós kiterjedésű tömeg lendülethullámainak a kezdetben még csak ide – oda
áramló centrális jellegű nyomáshullámokká alakulása, a központokban felfutó lendület
torlódásokká, és az időben magasabb változássűrűségű központokká fejlődött. A központokba
áramló feszültség lokális túlnyomássá erősödött, amely nyomás elvezetődése a térbe
torroidszerűen szétterjedő réteghullámmá erősödött. A térben lévő nagyobb azonosságú,
időben lassabban változó, légneműbb, kisebb energiaszintű anyag, ha összenyomják, és a
megértési lehetőségénél nagyobb változássűrűségre késztetik, (gerjesztik), ellenhatásként a
rendezettségből kiválik, kitágul, és a (z el) nyomásra az ellennyomással, a hatásra az ellenhatás
növelésével válaszol. A térben és időfolyamatban kiterjedő akciót, reakció, időben eltolt
visszahatás követi, amely miatt az időben is változó tér, időben növekvő és csökkenő
kiterjedésű, többrétegű változóbuborékokkal, ekvipotenciális jellegű gömbhullámok telt fel.
Ha az energia hullámzása egyszer elkezdődik, a térben pulzáló gömbhullámok egymást erősítő
és rontó interferenciája is megkezdődik. A lokális differenciálódás időben eltérően, néhol
összetorlódva nagyon magas életnyomássá, magas változássűrűségűvé vált, ugyanakkor az
ilyen térből és szerveződésből el és szétáramló részecskék feszültsége, a hő és a nyomás elszállítása
miatt lecsökkent.
A túl nagy lokális feszültség miatt a térben és időben átalakulva megfiatalodó, a mi terünket és az
időnket is tartalmazó nagy életbuborékban, meghatározhatatlan idővel ezelőtt egy új
térátalakulás, megújuló energiahullámzás erősödött fel. A legnagyobb változássűrűségű övezet
sohasem a már túlfejlett centrumokban alakul ki, hanem a legnagyobb változással terhelt
statisztikai tömegfelelők környékén, ahol a befelé és a kifelé is egyidejűleg ható
lendülethullámok egy nagyobb feszültségű övezetet létrehozva torlódnak. Ha a térátalakító
változás elkezdődik, a túlnyomás levezetődése mindig ebből a legnagyobb feszültségű
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övezetből indul ki. Az átlagos rétegben összecsapó lendülethullámok, nagyon magas
rétegnyomást hoznak létre, amely kétfelé fejlődve egyrészt besűríti a centrális központban
lévő anyagtömeget, a kifelé ható hullámaival pedig szétfeszíti a rá nyomást gyakorló külső
környezetet. A torroidszerűen kiszélesedő életövezet ilyenkor átmeneti feszültségcsúcs után
alacsonyabb nyomású élőréteggé válik, és mint új élettér a változásban a visszaható hullámok
felerősödéséig a tudattal is követhető életváltozásra, egy újabb evolúciós ciklusra alkalmassá
válik. A térbe kitágult és a centrumból is visszaható energiahullámok azonban sohasem tudják
teljesen visszafoglalni a régebben uralt életteret, mert a közben nagyon gyorsan kifejlődő új
nemzedék élettel tölti ki a kialakult teret és időt. A visszatérő hullámok, a reakciók tehát
sohasem tudták ugyanazokat az állapotokat kialakítani. A megújult életövezetben az
alulfejlődők, a kifelé eláramlók a múltat is tartalmazó külsőbb rétegekbe lettek szorítva, a
túlfejlett, már nem termelők, a belsőbb, nagyobb változássűrűségű rétegekbe szorítódva
továbbfejlődésre kényszerültek. A feszültség felfutásból keletkező térátalakulások tehát
nemcsak kitáguló és összehúzódó hullámzásra, hanem differenciálódásra is kényszeríttették a
környező tereket és az időt. Az életenergia térbeli gömbhullámokban elkezdődő hullámzása
olyan feszültségövezeteket hozott létre, amelybe szorult, életben maradt, egymással torlódó
részecskék már csak lamináris életáramlásba terelődve, keresztirányban tudtak elmenekülni. A
radiális irányú áramlás, periodikusan keresztirányú rétegáramlássá, majd ismét radiális irányú
szabálytalanabb áramlássá alakult, többfélévé alakítva az eltérő típusú, eltolt fázisú életbe
szerveződés lehetőségét.

A két ellentétes tapasztalás, ellentétes tudat, és az ellentétes életszemlélet korai kialakulása.

Az egyediség felé fejlődő tudatba épülő anyag, és az Univerzitás felé fejlődő
együttműködő lélek harca és életbe szerveződő kompromisszuma.
Az élet története, a tudat története a kialakult változásban a természet törvényei szerint
fejlődött, és a tér változássűrűségének megfelelően, hol előre, az egyediség és a nagy helyi
különbség felé, hol ehhez képest visszafelé, valójában a kezdeti azonosság, és a nagyobb
egyenlőség, a különbség mérséklése felé fejlődött. Míg az egyediség felé fejlődés növeli a
helyi különbséget, az idő ritmusát és ezzel a lokális feszültséget, de csökkenti az összetartást, a
szeretetet és az együttműködést, az életet szervező egyik főerőt. Az azonosság felé fejlődés
növeli az együttműködést, de csökkenti az életet fenntartó másik fő hajtóerőt, a különbséget.
A változásból időben növekvő, vagy csökkenő impulzussűrűségű, az életnyomásban
emelkedő, csökkenő időben pulzáló térállapot, és ebből időben együttváltozó, részecskékkel
kitöltött élettér és élet alakult ki, amely egy átlagos szimmetriaállapot körül, a szélsőségek
között változott.
Míg a túl nagy változássűrűség káoszt, és a tudattal követhető, az életre alkalmatlan, rossz
hatásfokkal együttműködő élőrendszert hoz létre, addig a túl kis változás sűrűség, az élethez
elégtelen hajtóerővel rendelkező túl kis különbsége miatt átlagos állapotú, kevés hajtóerővel
rendelkező elégtelen életnyomású túl nagy azonosságot hoz létre. A túl nagy különbség
objektív differenciát, anyagot, tárgyiasságot, tudatosságot és igazságtalanságot is szül,
amelyből elnyomás, hegemónia és ellenterror fejlődik ki. A túl kis különbség, a kényszerű
azonosság érzése vágyat kelt a kiemelkedésre, a másságra, a megkülönböztetésre, az
egymástól eltérő személyiség értékének a szubjektív elismerésére, a szeretet és a közösségbe
tartozás érzésére.
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Az élet időben történő fáziseltolódása és a rotációs élet kialakulása.
A túl nagy azonosságú, túl jó élet elégtelen, a hajszolt élet túl gyors változáshoz, az energia
nagy energiaszintű hullámzásához vezet. Ez nagy ritmusokban is ritmizálja az életet, és a
tudatban követhetően változó lineáris időszak alatt felépült organizációt periodikusan
megsemmisíti, az életet visszaveti a múlt fejlettségi állapotába. Az élet azonban az egymással
összehasonlítható, nem teljesen azonos, csak analóg élethelyzetek egymáshoz viszonyításának
a lehetőségével lehetővé tette a szerveződési hibák felismerését, beazonosítását, és az élettér
szervezettségét, jobb rendezettségét javítani képes tudat kifejlődését.
Amennyit javít a tudat kifejlődése és a gondviselés hatáskörébe történő beavatkozása az egyik
életszerveződés helyzetén a sorsának a jobbra fordításával, annyit ront a másikén, amelynek az
életminősége, a szervezettsége ettől statisztikai eséllyel romlik. A hiábavalóság fohásza annak
a beismerése, hogy a gondviselés, a belső kisebb energiaszintű részecskék sorsába, a szervezettségbe
történő beavatkozás nem javít az élet egészén, csak differenciál, megváltoztatja a korábbi
elosztást, a természetes rendezettséget. Az élet szabályzása alulról és belülről a
mikrokozmoszban kezdődő spontán együttműködéssel, és felülről, kívülről a környezetből
történő külső beavatkozással történik. Ha a két beavatkozás időegyensúlyban, kölcsönhatási
egyensúlyban van, az eredő lineáris életbe keveredés, szerveződés. Ha valamelyik külső, vagy
belső hatás, beavatkozás a másik hátrányára jelentősen eltolódik, az életfelületek, az
élőrétegek deformálódnak, és kevésbé szimmetrikus élethelyzet, kitüremkedés, egyéni cél felé
haladás alakul ki.
A rotációs élet váltógazdálkodása, az élet időben és térben eltérő fázisba osztása:
A megkezdődött differenciálódás magas változássűrűséget és az életben egymást váltó
rotációs életet alakított ki. Ha a tér valamely része a fejlett helyi rendezettség miatt
elkényelmesedik és túlszaporodik, a tér más részében a közben gyorsabban fejlődő részekhez képest
az egyediség felé ható fejlettségében elmarad. Ha két ilyen, részben eltérően fejlett időben
változó anyag egymásba keveredik, a változás sűrűség felelevenedik, és a két egymástól eltérő
élettudat eltérő tapasztalása, az élet differenciálódását eredményező, ilyenkor felgyorsuló
szelekcióban, egymással szemben álló ideológiai harccá fejlődik. Ilyenkor az eltérő genetikai
alapú szerveződések előbb egyesülnek, közös egységbe haploid állapotba szerveződnek, majd
a differenciálódás után, a tudatban és az érzésben ismét két eltérő irányba, az egyediség a káosz és
a bomlás felé fejlődő életágakra szétválnak. Mivel az egyesülő életfolyókban a különbség
periodikusan megnövekszik, az egymásba keveredő de eltérő tudatállapot felé fejlődő életágak
rendszeresen nagy energiaszintű impulzusokba kerülve újra egyesülnek, amelynek újabb
szaporodási, térátalakulási esemény, elődre és utódra, diploidba válás lesz a következménye. A
diploidba fejlődő, túlszaporodó életterek azonban rendszeresen túl gyorsan szelektálódtak,
ezért a rövid ciklusokban lassúvá vált a fejlődés, mígnem az életet fejlesztő közös tudat
feltalálta az egymáshoz képest időben eltolt kevert fejlődési állapotú rotációsabb életet. Ha az
élet egy részét inaktív állapotba, és a megfelelően változó életterek körüli keringésre
kényszerítjük, az életbe szerveződött aktív anyag mennyisége csökken, és ezzel a tér impulzus
sűrűsége is csökken. Ha a magas változássűrűséggel rendelkező, az egyediség felé gyorsan fejlődő
centrális szerveződések körül, a magas változássűrűségre már igényt nem tartó inaktívabb
anyagot az igényének megfelelő, lassabban változó életspirálba tereljük, csökken az átlagos
állapotú, közepesen kitöltött tér átalakulási sebessége, és időben egyre hosszabb életre és
tudatfejlődésre is alkalmas periódusok keletkeznek. Hasonlóan kedvező lehet, ha az átlagos élet
szabályos változását már zavaró, szabálytalanná váló, túlfejlődött, a tudati állapotában
szélsőségessé vált, túl gyorsan változó, túl sok egyidejű élményre vágyó életet is eltávolítjuk
az átlagos életterekből, és ezzel a megfelelően keveredő rétegek fejlődését az optimális érték
körül tarthatjuk. A gyorsan és időtlenül pulzáló szervezettség e térritkulástól, az események
időben csökkenésétől egy kicsit megnyugszik, és egyre hosszabb lineáris változást
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eredményező periodikus életfolyamatba terelődik. A kétféle szélsőséges állapotba
differenciálódott élet sokféle eltérő arányú vegyületbe keveredésével sokféle egymástól eltérő
fejlettségi állapotú, eltérő téridős összetételű, eltérő minőségű, de egymást már nem zavaró
élet van jelen a környezetben. Mivel az azonos frekvenciákon megritkult a változás, ezért az
az élet más szereplőinek a lényeges zavarása nélkül, sokszíntű bonyolult életszerkezetbe,
egymás eredményeit felhasználó, egyre összetettebb tudásba és változtató-képesebb anyagba
halmozó életpiramisba tudott épülni.
A kezdeti differenciálódás első problémája, a túlszaporodás és a túlzott centralizáció:
A jó ciklusokban az élet kiteljesedik, az élőtömeg nő, és a kezdetben jó keveredés az élet
folyamat túlzott differenciálódáshoz vezet. Ha egy kutyacsalád szaporodásával szemléltetjük a
túl jó élet hátrányait, meg lehet érteni, hogy a jólét alatt a szabályok nélküli spontán
szaporodás hová vezet.
A jó körülmények között tartott hét éves, kistermetű, szuka kutyánk, öt éve, évente átlag 7 kölyköt nevelt
fel, amely alapján a kutyába szerveződő élőtömeg látszólag a harmincötszörösére szaporodott.
Valójában csak tizennyolcszoros tömegnövekedésről beszélhetünk, mert a kezdeti tömeget az apakutya
és az anyakutya együttképezte, amely így is a többszörösére növekedett. Ez is ősrobbanás, a genetikai
állomány térben és időben történő szétterjedése. A jó hely, a kutyát megbecsülő, jól tartó gazda, a
megfelelő kedvező élettér, lineáris élet kifejlődéséhez, egyenletes differenciálódáshoz vezetett. Ha
azonban nem azonos ütemben szaporodott a kutyák táplálékát képező tápláléklánc, a fogyasztók
túlszaporodás miatt az élettér eltartó képessége a növekvő létszámhoz képest csökken, ez negatív
irányba viszi az egy főre jutó táplálékot, az energia ellátás lehetősége csökken. Ha a kutyák nem érik
fel tudattal, feldolgozó képességgel, hogy nem szabad a táplálékhoz képest ennyire túlszaporodni,
akkor szükségszerű energiahullámzás alakul ki az élőtömegükben, a táplálékot feladó és a fogyasztó
láncban. Ha azonban tovább gondoljuk az élőtömeg növekedését, rá kell jönnünk, hogy helytelen a
számításunk, mert míg a fiatal, rendezettebb élőtömeg, az organizáció valóban növekedett, addig
máshol más kutyák visszafejlődtek, elhaltak. A szülők négy felmenője, nyolc nagyszülői genetikai
állományból származik, amelyek tizenhat dédszülő és 32 ükszülő genetikai állományából szerveződtek.
Ha ráadásul a feladó táplálékláncba épülő szerveződések korszerűsége, eltartó képessége, létszáma,
élőtömege csökken, ez a fogyasztás miatt átépül a kutyákba, amelyben most jobb és kiegyensúlyozott az
élet. A felmenőket képező ősök genetikai részecskeállománya, az életfolyamatok alatt átépül,
átszerveződik a fiatalabb, és ezért sikeresebben organizált, rendezett élettérbe, a fiatal kutyákba. Mivel
a táplálékláncban a feladó energiának az egységnyi mennyiségére ilyenkor több fogyasztó jut, tehát
ellenkező irányú arányváltozás is történik, ezért az összes lehetséges feladható táplálék csökken. Ez a
folyamat növeli azon öreg, beteg, idős, az életre kevésbé alkalmas kutyák (fogyasztók) számát, akik az
energiahiányos időszakban nem tudnak elég táplálékhoz jutni, ezért arányosan többen elhalnak,
felbomlanak, és a genetikai állományuk a közeli élettérben sikeresebben organizált legnagyobb
azonosságú szerveződésekbe, a fiatalabb kutyákba szerveződik át. Ez éppen olyan, mint amikor egyes
nagyvállalatok elöregednek, elhalnak, és az elbocsátott, betanított, speciális munkásaik a hasonló
szakosodású analóg szerveződésekbe, hasonló profilú vállalkozásokban tudnak csak elhelyezkedni,
megfelelően érvényesülni. A rendezettséget növelni (és rontani is) képes élet a differenciálódás, ésa
szakosodás miatt csak a tudásuknak megfelelő, azt igénylő környezetben, élettérben tudnak
érvényesülni.

A felbomló szerveződésekből kilépő, még életképes és az egységében sikeresen organizált,
egyensúlyban szerveződő, de már szakosodott egyedi tudással, változtató képességgel is
rendelkező élőlények, azokat a közvetlen környezetben lévő, a legnagyobb azonosságú
szerveződéseket keresik fel, amelyekben igény lehet az egyediségben rejlő tudásukra, a már
kifejlődött képességekre. Ez a kutyáknál, természetesen a közel élő kutyákkal legnagyobb
azonosságú, tehát ha az elöregedett állományt létrehozó, az organikus együttműködésben
életközösségben élő, kisebb energiaszintű részecskék szerveződése kaotizálódik, akkor csak az
életképtelenek bomlanak fel, fejlődnek vissza, de az életképes szerveződések gazdát,
mikrokozmoszt, eltartót vagy életkörnyezetet cserélnek és jobban szervezett organizációba
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áttelepülve kötnek új együttműködési szerződést. Amennyivel csökken a genetikai állomány
az elöregedett szerveződésekben, annyival növekszik a fiatalokban, tehát az ionos, halhatatlan
részecskék átszerződésével az életlánc rendezettsége legalább fennmarad, vagy kicsit eltérő
minőség felé növekszik. Természetesen nem kizárt, hogy ilyenkor a környezetből, nem teljes,
csak nagyon közeli azonosságú alszerveződések, elérjék a fejlődésnek és a közös tömegben
együttélésnek azt a fokát, hogy már kellő azonosságúvá válnak, és nagyobb részecsketömeg
együttélését is biztosítani képes organizációkba települhetnek. Lineáris fejlődési ciklus esetén
időben közel arányos élőtömeg is továbbfejlődik, és hasonló, vagy magasabb tudást, fejlettebb
alkalmazkodó képességet igénylő szerveződésekbe épül át. Az együttfejlődés azt jelenti, hogy
lineáris időszakaszban az egész élőtömeg, a tápláléklánc egésze, egymáshoz viszonylag
arányosan, a kialakult hasznos különbség megtartásával, cserélődésével továbbfejlődik. Ez az
arányosság azonban, a feladók és fogyasztók eltérő életritmusa miatt nem teljesen lineáris,
kicsi különbségek és ezek halmozódásából nagyobb energiahullámzások, arányváltozások
alakulhatnak ki. Amikor egy táplálékláncban a halmozódás eléri a kritikus értéket, az arányok
rövid idő alatt nagyon eltolódhatnak, de a pánikra hajlamos élet ilyenkor nem oszt, hanem
begyűjt, ha teheti bespájzol, indokolatlan túl nagy tartalékot gyűjt, amely miatt a kezdeti kicsi
különbséget túl nagyra növeli. Ilyenkor az életlánc egyenletes együttfejlődése valahol
megszakad, és túl nagykülönbségek miatt egyre nagyobb energiahullámok alakulnak ki, amely
feszültséggel feltelő kaotikus időszakhoz, szerveződési őszhöz, majd rendezettebb energiában
hiányos nemlineáris időszakhoz és átszerveződő élethez vezet. Ha nagyon eltolódik az
együttfejlődés aránya, ha túl nagyon megnő az életterek nyomása a változtatóképes energiával
rendelkező részecskék vagy elhagyják a régi szerveződéseket, és sikeresebb együttműködő,
rendezettebb szerveződésekbe, más organizációkba szerveződnek, vagy a saját kezükbe veszik
a sorsukat és az igényeiknek megfelelőbbre alakítják át a környezetet.
Mivel a bioszférában (de más szférákban is) az egymás mellett élő, nagyobb energiaszintű
életekbe, lényekbe, állatokba, emberekbe szerveződő organizációk genetikai azonossága
nagyon magas, ezért az ionos részecskék, az elektronok, az atomok és a molekulák, de még a
fehérje szintű organikus élet lehetősége az őt kellően meg nem becsülő mikrokozmoszi
élettérből kiválás, az áttelepülés, vagy másokkal együttműködve a környezet megváltoztatása.
Jó példa a magasabb bonyolultság áttelepülésére, a nagy tömegű ívó lazac fehérjéjének,
molekuláinak és atomjainak az áttelepülése az ívóhely környékén növekvő parti növényekbe,
fákba, vagy az ívó halakat kifogó medvékbe, halászokba. Kisebb bonyolultságban, az
alacsonyabb tömegszinten, a még nem teljesen kifejlődött még nem teljesen specializált, a
még tanulóképes szerveződéseknek nagyobb az áttelepülési lehetősége, nagyobb a
beilleszkedés sikerének az esélye. A szaporodás, lényegében az elöregedett szerveződések
bomlásából a még életképes alszerveződések sikeres új (fiatal) organizációkba áttelepülése. Ez
csak látszat szaporodás, valójában átszerveződés. Miként a tyúkban kifejlődő tojás
élőtömegének növekedése sem a semmiből való anyagszerveződés, hanem a tyúk belsejében
lévő védett mikrokozmoszba beépülni képes légies oxigén típusú együttműködő képesebb, és
a táplálékkal bevitt anyagi típusú, energiában dús és a tudatban fejlettebb, eltérő szakosodású
alszerveződések egymást sikeresen kiegyenlítő, a szőlői genetikai információ alapján
létrehozott szervezett egyre nagyobb együttműködő tömegbe épülése. A tojás belső
rendezettsége, a benne, mint mikrokozmoszban kifejlődő, együtt élő, a tojást felépítő
alszerveződések kezdeti azonossága, térbeli és időbeli rendezettsége igen magas. A tojás a
tavasz életállapotot, a még nagy azonosságú kezdetet jelképezi. Ha a rendezettségi
különbséget, az idegen információt bejuttató megtermékenyítő anyag elindítja a változást, az
időben gyorsabb szaporodást, a fokozott differenciálódás azonnal megkezdődik, és a genetikai
szervezési minta alapján és időrendben a tojásból egyre nagyobb bonyolultságú élet fakad.
Előbb kiscsirke majd nyár állapotot jelentő, az új későbbi tojásoknak rendezett életteret nyújtó
tyúk fejlődik ki. Ha a túl sok tyúk kifejlődése elfogyasztja a tárgyévben termett magokat, és a
növekvő tömegű fogyasztóra jutó táplálék egységnyi mennyisége csökken, akkor elkezdődik
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az életverseny fokozódása, a táplálékhiányhoz, a rendezettség csökkenéséhez, majd az
állomány megritkulásához vezető szerveződési ősz. A felszaporodott tyúkállományt
leredukálják a rókák, azokban élő felszaporodó, áttelepülve továbbfejlődő alszerveződések
együttműködő képességét pedig a kemény tél teszi szelekciót létrehozó életpróbára….
Mi hozza létre az érzést, és mi a gondolatatot:
A lélekben jó érzés helyes gondolathoz vezet, amelyből jó cselekedet és együttműködés alakul
ki. A szervezetben legalább három, egyidejűleg változó, de egymástól eltérő életfázisban lévő
generáció fejlődik, amely feltételezi a folyamatosságot, az apa és a fiú, valamint az elődök és
az utódok életkorban és fejlettségben, életállapotban életérő jelenlétét. A magas
biodiverzitással, jó életszimmetriával rendelkező szerveződésekben sokkal több generáció él
együtt, amelyben a sokadik felmenői szerveződés felbomlásából is maradnak túlélőképes,
magas szimmetriában változó, de már elporlódottabb, kisebb energiaszintű részecskékből
szerveződő, ezért arányosan kisebb energiaszinttel, de sokkal nagyobb élettapasztalattal
rendelkező ősök, un. Őssejtek, DNS szekvenciák, akik mindig tudják, hogy merre kell
fejlődni, de önálló cselekvőképességgel már nem rendelkeznek. Ezek a kis energiaszintű, de
sok eredeti információval, élettapasztalattal rendelkező ősi, már neutrális részecskék a
szaporodás során az elődökből az utódokba átkerülve biztosítják a folyamatosságot, de már
nagyon kicsi energiaszintű részecskékből vannak, ezért nagyon érzékenyek minden
környezetváltozásra. Ezek az ősök a szerveződéseken belül a legvédettebb helyekre, az agyba,
vagy és a gerincidegbe kerülnek, akik már nagyon keveset fogyasztanak és neuronokként,
idegsejtekként, az információt tároló sejtekként ismerjük őket. E részecskék szerepe tévesen
lett diagnosztizálva, ők nem az információkat és az észleléseket tárolják, hanem a régi
emlékeket, amelyekhez a jelenkori változások viszonyítva megérthetőkké válnak. Ha a
szervezet bármely részén lévő sejtek, molekulák, atomok és a még kisebb neutrínók csoportjai
kölcsönhatást észlelnek, e neuronok feladata beazonosítani az észlelt és feléjük ingerként
feladott információkat, olyan azonosságokat találni az evolúciós múlt történéseiben, amelyek a
legnagyobb azonossággal rendelkeznek a jelen idejű észleléssel. A kölcsönhatásokat sohasem
csak egy alszerveződés észleli, hanem mindig sok kicsi energiaszintű részecske, amelyek
jelzéseinek az eredője az, amivel azonosság keresendő, amely reakciót, megértést igényel. Ha
túl sok információ érkezik egyszerre, lázasan kutatunk az emlékeink után, és ha nem találjuk a
választ, a felmenői neutronjaink, a legidősebb sejtjeink, az őssejtek, az öregek tanácsát kérik.
Valószínűen azért tud az őssejtekből még szinte bármi kifejlődni, mert ezek a komplex
részecskék még rendelkeznek a szervezet bármely részletének a tervrajzaival, azon
receptjeivel, ismeretekkel, hogy hogyan kell ilyen, vagy olyan történési rendben az élet tégláit
összeépíteni, hogy a kívánt eredményt kapjuk.
A közösség érzéseit az egész szervezetben élő részecskék észlelései keltik, de ezekből csak az
kerül a tudatnak és az életpiramisnak feladásra, amelyeket a legtöbben jeleznek, vagy a
felmenői kapcsolatokon, az érzékenyebb idegsejteken keresztül sikeresebben lobbiztatnak. Az
érzés a lokális változások és a kölcsönhatások észleléséből fakad, amely ha mint helyben
lokális szinten nem megoldható probléma jelenik meg, feladódik a magasabb energiaszintű
hatásokról is dönteni képes (jogosult) közös tudatnak. A közös tudat pedig a legfejlettebb lélek
részecskék és az öregek tanácsa, amelyek csak a legvédettebb, magas szimmetriával védett
térrészekben képesek megmaradni. A gondolat, miként a falusi nénik trécselése, belső
információáramlás, a korábbi tapasztalatok megbeszélése, és a cselekvési lehetőségek
felvetése. A kormányzó közös tudatban az a gondolat, majd ezt követő reakció, cselekvés fog
megerősödni, amely a tudati parlamentben a legerősebb befolyással megszerzi a döntést,
amely nem szükségszerűen jelenti a legracionálisabb megoldást.
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A betegségeket és az élet megszűnését az egyensúly részleges vagy teljes elvesztése, a
túldifferenciálódás okozza:
Tételezzük fel, hogy a szervezet egészsége az ideális együttfejlődés eredője, amikor az eltérő
fejlettségben és eltérő tudati állapotban lévők éppen azt a megbecsült munkát végezhetik,
amihez a legalkalmasabbak. A pék süti a kenyeret, a cipész cipőt készít, a suszter javít, és a
tanár a szülőkkel kellő együttműködésben fejleszti a diákok fejében fejlődő jövőt. Az orvos
gyógyít és a gyógyszerész nem benzinkutasnak megy, hanem az egyesekben megbomlott
egészséget helyreállító vegyi hatóanyagokat kever. Az ilyen élettér egészséges, a
legfejlettebbek a legkorszerűbb technikával rendelkezhetnek, amelyet időben lecserélve
továbbadnak a kevésbé fejlettebbeknek, amely még azoknak nagyon fejlett, nehezen elérhető,
régóta vágyott, és boldogságot eredményező, ezért érte erőfeszítést tevő, szívesen küzdő alanyokkal
telített. Az elhasznált, de még jó holmit továbbadják a szegényebbeknek, akik gondoskodnak a
legszegényebbek, a koldusok ellátásáról, és a térben elégedettség, relatív jólét honol. Az ilyen
életképes együttfejlődve élni. A fejlettebb technika folyamatosan továbbadódik, és az élettér
egésze a kialakult differenciával együtt továbbfejlődik. Ez az élet kellő szimmetriában,
egészséges rotációban fejlődik, amelyben az idősek helyét idejében átveszik a fiatalok, a nők
pedig nem a gürivel, hanem a gyermekek testi-lelki együttfejlődésével foglalkoznak.
Ha azonban ez az együttfejlődési szimmetria, az egymáshoz képest megtartott egyensúly
elromlik, akkor az együttfejlődés lehetősége sérülnek, az életminőségi arányok megváltoznak.
Ha az egyenletesen elosztott jó és rossz egymástól elkülönítődik, és a jót élvezők az élet
előnyeit kisajátítják maguknak, de a rosszabb oldalát másokra hárítják, akkor az élet egészsége
sérül, az élet lineáris együttfejlődési lehetősége megszűnik. A túlzott differenciálódás, a jók és
az előnyök, a tudás és az energia kisajátítása megbontja az élet szimmetriáját, és az egész
fejlődése helyett, az egyes részek kiemelt támogatása mellett más részek nagyon
visszafejlődnek. A visszafejlődő szerveződések ilyenkor joggal fohászkodnak, hogy elhagytál
engem Istenem. Az ilyen szerveződés vét az életbe szerveződés szabályai ellen, az isteni térrel
kötött szabályok ellen, a tér és az idő egyenletes kitöltése, a rotációs élet egyenletessége ellen.
Ha az életet és annak a jó részét nagyon megszerető szerveződések nem adják vissza az
elődeiktől kapott energiakölcsönt, az életre alkalmas élettér lehetőségét az utódaiknak, akkor
megsértik az élet legfőbb törvényét, az együttműködés és a rotáció törvényét. Ha a kölcsönt
felvetted, amikor megszülettél, amikor eljön a törlesztés ideje fizess, tedd lehetővé, hogy
az általad leadott, visszaadott energiából mások is megkaphassák az élet kezdetéhez
szükséges energiakölcsönt, és a tudati rendeződés időzavar nélküli lehetőségét. Ez a
természet törvénye! Amely szerveződés nem teljesíti a létét lehetővé tevő szerződést,
karmikus adósságba keveredik, és a szimmetriája csökkenése mellett, ez által meghatározott
valamilyen betegség fog rajta kifejlődni. Ha az élettér szimmetriája csökken, az addig a
szerveződés közös életét segítő, de nem kellően megbecsült kisebb energiaszintű
szerveződések egyre kelletlenebből, rosszabbul végzik el a megbízatásukat, előbb csak
egyszerűsítenek, rosszabb élettermékeket, már nem teljesen jó hatóanyagokat készítenek,
rosszabb esetben reménytelenné válva eltávoznak a szerveződésből. Ilyenkor a szerveződés
belső biodiverzitása, ellenálló és megoldó képessége, függetlensége csökken, és egyre több
kívülről bevitt hatóanyagra, importra szorul. Ez rontja a szerveződések belső és külső
szimmetriáját, és ha nem ellensúlyozódik a környezetnek is fontos egyedi saját termeléssel
eladósodást, energia vákuumot, depressziót hoz létre. Ha csökken egy élettér energiaszintje, a
belső nyomása, a tér egy idő után energia és változás-szegénnyé, depresszióssá, elégtelenül
változóvá fejlődik. A belső rétegeződés növekedése, a belső szelekció felerősödése
átcsoportosítja a szervezet rendelkezésére álló erőforrásokat, és azokat az általános ellátás
helyett egy szűkebb csoport kiemelt ellátására használja. Ilyenkor a többiek ellátatlanul
maradnak, és miközben egy kisebbség még megfelelően fejlődik, a többség elszegényedik, a
szerveződés együttműködési eredője végül elromlik, és a szervezett tér, mint önállóan létezni
képes egység összeomlik. Ez a belső túldifferenciálódás végül együttműködési
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elégtelenséghez, és a szervezet kaotikus, rendezetlen állapotához, a rendezettség, a
szervezettség csökkenéséhez, a szervezet megbetegedéséhez, tartós idült állapotban az
együttműködés megszűnéséhez és a korábban együttműködő egység, a szervezet
felbomlásához, kisebb részekre eséséhez vezet. Ezt az állapotot a nemlétbe átmenetként, az
élet elmúlásaként, a halálként ismerjük.

A túltelítés ellenszere a programozott sejthalál, és az időben
változó szimmetria, a rendezettség megtartási lehetősége.
Úgy tűnik, hogy a létrejött élet hajlamos az életre alkalmas jó életterekben túlszaporodni,
túldifferenciálódni, amely rendszerint szervezetséghez, megosztáshoz és kaotikus változáshoz
vezet. Amikor a változás lehetőségének az első híre elterjedt a mindenségben, mindenki
egyszerre akart mást, és ebből káosz, majd céleltérés és ősrobbanás, a korábbi szervezettség
összeomlása alakult ki. A korábbi ősszervezettség, az organikus Istenelőd, a már egységes tér
a részecskéire bomlott, és e részecskék szétszéledve a térben és időben szétterjedtek. A
hirtelen jött, meg nem értett szabadság káoszt és anarchiát hozott létre, és az átalakuló
mindenség rendezetlenné és tűzgolyóvá vált. A kozmikus tudat, a részecskékben lévő
azonosság, és az együttműködés igénye azonban rendet hozott létre a sokadik káoszban, és az
kialakult összevisszaság szervezettségbe, rendbe, életrendszerbe terelődött. A kozmikus tudat,
a mindenségben változó életet ekkor már tudatosan szervező Isten felismerte az egyidejű
változás túl gyors rotációját, életellenességét, amelyben az általa elképzelt, megtervezett
bonyolultság nem volt képes kifejlődni. A folyamat időbeli megnyújtására, az élet
lehetőségének az eltérő fejlettségű többszintes élőrendszer létrehozása érdekében az élet egy
részét inaktív állapotba, kristályos és amorf anyagba sűrítve nyugalomba fagyasztotta, míg egy
másik részét az életáramlás rotációját fenntartó, gerjesztő kisebb sűrűségű gáz állapotra
fejlesztette vissza. Ezzel a változáshoz, az életáramlás reprodukálásához kellő arányú szabad
életteret hozott létre. A háromdimenziós tér, a már idősebb, kevésbé változó, de emlékeket
őrző szilárd ionos anyag, az átlagos állapotú vegyes sűrűségű kovalens anyag, és a légies
elgázosodásra hajlamos fiatal indulatos részecskék együttműködésbe szervezésével sikeres
együttváltozó rendszer alakult ki.

Az életidő passzív, de az életet segítő holt tömegre, és aktívan változó élőtömegre bontása
A spontán különbség az élet forrása, amely óta lobog az élet lángja, amely azonban már nem
egyforma fejlettségi állapotú, a fejlettségében és a megértő képességében is eltérő. A térben és
az időben, egymáshoz viszonyítva nyugvó, energiában dús, de a fejlettségéhez, a feldolgozó
képességéhez nem eléggé gerjesztett, tél állapotban szunnyadó, a változást tűrő ionos anyag
akkor éled fel a tetszhalott állapotából, ha a gerjesztése megközelíti az esemény feldolgozó
képességét, a megértő képességének a határát. A nagy azonosságú anyag közegállapota, éppen
úgy, mint a vegyes szerkezetű ionos anyag a gerjesztéstől és a megértő képesség fejlettségének
az arányától függő. Ha a teret, vagy a lokális térrészt kitöltve közeget képező anyag
gerjesztése és ezzel a változássűrűsége eléri a tudati feldolgozó képesség határát, akkor egyre
nagyobb reakcióra, ellenhatásra kényszerül a kialakult állapotának, a térben elért pozíciójának
és a megmaradás megőrzése érdekében. A nagy azonosságú amorf anyag csak abban más,
hogy demokratikusabb állapotban, a terhet együtt viselő rendszerben változik, amelyben
melegebben plazmaszerűen képlékeny, nem egyszerre gerjed, széles sávban fokozatosan éri el
a tűrőképességének a határát, az átmeneti állapota fokozatos, stációkhoz kötött. Az ilyen anyag
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hideg állapotban törékennyé, rideggé válik, kagylós törésre kell számítani, amely kirajzolja a
ledermedt anyag egyenletes spirálos finoman rétegelt szerkezetét. Az ilyen anyagok nem
választódnak el egymástól kristályrácsokkal, határfelületekkel, és mivel sokkal kisebb,
nagyobb azonosságú részecskékből dermedtek kevésbé gerjesztett állapotba, az átmenet
fokozatos. A belső feszültség és a terhelés elosztása egyenletes. Gyanta, bitumin, üveg stb.
Az ionos anyag azonban közeghatárokkal elválasztott egymástól, és a gerjesztés hatására a
neutrális felületeikkel érintkező részek kevésbé bírják a nyomás, a hő és a feszültség terhelést,
a neutronok hőterhelésre gyorsabban bomlanak, ezért a kristályok, az ionizált egységek a
gerjesztés növelésére elválnak egymástól. Bár az ilyen vegyes anyagok az egymásba ékelődő,
egymás hézagait kitöltő szerkezet miatt a nyomás és a nyírás terhelést jobban viselők, de egy
szélsőséges hőterhelési értéknél, a feldolgozó képesség elérésekor szinte azonnal elfolyósodott
állapotba kerülhetnek, kicsi az átmeneti képlékeny tartományuk. Amikor a feldolgozó
képességéhez már kevésbé gerjesztett, a változásban már lecsendesedett, nagyobb
kötésszilárdságú, főleg ionos anyagok megszilárdulva passzívan nyugvó állapotba kerülnek,
lényegében valószínűen elérték a tudati fejlettségnek azt a fokát, megértő képesség állapotát,
amikor már nem vesznek tudomást, a számukra túl alacsony gerjesztést, túl kicsi változást
kiváltó, kevésbé fejlett anyag változásáról, kölcsönhatásáról, akkor elérik azt a
közömbösséget, amely a számukra elégtelen ingerekre nem reagálnak. Annak is nagy a
valószínűsége, hogy ez a biodiverzitás romlása, átalakulása miatt következik be, mert már nem
rendelkeznek olyan frekvencián változó kisebb energiaszintű részecskékkel, akikre a
környezeti részecskék gerjesztése hatna. Ha az átlagos fejlettségű határrétegen, a bioszférán
átfejlődő szerveződésekből a magas változássűrűség miatt eltávozik az életet mozgató lélek
részecskék hada, csak kevés ionos por és hamu marad vissza, amelyből már hiányoznak a
neutrális részecskékkel kölcsönhatásba kerülhető lélek részecskék. Az ionos anyag
valószínűen a biodiverzitásában néhány alsó szinttel szegényebb, de néhány felső szinttel
gazdagabb, azaz más energiaszintű részecskék által gerjeszthető. A talajszintként ismert
rétegekbe kerülve, ezeknek az ionos szerveződéseknek lelassul az idő, csökken a rájuk
kölcsönható-képes gerjesztés, ezért tudnak nyugalmi, szilárd közegállapotba épülni. Az ilyen
anyag már csak nagyobb energiaszintű kölcsönhatásra gerjed, ha valami a teherbírását
meghaladó erővel, lendülettel, nyomással a többi analóg részecske szerveződésre szorítja.
Ahhoz azonban hogy a bioszférából továbbfejlődő ionos anyag ellenálló képessége elérje azt a
tűrési értéket, hogy képessé válik ellenállni a külsőbb rétegekből érkező gerjesztésnek, sokkal
nagyobb energiasűrűségre, nagyobb energiaszintbe kell épülnie. Talán ez az oka, hogy a
periodikus életváltáskor, a gazdagok feltöltik a környezetüket energiával, ezzel bizonyítják az
együttműködő képességüket. A következő életciklusokban szükséges azonosan fejlett és
hasonlóan nagy tűrőképességű ionos energiával összeépülve olyan nagy térsűrűségbe képesek
épülni, hogy az ilyen térrészre jutó gerjesztést ezután már könnyebben, fizikai átalakulás
nélkül képesek feldolgozni. A Mengyelejev féle periodikus rendszerben lévő fejlődési szintek,
a periódusok átlagos sűrűség növekedése rétegenként eltérő, de legalább 1,5-2 szeres. Lásd a
sűrűségi sorrendbe helyezett Moetrius féle ábrát a . oldalon. Kivéve az első periódust,
amelynél a Hidrogénhez viszonyítva majdnem hússzoros a különbség (Ebből is látszik, hogy az első
periódus hiányos, nem életszerű, a bioszférától kifelé is kell lennie legalább 6 különbző élőrétegnek, de
a hidrogénszférától kifelé is legalább 3-4 egyre kisebb energiaszintű részecskékkel kitöltött
életszférának kell lennie).

Ez az összefüggés egyben azt is jelenti, hogy a bioszféra alatti egységnyi térben
élőrétegenként átlagosan 1,5-2-szer több, már az élet rendjét értő, a tudatban elég fejlett
részecske, amelyek már egyre nehezebben gerjeszthetők, mivel nagyon sokan vannak
egységnyi térrészben, ezért a gerjesztést szakosodva könnyebben feldolgozók, a nem
kölcsönható-képes részecskék gerjesztését pedig figyelmen kívül hagyva a fejlettebb
élőrétegekbe továbbítók.
Térjünk vissza a magasabb biodiverzitású, de magasabb változássűrűségű sokféleségből
kikeveredő bioszféra szintjére, amelyben a felszínhez közeli változás nemcsak gyorsabb az
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időben, hanem kölcsönható-képesebb. Itt, a bolygónk átlagos sűrűségű felületén az erősebben
gerjesztett ősz állapotban elpárolgó neutrális részecskék a bolygó kevésbé gerjesztett
árnyékoltabb oldalán lehűlve lecsapódnak, - mint a Bose kondenzáció – kondenzálódnak, és a
legkisebb energiaszint átlagos állapotába kerülnek. Ez a feszültséghiányos állapot, amikor a
térelosztásban a negatív és pozitív részecskék,- mint a H2O, a környezetre semleges családba
szerveződnek, azaz az többlet és a hiány a családon belül egymást kiegészítő
szerveződésekben időben eloszlik. Ilyenkor a homogén, nagy azonosságú, egymást
megfelelően kiegészítő részecskékből szerveződő korábban kristályos, túlhűlt, energiahiányos
anyag folyadék, nagy energiasűrűségű, de nem gerjesztett tavasz állapotba szerveződik. A
gerjesztés és a változás növekedés erősödésével, a hideg és megfelelően nedves élettérbe
továbbra is beáramló, és azt már túltelítő részecskék impulzusai addig növelik a
változássűrűséget, amíg az állandóan gerjesztett, időben egyre gyorsabban változó élettér a
nyár állapotba nem szerveződik. A tömeg és a változás ekkor telítődik, de a már túl magas
impulzus sűrűség miatt a térrész korábban egyirányú áramlása egyre kaotikusabbá válik. Az
impulzusok előtt még közel azonos irányba áramló, de eltérő irányokból érkező részecskék az
élőrétegekben, az életszférákban lamináris áramlásokba terelődve, már össze-vissza bolyongva
keresik a kiutat az élet e csapdájából. Az élőréteg feszültsége és impulzus sűrűsége megnő és
a feszültségben feltelve egyre jobban elgázosodó, elporladó lebomló ősz állapotba
szerveződik. Ezek a rétegek, életállapotok periodikusan váltják egymást, és az egymással
szomszédos élőrétegek, és a szerveződések biológiai ritmusát is vezérlik.
Az életet az időre jutó változás mennyisége, és az áramlás eredője szabályozza. A nagyobb
energiaszintű szerveződés központja felé tartó, fiatal és összeépülésre hajlamos, egymással
összetartó irányú ionos részecskék hatékonyan közös életbe szerveződnek, de ha túl sokan
érkeznek és az eláramlás hiánya miatt megnő a lokális tér feszültsége, romlik az időbeli
megértő és megoldó képessége, és reakcióhiányossá válva elöregszik az általuk létrehozott
szerveződés. Ilyenkor lokálisan magas változássűrűség, a rendezettségben már irányíthatatlan
káosz, lebomlás és szétáramlás kezdődik. Az életből, és a nagyobb változássűrűségű mezőkből
már mindenfelé kifelé áramló ionos szerveződések jellemzően egymástól széttartanak, és az
együttműködő képességük csökken, de a befelé a tér központja felé áramlók nem szét, hanem
összetartó irányban haladnak. Míg a kifelé áramlók a térben ritkulnak, ezért csökkennek az
impulzust eredményező kölcsönható eseményeik, amely miatt lehűlnek, összehúzódnak, addig
a befelé áramlók hidegfúziós lendületösszegződésben felgyorsulva torlódnak és nyomást
gyakorolnak a mélyebb életszférákban lévő nyugodtabb, nehezebben gerjeszthető, magasabb
feldolgozó képességű részecskékre. A kifelé haladók nagy térben nagy sebességgel áramolva
átmenetileg neutrálisabbá és hidegebbé, ezért a térfogatukban is összehúzódókká válnak, és
csak egy másik távolabbi élőrétegbe, mezőbe, szerveződésbe jutva, másokkal hidegfúziós
lendületösszegződésbe és vertexbe épülve fog ismét megerősödni a kölcsönhatásuk.
Ha a lebomló, elöregedő szerveződésekbe épült, a már nem szabad, össze-vissza áramló,
kaotikus szerveződésekkel telített térbe került részecskék már nem tudnak kellő
hatékonysággal együttműködni, a lebomlás arányánál gyorsabban a térből kiáramlani képes fiatalabb,
kisebb tömegű életet termelni, a változás gyorsul, az élet átalakul, a minőségében és a sűrűségében is
megváltozik, és a térben és az időben helyet változtat. Az öreg szerveződésekben már nagyon
rossz életkörülmények közé kerülő, ezért a korábbi élettereket elhagyó, a jóban és az Istenben
még hívő angyal részecskék a differenciálódás után egy sikeresebb, még kisebb életnyomású
fiatal új szerveződésbe, más helyen és más időben eltérő összetételbe épülnek. Az élet addig
virul, amíg az élet rendezettsége lokálisan gyorsabb iramban épül, mint a rendezetlenség, a
bomlás, a káosz és az eláramlás, de a túl nagy rendezettség hideg diktatúrákba, majd feszültség
növekedésbe és végül szükségszerűen a káoszba fordul, de a káoszból történő szétáramlás után
az átalakuló, megnyugvó térrészben magas rendezettségű új élet fakad. A rosszból jó fejlődik.
Ha a tudat és az együttműködő képesség, azaz a már fejlett tudattal rendelkező, az életet már
megértő, a túl sűrűvé vált életterekből, rétegekből kiáramló, megjavuló ördögök és a még
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tudatlan, de jó együttműködő képességű, befelé áramló hideg angyalok sikeresen és
folyamatosan keverednek, az élet átlagos legkisebb feszültségű, neutrális víz állapotba kerül,
már nem áramlik, az átlagos szimmetria felületére terülve ki virul, és lineárisan fejlődik.
A természetben kialakult energiahullámzást, a túl nagy különbségek kialakulását a közben
kifejlődött Univerzális tudat igyekszik mérsékelni, egyenletesen változó, megfelelően
keveredő életfolyamatba, kiszámíthatóbban változó időspirálokba terelni. A hiábavalóság, az
energiahullámzás megfékezésének a sikertelenségére utal, mert a kitermelődő ,,jó,, mindig
kitermeli a maga ellenhatását, azaz nincs jó rossz nélkül, nincs energiaösszegződés, fiatalság,
energia és életbomlás, azaz öregedés és halál nélkül.

A mindenséget átható rendező elv, a hatás és ellenhatás szimmetriája:
Miként az alulról felépülő árak túl magasra növekedését a kereslet leszabályozza, a kellő
szimmetria nélkül túl nagyra fejlődő szerveződéseket a belső egyensúly hiánya redukálja. A
lombjában gyorsabban növekvő fa, ha nem fejlesztette eléggé a gyökerét, az első nagyobb
vihar kitépi, és helyreállítja az élet szimmetriáját. Ha a gyökér a jó talajban szétterjed, de nem
növeszt arányos mennyiségű lombozatot, nem tudja leadni a hőfeleslegét, nem tudja felvenni a
talajt fűteni és is lehűteni is képes neutrális eredőjű részecskék tömegét.
A szerveződések alulról történő gyorsabb összeépülését, az időben gyors fejlődését, a külső
múlt felülről szabályozza le. A mindenségként ismert természetben, kicsiben és nagyban,
gyorsan és lassan, sokféle eltérő állapotban impulzusok és életbuborékok keletkeznek,
amelyek mind a kreacíonista teremtés aspektusából, mind a fizikai aspektusokból megérthető
változási folyamatokban tudatos élet alakult ki. Az életbuborékok az időben és a térben is
változnak, áramlanak, bolyonganak, és a nagyobb nyomású térrészeknek, életbuborékokról
rugalmasan visszapattannak, miközben a felületeket és határrétegeket képező áramló
részecskéik részben összekeverednek, helyet cserélnek, átkerülhetnek az idegen buborék
életterekbe, szerveződésekbe. Az élet két eltérő aspektusa azonban ugyan azon a folyamatról
szól, a hatás és ellenhatás életbe szerveződéséről az eseményeket megértő tudat kialakulásáról.
Mindkét szerveződési állapotban, miként a többiben is azonos részecskék, csak eltérő irányba,
eltérő állapotba és eltérő tudati állapottal szerveződnek, bár a másságuk miatt a problémáik is
eltérők. A hidegfúziós neutrális állapot és tulajdonság azonban éppen úgy múlandó, egymásba
átfejlődő lehetőség, mint a töltöttebb melegfúziós állapot, és a nagy azonosságú amorf állapot
sem örök, miként a kristályos állapot is mulandó. Kétségtelen, hogy tudat formálta, alakította
az élet fejlődését, de az eredeti irányító, a korai tervező az egyisten tér egy idő után
megosztódott, és az utódaiban egyre többfélévé vált. A hajdani részecskék ma már eltérő
összetételű leszármazói azonban mind az isten részeként, még ugyanabban az egyisten térben,
csak lokálisan eltérő állapotban változnak, de még valamennyien az életalapító részét képezik.
Igaz a mondás, hogy minden ami volt, ami van és ami lesz, az az Ő része és belőle származik,
és ha megosztódik, akkor is az időben változó tér része marad. Ez a lokális másság, a tér
részeinek az átalakulása azonban az eredőjében sohasem változik, csak a helyi minőségében,
és bármivé fejlődik, mindig az eredeti tér része marad. A tér egy részén nagyobb sűrűség ára a
tér más részén a sűrűség kisebbé válása, a hőmérséklet növekedése is csak akkor következhet
be, ha közben máshol lehűl e tér. A globális tér eredő szimmetriája egészében
megbonthatatlan, és ha valahol valami átalakul, a tér más részei szükségszerűen a szimmetria
megmaradása felé fejlődnek. Az élettudat és a változástudat megmaradt, és a térben a
korszerűbb életbe átszerveződő tudatokban az isteni tudás tovább él, tovább fejlődik. Bár az
életalapító gyermekei, utódai, a fiúk és a lányok, a kisdedek már megosztottabbak, de
továbbviszik az élet és a korábbi tudat örökségét.
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Az ősrobbanás folyamattá alakulása, a múlt és a jövő keveredése, párba építése
Amikor egy életbuborék belsejében az addig rendezett áramlások rendezetlenné válnak, a
szervezet kaotizálódik és összeomlik. Amikor az életbe szerveződött lokális térrész buborékja
elpattan, a belsejében a környezettől addig elszigetelődve fejlődő térrész a környezetben
változó eltérő állapottal keveredik. Ha az életbuborékban már magas változás sűrűség alakult
ki, akkor az a környezetnél egy ideig gyorsabban fejlődött, amely miatt a tudatába is
elválasztódott, a sokkal lassabban fejlődő környezeti térrészektől. Amikor azonban a térben a
kaotizáció felgyorsul, visszafejlődés alakul ki, és a kialakult különbség csökken, ezzel a
keveredés és a vegyülés, az átlagos állapotban hasonló fejlettségűekkel, de ellenkező irányba,
tendenciába fejlődőkkel lehetővé válik, és a múlt állapotából a jövő felé növekvő tendenciájú
térrész fejlett részecskéi a jövő állapotából az elmúlás felé fejlődő térrész analóg részecskéivel
párkapcsolatba épülve túlélhetik a térátalakulást, átmenthetik az elmúlásból a jövőbe a
kialakult élettudást.

Az életcentrumok, a lélekközpontok keletkezése:
A fejezet nehezebben érthető meg, ha a kettős fejlődést bemutatva egyből két szálon közelítünk a
feltételezett valóságoz, ezért az elején csak az impulzusban fogant kifelé áramlókat és az otthon
maradtakat egységes centrumként bemutatva viszonyítjuk egymáshoz. A valóság azonban az, hogy
amíg a külső tér felé kiáramló neutrális eredőjű fiatalok a szerveződés külső részeibe és főleg a kezdeti
élettér szomszédos környezetébe áramlanak, addig a róluk az impulzuskor befelé, a fejlettebb térrészek
felé elrugaszkodó fiatalok hasonló idő (életút) alatt a sokkal nagyobb sűrűségű, ezért nehezebben
áthatolható jövő felé fejlődnek. Az egyik csoport nagy távolságokat jár be, gyorsan utazik, gyorsan
tanul, mert a meglátogatandó térrész nagy részét már a korábbi tanulmányai során megismerte, míg a
jövő felé utazó sokkal nagyobb felbontásban kis távolságot járnak be, csak sokkal lassabban. A külső
térbe haladó nagy távolság, a kisebb felbontással és ellenállással, a gyorsabb haladási lehetőséggel
szimmetriában van a sokkal kisebb távolságot nagyobb felbontásban azonos idő alatt végigjáró
jövőkutatással. Azt is mondhatnánk, hogy az impulzusokban keletkező fiatal élet egyik része a múlt felé
szakosodva a jelen megértése és az életzavarok kivédése érdekében történésznek, geológusnak, a múltat
kutatónak tanul, és a tudata a múlt felől a jelent megközelítve fejlődik. Az azonos időben és
életeseményekben fogant fiatalok más egyedei csoportjai a jövő tanulmányozására szakosodnak, a
mikrobiológia, a részecske fizika, a kémia, űrkutatás és most-már a nano technika, azaz a jövőt
tanulmányozó ágazatok felé. A kisebb ellenállású tér, a múlt felé nagyobb lendülettel haladók
látványosabban és látszólag gyorsabban haladnak, az eredményeik előbb realizálódnak, de a nagyobb
energiaszintű impulzusokban hamarabb kifáradnak. A jövőbe hitet vetők az elején lassabban haladnak,
több erőfeszítést kell tenniük, bár a jövő felé tartó környezet segíti a haladásuk, viszont későbben érnek
be, de ekkor érettebbek, édesebb a gyümölcsük, a tudásba fektetett energiakésőbben érik, de több
energiát ad vissza, az élet második felében megbízhatóbb egzisztenciát biztosít.

Ha a fogamzást létrehozó impulzustól származtatjuk a kezdetet, akkor a nagy lendülettel
egymásnak menő információs energia, (de az eltérő vélemények ütköztetésekor is) egymásba
vegyülésében a környezet átlagánál mindig eltérőbb, sűrűbb vagy ritkább, szélsőségesebb,
azaz differenciáltabb állapot keletkezik. A korábbi átlagos állapot ekkor a szimmetriafelület
két oldalán a nagyobb külső de kisebb sűrűségű, és a kisebb, de nagyobb ritmusban változó
befelé eső térbe elkülönül. Az impulzuspontban kialakuló határozatlansági pontban, (az átlagos
felületen) az Origóként beazonosítható kezdőpontban, (kezdeti életszférában, élettérben) a
korábbinál több részecske mikrokozmoszba, szerveződési központba, gyorsabban változó,
másokkal keveredő, mikrokozmoszt képező térészbe sűrítődik. Ez alatt a kezdőpontban az
impulzust, a szimmetriát létrehozó, onnan kifelé áramlás közben másokkal keveredők kisebb
egységekre bontódva a makrokozmosz felé távolodnak el. A térben és időben szétváló
életutak, a genetikai életfolyók elágazódnak, és ettől kezdve részben eltérő tudati állapot felé
fejlődnek. A továbbtanulás, a főiskolák és az egyetemek felé lendületet vevők a fejlettebb szakmák és
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tudáságak felé veszik az életpályát, míg a rögtön az életbe kikerülők, a szegényebbek és a dolgozók
közé kerülők az elittől lényegesen eltérő gyakorlati képzés, foglalkozás és a termelés felé veszik az
életirányt. Az impulzusban átalakult új szerveződés (újabb generáció) addigi neutrális állapota

megszűnik, és a differenciálódást követő szétválásban egy része a környezetre nézve (átlaghoz
viszonyítva) a lendületben szimmetriahiányossá, lendülettöltötté, dolgozóvá, szegényebbé és
indulatossá válik, míg a másik kisebbik fele túl magas saját perdületre kerülve, spinnel és
érzelemmel szeretet igénnyel és tanulással túl töltötté, egyre nagyobb tudásúvá válik. A
természet rendje szerint a múlt finanszírozza meg a jövő lehetőségét, tehát a rögtön az élet és
az elmúlás, az élet főágába kerülők, a már azonnal dolgozni kezdők és az elődgenerációk
hitelezik, finanszírozzák meg a jövő felé fejlődéshez szükséges energia többletet. E hitelen
fejlődők többsége azonban elfelejti, hogy kik tették lehetővé a tanulásukat, és a több éves
termelés nélküli lét,a továbbtanulás lehetőségét, és amikor valóban jobb életpozícióba
kerülnek, sokan elfelejtenek fizetni, törleszteni.
A természet rendje szerint, ha a korábbi szerveződés elhalt, és az általa felvett kezdeti
energiakölcsön visszaadódott a térnek, a jövő állapotba fejlődőknek. A túl sok feszültség, a
korábbi szimmetriahiány az élet elmúlását lezáró impulzusban rendeződött, a környezet felé
fennálló adósság törlődött. Az elmúlt, már nem aktív élet, már nem jelent erős veszélyt,
közvetlen módosító hatást a környezetre, az már csak a hátrahagyott életeredményekben okoz
az időben még sokáig továbbgyűrűződő, de gyengülő hatásokat. A továbbélőkkel azonban más
a helyzet. A kezdetekből a jövő állapotába fejlődők, az origóban a lendületben és a munka helyett
a tanulmányaikban kompenzálódott részecskék a túl nagy töltésük miatt módosító hatást, veszélyt
jelentenek a közvetlen környezetre, idővel képessé válnak a jövőt módosítani, míg a távolabbi
külső környezet, az élőkörnyezet kialakult neutrális eredőjét az életbe kifelé áramló, a külső
térrészt, a fizikai valóságot gerjesztő, közvetlenül az életbe csöppenő fiatal részecskék
veszélyeztetik. Az impulzuskor a frissen fogant, a központban maradt, nagyobb térsűrűségbe
épült, és az élet sűrűjébe eltávozott részecskék teljes eredője már nem közömbös, hanem a
környezet lendülettel, gerjesztéssel, energiakölcsönnel, fiatalsággal, befektetési igénnyel terhelt.
A térállapotok megfiatalodásakor, a demográfiai robbanásokkor a térben szétvált, de még
azonos (a régi, megszokott) tudati állapotú, azonos szabályok szerint élő szerveződés így a
hatásszimmetriába került, ezért határozatlanná vált központ kezdetben a lendülettel az életbe
kifelé áramló, (a termelő) részecskék többségi befolyása alá kerül, ezért a szerveződés
kezdetben kívülről látja a fogantatás helyszínét, a környezetet amelyben fogant. A másik még
kisebbik, még nem dolgozó, még védetten továbbtanuló része a gazdasági átmeneti kiürülés, a
pénzügyi depresszió, az energiahiány felé fejlődik. Ez a megfiatalodó, új életperiódust kezdő
térrészek szerveződési tavasz állapota, az újrakezdés lendületesebben fejlődő életállapota. A
gyors haladás és a felületes megfigyelés a külső térrészre figyelők, a szabadabban áramló
részecskék re figyelt és azok által befolyásolt. Kezdetben ők adják a térben fejlődő új közös
tudat vezetőjét, a múltat és a viszonyító eseményeket még ismerő lélek részecskéket, akik a
szerveződés fejlődéséhez, rendszerbe épüléséhez a múlt mintáit és a jelen energiáit hozzák. A
(z életbe) kifelé áramló részecskéknek az öntudatra ébredés közben a világ kinyílik, a tér
növekszik, és a környezet részecskéivel lendületes kapcsolatba épülnek, megházasodnak,
felszaporodnak. Eközben azonban a kifelé áramlók lendülete, hite elfogy, lendületegyensúlyba
kerülnek a tér eltérő részeiből a központjuk, és a táguló tér felé áramlókkal, és elérve a kezdeti
lendület által részben meghatározott maximális kiterjedés állapotát, a külső határozatlanság
határfelületét, határozatlanná válva megállapodnak, majd lassan visszaterelődnek a kezdet
állapota felé. A szerveződésnek a kisebb ellenállású szabadabb tér felé áramló része elérte a
virágkorát, a legnagyobb kiterjedésű állapotot, a szerveződési nyarat, a térben és erőben
legnagyobb kiterjedés állapotát. Eközben a környezethez és a térben élőkhöz képest ismét
neutrálissá váló részecskék az általuk a külső élettérbe szállított információs energiát és lendületet
perdületre, töltésre és vonzalomra cseréltek, és sok kicsi (vagy kevés nagyobb) impulzusba
kerülve a környezet részecskéivel közös tömegbe épültek. Mint a környezetre veszélyes
neutrális részecskék hatástalanodtak, átalakultak, de belőlük az impulzusok
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következményeként saját perdülettel rendelkező, a belsejében töltöttebb, vagy/és a
lendületesebben a jelenbe differenciálódott új fiatal részecskék váltak ki. Az egymást követő
eseményekben az idősebbé váló újabb generációs fiatalok is elérik a tágulás végét, a
legnagyobb kiterjedést, amelyet a kezdeti lendület (nem kizárólagosan, de jelentősen) meghatároz, ha a
szülői élettérből kellő lendületenergia utánpótlást, neutrális részecske támogatást kapnak, akkor megtartják a
kialakult nagy kiterjedésű állapotot. Az életnek egyből nekilendült, kifelé áramló de a lendület
kompenzálódásával már határozatlanná vált, elbizonytalanodott részecskék, vagy utánpótlás
hiányában a környezet hatásait már nem tudják feltartóztatni, és térben megtorpanó front, az
exporthullám, állóhullámmá fejlődése után visszafordulnak, hazafelé indulnak. Ilyenkor egy
ideig az egész szerveződés (az otthonmaradt központi rész is) határozatlanná, és bizonytalanná

válik. Ez a legpolarizáltabb állapot, amikor az addig pénzelt kiküldöttek támogatás nélkül, a
szerveződés központban ragadtak pedig hazaküldött energia és információ ellátás nélkül
maradnak. A szerveződés egésze ilyenkor szélsőséges állapotba kerül, rendszerint egy időre
elszakad a valóságtól, amely közben eltérővé fejlődik. Az életnek a múlt, jelen és jövőben is hasonlóan
alakuló analóg változatát olvassák. A környezetben a korábban a szerveződési nyárba, közvetlenül az
életbe került részecskéknek megkezdődik a hanyatlás, a szép és jó életszakasz vége, a
szerveződési ősz, amikor a határozatlanság után dönteniük kell, hogy merre tovább. Ha a
hazatérést választják az ekkor a már depressziós, tél állapotba kerülő otthoni térbe, a
fogantatásuk és a kezdeti fejlődésük terébe, akkor ismét elhangzik a nyergelj, fordulj jelszó, és a
család pakol, és hazaköltözik. A közben az energiaszintben a mélypontra került, az energiáját
a környezetbe pazarló, a tél szerveződési állapotba került központi szerveződés, a hon, a nemzet az
ország, a legszorgalmasabb, legmunkaképesebb részecskéinek a szétküldése, és az export
lecsökkenése, a külker és a belker mérleg elromlása miatt kiégett, visszafejlődött, elszegényedett.
Megkezdődik a kiküldöttek, az élet sűrűjébe korábban kerülők leépülése, a visszafejlődés, és
az otthoni jó hírekkel, utánpótlási energiával már nem jól ellátott kiküldöttek az ősz
szerveződési állapotba kerülve visszaáramlanak a kezdet, az origó sokkal kisebb méretű, de
időben gyorsabban változó terében forgó, egyre töltöttebbé váló, de a hazatérők miatt a
szerveződési tavasz állapotba kerülő élet központokba. A kiáramláskor még egyedül és nagy
lendülettel kiáramlók azonban már megfáradva hazatérnek a kezdet terébe, a szerveződési
mikrokozmoszokba, magukkal víve a közben kialakult, felszaporodott eltartandó családot, és
az idegenben esetleg felhalmozott karmikus adóságot. A hazaáramlók (és a velük tartó
családtagok és idegenek) a szerveződési központban kialakuló vertexben azonban
lendületösszegződésbe és célellentétbe kerülnek a más térrészekből haza áramlókkal, a
maradék otthoni energiára konkurensként áhítozókkal. A kintről befelé áramló részecskéknek
ettől kezdve szűkülni fog az élettér, gyorsulni az idő. Az addig a kiküldetésben lévők, az élet
vizében fürdők egyre több hatást, gerjesztést fejtenek ki a mikrokozmoszi centrumban
maradókra, és a helyettük az igát otthon húzókra. A szerveződés központja és az egésze ekkor
a kompresszió, az összenyomódás és a túl nagy életnyomás, a szerveződési nyár állapotába
fejlődik, hogy azután az élettér túltelítődése, a rendezettség összeomlása közben a
szerveződési ősz állapotba fejlődhessék. Az otthoni térrész, a mikrokozmosz a haza, a
változásban és az impulzusokban sűrűsödik. A hazatérő ellentétes célú részecskék, egymást
megsemmisítő rekombinációban hatástalanítják és kölcsönösen megsemmisítik, elporlasztják
egymást. A tér egyre fűtöttebbé, egyre nagyobb életnyomásúvá válik, a változás az időben
sűrűsödik és sokak által követhetetlenné, átláthatatlanná fejlődik, a káosz, a sokaknak
érthetetlen, értelmetlen makroevolúciós változásokban felerősödik. A differenciálódás és a
polarizáció felerősödik, és megkezdődik az elromlott, kaotikussá vált élettér elhagyása,
leépülése, a hatóképesség nemlineáris csökkenése. A másság egyre jobban szemet szúr, a
különbség tolarenciája csökken, a mikrokozmosz érzésazonossága növekszik. Újabb egzodus
kialakulása kezdődik. A hazát, a mikrokozmoszt, az életteret elhagyó kisebbség, az idegenek,
és a velük tartó energiában dús párok, és a velük tartó utódjaik miatt a környezet leépülésbe
kezd, a fiatalok eltávozása miatt az átlagkor és ezzel a térrész változtató képessége és
biodiverzitása is csökken, a szerveződés, a hon, az ember az élőréteg öregszik.
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Miközben a honba, a szerveződésbe beáramlók miatt a környezet energiaszintje lecsökkent, és
ezért a legkisebb életnyomásúvá vált, (a szerveződési tél állapotba került) a befelé áramlók
átadódó tapasztalata alapján a központi térrész, a hon, a szerveződés, az egyed, vagy az élettér az
energiaszintjében és a tudatában is fejlődik. Az egész közösség energia és rendezettségi
eredője növekszik, az otthon, a centrumban maradtak a környezetből energiában, célban
rendezett hatásban beáramlók lehetőségeivel növelten egyre tapasztaltabbá, és energiában is
növekvővé válik. A befelé áramló, de elkényelmesedett, vagy lendületet vesztve
elszegényedettek megostromolják az otthoni állásokat, az őket megfelelően el nem látó,
otthoni vezetőket hibáztatják, leváltják és a lendületfölény esetén átveszik az irányítást, de
eközben Kunce módra az otthoni egyre töltöttebbé váló tömeg részévé válnak, megváltoznak,
elvesztik a neutralitásuk, a korábbi lendületük. Miközben a mikrokozmosz origó tere a
szerveződési a szerveződési nyárból, a legkiterjedtebb állapotából a szerveződési ősz állapotba
fejlődik, az élettér egésze átalakul, és a túl nagy életnyomásban megkezdődik az élet bomlása,
a térrész ritkulása, a szerveződési tél alatt és miatt később ismét felszaporodó fiatal lendületben
dús részecskék kiáramlása. Az új generáció az elöregedővé váló centrális térrészt elhagyva az
életbe kiáramolva a szerveződési tavasz állapotába kerülnek. Az otthon maradók, a
mikrokozmosz békéjét élvezők sok késztető, szaporító impulzust kapnak, és a visszaérkezők
impulzusaiban megfogant, új életáradásra induló fiatal energiahullámokat küldenek ki az
életbe, a közvetlen valóságba, az élettér pozícióinak a megtartására, információszerzésre, és a
határok őrzésére. A korábbi lendülettel a célba érkezők (még neutrálisabb vezető lelkek) átveszik a
stafétát, töltöttebbé és központi szerveződés részeivé, és az élettér szabályait meghatározókká
válnak, miközben észre sem veszik, hogy a korábbi haladókból, az életbe beletörődő,
elkényelmesedő konzervatívokká válnak. A lendületes visszaérkezéskor a korábbi vezetést
felbontják, leváltják, az ellenálló részét a földbe döngölik, kisebb térrészbe és fejlettségű
élettérbe, vagy illegalitásba, receszív állapotba kényszerítik, míg a többi részét a
rekombinációban szétverik, hatástalanítják, nyugdíjazzák, vagy a maguk oldalára állítják. A
korábban másoknak a jó utat megmutató lelkek azonban a visszatérés, a hazaérés után
elvesztik a lendületüket, a mást akarásukat, megállapodnak, letelepednek, elfogadják a mostmár általuk is befolyásolt, ezért a számukra is kedvezőbbé tett életáramlási szabályokat. Ez
elkényelmesedéshez, és az élet ellaposodásához, rutinszerű megoldásokhoz vezet, amely a
kellő lendület és a már elvesztett térlátás hiányában eredményetlenebbé teszi a szerveződés
egészét. Az egyre több támadást, impulzust elviselő, korábban lendületes vezetők egyre
töltöttebbé, majd a támadásokra érzéktelenné, neutrálissá, az élet szereplőivel szemben
közömbössé, a megszerzett hatalmat, vagyont, tőkét és a poziciót mindenkitől féltő,
mindenkiben támadót, ellenséget sejtő, a környezetre bizalmatlan gyanakvó paranoiássá
válnak. Ilyenkor fordul elő, hogy a még neutrális lendülettel a világ megváltására induló, a
korábbi túlfejlettek által lecsőcselékezettek, a korábbi hatalom leváltását követően, a
hatalomban elkényelmesedő, magát megszedő új vezetők nemsokára, lecsőcselékezik az
irányítást és a harácsolást tőlük számon kérőket, az elveszett igazságot rajtuk kereső későbbi
nemzedék szabadságtörekvéseit.
Az idő azonban múlik, és az átlagos állapottól nagyon elfejlődő, a támadások impulzusaitól
nagyon töltötté, és ezzel újra (de ellentétes polaritással) szélsőségessé váló állapotok felett eljár az
idő, az élet nagyobb egyenlőségre, a szélsőségesnél átlagosabb életre vágyik. Az idő új
szeptembert, és új életimpulzust hoz el, az ősz feszültségében lebomlók rotációs ciklusa, az
élet és az idő kereke fordul. Az évfordulón, hatalmi váltások, új életek, új-régi célok
kezdődnek. Az élet felismeri a szélsőség felé elfejlődést, és miközben az elöregedő, a hatalmat
megszerető, élvező vezetők észre sem veszik, hogy a tömeg már nem őket követi, a tömeg új
lelket választ, a jobb élet felé utat mutatókat követi.
A szélsőséges élethelyzetekben, az élet polarizálódik, új fejlődési és életcélt választ magának.
Ilyenkor a megismert szélsőséges utakról visszafordul és a harmadik, az átlagos élet felé
haladó, a többségnek jobb átlagos életteret építő cél felé indul.
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Az átlagos állapotban azonban bár kiegyenlítettebb, lassabb a fejlődés. A tudat és az érzés
ilyenkor lényegében együtt fejlődik, az élet az erőltetett fejlődés helyett az átlagos fejlettség, az
elmaradottabbak felzárkóztatása felé halad. Ilyenkor kevésbé koncentrálódik a tőke, több jut és
szétosztódik az oktatása, az egészségügybe, az élet fenntartásába, és a keveseknek jó
felhalmozás helyett a jövő helyett a jelenre fordítódik, és igen gyakran abba a hibába esik, hogy a jövő
tartaléka a jelen érdekében felhasználódik.
Amikor az élet az egyik szélsőséges állapota, a koncentráció és a tőkefelhalmozás felé
fejlődik, látványos kirakatépítmények, eredmények születnek, miközben a tér többsége
elszegényedik. Ilyenkor az energia, a tőke az egészségügyből, az iskolákból a jelen helyett a
jövő túlélésére fordítódik. A jelen, az átlag ilyenkor visszafejlődik, a szegénység pedig
nyomorog. Ilyenkor fordul elő össztársadalmi szinten, hogy az élőréteg tartalékai nagyon
kizsákmányolódnak, a múltban felhalmozott, az elődeink által az utódainknak történő
visszaadás kötelezettségével kölcsön kapott energiakészletek elhasználódnak, a jelen a
lehetőségénél gyorsabb fejlődésben kizsákmányolja a jövőt. Amikor a múltban és a jelenbe az
élőrétegben beépült energia tartós felhasználása folyamatosan deficitessé teszi az élőréteget, a nagy
szerveződés egésze elszegényedik, és elkezdi kihasználni a még az élőrétegébe be sem épült energiát, az
utódainak jövőt biztosító lehetőségét. Elkezdődik a fény és a részecskeenergia, a még anyagba nem
épült természeti energia, az életenergia előzetes felhasználása, és az élőréteg, a társadalom a jövő felé
eladósodik. Amikor az adóság felhalmozása elér egy értéket, és az élettérből kisugárzott

energia mennyisége tartósan az azonos időegység alatt beépülő alá csökken, az élettér egyre
depressziósabbá, energiahiányossá válik. Ez tovább növeli a kaotizmust, a zűrzavart, a
régebben beépült energiák, a szerveződések felbomlását, lényegében egyre több életszinten
fokozza a környezethez viszonyított energiahiányt, növeli a depressziót. Ez hamarosan új
életáradat, energiaáradat beérkezéséhez vezet, a nagyobb életnyomású térrészekből anyagi
energiával rendelkező kölcsönható-képes részecskék, szerveződések érkeznek a depressziós
térségeket megmutató lélek részecskék iránymutatásával. Ez sokféle módon is megvalósulhat,
oxigén és hidrogén részecskék családba épülésével, elhaladó üstökösökről átpártoló, hazát
váltó nanovírusok, nagyobb energiaszintű, eltérően fejlett részecskék áttelepülésével, baromfi
influenzát, AIDS stb. okozó mikro-méretű életek térségünkbe érkezésével. A már kifejlődött,
konkurens szerveződések rendszerint megakadályozzák a hozzájuk hasonló, azonos
hatóanyagot termelők betelepülését, de a térben és időben eltérően fejlettek ellen rendszerint
nincs ellenszer, nincs kialakult ellen anyag, ezért ők viszonylag könnyen meg tudnak telepedni
a rájuk még nem immunis terekben, szerveződésekben. Az ellenszer hiánya a viszonyító alap,
és a hatás-következmény ismeretlensége miatt van, ezért a más terekben az evolúciós ciklusok
alatt elszigetelten kialakuló legújabb életváltozatok ellen csak a hatásuk megismerése, és a
viszonyítás lehetősége után tudnak ellenszert előállítani a szorgos fejlett részecskéink.
Bár az energiahiány ilyenkor csökken, idővel megszűnik, de a tér rendezettsége, a környezet
alaposan megváltozik, és a korábbitól eltérő összetételbe épül. Az átlagtól nagyon eltérővé
fejlődő, a túl depresszióssá váló tér az átlagos állapot felé fejlődik, amelyben, remélhetően
hosszabb és kiegyenlítettebben változó, konszolidálódó, az átlag körül maradó új életciklus
kezdődik.
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Mi termeli ma az életenergiát, ez miből és miképpen jön létre?
Ha a történelem előtti távlati múltba tekintünk, az élet forrását a korábbi időkben kialakult
csillagokban és ezek elődeiben kell keresnünk. Az élet folyama azonban nem egy forrásból
táplálkozik, annak hatalmas vízgyűjtő területe az egész mikrokozmoszt, és az abban fejlődő
makrokozmoszokat is magába foglalja. Ezen a hatalmas területen, a többrétegű térben számos
nagy hegy és energia hullámvölgy mellett két meghatározó forrás fakad, amelyeknek sok ága
táplálja az átlagos életfolyam szürkén hömpölygő áradatát, hogy azután a közös mederbe, az
élettengerbe letisztult nagy azonosságú közeggé váljon. A fehér forrás, a tiszta tudat forrása a
hideg víz típusú hegyekben fakad, míg a tűz típusú hévizes melegforrások a hegyek rejtett
belsejében haladva, felmelegedve, energiában dúsabbá válva a völgyek mélyén bukkannak elő
Hádész birodalmából. Az energia, azonban miként a víz, körforgásban halad, a csillagos ég
mennyei kékjében lehűlve harmatként ér terünkbe, de ezután végigjárja a poklok poklát, a tűz
birodalmát, a mely a környezet képező terek belsejében időben gyorsabban fejlődik.
Az élet tehát keringve fejlődik, és egyaránt merít a tudat tiszta forrásából és a tűz erejéből,
amelyekből vegyes, átlagos állapotban még kielégítő tudással és elég életerővel rendelkezik,
hogy a lét kérdéseink nemcsak töprenghessen, hanem eredményre és elhatározásra jutva
Egyisten tér részeként megváltoztassa a mindenséget. Ehhez azonban meg kell járnia, ismernie
a két végletet, a nagy azonosságú hideg múltat, amelyből jövünk, és a túl meleg, kaotikus,
gyorsan változó jövőt, amely felé fejlődünk. A lét valódi legkellemesebb lehetősége azonban a
két véglet közötti átmeneti állapot, amely azonban nem fejlődhet ki a tudati és tömegi
tehetetlenség miatt rendszeresen megjárt, megélt végletek nélkül.
Közelítsük meg a gondolat szárnyán az átlagos élet lehetőségét biztosító két végletet, hogy a
szélsőségek teljes átélése nélkül megértsük a szélsőségek életben betöltött szerepét.
A fejlett tudattal rendelkező, de a túldifferenciálódott (nagyobb változássűrűségű) életből
kifelé tartó, dinamikus, a Tűz típusú anyagi energiát, (energia hordozót), a látszólag
kaotikusan, az időben túl gyorsan változó, csillagokként, galaxisokként ismert centrális
térrészek termelik ki, amely a számára ismeretlen, az időben lassabban változó (egzotikus) tér
felé igyekszik. A túl nagy változássűrűségű mezőkben gyors a fejlődés, de nincs idő az élet
nagyobb tömegbe épülésére, az élet szépségének az élvezetére, és bár fejlett de kis tömegű
marad az élet, amely túl nagy lángon él, túl hamar leéli az életét, kiégeti a memóriáját, elfelejti
az élet másik forrását, hogy honnan indult, és röpke idő alatt elhamvadva gyorsan elbomlik.
A nagy változássűrűségű mezőkben elhaló, felbomló szerveződésekből, életekből, az
élettérből kifelé, (a múlt felé) tartó, irányba (kifelé) rendezett fiatal dinamikus élet fakad. Az
időben egyre gyorsabb változásban magasabb energiaszintűvé (és nagyobb tudásúvá) fejlődő
szerveződések egy idő után nem tudják a megértéssel és a feldolgozó képességgel követni a
körülöttük éppen általuk gyorsított környezet változását, ezért egy környezet telítődési idő, egy
arányváltozást okozó fejlődési eseménysor, ritmus elérése után megállapodnak, leülepednek,
elmaradnak a fejlődésben. A megértésben lemaradás és a korszerűtlenné váló gondolkodás, a
rutinszerűvé váló cselekvés miatt időben növekvő időzavarba kerülnek, amely bomlasztja,
szétzilálja a rendezettségük, egyre jobban kiég a memóriájuk. Az ilyen elöregedő mezők
rendezettséget megtartó, növelő hatásfoka, életképessége romlik, amely miatt, - mint összetett,
bonyolult szerveződés - a felbomlás felé fejlődnek, de a felbomlás impulzusaiban az idős
szerveződésekből kiváló, életképes, fiatal dinamikus alszerveződések ilyenkor elárasztják a
környezetet. Az elöregedett élettérből kikerülő fiatal, dinamikus szerveződésekbe be van
programozva a kíváncsiság, a Szinbád és Odüsszeusz olthatatlan kalandvágya, amely miatt a
bárhol lévő kezdeti élettérből, a centrális térrészekből a számukra ismeretlen, kisebb
ellenállású külső világ felé, a külső környezetben születők pedig az időben gyorsabban
változó, melegfúziós térrészek felé áramlanak.
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Az időben egyensúlyban tartósan változni, fejlődni képes élethez azonban két, egymást
kiegészítő energiára van szükség. A gyorsabban változó központi térrészekből a szabad tér felé
áramló élet az életenergiában és a tapasztalatban dús, a magasabb változássűrűség miatt
rendszerint több impulzusban vesz részt, ezért már több tapasztalattal rendelkezik a túltöltést
okozó impulzusok kivédésére, az életenergia megtartására. Ez az élet azonban a túl sok
impulzus miatt rendszerint szimmetriát vesztő, a kezdeti élettapasztalata alatt túl sok negatív
életélményben részesedik, amelyből sokszor azt a következtetést vonja le, hogy nem ilyen
mocskos életre vágyik. Mivel a tér és az élet keveredik, a melegfúziós térrészekben születő,
felnövő tüzes fiatal szerveződések is megismerik az élet másik lehetőségét, a sokkal több
illúzióval rendelkező kékszemű szőke, de egyenesen gondolkodó szabadabb, nyitottabb, de
céltudatosabb életváltozat lehetőségét, és az ilyen információ és energiahordozók létezését. A
tűz típusú élet is fogékony a másságra, és gyakran megesik, hogy a velük együtt kifelé áramló
fekete, vagy barnaszemű tüzes krampuszlányokat észre sem veszik, de megakad a szemük a
velük szemben áramló, kellően nagy azonosságú, fantáziaébresztő szőke szépségeken. Ezt a
hideget jól viselő, szőke és néha szeplős típusú energiahordozót a csillagközi tér, a környezet
adja, amelyben a kisebb változás sűrűségű mezőkben, kevésbé differenciáltabb, a tudatban
sokkal rendezettebb, de energiában hiányosabb hideg szerveződésekben termelődnek.
Az élet fennmaradásához szükséges, a feszültséget befogadó másik energiát a csillagközi
térben, időben lassabban fejlődő, nagy azonosságú, víz típusú együttműködő élet (a centrális
jövőbeni állapotban fejlődő élethez viszonyítva a múlt maradéka), a vidék (környezet) termeli
ki. A sokkal tágasabb, de kevésbé sűrűen lakott, kis impulzus sűrűségű csillagközi térben
kifejlődő egyedek a számukra egzotikus, vonzó, időben gyorsabban változó, nagyobb
másságú, fényesebben csillogó, csillagként feltűnő (fejlettebb) mezők, rétegek, egyedek felé
törekszik. Miként a melegfúziós térrészekben élők is megismerik az életterük hátrányait, és
ettől eltérő életre vágynak, a hidegfúzióra hajlamos, nagyobb azonosságú közegben kifejlődő
élet is a nagyobb másságú szerveződések, élőrétegek, csillogó terek felé törekszik.
A két egymástól elhatárolt térben külön élő, külön fejlődő eltérő élet az élet más ritmusa miatt
a legfiatalabb korában nem nagyon kerül egymással kölcsönhatásba, kivéve a téridő azon
felületét, (határfelületeit), amelyben az egymáshoz viszonyítva szembe haladó, közel azonos
pályasíkban egymás útját a térben és időben is kikerülhetetlenül keresztezik. Ha mégis
találkoznak, amikor még nem forgók és még nem töltöttek, azaz nemileg még nem eléggé
fejlettek a szerveződések, akkor a nagyobb kölcsönhatás rendszerint elmarad, azaz még nem
fogékonyak igazán egymásra. Más a helyzet, ha azonos neműek, és az időben és a térben is
elkerülhetetlen impulzust együtt élik át. Ilyenkor rendszerint megpördülnek egymáson és
azonos irányba forogva, azonos neműekként válnak töltöttekké. Ebből rendszerint kakaskodás,
szócsata, taszítás és ellenszenv, ellenérzés alakul ki. Más a helyzet akkor, ha a még neutrális,
tehát nemileg még nem aktív, nem forgó szerveződések első találkozásakor közéjük egy
sokkal gyorsabban áthaladó, kisebb energiaszintű, de lendületesebb neutron, (Kupidó) kerül,
amely ellenkező irányba megforgatja és nemileg is ellenkezően töltötté teszi a fiatal
szerveződéseket. Ilyenkor a két szerveződés között időben tartós, kapcsolat, és az összeérő
felületeik mentén a periodikusan egymás mellé kerülő alszerveződések rendszeres
találkozásából kapcsolatba épülés, párkapcsolatba építő vegyi keveredés alakulhat ki.
Az időben gyorsan fejlődő térből kifelé, (a környezet felé) tartó, jellemzően a kitágulás közben
lebomló szerveződésekben kifejlődő, változó, tűz típusú szerveződések, és a környezetben lassabban
fejlődő, de az időben gyorsabban változó centrális mezők élőrétegek felé tartó, növekvő
rendezettségű, az anyagba épülés felé tartó, víz típusú, vidéki, fejlődőképes, gyorsuló neutronok
találkozásából, - az eltérő neműek, forgásirányúak között - időben tartós, érzelem, szerelem és
párkapcsolat szövődik. Ez a megváltozó érzés a korábban egymástól határokkal elválasztott
külön fejlődő ionos állapotot módosítva, az egymás mellé került, a határok zártságát
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csökkentő, egymásba érő szerveződések érintkező, keveredő rétegeiben, a térfogatában azonos
irányba haladó, tartósan egymás mellett áramló, periodikusan találkozó, és ezzel a
megismeréshez, a barátkozáshoz elég időt adó lassabb megközelítésben, a kisebb
energiaszintű alszerveződések mélyebb vegyi keveredéséből kovalens kötésű kapcsolatokat
épít. Amíg az egymáson áthaladó, vagy közös irányba tartó, ezért egymáshoz csak óvatosan
közelítő nagyobb energiaszintű mezők, a kicsiknek életteret adó környezetek lassan
közelítenek egymáshoz, az összeérő közös felületeken az ellenőrzést lebontva nyitottabbá
válnak. A melegfúziós ellentét, a közeledés, áthaladási tempó csökkenése, a Kis herceg féle, a
megismeréshez és a másság megértéséhez elég időt adó kapcsolat kialakulása a kisebb
energiaszintű, azonos cél felé tartó szerveződések hidegfúziós egyesülését, párkapcsolatba
épülését is lehetővé teszi. Ez a lehetőség a közelítési szög, az irány és a célazonosságtól,
valamint a két nagyobb energiaszintű szerveződés fejlődési, haladási különbségétől is függ.
Míg a melegfúziós gyors differenciálódás keveseknek gyorsabb fejlődést, másoknak és az élet
rendezettségi eredőjében visszafejlődést eredményez, addig a kellő megismerésre időt
biztosító hidegfúziós kapcsolatépítés időben tartósabb, egyenletes és kisebb feszültséggel járó
életminőséget, sokkal kevesebb ellentéttel járó keveredési lehetőséget biztosít. Ez a kapcsolat
azonban csak addig biztosít kevesebb ellentet, amíg a mezők közelítenek egymáshoz. Ha a
keveredés és az egymásba vegyülés teljessé válik, és a korábbi két haploid diploid rendszerbe
szerveződve nagyobb energiaszintű egységbe, párkapcsolatba, vagy és szövetségbe épül, (és
ebben meg tud maradni) addig az ellentét csökken. Ha azonban a mezők nem tudnak az
önrendelkezés megtartásával, kellő kölcsönös távolságot, bizalmat és kölcsönös szabadságot
megtartva együtt maradni, hanem a nagyobb lendület miatt az alma típusú kapcsolat a mezők
teljes egymásba érését eredményezi, mindaz amí korábban segítette a kapcsolatot az
ellenkezőjére fordul, és az azonos irányba áramló részecskék egyszercsak arra eszmélnek,
hogy már egymással ellentétes irányban haladva egyre több konfliktus, összezörrenés és
impulzus alakul ki közöttük. Ekkor a két ellentétes irányba forgó nagyobb életbuborék
egymásba ér, és ha nem tudja az egymással hadakozva ellentétbe kerülő részecskéit a
párkapcsolat gyümölcseként, utódként a környezetbe juttatni, ionos és ionizált állapotba kerül.
Ekkor a mezőben az excentrikus állapot koncentrikus, körkörös ellentétet kiváltó állapotba
kerül, és a határfelületek ismét megerősödnek, mező a mezőben jellegű réteges ionos
szerkezeti rend alakul ki. Megismételve bemutatjuk a . oldalon már bemutatott számú ábrát,
az egymással kapcsolatba kerülő, de a kovalens állapotnál nem megállapodó szerveződések
sorsát is bemutatva.

Különélő, haploid és nagyobb azonosságú
amorf állapot, amikor a női melegfúziós, és a
hidegfúziós férfias szerveződés még kisebb
energiaszinten és külön él. Ha azonban a
párkapcsolat az átmeneti célazonosság miatt
realizálódik, a páros diploidba fejlődve
kovalens, alma típusú, megfelelően keveredő,
egymásba vegyülő, nagyobb energiaszintű
párkapcsolatba épül.

A diploidba, családba épülő élet áramlási rendszere közössé
válik, és a keringési rendszerek egyeztetése mellett,
megmaradó ellentétek a közös életáramlást kevésbé zavaró
belső rendfenntartás hatáskörébe utalódnak. A közeledés
erősödésével a mindjobban egymásba fonódó mezők
koncentrikus elhelyezésbe épülnek, és az eltérő fejlettség a
nagyobb változássűrűségű centrumba, és kisebb változás
sűrűségű, neutrálisabb környezetre rétegeződik. Ez a
legkisebb feszültségű, de a kialakult állapotot stabilan
lokalizáló elrendeződés. A mező átjárhatósága csökken, a
térfogata kisebbé, a sűrűsége és a hatásfoka nagyobbá válik.
Ionos állapot, sűrűbb mag, légkör és aura alakul ki.
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Míg a hidegfúziós fejlődés angyalibb és neutrálisabb szerveződéseket, életet termel ki, addig a
melegfúziós differenciálódással járó életbe szerveződés töltöttebb, szenvedélyesebb, a
tudatban fejlettebb, de kevésbé együttműködő képes, a többi szerveződést kihasználó
hegemóniára törekvő életszerveződéseket eredményez. A mindenségben a két egymástól
eltérő folyamatban ellenkező életbe szerveződés, ellenkező élettapasztalat és eltérő ideológia
fejlődött ki. Ez az eltérő állapot keveredik periodikusan egymással ellentétbe, majd
békekötésbe és szeretetbe, vagy szerelembe vegyülve egyre nagyobb energiaszintű, egyre
nagyobb változássűrűségű, egyre nagyobb különbséget egy rendszeren belül együtt élő
állapotban tartani képes réteges életszerkezetbe.
. ábra: A nagyobb életbuborékok, időben változó mezők egymáshoz viszonyított forgásirány
(és kerületi sebesség) azonosságának vagy eltérésének a következménye.
A tartósabb életbe szerveződés két eltérő lehetősége, az eltérő élettapasztalatot szerző, ezért eltérő ideológiát
megismerő főága. A gyorsan differenciálódó tűz típusú anyagi világ melegfúzióban és centrálisan fejlődik.
Az időben tartós rendezettségű, de lassabban fejlődő, együttműködőbb víz típusú élet azonos cél felé haladó
hidegfúziós egyesülés lehetősége. Az állapotokat a térben áramló mezők egymáshoz viszonyított áramlási és
keringési iránya határozza meg, ettől függ, hogy a kapcsolat milyenné fejlődik.
Az erősebb a fejlettebb differenciálódása

Melegfúzió, az egymással szemben
haladó, ellenérdekelt felek közötti
impulzusból töltöttebb kapcsolat,
gyorsabb differenciálódás, az anyagi
világ felé gyorsabb fejlődés alakul
ki. Ez a tűz típusú, a nagyobb
differenciálódás felé haladó
centralista életág.

Áthaladó Kupidó neutronok, amelyek az ellenkező
irányú forgást, a szerelmet, és az érzést létrehozzák.
A nagyobb azonosságon,
(az életáramlási
irányazonosságán)
alapuló együttműködőbb
érzéskapcsolat, az
angyalibb, de szegény,
hidegfúziós élet, élettér
kialakulása.

A hidegfúziós neutrálisabb keveredés, az érzelmi kötődés,
a békés egymás mellett élés, és ezzel a lassabban fejlődő,
kisebb különbséget tartó vidéki, a víz típusú életenergia,
a gyorsabban áramló angyalibb élettér, a neutrálisabb
életág kialakulása.

Az azonosság keveredésének a hátrányai:
Az egyenletesebben fejlődő hidegfúziós élet lassabban fejlődik, és bár nem termel jelentős
feszültséget, az azonosságok kapcsolata az eredő azonosságot is növeli. Ha csak az angyali
típusú élet lenne jelen a mindenségben, a mindenség egyre gyorsabban áramlana, lehűlne. A
nagy azonosság közös célba rendeződésével, megerősödésével a különbség és ezzel a változás
is lecsökkenne, és ezzel az élet korábbi fejlődése is visszafelé fejlődne. Ha a hidegfúziós
halmozódás egyre nagyobb áramlásra gyorsítaná az életet, egyre tekervényesebbé válna
Ariadné életgomolyaga, az életút, az időútba tekergőző életfonal. Ha a szabályos életáramlást
nem rontaná le semmi, akkor az áramlás egyre gyorsulna, és egy ponton egyszer-csak
rendezetlenné válva összeütközne az egymást keresztező ellenirányba áramló életággal! Ez
újabb ősrobbanáshoz, nagyon nagy energiaszintű térosztódáshoz vezetne, amikor nagy
térségben előröl kezdődne az evolúció, a fejlődés és az idő. (A történelemben a Teremtő
gondolat téves, nem végtelen időre előre látásaként fogalmazhatnánk meg ezen állapotok
szükségszerű kifejlődését.) Ez a gondolati hiba késztette a mindenhatót, az életáramlás
korábban kialakult rendjének az átgondolására, az élet fejlesztésére, a melegfúziós Éva típusú
kevertebb életszerkezet kialakítására. Mint tudjuk ez a Fiú, az utód megszületéséhez, az
életáramlási rendszer sokféleségének az elszaporodásához vezetett.
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Az emberi evolúcióban a nagyon nagy azonosságok, a genetikai azonosságok keveredését
vérfertőzésnek ismerjük. Ilyenkor a genetikai hibák és az előnyök is összegződnek, de idővel
ez is differenciálódó, degeneráció felé fejlődő élethez vezet. Az azonosságok nyugodt
életszakaszát azonban végessé teszi, hogy a környezetben hasonló arányú melegfúziós,
tűztípusú élet is kifejlődött, amely ugyan periodikusabban, előre és visszafelé is gyorsabban
fejlődik. A lassabban fejlődő, az egész közösség egyensúlyára figyelő víz típusú élet egy idő
után termelékenységben, a fejlettségben lemarad a gyorsabban fejlődő tűz típusú élettől, amely
azonban túl gyorsan kifejlődik, így hamarabb eléri az ősz és a tél lebomló, átalakuló időszakát,
amelykor feszültséggel telik fel, kaotikussá, rendezetlenné és az élettermelésben is rossz
hatásfokúvá válik. Ha a jó az azonos irányba haladó jóval párba épül, a védett élettérben, és
békés családban nevelkedő utódok nem ismerik meg a szenvedést, a nehéz életet, így nemcsak
nem lesz a jó módjukat, a kiváltságosan könnyű életüket mihez viszonyítani, hanem a rossz
megismerése nélkül egyensúlyhiányossá, illúziókkal feltelve a nem ismert rosszal szemben
védtelenné válnak. Hasonló fejlődési zavar, viszonyítás hiányhoz vezető szimmetriahiány
alakul ki, ha a rossz a rosszal, a túlfejlett a túlfejlettel épül párba. Az élet jó dolgát a nem
ismert rosszhoz viszonyítani nem képes fiatal, még tapasztalatlan fiatal szerveződések a
viszonyítási lehetőségek, az élet másik oldalának a megismerésére vágynak. A tudat és a
megértés hiánya akkor alakul ki, amikor nincs mihez viszonyítani az otthon megismert,
kialakult életmintát. Ilyenkor mindenki meg van győződve a saját jó megoldásáról, hogy az a
helyes, amit eddig tanult, hogy az élet természetes alapállapota az, amit otthonról hozva a
fejlődés kezdetén megismert. Ez az, ami téves ideológiákhoz, túlfűtött érzelmi
befolyásoltsághoz, idealizmushoz, és alulfűtött üldözéses mániához, szükségszerűen kifejlődő
szélsőséges állapotokhoz és paranoiához vezet. Ha nem alakul ki egészséges keveredés, az
azonosságok és az eltérések megismerését, a viszonyító alapok kialakulását lehetővé tevő
megismerés, a jó és a rossz fogalmának és a különbségének a megértését lehetővé tevő
tudati minta, akkor a két eltérő élettípus, eltérő tudati alapállása, a két eltérően kifejlődő
életideológia (eltérően idealizált életállapot) között, az eltérően szélsőséges tudati állapot
kialakulása differenciálódáshoz és polarizációhoz vezet. Az élet differenciálását ez a
különbség tartja fenn, amelyből periodikusan nagyobb energiaszintű bomlás, majd
újjászerveződés, időben változó rotációs élet alakulhat ki. Ilyenkor a családnál sokkal nagyobb
energiaszintű szerveződések szaporodnak, a nemzetek, vagy a társadalmak osztódnak, lásd a
nemrégen szaporodó Jugoszláviát, Csehszlovákiát és a széteső Szovjet Uniót. A nemzeteknél
nagyobb energiaszinteken az élőrétegekben együtt élő, de egymással keveredő, időnként
polarizálódó társadalmak, még nagyobb energiaszinteken, nagyobb kaotizációk után az
élőrétegek, ez felett a bolygók, a csillagok stb. szaporodnak.
A rendszerek keveredésekor még sok hittel kialakított együttáramlásokat, a keveredéseket, a jó
életszakaszokat a környezeti változás felgyorsulásakor rosszabb életszakasz, rekombinációs
időszak követi, amelykor a jó időszakban túlszaporodott, de elkényelmesedett szerveződések
hatásfoka lecsökken, és az adott körülmények, környezetben sikeresebb szerveződések előre
törésével erősebb differenciálódás kezdődik. A változás felgyorsulása a feszültség
növekedéséhez, majd kaotikus időszakhoz, és a sikeresebbekhez képest nem elég jól szervezett
organizációk lebomlásához, visszafejlődéséhez vezet. Az élet így tarja meg a tér és az idő
magasabb rendezettségét, így gátolja meg az entrópia végzetessé növekedését. A tudatos
tervvel rendelkező erő, az élethez és szervező képességhez, a tudatfejlődéssel elérhető
magasabb rendezettséghez vezet. Az élet, a szervezettség, az életminőség, és az életegészség
javításával ellensúlyozza az általa keltett entrópia növekedését.
A melegfúzióban differenciálódó, periodikusabb élet, túlnépesedő és rendezettségében
elromló, kaotikussá váló fejlődését gyors lebomlás követi, amelyet makro-evolúcióként,
élettípus váltásként ismerünk. Ilyenkor előbb a differenciálódás felerősödik, majd a
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melegfúziós élettípus megoldási sikereinek a csökkenése miatt az életre ható befolyása, és a
dominanciája lecsökken, és a fejlődési zsákutcába jutó evolúciós ág átmenetileg visszaszorul
az általa eddig megszerzett, kialakított tudati, gyakorlati hegemóniából. Ilyenkor a
melegfúziós megoldással túldifferenciálódott szerveződések fejlődése visszaesik, ez a típusú
élet visszafejlődik, dominanciát veszít, és átadja helyét az adott életkörülmények között
sikeresebb vegyes állapotú, (rendszerint határozatlanabb) váltókormányzásnak, az eredeti
Istenhez közelebb álló, együttműködő képesebb szerveződéseknek. Ha a nagyobb
energiaszintű anyagi életbe differenciálódott életág zsákutcába kerül, kisebb energiaszinten
gyorsabban fejlődő modellező ágakra, sokféleségre bomlik, és ha ez sem biztosít elég fejlődést
kiutat a kaotikus időszak zavarából, a szervezettség még kisebb, információs, gondolati
energiaszintre lebomlóban a terv szinten, az ige szintjén fejlődik tovább. Ilyenkor a kiutat nem
egy nagy közös modellben próbálja az élettudat megkeresni, hanem sok kicsi, egymástól
némileg eltérő ideológiai megoldásra lebontódva keresi a harmadik út, a közös siker
lehetőségét. Az élet sikeres anyagi evolúcióba fejlődését tehát megelőzi egy gondolati
energiaszintű tervezés, amelykor nagyon kicsi, információs energiaszintű részecskék,
információ és energia hordozók milliói kezdik lázasan keresni a zsákutcába jutott fejlődésből a
kiutat. Ilyenkor az élet minősége egyre jobban elromlik, de az életterv és az életcélok
felállítását követően elkezdődik a modellező szintű magasabb összetettség gondolati
energiaszintű és ideológiai ütköztetése, és csak a többség általi elfogadás, a gondolatok
letisztulása, az elfogadott jövőkép többségi jóváhagyása után kezdődik meg az eltérő
életformára átszerveződés gyakorlati kivitelezése, és ebből a sikeressé váló megoldások
támogatott anyagi energiaszintűvé növelése. A kialakuló konszenzus azonban sohasem az
eredeti elképzelés, és az elfogadottság ösvényén fejlődik, hanem érdekek és ellenérdekek által
befolyásolva, bolyongó irányváltásokkal tarkított, és ha sikeres, akkor az eredőjében a
többségnek jó megoldás felé fejlődik. Az emberi evolúcióban a zsákutcába jutó
nagyvállalatok, több nemzetiségű államok szétesésekor az emberi egyedek keresik lázasan
gondolatban a továbbélés lehetőségét. Ilyenkor milliónyi gondolat, elképzelés, majd terv
születik a kiút lehetőségeiről. Ehhez hasonlóan az ionos evolúció megrekedésekor, az arányok
periodikus megváltozásakor is a keresi a kiutat az élet megtartására, továbbfejlesztésére. Ha az
Igét, a reális és jó gondolatot, a jó közös célkitűzést, szervezett és következetes cselekedett,
azaz a célra irányuló tett is követi, ebből felépülhetnek a kicsi energiaszintű új megoldások, a
későbbi nagyobb energiaszintű szerveződések modelljei. A kisebb modellekben sikeresen
megvalósuló, és a többség által elfogadott megoldásokból nagyobb energiaszinten is
megvalósulható, a szorgos energiahordozó részecskék által felépített már anyagi energiaszintű
szerveződésekbe épített összetett, szimbiózisban élő mikrokozmoszokból emberi, állati
organizációk, időfolyamatban változó analóg mikrokozmoszok, ezek sikeres egyedei által
meghatározott szerveződési rendű társadalmak fejlesztődnek ki.
Az organizáció azonban nemcsak az általunk már ismert energiaszinteken, életritmuson zajlik,
hanem sokkal kisebb és nagyobb energiaszinteken, de gyorsabban és lassabban fejlődő
terekben, eltérő ritmussal pulzáló, más időrendet ismerő életekben is. Az emberi
mikrokozmoszt olyan analóg, változtató képességgel rendelkező részecskék építik, mint
amilyenek az elektronokat, az atomokat, és ezek társulásaiból a fehérjéket és a sejt
köztársaságokat. Miként az emberek az életterükben lévő környezetet, az élet teret igyekeznek
egyre alkalmasabbá tenni az élethez, hasonlóan történik kisebb energiaszinteken, de itt a
kisebb tömeghez kisebb tehetetlenség is tartozik, ezért az élet mikroszinten gyorsabban és
sikeresebben fejlődik.
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Az eltérő rendezettségű élet keveredésének, vegyülésének az előnyei:
A nagy azonosságú élet időnként önmagával is ellentétbe kerül, és a benne csak lassabban, de
szükségszerűen jelen lévő, kifejlődő, megerősödő másság, ha felismeri az elnyomás
ellenszerét, nagyon gyorsan képes a rendezettség állapotát megváltoztatni. Mindegy, hogy a
rendezettség korábban a melegfúziós centralizáló, vagy a hidegfúziós decentralizáló
megoldásként volt jelen, a változásnak az ára, a mássá fejlődés, az időben és azonos térben
elkerülhetetlen keveredés. Ez periodikusan találkozásokat hoz létre, amelyben a különbségeket
és az azonosságokat is ütközteti, a lét önmagában polarizál. Míg a nagy azonosságok vége
hatalmas téridős összeomlással végződik, vagy egy (vagy több) mindent megváltoztató
végzetes impulzusban a jövő állapotából visszakerül a múlt és az elmúlás állapotába,
önmagában mindkét ideológiába elkülönülés téves eszméken alapul, elkanyarodik az objektív
valóságtól. A melegfúziós élet túl gyors és túl száraz, nagyon gyorsan elégeti a benne élő
szereplőket, túl rövid életlehetőséget ad a bonyolultság virágainak a kifejlődéséhez, ezért bár
látványos tűzrózsák fejlődnek ki, ezek rövid életűek és elhamvadnak. Az élet többségének az
az állapot nem jó, ezért igyekszik elkerülni, de a fizikai és a tömegi tehetetlenség törvényei
még mindig túl erősen meghatározóak az élet felett. A hidegfúziós élet túl rideg, és lehűlve
könnyen törékennyé válik, az élet rugalmassága e rendszereknek nem ismert lehetősége.
Az egymásba vegyülő, sikeresen keveredő két ideológia, helyes és reális életmintákat enged,
reális alapot ad a tudatnak a jó és az egyaránt megismert más, a ,,rossz,, életmegoldások
kiválogatására, a közös harmadik út megkeresésére, a kompromisszumokra. Ilyenkor az élettér
egésze se meleg, se túl hideg, lehetővé teszi a hidegkedvelő szerveződéseknek az élettér külső
részében a nekik megfelelően hideg, de még kellően tágas terű életáramlást, és egyidejűen
megtartja a melegfúziós szerveződések által kedvelt centralizált szerveződési központot, a
sikeresen és kiemelten, most-már a többség által elfogadottan fejlesztett életcentrumokat. A
harmadik úton, az ionos réteges szerveződési állapotban azonban az egymásba koncentrálódó
rétegek rendszerint ellenkező irányba áramlanak, (keringenek) amelyben a belső feszültség
fokozottan termelődve állandó elvezetést igényel. Ha ez az elvezetődés, az egyes
szerveződések, és az ionos határok lezáródása miatt megnehezül, túl nagy életnyomás alakul
ki, amely a kamaszoknál pattanásokhoz, a Bolygóknál tűzhányók kialakulásához, a
társadalmaknál forradalmak, az egyedeknél pedig szaporodásként ismert feszültség
elvezetődést eredményez. A Vénuszban jelenleg két egymással ellentétes irányban keringő
szerveződés egyesüléséből, két eltérő réteg koncentrálódása folyik, amely magas impulzus
sűrűségű, ionizált állapottal, tartós rekombinációval és száraz életszakasszal jár. A légkörrel
rendelkező bolygók a réteges szerkezetű vizes, aurás ciklusuk elvesztése után, a szaporodás
időszakában ebbe a melegfúziós állapotba fejlődnek, azaz ragyogó aurával rendelkező nőből
terhes anyává erősödnek, hogy azután a rekombináció és az utód megszülése végén a jelenlegi
Mars állapotába és hidegfúziós többségbe kerülve új életciklust kezdhessenek. A Föld a
szaporodási ciklusa kezdetén egy terhességet eredményező időszak felé fejlődik, amelyben
nagy eséllyel újabb hold születése várható. Ez az állapot feltételez egy szaporodásra hajlamot,
és a nagyobb szimmetria felé fejlesztő szaporítóanyag beérkezését, amely üstökös esetén a
melegfúziós időszak (többség) felerősödését, aszteroidaként beérkező neutrálisabb anyag
esetén átmeneti lehűlést, azután a változás élénkülését és rekombináció kialakulását
eredményezi.
A tér és az idő azonban folyamatosan fejlődik, és ami a múltban még egyszerre érkezett be, és
ezzel megváltoztatta az egész szerveződés eredőjét, az a Nap típusú, az eseményt megfelelően
az élőrétegeiben is feldolgozni képes szerveződéseknél már nem biztos, hogy egyidejű nagy
eseményként, hanem a gyorsabb feldolgozó képességgel rendelkező szerveződések által
megélhető, megérthető folyamatként ismerjük meg. A beérkezés közben elgázosodó vendég
már nem okoz akkora környezet változást, és anélkül végzi el a megtermékenyítő feladatát,
hogy a kialakult kevésbé fejlett élet egészét visszabontaná, megsemmisítené.
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A jelen a múlt és a jövő megfelelő keveredéséből fejlődik.
Az idő a változás, a jelen két egymással ellentétes irányú, szélsőséges fejlődés, a hidegfúziós
múlt és a melegfúziós jövő valamilyen arányú jelenné keveredése:
Az életfejlődés és az időfolyó két főága:
A bonyolultság felé fejlődő tömeg és a megértés a múlt állapota felé haladó tudat periodikus megerősödése.
A két eltérő tudatállapot felé fejlődő szerveződési ág, a korai szerveződések nagy
energiaszintű energiasűrítő, centralizáló szerveződési nyár állapotba, és az lehűlő,
összehúzódó, rendezettebbé váló tél állapotba fejlődése. Amikor a tér egy része a szerveződési
nyár túl meleg állapota után kaotizálódik, és a szerveződési ősz állapotba kerülve lebomlik és
szétáramlik, a lokális térrészben csökken az élet, a változás nyomása, amely lehetővé teszi,
hogy a feszültségmenetesebbé váló térrészbe, az ilyen nyugodtabb, hidegebb, kisebb
változássűrűségű állapotot szerető hidegfúziós szerveződések, az élet nyugodtabb környezetét
szeretők azonos irányba, a lehűlő térrész centruma felé áramolva ideálisabb egyetértésbe
szerveződjenek. Ez az összetartó azonos irány elfeledteti az élet szereplőivel a korábbi
sérelmeket, átmenetileg elsimítja az ellentéteket, és a valóságnál ideálisabb élethelyzetet hoz
létre. Bár az élettér idősebb szereplői ismerik az eltérő valóságot, azonban hagyják az
utódaikat ebben az átmeneti állapotban, a környezet által védett tudat korlátolt állapotában
fejlődni, ezért az ilyen térben és időszakban fogant új nemzedékek a valóság racionalitásánál
idealizáltabb élettudattal, a kelleténél optimálisabban indulnak a világnak. Az ilyen nagy
azonosságú, és a környezettől jelentősen elszigetelt védett térben fejlődő életben a keveredés
hiánya miatt a belterjesebb szaporodás gyakoribb, nagyobb a genetikai azonosság, ez miatt
sikeresebb az itt és most fejlődő élet célazonossága, egymástól csak kicsi részben térnek el az
életbe kiáramló kisebb energiaszintű szerveződések. A nagy azonosságban az érzésvilág
erősebben működik, mert nem kell a tudatnak mindent egyeztetni, a helyi problémákat
vidéken egymás között alacsony szinten lerendezik. Ez az időszak a Bölcs kádi időszaka,
amikor az jó és együttérzés még megfelelő békét és együttműködő képességet tud kialakítani.
A tér más részeiben ez alatt kifejlődő ellentétekben tudatra ébredő szerveződéseknek azonban
nem az idealizált, túl védett tér az alap, hanem a sokkal vadabb védetlenebb, harcosabb élettér,
amelyben fogantak és felnőttek. Amikor az ilyen életterekben elhaló, felbomló és abból
kiáramló, szerveződések elhagyják a számukra már túl gyorsan változó tereket, a kisebb
változássűrűségű tágasabb, de kevesebb melegfúziós impulzusa miatt sokkal hidegebb
környezet befogadja az eltávozott lelkek sérülékennyé, túl érzékennyé vált maradványait.
Amely kis részecskék nagyon felbomlottak, és nagyon nagy lendületet kaptak az elhalást és
fogantatást is okozó impulzusban, azok sokszor nem álltak meg az indulatokat lehűtő
környezeti tér átlagos állapotában, hanem a másik szélsőség befolyása alá kerülve a nagyobb
azonosságú hidegfúziós szerveződésekig meg sem álltak.

A nagy azonosságú, lebomlott életek információs energiaszintű maradványát tároló csillagközi tér:

A melegfúziós, időben gyorsabban változó, a szerveződési nyár és őszállapotokba kerülő
térrészek között, egy fenyő típusú érzésvilág fejlődik, amely nem egyszerre, hanem
folyamatosan cserélgeti az alszerveződéseit, a neutrális, gyorsabban áramló leveleit. Ez a tér,
mint a melegfúziós centrumoknak környezetet adó, egymással valamilyen szinten mindig
összefüggő térrész befogadja a túl gyorsan változó túlfűtött terekből kimenekülő életet,
amelyet egy rendezettebb, hidegfúziós életörvénybe szervezve lehetőséget és időt ad a tudat
rendezésére, a megértés kialakulására. Mivel e szerveződési lehetőség az isteni térrel analóg
állapotát már több fejezetben és az előző könyvekben is leírtuk, ezért most már nem kerül
ismétlésre. Aki még mindig nem érti a tér, mint környezet működését, annak ajánlható a
korábbi információk felelevenítése, ha szükséges az előző Aspektus könyvek átolvasása.
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Folytassuk a gondolat menetét az általunk már ismertebbel, az élet bonyolultság felé haladó ágával, a melegfúziós
szerveződési lehetőséggel:

A bonyolultság felé fejlődő tömeg és a tudat periodikus megerősödése.
Amikor a melegfúziós térrészekből kiáramló szerveződések a még kisebb nyomású élettér felé
lendülnek, az éppen impulzusszegény, depressziós terekben a szerveződési tél után magasabb
energiaszintű állapot, tavasz kezd kialakulni. A sokaktól elhagyott, kiürült terekbe igyekvő
első részecskék valószínűen jó információkat küldenek haza az ilyen térrészek számukra
kedvező állapotáról, amely miatt az első fecskéket nemsokára sokan követik. A kiürült terek
kezdenek változtatóképes energiával rendelkező lendületes részecskékkel feltelni, akiket a
korszerű információban lemaradó tudatállapotba kerülő neutrális részecskékből egyre többen
követnek. A messziről és a később indulók, a jó hírekre csak lassabban eszmélők, a
bizalmatlanok, a nagycsaládosok, a korábbi élettérhez, mint környezethez erősebben kötöttek,
a nagyobb anyaggal rendelkezők és a vagyonosak és az erősebben töltöttek, a hitetlenek csak
később tudnak elindulni, és főleg sokkal lassabban haladnak, ami miatt rendszerint csak akkor
érnek a Kánaán földjére, amikor az már nem depressziós, hanem a fellendülés végén tart.
Ilyenkor a kezdetben valóban ideális, a kifelé áramló részecskék és a környezet nagyobb
szereplői által védett állapotú térrész elveszti a védettségét, a kedvezően alacsony
életnyomását, és mire a nagyobb tehetetlenséggel érkezők is odaérnek, más sokszor a
kiteljesedés és a szerveződési nyár felerősödő kaotikus állapotába kerülnek. A korábban
depressziós, tér állapotú életterekben, térrészekben, életszférákban tehát melegfúziós
szerveződési nyár, majd kaotikus ősz alakul ki. A lokális térrész neutronáramlások (felületek)
életlencsékbe bezárt térrészeiben tehát periodikusan egyre magasabb változássűrűség és egyre
nagyobb bonyolultságú, időben felgyorsuló élet alakul ki. A későn ébredő beáramló tömeg
egyrészt későn értesül a korábbi Kánaán elromlásáról, másodszor a nagyobb tömeg miatt a
tudati állapotában és a lendületében is sokkal nehezebben tud változni, ezért a tehetetlenségi
jellemző, eredő nagyon rosszá válik. Ez mind a kicsi tömegű, de ehhez képest túl nagy
lendületű, mind a sokkal nagyobb tömege és a már sokfélesége miatt sokkal nehezebben döntő
ezért a haladási irányát csak lassan módosítani képes szerveződéseknél azzal a
következménnyel jár, hogy nem tudnak idejében megállni, visszafordulni, és rendszerint
túllendülnek a célon. Az élet tehetetlensége a tömegállapot növekedése, a megosztódás és a túl
neutrális, túl nagy lendület felé nő. Ha a volt hidegfúziós térbe túl sok részecske áramlik,
akkor azok szükségszerű torlódásokba és összetűzésbe kerülnek egymással a térrész
központjában, amely miatt melegfúziós differenciáló állapot alakul ki, amely miatt a lokális
térállapotok periodikusan megváltoznak, a depressziós tél állapotokból kompressziós
melegfúziós életövezetű nyár és lebomló ősz állapotba alakulnak át.
A periodikusság kiszámítható, megérthető és a közös szerveződésben résztvevő tömeg
nagyságától, fejlettségétől és a tudati tehetetlenségétől is függő. Amikor a lokális térrész az
életcella a környezet befelé áramlása miatt a nyár állapotba fejlődik a térrészben szerveződő
életek ennek a hatása alá kerülve a melegfúziós, centralizáló, differenciáltan fejlesztő tudat
hatása, tudati meggyőződése felé erősödik. Amikor a szerveződési ősz és az időben növekvő
kaotizmus miatt a szét és kiáramlás felerősödik, akkor a centralizáló tudati meggyőződés
csökken, és helyette a több szeretet és az együttműködés igénye, a lélek szerepe felerősödik.
Ilyenkor a külső térben, a környezetben, az egymásra figyelés, az élettér közös védelmének az
igénye, az együttműködés igénye, az együttérzés igénye felerősödik, és a lokális élet eltérő
szerveződési megoldást, más áramlási célt választ, ettől kezdve eltérő életcél felé fejlődik.
Ilyenkor felerősödik az érzés, a nagyobb azonosság igénye, az együttműködés és a közös
életáramlás igénye, amely az életet a melegfúziós megoldástól elterelve a nagyobb szimmetria
állapota felé segíti.
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Az együttműködés felé fejlődő lélek periodikus megerősödése.
Amikor az élet a már kaotikussá váló lokális térrészekben elromlik, az együttműködési igény
felerősödik. A melegfúziós állapotban a sok impulzusban elporladó, elgázosodó élettér sokkal
porosabbá, válik, az impulzusokban a tudatukban előre, de az energiaszintjükben és a kötési
energiáikban visszafelé fejlődő részecskék pedig a sokféle ütközéstől egyre töltöttebbé, és
indulatosabbá válnak. Ez megnöveli a kiáramlást, amely egyrészt csökkenti a befelé áramlók
tömegét, lendületét, másrészt átmenetileg védettebbé teszi a kifelé áramlók által is fékezett,
rendezett irányúvá váló lokális térrészt. Az elhagyott hazában, szerveződésben egyre
lassabban változó, nyugodtabb élettér alakul ki, amelyben az idő rohanása csökken, és az
együttműködési igény az otthon (és élve) maradtakban feléled. A melegfúziós kompressziós
időszak elmúlásával, az ősz elmúlásával a nyugalom és a béke felértékelődik, átmeneti
konszolidáció, egyenletesen változó nyugodt tél állapot alakul ki. Az élettérben kevesebb
impulzus alakul ki, amely miatt az lehűl, és a térfogatában összehúzódva a nagyobb
hidegsűrűség felé fejlődik. A hideg friss részecskéket tartalmazó levegő, légkör, aura
leereszkedik a nagyobb változássűrűségében elszigetelődő talajra, és a hideg rendezett,
mérsékleten változó életbe sűrítődik. A mezőkben és az élőrétegekben a neutrális többség
akarata győz, és a fejlődés a kisebb változássűrűséggel járó, kevesebb és mérsékeltebb
differenciálódást eredményező hidegfúziós együttáramlás, a sikeresebb együttélés, a békésebb
együttműködés felé erősödik.
Ha a tudat elromlik, a lélek és az együttműködés megerősödik.
Az élőrendszer, az élettér, az organizációk ritmusát, a szaporodásuk határozza meg. A
szaporodást azonban az évszakok váltakozása, a biológiai ritmus váltakozása diktálja. A
biológiai ritmust pedig hol a múlt, hol a jövő felerősödése, és az élettér gyorsabb, vagy
lassabb, azaz a többség által a tudattal is követhető, megérthető lineáris változás, vagy a
nemlineárisra gyorsuló kaotikus változás lehetősége határozza meg. A térben és időben
keringő, bolyongó szerveződésekre a belsejükben fejlődő alszerveződések és a leendő utódok,
a kicsi energiaszintjük ellenére is a jövőt meghatározó, befolyásoló mikrokozmosz nagyon
erős befolyással vannak, miként a külső környezetben a közelben változó más szerveződések
erős befolyást gyakorolnak rá. A befolyást a hatóerő (az energiaszint) és a távolság határozza
meg, de ezen belül az azonosság számít. Ez miatt a közel fejlődő testvérek (a közeli jelen
befolyása) és a saját gyermekek (a saját élettérben fejlődő jövő befolyása) nagyon erős, de a
közeli felmenői, nagy azonosságú rokonok, a már nagyobbrészt a múlt állapotában lévő
nagybácsik, nagynénik befolyása is nagyon meghatározó. A legerősebb befolyással a
közvetlen elődök rendelkeznek, amelynek a védőkörzetén, auráján belül fejlődik a szervezet,
amely a közelségével és az azonosságával is jelentős meghatározó, dominánsként gyakorolja
az utódaira a befolyását. Amikor a térben bolyongó szervezet a felmenők valamelyik
határfelületét metszi, az abban áramló információs részecskék irányától és céljától is függően,
megerősítésben, vagy az akaratát gyengítő információs energiaszintű hatásokban részesedik.
Az egyik legnagyobb életritmus szabályozó mechanizmust a múlt működteti, amelynek az
időben és térben táguló, jóval korábban, a múltban keletkezett, de azóta jelentősen kitágult
életbuborékait, és ezen a neutrális határfelületeken áramló néhai felmenők már neutrális
részecskéinek az életpályáit keresztezik, az utódokat is tartalmazó, időben változó fiatalabb
mezők, és szerveződések. A határfelületeken áthaladás a múlt által meghatározott életprogram
egyik összetevőjeként befolyásolja a jelent és a jövő fejlődését. Ha a fiatal utód határozott,
céltudatos, akkor ezek a belső mikrokozmoszban lévő erőviszonyok egyértelműek, valamelyik
előd hatása nagyon domináns, amely meghatározza az utód cselekedeteit, döntéseit és
reakcióit. A térben haladás kor azonban a külső térbe kiáramló saját részecskék rendszeresen
felmenői határfelületekhez érkeznek, amelyben a fejletségük, akaratuk és állapotuktól függően
erő és hatásegyensúlyba kerülnek a környezeti határfelületeket fenntartó idős
szerveződéseknek a határfelületein kötelességszerűen tovább áramló neutrális részecskékkel.
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Ha ekkor határozatlanság és megtorpanás alakul ki, a felmenői, vagy környezeti mező
határfelületén áramló, már lélekszintre elporladt, de az utóddokkal kölcsönható-képes
részecskék irány és célmutatása elég lehet a harmadik út, a kiút megmutatására, a helyes
életútra terelésre. Ha a radiális fejlődést erőltető tudat elbizonytalanodik, erő, lendület és
hatásegyensúlyba kerül a külső térből befelé áramló részecskékkel, akkor a kicsi energiaszintű
lélek szerepe, útmutatása, az információs hatás, a tanács a késztetés felértékelődik.
A kezdet helye és időpontja minden szerveződésnek egy átlagos szimmetriafelületet
eredményez, amely a saját origóját és keletkezési szimmetriáját jelenti. A fogantatás majdnem
mindig magas szimmetriájú élethelyzetet alakít ki, amelyben az anyai és az apai, a környezeti
erők relatív tér és hatásegyensúlyba kerülnek, amikor a múltban keletkezett valamely felmenői
hatások is egymással egyensúlyba kerülnek. Ez az átmeneti határozatlanság, tétovázás ilyenkor
vagy elhalást, a különbség megszűnését eredményezi, vagy egy új életet elindító hidegfúziós
neutron, vagy és egy melegfúziós, erősen töltött részecske sokszoros perdületével megszünteti
az egyenlőséget, a határozatlanságot, és eldönti a merre, hogyan tovább kérdését. Amikor a
melegfúziós fejlődés, befolyás véget ér, és a tudat a lendületben kompenzálva
elbizonytalanodik, a tudatra alapozott együttműködés hatékonysága, eredője is elromlik. Ha
ilyenkor a már bizonytalan szerveződést annak a határfelületén áthatoló neutrális
részecskecsoport új lendülettel, vagy egy erősen töltött üstökös részecske nagyobb perdülettel
tölti fel, akkor a különbség és ezzel az életáramlás ismét felerősödik, és a szerveződés az
erősebben töltött melegfúziós állapot, vagy a gyorsabb részecskékkel töltött hidegfúziós
állapot felé eltolódik, azaz a szimmetriától, a kialakult határozatlanságtól is eltolódik. Ha a
neutrális részecskék férfias lendülettel beékező tömege az életet az azonosság növekedése, és
az egymással megegyező irány, a közös életcél felé haladó együttműködés felé viszi el, a
környezettel keveredés egy ideig csökken a térrész egy életcellába záródva némileg
elszigetelődik, és az életcellába átszerveződő részecskék közössége a nagyobb azonosság, a
sikeresebb együttműködés felé, és a nagyobb életszimmetria felé fejlődik.
Az élet kezdetekor tehát az egyensúlyba és szimmetriába, ezzel határozatlanságba kerülő élet
elfáradó élet rugója, a különbség rugója mindig felhúzódik, és ennek a lecsengéséig az élet a
továbbiakban a szimmetria visszanyerése felé fejlődik.
Az életlánc együttműködő életpiramisba épülése:
Az élet a múlt és a jövő, a lassan változó korábbi energia és a gyorsan változó jövőbeni
energia megfelelő arányú sokdimenziós keveredéséből fejlődik.
Az a helyzetet kell megérteni, hogy az impulzusban felhúzódó élet, két eltérő életágra válva
ettől kezdve ellenkező irányba, ellenkező tudati állapot felé fejlődik. Míg az egyik része a
makrokozmoszt, a múltat megcélozva a kisebb ellenállású, látszólag szabadabb tér felé
áramlik, az impulzusban másfelé, a mikrokozmoszokba befelé elrugaszkodó, a jövő állapotába
fejlődő életcélt, életáramlási irányt választ. Amíg az kifelé szállók tudati állapota a
látszólagosan elnyert nagy szabadság és az illúziók, a környezet szeretettel tárt karokkal váró
szeretete felé fejlődik, addig a másik ág a harcos vad világ, a nagyon gyorsan változó jövőbeni
élet felé halad. A differenciáltság állapota azonban véges, és a közös élettérbe és
együttműködésbe visszaérkezők egy idő után már jelentősen eltérő személyiséggel, de
megosztják és megbeszélik egymással a tapasztalataikat. Az élet megtanult különbséget tenni,
és az átlagos élet helyett a jót magának kiválogatva a különbséget megtartva, növelve a
hasonlóan gondolkodókkal tömegben növekvő együttműködésbe szerveződni.
A korábban bemutatott számú ábrán jól látható a kisebb energiaszintű haploid egyedek
nagyobb energiaszintű családba épülése, amely a különbséget egyre hatékonyabban meg tudta
tartani, fokozni. A tömegbe épüléssel, az lokális élettér sűrűségének, és változássűrűségének a
növelésével, a bonyolultság időben növekedésével az életterek egyre nehezebben megérthető,
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energiavesztés nélkül egyre nehezebben áthatolható, nagy sűrűségben változó olyan
életterekké alakultak, amelyekbe beáramló, kíváncsi neutrális, vagy töltött részecskék már
nem tudtak a saját korábbi céljaik felé megváltozás nélkül továbbhaladni. A túlfejlett és túl
gyorsan változó szabályokkal telített környezetben mindig eltérítette valami hatás, részecske,
változás a határozott cél felé áramló neutrális részecskéket, akiknek az eltérítő impulzusokban
egyre fogyott a kezdeti energiájuk, és az üvegháztartásként, családalapításként ismert
lendületvesztés miatt már nem volt erejük az őket és energiájukat, a fiatalságukat elnyelő,
egyre pokolian változó élettérből elmenekülni. A közös tömeg folyton nőt, és a változás
sűrűség a megértés kialakulásánál gyorsabban növekedett. Ez kaotikus, erősen differenciáló
időszakokat hozott létre, amely a változás redukálását, a megértés a tudat és az érzés
felzárkóztatását igényelte. A melegfúziós, vagy a hidegfúziós állapot felé nagyon eltolódott
szerveződések szükségük volt a szimmetriavesztést mérséklő ellenhatásokra, a másik irányba
fejlődött társaik külső térben megszerzett tudására, hogy az élet fejlődése az átlagos állapot és
a nagyobb szimmetria közelében maradhasson. Ezt az állapotot az eltérő térben, eltérő
tudatállapot felé fejlődő, szerveződések párkapcsolatba épülésével, a szimmetriavesztés, vagy
a túl nagy határozatlanság redukálásával, közös szerveződésbe épüléssel érték el.
Az eltérő irányba fejlődő egymáshoz viszonyítva férfivé és nővé, melegfúziós nyárrá és
hidegfúziós téllé fejlődő élet periodikus kapcsolatba, együttműködésbe lép egymással, amikor
az eltérő tömeg külön fejlődő haploid állapotát, együttfejlődő diploid állapotba, az
energiaszintjében és a bonyolultságában is növekvő közös életpiramisba építi.
A táguló terű nyárnak és az időben összehúzódó terű télnek szüksége van egymásra, amely
lehetővé teheti mindkettőjük energiacseréjét, a feszültségek, a többletek kompenzálódását,
kiegyenlítését, és ezzel a feszültség, a kialakuló különbségnek a környezet alapos
megváltoztatása nélküli egyre kisebb térbe redukálását. Az élet megtanult az ősrobbanások
helyett, kisebb térre kiterjedő eltolódó ritmusokban a feszültségben kiegyenlítődni, egymás
leeresztő óráját periodikusan időben felhúzni. Ebből az eseményből azonban a kapcsolatba
lépett párt attól kezdve egy életre összeragasztó vegyes összetételű, tavaszba ébredő utódok
keletkeztek.
A Gluon, a szülői érzés, az azonosság, a szeretet ragasztója:
A fiatalság az élet tavaszával és nagy együttműködő képességgel kezdődik. A fiatal élet, az
elődi életciklus teléből, az élettermelésre alkalmatlanná válás miatt lebomló idősebb szerveződések,
kisebb energiaszintű, de változó és változtató-képeséggel rendelkező, az utódokba áttelepülő,
továbbélő alszerveződések szimmetriasértő energiájából fakad. Ha az öreg élettér, szerveződés
a környezettel visszavonhatatlan szimmetriába, az élethez szükséges különbség elvesztésébe
kerül, akkor a szerveződés egésze elhal, felbomlik, a különbség megerősödése nélkül a
környezet részévé válik. Ha azonban a szerveződésben még kellő különbséget létrehozni,
fenntartani képes alszerveződések, kisebb energiaszintű, még kellően életképes szerveződések
találhatók, azok nem szükségszerűen halnak el a számukra addig életteret, környezetet adó
nagyobb energiaszintű, összetettebb lény lehalásakor. A kellő önellátással rendelkező,
komplexebb, életképes, és még elég különbség képzéssel, életerővel (vitalitással) rendelkező
részecskék ilyenkor elhagyhatják az addigi életteret, és átköltözhetnek a velük még kellően
nagy azonosságú más szerveződésekbe, vagy az elhaláskor felbomló előd legnagyobb
azonosságú, életképes saját életcellát kitöltő, fenntartó utódjába. A lehetőség nemcsak az
időben az általunk megismert időirány lehetősége felé adott, mert az átköltözés lehetősége
egyéb megoldás, közeli hozzátartozó, vagy utód hiánya esetén a közben a jövő állapotába
fejlődött (vagy a múlt állapotába konzerválódott) szülői térbe is lehetséges.
Az élettér elhagyására a legnagyobb esélye azoknak a nemi hormonoknak, a nemi örökítő
anyagokba differenciálódott haploid elit részecskéknek van, akik a korábban megszerzett
genetikai ismeretet, az elődök tudását magukkal átexportálják a jövőbe. A DNS ként ismert
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örökítő anyag, az ilyen, önzőnek titulált részecskékbe rögzült egyedi, de leginkább komplex
tudás ösztönös, de összefüggő komplex alaptudásként átkerül e részecskékkel az elődöket
elhagyva eltérő mikrokozmoszba épülő utódokba. Ez nemcsak az emberi szinten történik
hasonló, analóg módon, hanem a természet nagyobb része ezt a módszert használja, amikor
elég erős és kellő energiaszinttel a jövőbe fektethető energiafelesleggel rendelkezik. Ilyenkor a
szülői domináns életmintától eltérő elképzeléssel rendelkező komplex részecskék, megérezve
az idő szavát, a nemi hormonok lehetőségét szervezkedésbe kezdenek, és életversenyben a
szülői párt képező másik szerveződés analóg részecskéit tartalmazó élettere felé tartanak.
Először a finomabbra elporlasztott melegfúziós részecskék ferromon felhője értesíti a
hidegfúziós férfias szerveződésben kialakult elit részecskéket, hogy várják őket, amely az
emberi szerveződéseknél, de a bolygóknál és a csillagoknál is a szerveződési tér
peremvidékére, az aurán kívülre kijuttatott hormonokba zárt üzenetet szállítja. Ez az inger, a
fúzió lehetőségére felhívásként aktiválja a férfias részecskéket, és nagyobb életnyomást,
szerveződési nyarat, illetve lendületes kiáramlást alakít ki a nemi szervekben. A természetben
kialakult határrétegeken belül megtörténik az együttműködésre fogékony részecskék új közös
életteret utódot létrehozó vegyülése. Az élettér építéséhez szükséges tudást, és az élettér
vezetőségét az átörökített információt szállító részecskék adják, akik éppen a szerveződési
életciklus-váltás elfolyósodási szakaszában, az életbe keveredéshez, a vegyüléshez a
legalkalmasabb átlagos fejlettségű állapotban vannak. A hidegből felengedő hidegfúziós
részecskék ilyenkor képesek elnyelni a melegfúziós részecskék feszültség többletét, és az
energia a külső rendszerek helyett a kialakuló friss szerveződésben a résztvevők között
áramlik, elindul a szerveződés belső órája. Az élettér alapítók olyan egymással sikeresen
együttműködő törzsekbe, dinasztia alapító családokba épülnek, amelyek viszonylag nagy
azonosságú leszármazottaik képesek egymással sok generáción át úgy vegyülni, hogy közben
a közben megszülető, kifejlődő utódaikkal a szervezeti dominanciát, az élettér rendjét sokáig
meghatározhatják. A dinasztia alapító családok nagyon sikeres, egymást támogató, nagyobb
azonosságú elődök sikeres párkapcsolata, életmintája alapján sok generáción át analóg módon
fejlődik, a szokásjogok, az ismeretek apákról, fiúkra, anyákról gyermekeikre szállnak. A
család és az új szerveződés kötődését azok a nagy azonosságú érzelmi szálak keltik, amelyek
az elődökből az utódokba átkerülő, átépülő részecskék által épített, áttelepülésre alkalmas
közlekedési pályán, a DNS szálban, információs folyamon egymásba fonódnak. Ezek a szálak
az azonosság és a folytonosság szálai, a szeretet szálai, amelyek az érzés információkat
anyáktól apáktól az utódok felé és viszont közvetítik. A DNS spirál két szála az anyai és az
apai részecskék utódok felé haladó közlekedési útja, pályája, az angyali lélek részecskék által
vezetett már nagyobb töltéssel rendelkező, kapcsolatba, életpiramisba épülni képes kis
szerveződések harmadik útja, az élet útja. Ezek az utak, az érzelem és az azonosság szálaiként
összekötik a szülőket az utódokkal, kerüljenek azok a mindenség bármely részére, szegletébe,
e szálak nem szakadnak el, és ha megöregedtünk, egyre nagyobb erővel húznak vissza a
kezdet terébe. Az utódokba áttelepülő részecskék a fehérje, a molekuláris és az atomi, az
elektron szint alatt, a nanoméretű és energiaszintű életszinten keverednek, vegyülnek
egymással, és a szülőket összekötik a minden energiaszinten kialakuló érzelmi szálakkal, az
akár gluonnak is nevezhető legnagyobb azonosság, az anya és gyermekét folytonosan
összekötő szeretet szálaival.
A kezdet teréből már kifelé haladó, tapasztalattal rendelkező de ellenkező irányban áramló,
ellenkező nemű szerveződések időnként a térben és időben találkoznak, és genetikai
információt cserélve erős kölcsönhatásba kerülnek egymással. A szerveződések genetikai
információit szállító részecskék és leszármazóik között az azonosság és az egymást sikeresen
kiegészítő másság megfelelő arányainak a megérzése esetén érzelem támad. Az érzelmeket a
szerveződések közötti, a konkurenciát nem jelentő az azonosságok keltik, az azonos áramlási irány,
az azonos cél felé, az életbe vágyás, a közös élmények átélése, a megbecsülés és a szeretet, a
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tapasztalatszerzés igénye. A társulások és a párkapcsolatok megváltoztatják a résztvevők
eredeti áramlási irányát, és a mezők fejlett központjait összekötő radiális irányához képest
keresztirányba eltérülve lamináris áramlásba, az adott élőrétegben kerületi irányú áramlásra,
az életben bolyongásra ítéltetnek. Az életáramlás az időben gyorsabban változó mezőkbe
befelé, és az onnan már tapasztalattal kifelé áramlók egymást a radiális szabálytalan
életáramlásban történő megfékezése, közös eltérő vegyületű életbe terelődése, amelyben
sokszor egy életre szóló együttműködések köttetnek. A közös szerveződésbe kerülő mezők
részecskéi egy életre szóló együttműködésre összekeverednek, és amíg hatékonyan tudnak
alacsonyabb energiaszintű, az entrópiát ellensúlyozó, a rendezettséget növelni képes életeket
nemzeni, a nagyobb szerveződésben az együttélés rendje és szervezettsége megmarad. Az
életnek, vagy a közös szerveződésnek akkor lesz vége, amikor vagy az azonosság túlságosan
megnő, és ezért elégtelenné válik a gerjesztés, vagy ha túlságosan hamar lejátszódik az
életciklus, és elégtelen érzelmi kötődés hiányában a résztvevők elidegenednek egymástól. A
szerveződések belsejében fejlődő mikrokozmoszban, a belső keringési életrendszerben ezek a
szabályok befolyásolják az élet hosszára szóló együttműködést. Ezen kívül van egy ezzel a
hatásában párhuzamos, de ellentétes irányú külső keringési rendszer is, a Makrokozmosz,
amely azonos mértékben, de sokszor ellenkező irányultsággal befolyásolja az élet lehetőségét.
Míg a belső keringési rendszerben élő, kisebb energiaszintű, utódoknak, leszármazóknak
tekinthető alszerveződések a háborítatlan időszakban a nagyobb azonosság, vagy a másság
felé fejlődnek, addig a nekik megfelelő életfeltételeket biztosító környezetet a felmenői, külső
keringési rendszer változatja meg. Ez külső szelekciót hoz létre, az alkalmasság és a túlélés
szelekcióját, a Darwin által felismert evolúciós kiválasztódás, az életverseny szelekcióját.
A tavasz-nyár és ősz-tél életciklusokban változó szerveződésekben nemcsak a belső és a
nekünk közvetlen környezetet adó körülmények változnak, hanem körülöttük is periodikusan,
bár ritkábban, de ekkor erősebben változik a tágabb környezet.
Ha sikeres az együttműködés és hatékony az életenergia rendezettséget növelő lehetősége, a
környezet rendezetté válik, az idő ritmusa csökken, béke, konszolidáció és épülő környezet
alakul ki. Ilyenkor van elég idő az élet szépségét kiélvezni, és valóban szép az élet. Ha
megfelelő arányú a fejlett, tapasztalt, és a fiatal, de dinamikus élet keveredése, és elégséges, de
nem túl gyors a fejlődés, az életfolyó lineárisan folyik, a szerveződések tudásban, energiában,
vagyonban, érzelemben és anyagiakban egyaránt gyarapodnak. Az ilyen életidőszakban
szerveződési tavasz van, amely a kiteljesedő nyárba fordul. A békés nyugodt időszak azonban
rendszerint túlnépesedéshez, az együttélési feszültség növekedéshez, az Isten és a Természet
által adott energiakészletek, a tápláléklánc és az energia készlet túl gyors feléléséhez vezet. A
készletek felélése, a környezet elszennyezése a fogyasztható táplálékban energiahiányt vált ki,
amely megváltoztatja a lineáris evolúciót. Ha az energia csökken, és egyre többfelé kell
elosztani, ugyanannyi idő alatt egyre többet kell dolgozni, energiát gyűjteni. Ilyenkor a napi
életciklusból mind nagyobb részt vesz ki a megélhetésért folyó küzdelem, a napi szabadidő
csökken, az élet felgyorsul, és a változás nem lineárissá, kiszámíthatatlanul túl gyorssá válik.
A szerveződési őszben az élet feszültséggel telik fel, a természet gyümölcsei beérnek, és a
differenciálódó szerveződésekben az azonosság mássággá alakul. A keményítő és a fehérje
szénhidráttá, cukorrá alakul, a gyümölcs megérik, fogyaszthatóan felkínálja magát a
tápláléklánc nagyobb energiaszintű szereplőinek.
A környezetváltozás szerepe, a szelekció felgyorsítása, az élettermelésre és együttműködésre
alkalmatlan szerveződések kiválogatása. Ilyenkor makroevolúció következik be, és arat a
kaszás, az élet olcsóvá válik. Amit nem tesz meg a Természet, az Isten kegyelme, azt megteszi
helyette az ember farkasává váló ember. Az ember az embernek esik, forradalmak és háborúk
törnek ki, és a túlnépesedés feszültségét az életgyümölcs ritkításával oldják. A háború azonban
nem válogat, nemcsak az alkalmatlant és az öreget szelektálja, hanem az életerőst, az anyát és
gyermekét is veszélyezteti. A háborús szelekció is a természet találmánya, amely azonban
azóta bölcsebb és igazságosabb differenciáló megoldásokat alakított ki.
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A sokszintű élet és a differenciálódás túlfejlődése.
A kezdet origó pontjában foganva, tehát kétfelé lehet az impulzus társról elrugaszkodni. Vagy
befelé a mikrokozmosz túl gyorsan változó jövőbeni rejtelmei, vagy a külső élettér, a
makrokozmosz tágas térben időben sokkal lassabban változó nagyvilág felé.
A befelé, az egyediség felé fejlődés felé haladó részecskék tehát áthatolva a nagyobb sűrűségű
fejlettebb rétegeken, mezőkön, szembe találkoztak az ellenirányból áramlókkal, és rajtuk
lendületet vesztve, visszaterelődve az általuk már el nem érhető, túl nagy változássűrűségű
mezőkből, a kifelé áramlásuk közben találkoztak az ellenirányból a nagyobb változássűrűségű
élőrétegekben kialakult fejlődés felé haladó, ezt az utat és sorsot még meg nem járt fiatalabb
részecskékkel. Az időben változó anyagból, időben változó részecskefelhők alakultak ki,
amely csomósodás, az azonosság és a korábban azonos irányba indult nagy azonosságúak
utolérésének a következménye, lehetősége. A gyorsabban változó térrészekbe áramlást
korábban kezdő, előbb fogant, szerveződött, született idősebb részecskeszerveződések
hamarosan szembekerültek ezt a fejlődési utat, a Tao útját már megjárt, idősebb
szerveződésekkel, amelyekből konfliktusok, célellentétek, érdekellentétek alakultak ki.
Az életáramlás időbeli eltolódása miatt, amely életszakasz az életbe befelé haladóknak a
tavaszt és az életciklus elejét jelenti, az az életből kifelé haladóknak az őszt és az elmúlás, a
lebomlás fenyegetettségét. Ez azt jelenti, hogy amíg a fiatal, és még tapasztalatlan
szerveződések befelé haladnak az anyagi életbe, a tömegbe épülés felé, és rendezetlenséget
keltve a tapasztalatszerzés elején járnak, addig a velük szemben az életből kifelé áramló
részecskék már sok tapasztalattal rendelkeznek arról, hogy az anyagi élethez vezető lét, az
együttműködés elromlása után mivé fajulhat. Ha szabad áramlás lenne a mindenségben, akkor
az életbe befelé áramló, még sok érzéssel rendelkező fiatalok a tudat fékezése nélkül
folyamatosan heves összetűzésbe kerülnének egymással, és az időben tartósan változó
élőmezők csak folyamatosan pulzáló novaszerű, rövid életű szerveződéseket hoznának létre.
Az életbe befelé haladó, az élőtömegben és a részecskékben sűrűsödő szerveződések téridőbeli
tömegeloszlása azonban sokban analóg az életből kifelé haladó, az élőtömegben ritkuló
szerveződésekkel, amely kölcsönhatási lehetőséget és kellő fogékonyságot biztosít a két eltérő
fejlődés (irány) felé haladó szerveződési rendszer között. Az ellentétes irányba áramló
szerveződések az élet és a tér, azaz valamelyik nagyobb élőrendszer (szerveződési szint)
torlódást eredményező határfelületén fogékony kölcsönhatásba kerülnek egymással, és a
rendszerekben lévő még lendületes, a perdületre is fogékony alrészecskék összekeverednek.
Az ellentétes forgásirányú (más nemű), másfelé haladó, eltérő töltésű utódaik között, az ő
alrészecskéik azonos cél felé haladása (fejlődése) miatt hidegfúziós kötődés, érzelmi
kapcsolat, szerelem, majd vegyi kapcsolat, több fraktálszint (életszint) mélységben történő
genetikai keveredés, fúzió, együttműködés alakul ki. Míg a hidegfúziós kezdeti kötődést, az
érzéseket közvetítő, kisebb energiaszintű, de nagyobb számbeli tömegű részecskék
áramlásirányú, azaz áramlási dimenzióban azonos, analóg kapcsolatai biztosítják, addig a
közös áramlásban történő keveredésben kialakult érzelmi kötődések, genetikai keveredésű,
vegyes összetételű utódok nemzéséhez vezetnek. Az utódokon keresztül kialakuló vegyi
(genetikai) kötődés mélyebb, nehezebben elválasztható, egy életre szólóan, a genetikai
azonosság szálán, rokonságként tartósan összeköti a nagyobb energiaszintű, csak átmenetileg
érintkező elődként ismert szerveződéseket.
Kialakult a változás és a természet rendje, az idő és a fejlődés rendje, az élet valósága. Az élet
története kerek, bár igen bonyolult és sok részlettel kiegészíthető a jelenig tisztán végiglátható.
A hasonló analóg fejlődések törvényszerűségeinek a megismerésével, megértésével az élet
története megismerhető, kiismerhető, és nemcsak megérthető, hanem az elromló változás
minősége is javítható!
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Ha jó az élet hatásfoka, ha megfelelő az életáramlás és az életenergia elosztása, az élet lineáris,
kiszámítható, egyenletes és jó minőségű. Ha egy időben változó részecskékből szerveződő
mező túlnépesedik, ha túl nagy lesz a keveredés és a változás sűrűség, és az életáramlás, az
élet szervezettsége, organizációja elromlik, az élettermelés és az energia elosztás hatásfoka is
elromlik. Ilyenkor a rosszul szervezett, vagy szabályozatlanul változó terek életminősége
elromlik, az élet kaotikussá, a változás nemlineárissá válik, és az élet megértve az elmúlást a
tudat átmentése érdekében a jövőbe fejlesztve, túldifferenciálódva polarizálódik. A kisebb
életnyomású mezőkbe befelé áramló, még kevés élettapasztalattal rendelkezők több és jobb
minőségű változásra, fejlődésre vágynak, míg e fejlődés eredményét, következményét már
ismerők, a Tao útját és a káosz iskoláját már megjárt tapasztaltabb és kiégett idősebbek,
nagyobb együttműködésre, több érzelemre és szeretetre, de nyugalomra is vágynak.
A befelé áramlások természetes következménye, hogy a túlnépesedő mezőkből a kifelé
áramlás, az anyagcsere a rotáció, az élet körforgása is felerősödött. Az időben és életfázisban
eltolt szemben áramlás miatt kialakult a generációs ellentét, és az életút eseményeire, az élet
tapasztalataira alapuló ismeretbővülés, a tudatfejlődés eltérő lehetősége. A tudatban sikeresen
fejlődők egyre tapasztaltabbak lettek, egyre sikeresebben védték ki a környezeti változásokat,
ciklustúlélőkké, majd évelőkké váltak. Az egyediség megőrzésében túlságosan és mindenáron
sikeressé váló szerveződések azonban egy idő után elfelejtettek együttműködni, elfelejtették az
élet alapvető célját, az egyensúlyban történő változást és az együttfejlődés együttműködési
kötelezettségét. Az életnek a célja pedig a nem túl gyors, és a nem túl lassú, a változatosan
fejlődő élet, amelyben a kiszámíthatóságot, az életet nem nagyon lerontó váratlan
események, és meglepetések is tarkítják. Az élet, ha kellően kiszámítható, élményekkel,
szépséggel és örömmel telítődik, és ha az örömök és a szépségek, az életélmények
megéléséhez, megértéséhez van elég idő, lineárisan fejlődik. Más a helyzet, ha az élet
egészséges rotációja elromlik, ha az életáramlás, az életbe keveredés egyenlőtlenné, túl naggyá
vagy elégtelenné válik.
Ha egy élőmező, élettér túlnépesedik, az élet szervezetlenné válik, a káosz felerősödik, és az
élet ilyenkor nem az egyediség és a nagyobb összetettség, hanem a nagyobb bonyolultság és
az elvirágzás felé, majd visszafejlődik. Az életterek és az élőrendszer fejlődése nem töretlen,
nem folytonos és nem mindig lineáris. Ha a rendezetlen tömegáramlás és az impulzus sűrűség
túlságosan megnő, az időegységre jutó változás felerősödik, de az élet életet és energiát,
rendezettséget termelő hatásfoka ilyenkor elromlik. Az élet periodikusságához tartozik, hogy
amikor a kaotikussá váló szervezetlenség és visszafejlődés miatt, több az élet leépülése, mint
az azonos időszakra jutó összeépülés, az élet jósági eredője csökken, és az életminőség, az élet
egésze, egészsége elromlik. Ez általános elégedetlenséghez vezet az élőrendszerben, mert a
visszafejlődő szerveződésekben erősödik a differenciálódás, nő az elosztás aránytalansága és a
feszültség. A szegény még jobban elszegényedik, és jogfosztottságában nincstelenné válva
nazarobinná, öntörvényűvé válik. Ez azonban nem ok, hanem következmény, a
túldifferenciálódás, a törvények elromlása és a túl rossz elosztás következménye. Ilyenkor az
általános romlást, az elhaló élettér felbomlását megelőzi kevesek harácsa, túlzott gyűjtése, és
az együttélési törvények erősek általi deformálása, az eltérően is értelmezhető, sokak által
eltorzított jogrendszer szabályainak az egyoldalú megszegése. A szegények törvényen kívül
kerülése, a kialakuló törvénytelenség, az egyenlő és igazságosabb elosztásokat, arányokat nem
megtartó törvények romlásának a következménye. Ez az, amiért Robin Hood, a fejlett tudatú
vezetőképes szerveződés cselekvése az érzését követve kényszerű igazságtevésébe torkol, amelytől az
elnyomott, űzött vaddá, terroristává, törvényszegővé és a rossz törvényeket már el nem fogadó
áthágóvá válik. Az elromló élethelyzet túl sok feszültséget termel, amely végül kikényszeríti a

változást, az élettér változását, az érzéseik szerint élő angyalok lázadását, forradalmát. Ez
ugyanaz a forradalom, amely egykor egy korábbi elromlott életperiódus után kikényszerítette a
soros ősrobbanást, amely jobb életfejlődési lehetőséget biztosító új tér és idő, új Istenős, az
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atya után a fiú, az utódtér kialakulásához vezetett. Az ilyen esemény kisebb energiaszinten
nem ritka a mindenségben, amely egy nagyobb energiaszintű új élettér, egy új szerveződés
fogantatásához és megszületéséhez vezet. Ilyen analóg eseményben fogannak az emberi
teremtmények, és ilyen analóg eseményben fogannak a nálunk sokkal kisebb, és a sokkal
nagyobb részecsketömeget közös életrendszerben együttműködésben tartó
csillagszerveződések holdakként megszülető, bolygókként felnövő fiatal teremtményei. E
nagy tömegű élő részecskét közös együttműködésben tartó szerveződések, hasonló analóg
életteret biztosítanak, a nálunk is sokkal kisebb, szintén sokmilliárd részecskéből szerveződő
kisebb energiaszintű alszerveződéseknek.
Amikor egy szerveződés túlszervezetté, túlfejletté, a környezetet súlyosan kihasználóvá válik,
az élet és a vele együttműködő környezet együttműködése elromlik. Ilyen élethelyzet alakul ki
minden hegemónia kialakulásakor, a diktatúrákat megelőző fejlődési élet állapot létrejöttekor.
A rosszá váló sorsban az élet, életet termelő, megtartó hatásfoka leromlik, a bonyolultság nem
épül, hanem foszlik, romlik, a javak és a környezet lepusztulnak, az élet minősége elromlik. Az
elszegényedő jogfosztott, a gazdagabbak által kifosztott éppen úgy elégedetlenné válik a
kialakuló élethelyzettel, mint az általa megkárosított gazdag. Ilyenkor a rend, a törvény és az
erkölcs is sérül. A hatalomra került domináns szerveződések ilyenkor sokszor a maguk
előnyére és védelmére módosítják a jogrendszert, amely ettől még egyenlőtlenebbé, még
igazságtalanabbá válik. A vagyont és a már nagy különbséggel rendelkezőket védő szabályok
megerősítése nemcsak rögzíti a vagyontól és a hatalomtól megfosztottak kisemmizettségét,
hanem megakadályozza a különbség természetes kiegyenlítődését is. A differenciálódás, az
ellenérdekeltség a keveredés romlásával erősödik, és az egyik fél érdekvédelmének a növelése,
csak a másik fél érdeke ellen történhetik. A romló és szabálytalanná váló rendszerek
változásért kiáltanak, és a feszültség túlnövekedésétől újra kikényszerítődik a változás!

A periodikus élet a keveredési arányok rendszeresen kedvezőtlenre romlása:
Az élet egy életre szóló együttműködési szövetség következménye, amely az élőmezőt alapító,
az életprogramot meghatározó ősök, két, az életet az időben korábban kezdő szerveződés
genetikai anyagának a sikeres keveredéséből, vegyüléséből fakad. Ez az anyag azonban nem
élettelen csillagpor keveréke, hanem hozzánk hasonlóan időben változó, tudattal rendelkező
élő anyag, amely az új élőmezőt, szerveződést alapító, egymástól kellően eltérő, de még kellő
azonosságú szerveződések legfejlettebb együttműködésre képes részecskéiből szerveződik. Az
új életbe és új együttműködő rendszerbe szerveződő mikroszint alatti élet, az elődök közötti
keveredő térben azok által létrehozott, látszólag szervezetlen kaotikus környezetből a
szervezettségükkel és az együttműködésükkel emelkednek ki az elfolyósodó, felbomló
élettérből. A sikeresen együttműködő, monarchikus jellegű, mikro-méret alatti szerveződés a
környezeténél sokkal gyorsabban és sikeresebben fejlődik, amely miatt meghatározó dominancia,
követendő életminta, szerveződési minta, életprogrammal rendelkező embrió alakul ki. A
sikeres mikro-szerveződést létrehozó ősök genetikai anyaga, a hozzájuk csatlakozó, az
életprogram részévé váló, az új életet, életteret alapító családok genetikai anyagával az
utódokban ismét keveredik, amely az életciklusokra jellemző ritmusban csökkenti az
együttműködés hatékonyságát, a szerveződés rendezettségi eredőjét. A környezetben fejlődő
kellően analóg szerveződésekben születő, kellő máságú utódok leszármazói beházasodnak,
beépülnek a szerveződésekbe, amely miatt a beépülési ritmusnak megfelelően léptetett
időrendben, a mezőt alapító előd generáció utódainak folyamatosan nő a mássága, de ezzel
romlik az egyetértési és együttműködési képessége, a szervezettsége, az új élettermelő képessége, azaz
a szerveződés idővel elkorcsosul. A mezőt alapító ősök sikeres együttműködése a másfelé fejlődés
miatt a leszármazókban csökken, és a kezdeti két eltérő tudás nagy azonosságból fakadó, az
élőmezőt kellően életversenyre gerjesztő különbség fokozatosan csökken.

Aspektus könyvsorozat 11. könyv

Élet és valóság

105

Az életre szóló együttműködés hatékonyságának a romlása:
Két lehetőség csökkenti az élethosszra kötött együttműködés hatékonyságát. A megfelelő
arányú keveredés helyett az arányok eltolódása, az azonosság, vagy az egyediség növekedése
felé, vagy a meglévő közösség jelentős differenciálódása az eltérő tudati állapot, a vélemény
eltérés kialakulása, felerősödése a tudatban eltérő ideális életállapot, eltérő idealizmus felé.
Ha az új szerveződés a környezettől elszigetelődik, a szaporodása egy idő után belterjessé
válik. A genetikai hibák és előnyök ilyenkor fokozódnak, felhalmozódnak, és az elszigetelődött
csoport egy idő után elkorcsosul, kellő idegen gerjesztés hiányában visszafejlődik. Bár néha
rendkívüli jó egyedi képességű művészek, különcök is kifejlődnek, a keveredés többsége nem
sikeres, nagyobb az esély az életképtelenebb degenerációra. Bár a nagy azonosságban, a nagy
családi rokonságban békésen sokáig elélnek, azonban ha az élet változik, és ha időben
gyorsabban fejlődő idegenek, eltérő genetikai változatok vetődnek az elszigetelt közösségbe, a
közösség lakói úgy járnak, mint a Húsvét szigetek, az Amerikai őslakosok és a volt szocialista
országok lakói. Kihasználják, majd beolvasztják, mint nemzetet elfogyasztják őket.
A másik lehetőség, a Bábel zavara: Ilyenkor a szerveződésben nagy a keveredés, amiért túl
naggyá válik a változás sűrűség, és gyors az információ csere, a fejlődés, de a túl gyors
fejlődésben túl hamar sokfélévé válik, az egymást egyre kevésbé értő tömeg, és egy idő után
az együttműködési eredője szükségszerűen csökken, az együttműködés kaotizálódik. Bár e
fejlődési lehetőség a genetikai anyagában folyamatosan frissül, de az élet szerveződése csak
megfelelő változás sűrűség, a megértés és a tudati követhetőség esetén fejlődőképes, csak ez
esetben képes az élethez szükséges rendezettséget megtartani.
Ha az idő múlásával egyre több idegen épül be a tömegében és a sokféleségében is növekvő
szerveződésekbe, az együtt élő együttműködő rendszer azonossága az időben csökken, amely
miatt egyre jobban a másság felé fejlődnek, egyre kevésbé tudnak egymással együttműködni.
Az eltérés és az egyediség, a centralizáció felé fejlődő szerveződési ágban túlságosan gyorssá
válik a négyévszakos életritmus, a szerveződés hamar elöregszik, és a szükséges
együttműködő képesség hiánya miatt feszültséggel feltelve hamar bomlásnak indul. Ha ország
szintű az elöregedő szerveződés, a feszültséges időben differenciálódik, majd polarizálódik, és
várhatóan több kisebb országra szakad. Ha család energiaszintű az ilyen szerveződés, az
eltérés irányba fejlődésnek válás lesz az ára, és a család egy idő után szétszakad, a
rendezettséget megfelelően növelő, az utódoknak jó példát mutató áramlási minta nélkül
marad. Az ilyen szétesett családok, szétzilált országok ember részecskéi kaotikusabb
környezetben nőnek fel, az ideális családi, biztonsági háttér nélkül, de ezen az áron
megtanulnak küzdeni, és a következő generáció együttműködés és család iránti vágya,
megerősödik.

Az ideális keveredés, a magas biodiverzitás, a sokszintűség jelentősége
A bontás építés aránya, azaz a jelen határfelületétől kifelé és befelé lévő életirány változási
aránya, tendenciája határozza meg, hogy az érintett szerveződésnek a jelene a jövő, vagy a
múlt felé fejlődik. Ha a környezet elöregszik, és bomlási tendencia megerősödik, a
szerveződésbe a bomlásból keletkező fiatal dinamikus részecskék áramlanak, növelik a belső
változás sűrűséget. Ha a környezet bomlik, a szerveződések belsejében ellenkező irányú hatás,
azaz ellenhatás fejlődik ki, az életellenes környezet kitermeli az élet összefogását és
együttműködését. Az elöregedett szerveződések bomlása, a részecskék rossz környezetből
menekülése fiatal dinamikus, szabad és független részecskéket termel, amelyek az azonos
irányba (célok) felé menekülőkkel, áramlókkal hatékony együttműködésre, és az élet
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dinamikus építésére képesek. Ilyenkor dinamikus energiahullámok, élethullámok, kis
energiaszintű, de nagy változtató képességgel rendelkező fiatal részecskék indulnak a
környezetbe, életre alkalmasabb térrészt találni, építeni. Ha egy élettérben túl sok az idős és
öreg, az életenergiát kevésbé hatékonyan termelő szerveződés, az élettér elöregszik, és az
életnyomása csökken. Ilyenkor az élettérben az energiát termelő fiatal életenergia csökkenése
miatt a térrész rendezettségi hatékonysága, életeredője csökken, amelytől a megfelelő
arányban rendezett életenergiában energiahiányossá válik, és a rendezettséget növelő,
együttműködési eredője romlik. Tehát nem az energia csökken, amely a tömegében
valószínűen állandósultnak tekinthető, hanem az élet, a változás hatékony rendezettsége. Ha az
öreg és a fiatal részecskék, a térszereplők arányai az ideálistól eltolódnak, ha a férfiak és a
nők, a balra és a jobbra forgó eredőjű szerveződések arányai eltolódnak, ha a megfáradtak és a
dinamikusak, az életet építők és az életet bontók, az érzéseket közvetítő kisebb energiaszintű
(szegényebb) részecskék és a tudást, az energiát birtokló fejlettebb szerveződések egymásra
figyelő egyenlő arányai eltolódnak, az élet ideális lehetősége elvész. Lineáris élet és
kiszámítható változás csak akkor biztosítható, ha az élet arányai megfelelőek, ha az
életáramlás jelent építő folyójába éppen annyi életenergia ömlik a múltból, mint a
jövőből. Ami az egyik szerveződésnek a múlt, mert már megtörtént vele, az a másik
szerveződésnek a lehetséges jövő, amely életállapot később fog vele megesni. Ha egy élettéren
belül, túl nagyok a különbségek, az élet és az idő vad áramlásba kezd, és felemészt mindent,
amit korábban épített, de ha túl kevés a különbség, az életáramlás csökken, és az élet a
változatosság elégtelensége, hiánya miatt túlságosan lelassul. Míg a vadkapitalizmus féktelen
hajszájában az élet centrálisan épül, de a környezetben lebomlik. A túl nagy változás sűrűség
miatt rohanó idő nemcsak káoszt, féktelen elnyomást, túl nagy differenciálódást hoz létre,
hanem a romló életminőség és belső azonosság növekedést, az együttérzést és az
együttműködési igényt, a rend utáni vágyat erősíti meg. A káosz így generál a káoszt
megszűntető rend utáni vágyat, a homeopátiával is elérhető nagyobb rendezettséget.
A túl lassan telő idő, az elégtelen életgerjesztés alulgerjesztett társadalmakat hoz létre, amely a
környezetben a normál ritmusban fejlődő élőrétegekhez képest alulfejlődik, elmarad. A békés
időszak és az átmeneti nyugalom elmaradást hoz létre, amelyért később a felzárkózás
időszakában a rohanó idővel és az átmeneti káosszal kell fizetni. Az ilyen társadalmakban
kialakuló külső egyenlőség nem eléggé gerjeszt a különbségre, és bár az élet belül békés, de a
külső térben közben valahol biztosan gyorsabban fejlődik, és ez a fejlettség idővel lelépi, vagy
gyorsabb változásra, felzárkózásra készteti a pislákolva szunyókáló életet. A keleti blokk 40
éves elszigeteltsége, Kuba 50 éve tartó elszigetelődése, békésebb és egyenlőbb demokráciája
most fizeti az árát a lemaradásnak, amely után felgyorsuló változás káoszt gerjeszt. A
bioszféra Iszlám térségében sokáig visszafelé forgott az idő, és a nagy azonosság szeretetet,
külső egyenlőséget és hosszan tartó belső békét, nyugalmat teremtett. Az idő azonban változik,
és előbb Törökország, majd Pakisztán és India ismerte fel, hogy az idő ellen tartósan nem lehet
harcolni, a környezeti trend meghatározza a fejlődés irányát és lehetőségét. A Muszlin világ is
változik, és az évszázados nyugalomnak igen gyors változás, és viharos élet az ára. E
térségben az idő gyorsulása, és a káosz további növekedése, a felzárkózás erősödése várható.
Az életenergia áramlása a térségben változó káosz kalmárokkal gyorsul, keverik a változást,
éhesen feni a fogát a kihasználható életenergiára az életet fogyasztó tőke.
A Föld rétegeiben és a bioszférában áramló életenergia néha összetorlódik, összesűrűsödik, és
ilyenkor az élet nyomása nő, amely a káoszt is növeli, hogy azután a változtató képesség
formájában a kisebb életnyomású térségekbe áramoljon. Az együttműködésre vágyó élet
eláramlik a túlfeszültséges, a számára túl nagy változássűrűségű helyekről, és mindig oda
áramlik, ahol a fejlettségének és az igényének megfelelő változássűrűségű életszintet, vagy
nyugodt szerveződési állapotot talál. A vándorlás, a halrajok és a madarak vándorlásához is
lehet hasonlítani, amely ugyanebből a célból keletkező periodikus életáramlás. Az élet igényli
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a változást, és vonzódik a nagyobb változássűrűségű, látványos színes élethez, a fényhez és
pompához, amely rabul ejti, és elveszi az életenergiáját. A nagy változássűrűségű térrészekben
a korábbi szerveződésekből felbomló, kiváló, önállóvá váló fiatal, de még tudatlan,
tapasztalatlan élet a nagy változássűrűségű mezőközpontok felé áramlik, amelyben a
specializáció és az egyediség felé fejlődik, de miközben egyre több információra tesz szert,
egyre nagyobb energiasűrűségbe és nagyobb bonyolultságba épül, elveszti az együttműködő
képességét, az érzéseit és az azonosságát a kezdetben vele együtt indulókkal.
Az életnek induló, még tudatlan, de nagyon sok érzéssel rendelkező angyalokból, az élet során
logikusan gondolkodó, számító, másokat kihasználó ördögök fejlődnek ki, az élet egy ciklusa
erről szól, de az egymást követő életciklusokban a lélek, a szerveződésekben együttműködő
érzés is fejődik, és sok karmikus életcikluson át ismét megtanul együttműködni.
Az angyali élet egyenlő, de unalmas, nem eléggé változatos, víz típusú életként csörgedezik,
az ördögi élet pedig vad tűzként túl gyorsan változik, és elhamvaszt mindent, amelyet
korábban, az angyallét ciklusában épített. Miként a szerencse is forgandó, az élet is
változatossá vált, és minden élő szerveződés megtalálhatja benne a fejlettségtől függő,
számára ideális változásra alkalmas környezetet. A másság azonban éppen olyan vonzó, mint a
csillogás, és hasonlóan az angyali lét kezdeti ártatlansága, amelyért nemcsak tűzbe, hanem a
vízbe is bemennek a tudatban már fejlett ördögök. Az egymás melletti élőrétegekben, a
legközelebbi fejlett szerveződési központhoz közelebb élők, időegységre jutó változás száma
magasabb, ők gyorsabban fejlődnek, míg e központtól távolabbi rétegekben élők még nagyobb
azonosságúak, és bár másféle tudással, eltérő képességekkel rendelkeznek, sikeresebb
együttműködők. Az életet úgy alakította a mindenséget fejlesztő természet, hogy a nagyobb
változássűrűségű élőrétegekbe vágynak a külső környezetükben élő unatkozó szerveződések,
és nagyobb nyugalomra, eltérésre, másságra vágynak a túl gyorsan változó élőrétegekben élők.
Ezért alakult ki a rotációs élet, az energiacsere és az élet körforgása. Ez lehetővé teszi az eltérő
élethelyzetek és ezzel eltérő tapasztalatok, másféle tudás megszerzését. A másság és az
élmény megszerzésének a vágyával az idegen életterületre merészkedők azonban a vágy
teljesülésével és az érzés elmúltával rendszerint rádöbbennek, hogy a fejletteknek a vidéki élet
túl lassú, unalmas, a lassúbb változáshoz szokott vidékieknek pedig a centrumokban folyó élet
túl nagy változás sűrűségű, az egymást túl gyorsan követő események, a lassabban változó
dolgok megoldásához szokott vidékieknek időben nehezen feldolgozható. A valóság
visszafordítja az eltérő rétegekbe érkezőket, a saját miljőnek megfelelő élőrétegek felé, amely
hazatérés már élettapasztalattal, tudással feltelve történik. A változtató képes, időben változó
részecskékből szerveződő, a jelent eredményező élőrétegből (az életből) már kifelé tartó
tapasztalással, életismerettel rendelkező, az élet szabályait már megismert, megértő
szerveződések igyekeznek visszatartani a jelen élőrétege felé haladó szerveződéseket az
általuk már megismert pokoli élet megjárásától, a negatív élmények személyes
megtapasztalásaitól. Mint tudjuk ez nem lehetséges, mert nagyobb erő, a tapasztalatszerzés
vágya, a megismerés vágya hajtja a fiatalokat, az életet a személyes élmények és tapasztalások
megszerzésére. Az élet körforgását ez a vágy tartja fenn, a megismerés és a
megtapasztalás személyesen megszerzendő, tudással átadott információval nem
helyettesíthető élménye.
A valamikori édenkertben, a Mennyei paradicsomban ez a vágy keltette az angyalok lázadását,
ez indította el az azóta is négy főciklusban zajló élet áramlását. Miközben a jelen
határfelületétől az egyik szülő réteg irányába eső szerveződések összehúzódnak, elöregednek,
elszegényednek, a másik irányba a jövő felé eső szerveződések élettere kitágul, a változásuk
élénkebbé válik. A szív balkamrája ugyanebben a váltóritmusban pumpálja a vért, míg a másik
kamra az időben félritmussal eltolva. A két kamra két felmenői részecskéinek a leszármazói
váltó együttműködésbe szerveződő rendszert alkot, miként a sejtek, azon belül a molekulák és
az atomok is hasonló váltóritmusban működnek együtt. Ilyen egymást időben, feszültségben,
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megoldásokban kiegészítő párt alkot a férfi és a nő genetikai anyaga, az új életet keltő
domináns részecskéi, amelyeknek az utódjai a szabad térből és más, felbomló
szerveződésekből társakat verbuválnak, és a két szövetségben együttműködő rendszer
összefonódva felépül, közössé válik egy utódként ismert leszármazóban. Az új
részecskemezőt, új mikrokozmoszt alapító telepesek első generációit a leszármazók követik,
akik még nagy azonosságú rokonok, ez miatt még hatékony és sikeres az együttműködésük.

Az életbe szerveződési lehetőség, a különbség következménye.
A nagyobb változássűrűségű centrumok felé áramlás egy ideig könnyebb, mert a mezők magas
változás sűrűsége nem engedi az ellenkező irányból érkező csoportokat felbontás és
beazonosítás nélkül továbbhaladni. Az nagy azonosságú ellenlendület, és a szimmetria hiánya
a mező felé gyorsuló áramlási lehetőséget enged, amely miatt a befelé haladók lendülete és
tömegsűrűsége egyre növekszik. Az impulzus esetén a perdület szimmetria és a lendület is
csökken. A melegfúzióhoz dinamikus áramlás szükséges, amely olyan impulzushoz vezet,
amely vagy megsemmisít, de gyakrabban csak töltötté tesz, és szerelemet gerjeszt, amely
perdületet eredményez, és mint tudjuk, ez megszédít. Az akár többszörösen töltötté és
szimmetriátlanná váló szerveződések szerelmi mámorba kerülve, egymás körül keringve a
kisebb energiaszintű részecskéikben összekeverednek, vegyülnek egymással, amelyből időben
rendezettebb, fiatal új szerveződés, nagyobb energiaszintű új élet fakad.
Az élő szerveződések mindig környezetben élnek, valaminek a felszínén, rendszerint két kellő
máságú életszféra, élőréteg közös határfelületének a változástól védett közelében. A bioszféra
közepén lévő talajszint, olyan határfelületet jelent, amelyben a nagyobb változássűrűséget is
elviselő, az egyediségben és az anyaggá épülésben fejlettebb, nagyobb sűrűségű anyag elválik
az e fejlettséget még el nem ért kisebb sűrűségű, csak ritkább élettérben élni képes
szerveződésektől. A légtér felé kisebb sűrűségű légneműként ismert anyag található, amely az
anyagfejlődében még kisebb szerveződési szinten, de nagyobb azonossági fokon változik. A
levegő felsőbb rétegei, életszférái, azokat a még csak (vagy már csak) kisebb tömegben együtt
élni képes, kisebb energiaszintű szerveződéseket tartalmazzák, amelyek még vagy nem érték
el a periodikus rendszer harmadik szintjét, vagy azon túlfejlődve egy magasabb
változássűrűségű környezetben lebomlódva visszafejlődtek. Moetrius által a sűrűségi
(térkitöltési) sorrendbe és a fejlődési rendbe szerkesztett spirál-centrikus anyagszerveződési
táblázatban jól megfigyelhető, hogy az egyediség és a tudatfejlődés felé haladó fejlődési irány
sem töretlen, vissza – visszafejlődések tarkítják, és az életnek gyakran kell a karmikus iskolát,
életszakaszt újra ismételni. Lásd az életfejlődési spirált a . oldalon és ábrán.
A visszafejlődési időszakban a szerveződések lebomlanak, elgázosodnak, csökken a
térsűrűségük, és a Föld középpontjához képest magasabban elhelyezkedő légrétegekbe,
élőrétegekbe kerülnek vissza. E változás módosítja az élet átlagos szimmetriafelületéhez, a
jelenhez viszonyított helyzetüket, és távolabb kerülnek a nagyobb változássűrűségű rétegektől,
és bár a bonyolultságban a korábbi múlt állapotába visszafejlődnek, de ezzel az azonosság és a
nagyobb együttműködő képesség felé változnak. Az életet szervező Isteni mező a természet
bölcs és türelmes, lehetőséget ad az osztályismétlésre, a túl gyorsan fejlett rétegbe kerülők
lassabban változó élőrétegbe jutására, az életváltozásuk lecsendesítésére. Ha lineárisan
szerveződik az élet, a természet rendje szerint a mezőközpontok felé fejlődik gyorsabban az
élet, ott nagyobb a változás sűrűség. Más azonban a helyzet, ha a túlfejlődő élőrétegekben az
élet szépsége elveszik, és a szimmetriát vesztett élet gyors futásra kényszeríti a szerveződési
időt. Az ilyen időszakban, több élet bomlik, mint amennyi azonos időszak alatt felépül, és az
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érintett szerveződés, élőréteg visszafejlődik. A szerveződésekből kiváló, a közösségből
lebomló, ionos életet élő részecskék ilyenkor elszegényednek, és a nagyobb energiaszintű,
nagyobb tehetetlenségű szerveződések élőrétegéből kiszorulnak, azok határfelületeinek a
hézagai között a kisebb változássűrűségű külsőbb élőrétegbe húzódhatnak vissza. Az élet és a
helyi változás sűrűség azonban attól függően változik, gyorsul, hogy milyen rossz az élet a
fejlettebb élőrétegekben. Ha nagyon elromlik az élet minősége, a differenciálódás és a káosz
felgyorsul, rövid idő alatt nagyon sok szerveződés kerülhet a tisztítótűzbe, és ilyenkor nagyon
sok időben változó anyagként ismert élet lebomlik a múlt állapotába, és indulatba jőve a
felsőbb, külsőbb élőrétegekbe távozva ionizálódik, gerjesztetté válik. E részecskék kifelé
áramlanak, gyorsulva menekülnek a számukra kevés életsikert adó élőrétegből, de a
termoszféraként ismert erősebb határfelületen, a ritmus és a téridőbeli azonosságuk miatt
torlódnak, a határfelületen befelé, a fejlődés felé igyekvő még kisebb töltésű angyalokkal. A
torlódás határfelületet, szimmetriafelületet hoz létre, és az időegységre jutó nagy
részecsketömeg miatti nagy változás sűrűség pedig hőt és feszültséget termel. A termoszféra
változás sűrűsége, feszültsége növekszik, amely egyre hatásosabban gátolja a rétegen
keresztül, befelé, vagy kifelé haladó változtató-képes részecskék áramlását. A termoszférai
réteg az ionos, ionizált, túlgerjesztett részecskék gyorsan fejlődő élőrétegnek tekinthető,
amelyek új bioszférát, életteret építenek maguknak, és ezzel növelik a Föld és az életre
alkalmas élettér térbeli kiterjedését. Lényegében gyorsuló differenciálódás folyik, amely
valamelyik, pl. a termoszférai határfelületre szimmetrikus polarizációt hoz létre. Az Istenben
hívő, de fejlődni akaró angyali ionos részecskék e rétegen kívül gyülekeznek, és várják a
vendéget, a megváltót, amely a rétegeken belül élő szerveződéseknek várhatóan ellenségként
és antikrisztusként fog megérkezni.
A Föld tömegközéppontjához a termoszféránál közelebb lévő élőrétegek felé áramló
életenergiát ez a magas változássűrűségű réteg hatásosan megszűri, amely az üvegházhatást is
növeli. A termoszférán bejutott, de energiát vesztett, lelassult neutrálisabb életenergia a
belsőbb rétegekben eltérül, fogságba és idővesztésre, életterelésbe és párkapcsolatba
kényszerül. A Föld körül létesülő új ekvipotenciális határfelületek, az új rétegek azonban
megváltoztatják a Földi élőrendszer szimmetria eredőjét, kizárják a feszültséget enyhíteni
képes neutrális részecskék mélyebb rétegekből, ezért csak az egyre nagyobb
áthatolóképességű, egyre fejlettebb részecskék tudnak a termoszférán át a bioszférába jutni.
Az újonnan felépülő külső árnyékoló határfelület miatt a fő szimmetriát jelentő ekvipotenciális
határfelületek kijjebb tolódnak, és a külső árnyékoló-réteg miatt a belső változás sűrűsége nő, a
Káosz és szolgái teret nyernek (de időt veszítenek). Ez vezet a termoszféra alatti élőrétegek
hőmérsékletének a növekedéséhez, az üvegháztartás emelkedéséhez. Ha a külső térből, a
hideget szállító és a változáscsökkenést erősítő, a rendezettséget növelő neutrálisabb angyali
részecskékből időegységre kevesebb jut át az új határfelületen, a bioszférán érvényesülő fő
szimmetriafelület kitolódik, és a Föld belsejéből, a kaotikus rétegekből érkező, felbontott,
meleget és káoszt szállító, de rendezetlen, túl töltött energia élettere kiterjed. Ez tovább növeli
a termoszféra alatti élőrétegek kaotikus hőmérsékletét. A növekvő változássűrűségű szférán
mégis átvergődő, a védettebb belső rétegekbe bejutó, de azt a lendületvesztés miatt már
elhagyni nem képes nagyobb egységnyi tömegűvé fejlődő részecsketömeg aránya egyre nő, de e
szerveződések táplálékát jelentő, felbomlott kisebb egységek, a fiatal ionos részecskék még el
tudják hagyni az alsóbb, a számukra az életre már nem alkalmas élőrétegeket. Ez folyamatosan
növeli a kisebb energiaszintű és egységnyi méretű energia, a tápláléklánc fiatal élőrétegének a
hiányát, amely energiahiány a követhetetlen káoszig növeli az alsóbb rétegek
változássűrűségét, és ez is az átlaghőmérséklet növekedéséhez vezet. A bioszféra és a
környezetében lévő élőrétegek elöregednek, a még kiáramlani képes fiatalok és a
rendezettséget növelni képes neutrálisabb energia termelők nélkül maradnak.
Amíg a már túl gyorsan változó rétegeket elhagyó részecskék a bolygónk körül új, számukra
alkalmasabb életszférát építenek, a belső változássűrűség és az élet feszültsége nő. Ez
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öngerjesztő folyamatot táplál, mert a hiányzó kis energiaszintű energia a belső rétegekben csak
a tartalékokból és életbomlásból fedezhető. Az érintett rétegekben tehát nő a változás sűrűség,
az élet kényszerű aktivitása, és a kaszás gyorsabb munkára kényszerül. Ez növeli a
termoszférai alatti rétegekben a bomlást, és ez miatt egyre több e rétegeket elhagyó, és a
termoszférába beépülő menekülő részecskék száma és tömege. Egy idő után a termoszféra
megvastagszik, a változásban és az élőtömegben, a hatékonyságban besűrűsödik, és a nagyobb
energiaszintű részecskék számára áthatolhatatlan szűrővé fejlődik. Ez megfordítja a belső
rétegekbe a változási trendet, amely hatalma s energiahiánnyá, totális káosszá módosul. Ekkor
elérkezünk a poklok kapujába, a Földi élet és a bioszféra szaporodási ciklusába.
A folyamatnak kétféle kimenete valószínű:
Az egyik, a Vénusz sorsa, amelyben a belső rétegek a szervezetlen áramlástól fel és
túlmelegednek, amelyben a hő és a feszültség addig fokozódik, amíg minden szerves anyag le
nem bomlik, míg minden víz és a nagy változássűrűséget, a nagy feszültséget és a
hőemelkedést nem jól viselő élő anyag el nem gázosodik. Ha termékenységi időszaknak
tekintjük a bolygók ezen állapotát, a kialakuló állapotot akár peteérési láznak nevezhetjük,
amely megelőzi és előkészíti a szaporodási ciklust. Ilyen állapotba kerül a túléretté váló
gyümölcs, amelyben a bomlással felgyorsuló változás megérleli az elöregedett gyümölcs
magjait, és ha a földre hullva lebomlik a fehérjét, keményítőt és cukrot tartalmazó elfolyósodó
biomassza, az termékennyé teszi a faji túlélést biztosító mag környezetét. Ha az enyészet
elvégezte a munkáját, és a feszültséget keltő elöregedett, hegemón részecskék lebomlanak, a
régi életből új és együttműködésre képes, rendezettebb élet fakad, amelybe a lebomlott
biomassza nagy azonosságú részecskéi más párkapcsolatban újra visszaépülhetnek.
Ha az érintkezési határfelületek a téridős életszereplők változása miatt eltolódnak, az ideális
keveredési arányok is megváltoznak, és ilyenkor az életfelületen, a jelen felületén kialakuló új
életek belső összetételét eredményező részecske arányai is változnak. Ha az általunk lakott
jelen felülete túl közel kerül egy időben magas változássűrűségű térrészhez, akkor az új életbe
kifelé áramló részecsketömeg aránya, és a változássűrűség is nő. A bontó – építő
mezőközpontban keletkező sok új élet, a fiatalság életnyomásával megnöveli az élőréteg
változás sűrűségét. Ilyenkor a fiatalodó életfelület, az élőréteg dinamikussá válik, és nagyobb
térre van szüksége a dinamikusabb mozgás levezetéséhez, ezért a térben kiterjed, tágul. Az
ilyen élettér ebben az életszakaszban fiatalodik, sikeresebben működik együtt, az együttérzése
fejlett, hatékony szerveződési eredőt biztosít.
Más a helyzet, ha a külső környezetben nő meg túlságosan a változás sűrűség. Ha a környezet
elöregszik, és rövid idő alatt statisztikailag több élet bomlik, mint épül. Ha a lebontás nem
sikeres, mert a hegemóniába került, az életromlást előidéző szerveződések megtanultak
minden áron életben maradni. Ilyenkor a belső rétegek feszültsége addig nő, amíg hirtelen
változást előidéző robbanás, forradalom nem lesz belőle. Ilyen sorsra jutott a Mars, amikor az
élet rendjét meg nem értő civilizáció vezetősége nem ismerte fel az élet és a fejlődés
természetes korlátait. A Marson kialakuló nagy belső nyomáshoz, a rengeteg robbanóképes
elegy meggyújtásához csak egy szikra kellett. E szikrát az a túlfeszültség kisülése kelti, amely
egy közeledő hím ivarsejt aszteroida képében érte el a Mars feszültséggel feltelt külső
élőrétegeit. A végtelenségig elnyomott, feszültségben tartott civilizáció, és a felbontott élet
robbanóképes elegyet alkotó gázai felhalmozódva, jelentős túlfeszültséggel várták az Isten
áldását, a termékenységet hozó vendéget. Feltételezhető, hogy a Marsi civilizáció lakói
megpróbálták eltéríteni az aszteroidát, de nem voltak kellően tisztában azzal, hogy egy
szerelmi mámorba került, párkapcsolatra vágyó élőlényt akarnak eltéríteni. Bár az Olympia
Mont akár a becsapódás ellenpontjának, a menekülő részecskék kiáramlási töltéscsatornájának
a következménye is lehet, amelyet valószínűsít a becsapódás örvény átellenessége, amelyet a Depressziós
mélyföld sülyedékére tehető, de az sem lehetetlen, hogy a nagy Olymposz hegy mesterséges
építmény, amelyet a párkapcsolatra vágyó vendég eltérítése érdekében részecskegyorsítónak
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hozta létre. A rendszerben elnyomott, kihasznált, genetikailag kimerült részecskék a
bolygójukat megtermékenyítő, rendet és szervezettséget és nyugalmat hozó megváltót várták.
Valószínű, hogy a Mars légköre analóg szerkezetű volt a mai bioszférával és a vastagodó,
vagy akkor már teljesen zárt termoszférával, és a bolygótojás egyre nagyobb szűrőképességű,
a befelé áramló energiát csak szelektáltan áteresztő héjával rendelkezett. A korábbi
bioszférából, a természetes élettérből kiszorult, új határréteget építő részecskék a
megtermékenyítő, és változást hozó mamutot, (nekik faltörő kost) várják. A pályasúroló Apolló
aszteroidák, és az életet hozó üstökösök egy része egyre nagyobb pályasík azonossággal
kering a nap körül, amely előbb, utóbb egybeesik a Föld keringési síkjával. Ekkor vendéget
küld a sors a Földre. Az ember elkezdte a beavatkozást a naprendszer jövőjébe, és olyan általa
átláthatatlan folyamatokat indított el, amely a kiszámítható jövőt hamarosan nemlineáris
kiszámíthatatlan folyamatokra cserélheti. Az alábbiakban beemelt internetes idézettel
ismertetjük, hogy mi történt, és csak néhány sorral, hogy milyen következményei lehetnek a
kozmikus rendbe beavatkozásnak. A szúnyog, (az ember által elsőként megtámadott, meglőtt
kisbolygó) megérthető kísérlete a példa, hogy még a kezdetlegesnek hitt üstökös is tud
védekezni, irányt változtatva kitérni, amely miatt többször kellett korrigálni az ember által
felküldött lövedék pályáját. Miután a lövedék áthaladt a megtámadott kisbolygó külső,
kevésbé fejlett határrétegén, még egyet robbant, amelyből megérthető, hogy a belső rétegben
már nagyobb fejlettségű élet hatástalanította a támadóját. A lényeg, hogy az ember,
megtámadott egy üstököst, amelyet kimozdított a pályájáról, és ezzel megsértette a
kialakult kozmikus rendet. Az idézet az index Internetes oldal tudomány7csillagászat
archívumából származik.
A szúnyog és az utasszállító meteor Magyarósi Csaba 2005. július 5., kedd 23:30
A tíz tudós és egy újságíró társaságában megtartott klubdélutánon kiderült: a Deep Impact útja a
legmerészebb várakozásokat is felülmúlta, de ez az üstököst egyáltalán nem érdekelte. Egyelőre még
semmi sem biztos, csak az, hogy szép volt a becsapódás.
Ami mindenkit izgalomban tart: a Deep Impact sikeres útja.
Az űrszonda hétfő hajnalban a hat kilométer átmérőjű
Tempel 1 üstökös közelébe érkezett, és kilőtte az égitestre
töltetét. A mosógép méretű, 372 kilós szerkezet helyi idő
szerint hét óra előtt tíz perccel csapódott be a Tempel 1-be,
hogy kiszakítson belőle egy darabot, hogy az égitest
szerkezetét a szonda elemezni tudja. Az óránként 37 ezer
kilométerrel száguldó lövedék, a becslések szerint száz
méter átmérőjű krátert vájt az üstökösbe.
…meglehetősen barbár felfogásnak tűnik bombázni egy szerencsétlen üstököst. Spányi Péter szerint
egyes csillagászoknak komoly erkölcsi aggályaik támadtak. Ugyanakkor a Tempel 1 nem hatódott meg,
szakértők szerint a találkozás annyiban módosította a pályáját, amennyire egy utasszállító repülőét egy
becsapódó szúnyog. Számítások szerint 10 méternyit módosult a naptávolság… A találkozás előtt 24
órával az anyaszondáról levált az Impactor, és elindult utolsó, szomorú útjára. A hősies Impactornak
ennél komorabb sors jutott: a 37 ezer kilométeres óránkénti sebességgel végzete felé száguldó szonda
egy napig tartó magányos útja során többször is módosította pályáját, hogy jó helyre zuhanjon. A
második előadó, Keresztúri Ákos szerint a kis szonda eredeti útján valószínűleg elvétette volna a célt,
aztán túlfutott volna rajta, még egy iránymódosítás után már jobb volt a helyzet, míg a harmadik
automatikus közbeavatkozás után már nem egyszerűen az üstökösnek, hanem annak legfényesebb
pontja felé tartott. Valódi eredményekből ugyanis még nincs sok, inkább csak kérdésekből: Mi (volt)
az a földnyelv a Tempel 1 felszínén? Miért robbant kétszer az Impactor? Miből van az üstökös?
A Deep Impact útja mindenesetre látványosra sikeredett, és nyilván növelte a NASA népszerűségét az
amerikai lakosság körében: végre lebombázunk idegen égitesteket is! Ez a népszerűség pedig komoly
dollármilliókban mérhető, ugyanakkor a mostani misszió tudományos haszna is vitathatatlan.
Kockázatos dolog üstökösnek lenni.
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A Tempel 1-ből kicsapódó por és gáz lényegesen több szénrészecskét tartalmazott, mint azt várták,
megerősítve a gyanút, hogy az üstökösök szerepet játszottak a földi élet kialakulásában, írta meg a
Space.com.
Ugyanakkor remélik, hogy pontosabb képet kaptak arról, hogy milyen anyagokat hoztak az üstökösök a
Földre 4,5 milliárd évvel ezelőtt. Szénhidrogéneket jóval nagyobb mennyiségben találtunk, mint amire
számítottunk, és több olyan anyagot is felfedeztünk a porban, amit eddig még nem sikerült azonosítani,
lelkesedett a Marylandi Egyetem csillagásza, Michael A'Hearn, a NASA's Deep Impact küldetésének
vezető tudósa. Horst Uwe Keller, a német Max Planck Intézet munkatársa elmondta, hogy a
becsapódás során 5500 tonna víz került az űrbe, több más jégfajta – például széndioxid, szénmonoxid,
és ammóniajég - kíséretében. De a porfelhőben ennél sokkal több anyag volt, A'Hearn elmondta, hogy
a felhőt elemezve találtak hidrogén-cianidot, metil-cianidot, acetilént és formaldehidet, ezen kívül még
több olyan szerves anyagot, ami azonosításra vár. Az, hogy ezekből az anyagokból ilyen nagy
mennyiségben találtak a Tempel 1-en feltételezi, hogy a korábban sejthetőnél nagyobb az összefüggés
az üstökösök és a földi élet kialakulása között, mondta A'Hearn. A kutató elmondta, hogy a becsapódó
test ferdén találta el a Tempel 1 felszínét, és pár tíz méter mélyre fúrta be magát, de az üstökös
belsejéről egyelőre nem tudtak többet mondani a tudósok, mert a krátert eltakarta a porfelhő, amit még
nem sikerült számítógéppel kiretusálni.
A tudósok azt várták, hogy előbb-utóbb sűrűbb részt ér az Impactor, de ez nem következett be, amiből
arra következtetnek, hogy az üstökös 75-80 százaléka üres tér. Korábban mocskos hógolyóként
tekintettek ezekre az égitestekre, mert úgy gondolták, hogy belül jégből állnak, kívül pedig por fedi
őket. Most azonban sokkal inkább úgy néz ki, hogy a vékony felszíni jégréteg alatt ritka, lyukacsos
szerkezetet találunk.

Az influenza és a vízözön:
Bár a vízözönnek sokféle alternatív megoldása is lehet, amelyből az egyik az, hogy a
tengerekbe beérkező aszteroida, vagy kisbolygó kinetikai energiája, nemcsak a tengerek
medréből való kilépést okozhat, hanem akár a Földet többször körbeáramló óriási hullámokat
is kelthet.
Más aspektusból, a bolygónk tengerfenéken lényegesen elmozduló lemezeinek a következménye
is kiválthat olyan nagy Cunamikat, amelyek akár a 600 m magas hegyekre is felhajthatják a
vizet, és szintén az egész Földet akár többször is megkerülő hullámokat kelthetnek.
A vízözön legendája mellett azonban túl sok szól ahhoz, hogy a periodikus megtörténés
lehetőségét kétségbe vonhassuk. Mivel a környezetünk élő rendszernek tekinthető, gondoljuk
át egy élő rendszer aspektusából, hogy mely folyamatok okoznak egy élő rendszerben nagy
mennyiségű olyan elfolyósodást, amelytől valamilyen fejlettségű szerveződések lebomlanak,
átalakulnak és nagy azonosságú víz állapotba kerülnek, amely hasonló, vagy analóg folyamat
lehet a vízözönnel.
Egy üstökös húzott el a Föld mellett, amikor két nagyobb energiaszintű csillagtéri szerveződés
határfelületének (szimmetriasíkjának) a keresztezésekor, amin 2007 január 25.-én haladt át a
bolygónk. Ezt követően nagyon sok olyan, velünk emberekkel is kölcsönható-képes mikroszerveződés, bonyolult új vírus, és a már ismert influenza vírusok újabb változatai kerültek a
légterünkbe, amely sokakat megbetegített. Akik már találkoztak e jövevények rokonaival,
azok némiképpen védettek voltak a szervezetük számára már nem ismeretlen hatóanyagok
ellen, de akik még nem találkoztak ilyen vírusokkal, a szervezetők számára ismeretlen
hatóanyagokat termelő mikro-szerveződésekkel, azok szervezetét az összehasonlítási, a
viszonyítási lehetőség hiánya miatt védetlenül érték e behatolások. A tapasztalás szerint egy
közepes állapotban lévő emberi szerveződés immunrendszerének három-hét nap szükséges,
hogy beazonosítsa a vírus hatóanyagát és megfelelő ellenválaszt adva, a vírushoz kötődő, és
ezzel annak az idegenségét csökkentő, az agresszivitását leküzdő ellenkező töltésű, azonos
fejlettségű, vagy fejlettebb párokat állítson. Ha gyógyítani akarjuk és az idegen agresszornak
tekintett áttelepülők elpusztítása érdekében agresszív hatóanyagokat juttatunk a szervezetbe,
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akkor nagy eséllyel a saját flórát is megsértjük, elvesszük az immunizálásra szakosodott
részecskéink munkalehetőségét, és az általuk ismert, a saját szervezetünk számára általuk
termelendő speciális anyagok helyett, valami átlagos idegen vacakot juttatunk a szervezetbe.
Ilyenkor elég nagy az esély, hogy a behatoló idegenekből (és a saját sejtjeinkből is) a már öreg és
szimmetriahiányos szerveződéseket valóban elpusztítjuk, de helyettük testidegen hatóanyag
tartalmú agresszív fiatal mutáns szerveződések seregét hozzuk létre a megbetegedett, már
meggyengült szervezetünkben. Ilyenkor inkább a ,,házasodj Ausztria,, módszer a hatásos, és
az, hogy az idegenek megszelídítése érdekében bevesszük őket a családba. Ezzel ők már a
jövőben nemcsak hozzánk, a rokonainkhoz tartoznak, hanem a leszármazóikkal együtt védeni
fognak bennünket a hasonló összetételű, hatóanyagokat termelő konkurens idegenektől, és
gazdagítani fogják a biodiverzitásunkat. Ekkor a saját immunrendszerünk is új életversenyre
kényszerül, amely alatt a régi és már korszerűtlen megoldásokat ismerő, elavult immunválaszt
adó szerveződéseinkből is sokan elhalnak, de helyettük fiatal, korszerű és hatékony új
szerveződések állnak csatasorba. Az elhaló és felbomló részecskéink tömegi tehetetlensége,
lassú döntési reakciója ezzel megszűnik, és helyette a szinte tömeg nélküli, ezért sokkal
rugalmasabb fiatal rajtol a szervezeti piacunkon felbukkant új szakosodási lehetőségre, a
szervezetben azonnal kereslet növekedésre induló ellenanyag termelésére. A felbomló
szerveződésből azok a fiatal sejtek, amelyek a megfelelő hatóanyag előállításának az
ismeretével, a megoldás lehetőségével rendelkeznek, azonnal támogatásra találnak és
megkezdődik az immunválasz, az ellenanyag termelés. Az elhaló sejtjeink lebomlása
lecsökkentette a kialakult szervezeti bürokráciát, és lerövidítette az utat a megoldás felé.
Mit történik a szervezetbe behatoló idegenek első frontjának a beérkezésekor, mi az amely
miatt a szervezetünk először megbetegszik, amelyet sokszor az influenza tüneteinek a
megjelenésekor észlelünk?
Először-is a behatoló idegen dromedárok sokszor nem tudják, hogy milyen érzékenyen
megszervezett rendszerbe hatolnak be, és mire kioktatják őket, már megvadult elefántként
törnek – zúznak a porcelánboltunkban. Másodszor ha ellenséges környezetet észlelnek,
azonnal ellenségessé válnak, és védekezni, harcolni kezdenek az életben maradásért. Ez
esetben minden általuk ismert hatóanyagot, vírusfegyvert bevetnek, akár önfeláldozó
Dugonics módjára felrobbantják magukat és vállalják a terrorista megbélyegzést. Azzal, hogy
azonnal támadni kezdjük, rákényszerítjük őket egy agresszív védekező magatartásra, olyan
fegyverek bevetésére, amelyeket valószínűen kéznyújtás, és a házasodj Ausztria módszer,
vagy a Gandhi-i módszer alkalmazása esetén nem vetettek volna be. Tehát eleve rosszul
fogadjuk az egyisten térben kifejlődött másságot, és ahelyett hogy életterületet adva
felhasználnánk a máshol kifejlődött tudásukat, tűzzel, vassal, és agresszív hatóanyagokkal
azonnal tüzelni kezdünk rájuk. Ez a paranoiás túlfejlődött Amerika módszere, amely félti a megszerzett
pozícióját, és eleve kizárja az együttműködés lehetőségét, mert nem partnerekre, hanem általa kihasználható
kevésbé fejlettekre, és általa uralható piacra van igénye.

Térjünk vissza a rossz fogadáshoz.
Az idegen, valószínűen szén alapú, vagy ilyen alaphoz kötődve a bioszférai légkörbe érkező
mikroszerveződések elvegyülnek a légtérben, és a levegővel bekerülnek a légzőrendszerbe, a
légcsőbe és a tüdőbe. Az immunrendszerünk sejtjei észlelve, hogy nincsenek felkészülve a
jövevények szokatlan hatására, azonnal elfolyósítja azon sejtjeinket, amelyekhez az idegenek
kötődtek, amely miatt e sejtek a szerveződési ősz állapotába kerülnek. A tömeges elhalás
egyrészt elégedetlenséget és lázas állapotot hoz létre a szervezetben, ez lázként jelzi, hogy az
impulzus sűrűség egy szinten megemelkedett, másrészt az elöregedve lebomló, visszafejlődő
de már vegyes állományú sejtek elfolyósodnak, sokkal kisebb fejlettségi állapotra lebontatnak.
Mivel a szervezet légúti rendszerén keresztül közelítették meg a jövevények a
mikrokozmoszunkat, ezért a lebomló és elfolyósodó sejtek e testrészünkből, a légző
rendszerből kerülnek ki. E jelentősen megemeli az orrunkon át távozó nedves anyag termelést,
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és a lebomló de már nagy azonosságú anyagok, a legrövidebb úton ott kikerülnek a
szervezetből, ahol behatoltak. Náthásak leszünk, köhögni kezdünk a nyálkahárnyán, mint a
vírusnak megfelelő életlehetőségeket, körülményeket biztosító életfelületen megtelepedő elszaporodó, és
ezzel a légcsövünket és az ott élőket is gerjesztő, de már vegyes állományba fejlődő idegenek
utódaitól. Elkezdődik a szervezet analizáló, védekező és öngyógyító folyamata. A szervezet
saját légúti élőrétegeiben csökken az energiaszint, a jövevények elfogják a szabadból érkező
neutron (neutrinó) energia egy részét, másrészt lekötik a légúti rendszerben lévő aktív
dolgozókat, amitől tartós túlterhelés kezdődik. Ez egyrészt megnöveli a belső változás
sűrűséget, a megtámadott élőréteg alatt lévő életszféra, határréteg belső nyomását és
hőmérsékletét. Ez az adott életterületen, élőrétegben gyors szerveződési nyarat és őszt vált ki,
amelyben a megvastagodott hámrétegek alatti sejtek Dugonics Tituszai elfolyósodó
nyálkatermeléssel leválasztják az idegeneket, és helyette fiatal saját részecskékkel befoltozzák
a megsérült nyálkahártyákat. Az influenzánk lassan ,,magától,, is meggyógyul, lecsökken az
orrfolyás, és a nagyobb belső hőmérsékletben felégetett, elfolyósított, elgázosított élőréteg
megakadályozza az idegen változatok befelé terjedését. Az orrfolyást beszáradás, szárazabb
idő, átmeneti tél állapot követi. Külső gyógyítás nélkül (átlagosan egészséges embereknél) hét
nap alatt, gyógyítással és a tünetek elfojtásával 7 – 10 nap kell a szervezeti egyensúly
visszanyeréséhez. Mivel az idegenek többnyire a folyton friss levegővel hűtött, és ezért csak
20 -25 C fokos átlagos hőmérsékletű légcső megfelelő klímájú részén tudnak megtelepedni,
ezért a láz lényegében felemeli e testrész átlaghőmérsékletét, ezzel kedvezőtlen életfeltételeket
teremt a csak kisebb hőmérséklethez szokott, a hidegebb légkörből és a kozmikus
környezetből érkezett idegeneknek.
A szervezetnek arra is gondja van, hogy ne hajtsa végig a szükségesnél nagyobb zavart keltve a
szervezet egyéb részein a már vegyes állományú és párkapcsolatba lépve kettős kötődésű
utódokat termelő, elfolyósodott sejteket, hanem az orrnyíláson kijuttatva a belsőnkből,
lehetővé tegye a vegyes állomány szervezetünkön kívül a továbbfejlődés felé haladását. Azt
azért nem szabad elfelejteni, hogy mindig maradnak leszármazók és olyan vendégek, akik
képesek túlélni e változásokat, de ők később többnyire a barátainkká, az egészségünket attól
kezdve együtt védő ezért megtűrt, vagy később elfogadott, beépült részünkké válnak.
Mi köze a vízözönnek a náthához, az influenzához?
Képzeljük el, hogy amennyiben egy ember megfázik, mennyi rendkívüli folyadék kerül a
zsebkendőn át a környezetbe. Ha a testtömeg százalékában akarjuk kifejezni, akkor ez 1-1,5
százalékot is elérheti. Ha egy bolygó tömegéhez viszonyítjuk, a bolygószintű megfázás
lehetőségét, akkor hatalmas víz állapotú, nagy azonosságú anyagot, élőtömeget kapunk. Ez
még akkor is nagyon nagy mennyiségű folyadék állapotban lévő közeg, ha nem egy bolygó,
hanem csak egy életszféra megfázásáról beszélünk. Ez a szervezetből eltávozó folyadék a
fejlettebb központi térrész felé távozik, a bolygónk központja felé. Ez még életszférai
megfázáskor is nagyon nagy mennyiségű vizes csapadékot zúdíthat a bioszféra talajszintjére.
Ha a csillagközi térben elszabadult, elárvult néhány üstökös, amely genetikailag nagyon nagy
azonosságú, ha a Föld által most keresztezett szimmetriafelületen áramló üstökös éppen olyan
analóg fejlett mezőből származik, mint amely egykor a Földet a szén típusú élettel beoltotta,
akkor nagyon nagy az esélye, hogy a bennünket is létrehozó szénalapú részecskék a távoli
rokonai annak az üstökösből érkező, hidrogén és szén alapú szerveződéseknek, amely a Föld
mellett elhaladtában megszórta a bolygónk és az élőrétegünk a vendégbe jött távoli
rokonsággal. Lásd a . oldalon beemelt internetes idézetet a szúnyog ember alkotta szerkezettel
megtámadott Tempel 1. üstökösről. A szerkezet, csak talán 10 méterrel lendült ki az esemény
során a kialakult keringési pályájáról, de ez pertubációkat indít el, amelyek kiszámíthatatlan
következményekkel megváltoztatják a jövőt az üstökös módosult, és ez miatt megváltozott
időrendű pályája környezetében.
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Moetrius szerint, az üstökösök a fejlett melegfúziós civilizációk, és a balkezes aminosavak
elpusztulásakor keletkeznek, amikor a levegőtől és a neutrális részecskéktől elzárt
környezetben a szén alapú szervezetek nem bomlanak le teljesen. A női neműnek nevezhető
melegfúziós szerveződések periodikus peteérésekor kialakuló menses, a már túlfejlett örökítő
anyag jelentős része a környezetbe távozik, amely a csillagtéri környezetbe kidobódva
lefékeződő keringésbe kezd. A nagy azonosságú, sok szenet és ionos örökítő anyagot is
tartalmazó részecskék azonban a csillagközi térben utolérik egymást és közös szerveződésbe
épülnek. Ez az anyag kezd távolodó irányú keringésbe a melegfúziós szerveződésektől, hogy a
tér más részén szerveződő hidegfúziós örvények és mennyei buborékok felületén elérhető
angyali neutrínókat a melegfúziós mássággal, Éva vírusával, a szaporodási vággyal
megfertőzzék. Míg a hidegfúziós szerveződésekben keletkező férfias nemi információkat
továbbító neutrínók a melegfúziós szerveződésekbe tartanak azok megtermékenyítésére, és a
másságuk csökkentésére, addig a melegfúziós nemi hormonoknak is tekinthető szénalapú
ionos részecskék fordított irányú evolúcióban a nekik gonosz, antikrisztus, a neutrínóknak a
megváltó hatóerejét igyekeznek mérsékelni.

A bolygónyi életterek, szerveződések szaporodása:
Okkal hihetjük, hogy a Marsba (mint melegfúziós női bolygóba) becsapódó, azt megtermékenyítő
férfias nemi hormonokkal telített aszteroida a bolygót körülvevő, már szinte áthatolhatatlan
légköri határfelületeken is mamutként áthatolva hatalmas lyukat ütött, amelyen a határréteg előtt
addig megtorpanó, befelé igyekvő negatív töltésű amorf élet hatalmas lendülettel benyomult
az addig elérhetetlen, magát jól megvédő belső és fejlettebb életszférákba. Ez azonnali
ioncserét és hatalmas kisülést, térátalakulást hozott létre. A betóduló, gazdagodásra és
gyorsabb fejlődésre vágyó, szegény neutrálisabb angyalenergia nagy tömegben beáradt és
robbanóképes, (szaporodóképes) eleggyé keveredett a mezőben rekedt, már régóta
együttműködésre vágyó ördög-fiakkal. A gyors szaporodásnak demográfiai robbanás lett a
vége. A Marson lévő, már túlfejlődött, már túl rossz élet a kialakult gyors
környezetváltozásban nagyon rövid idő alatt részben lebomlott, másrészben női nemi
hormonként, vagy azonnal fel nem szívódó placentaként kilökődött a környezetbe, és idővel
közös rendszerbe, üstökösbe szerveződött. A Mór megtette a kötelességét, a Mór mehet!
Marsbeli fiatal részecskék a (Ős) robbanás, szaporodási esemény következtében kitódultak a
behatoló megtermékenyítő anyag által egy időre megnyílt időgáton, a kilyukadt
potenciálgáton, és elhagyták a korábbi élet és keserveik emlékeit őrző színterét.
A mező határain belül rekedt, de a túl nagy feszültségű életet már nem jól viselő, felbomlott
pozitív ionos szerveződések és fiatal utódaik nagy tömegben kitódultak a lyukon, amely miatt
a belső nyomás és a hőmérséklet is szinte azonnal, néhány perc alatt lecsökkent. Ehhez hasonló
esemény miatt találtak szinte teljesen ép, jégbefagyott mamutokat a Tundrában és Alaszkában,
amelyeknek még meg nem emésztett fű volt a gyomrukban. Ilyen gyors megfagyás, jelentős hőmérséklet
csökkenés csak akkor lehetséges, ha a bioszféra valahol nagyméretben és több rétegében is kilyukad,
ha az életnyomás túlfeszültségének a pillanat alatt lezajló levezetődése után (alatt) a hőmérséklet is
hirtelen lecsökken. A kiáramláskor keletkező hirtelen nagy nyomásesés a légkört és a légkörbe

nyúló tárgyakat, élőlényeket szinte azonnal lehűti, megfagyasztja, amely után a felhevült
szervezet lehűlése, nyomásesés és szerveződési (nagyévi) tél, bolygószinten jégkorszak
következik. Ilyenkor a sok szerves anyagot elégető légkör, mint a szupernóváknál, a csillagok idős
korú túldifferenciállódásakor, az életváltásakor szinte lerobban a bolygókról, és ha a lecsökkent
nyomást és a légköri oxigén hiányát kibírja az élet, a fagyhalált, a változás átmeneti
redukcióját a védtelensége esetén nem kerülheti el. Az életre alkalmas bioszféra ilyenkor
átmenetileg sterillé és fagyottá, a változásban dermedté válik, és az öreg élet új fiatal életbe
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átszerveződését, az új élet kifejlődését, egy rövid ideig nem zavarja meg az idegen genetikai anyag,
a másság jelenléte. Egy fiatal mennyország, szaporodási buborék alakul ki amely kilökődik a
bioszférából, de lefékeződik és beépül az utódot a termoszféra eddigre placentaként a
környezettől védő határfelületével már eredményesen megfékezett, nagyon gyorsan kifejlődő
új élőrétegbe. A vendég által ütött lyukon kitóduló, de eddig nagyobb változássűrűséghez
szokott fejlett centrális részecskék a termoszférában gyülekező neutrálisabb, nagyobb
azonosságú amorf részecskékkel sikeresen összekeverednek. Mivel nagy valószínűség szerint
a légköri élőrétegekhez viszonyítva a megnyílt töltéscsatorna, a becsapódó aszteroida pályája nem
merőleges, ezért a kialakult csatornán kiáramló életanyagot a termoszféra, azaz a placenta
határfelülete eltéríti a merőleges, radiális irányú kiáramlástól, és a nemi aktusra jellemző
keresztirányú örvényes pályára, kifelé haladó spirálpályára, Ariadné fonalának a tekervényébe
és a szülő mező körül lamináris áramlásra, keringésre kényszeríti. Az összekeveredő,
egymással heves reakcióra képes genetikai információs anyagban gyors szaporodás, porlódás
és gázképződés indul el. A lamináris pályára, és az elől áramlókat megfékező környezet miatt
közös szerveződésbe terelődés azonos irányrendezettséget, és új bolygóutódot, holdat hoz
létre. Az életspirálba szerveződő ionos anyag, mint a megtermékenyített tojás azonnal
differenciálódásnak indul, és a termoszférai hatásegyenlőség által létrehozott határfelület, (új
szimmetriafelület, az utód alfát és omegát meghatározó felülete) két oldalán új evolúciós ciklus, már
legalább háromdimenziós mélységű életvegyülés kezdődik. Miközben a nagy azonosságú
keverék távolodik az őt létrehozó, megszülő bolygótól, az anyjától, a szilárd részecskék körül
keringő gáz állapotú vegyes szerveződéseknek életteret adó új mező, az időben növekvő
árnyékoló képesség, növekvő változás sűrűség, a gravitációs hatáskülönbség miatt lassan
összetömörödik, felgöngyölődik és új, fiatal holdba, utódba szerveződik. A megtermékenyített
Föld vajúdása, jégkorszaka addig tart, amíg a környezetet ismét megváltoztató nagyévi tavasz
határfelületét a bolygónk el nem éri, amikor az erős határfelületi (lamináris) szelek
szétszakítják a bolygónknak az addigra már erősen megritkult, a környezeti beáramló energiát
az utódba terelő placentáját. Ezzel elkezdődhet az új holdba be nem épült anyagnak, a placenta
maradványának a szülőmezőre ülepedési folyamata, és a negatív töltésű ionos részecskék a
már nyugodt és kellő egyensúlyba, felújuló életáramlásba került régi bioszférai rétegekben
párkapcsolatba épülve ismét életre alkalmas környezetet találnak. Ezzel a jégkorszak, az anya
energiaellátásának a holdbaba javára kialakult nagyfokú redukciója véget ér, és a bolygó a
jelenlegi Mars állapottal analóg életfázisba kerül.
A bolygók szaporodási eseménye valószínűen így történik, és ha a nagyobb energiaszintű
környezet szaporodik, a kisebb energiaszintű élet az elbomlásával csak ezt a szaporodást, az új
élettér, mikrokozmosz kifejlesztését segítheti. Az élet a bioszférán kívül és alatt tovább
fejlődik, de az átlagos és legkiegyenlítettebben, a legnagyobb szimmetria miatt a
leggyorsabban fejlődő élőrétegben a kovalens anyag nagy része lebomlik, és ionos gerjesztett
állapotba átszerveződik.
A Mars után a Vénuszt érte megtermékenyítő találat, de amíg a Marsnak az energiabefogást
segítő, védő légköri rétegei lerobbantak, ezért a belső energia túlnyomása a gát nélkül
könnyebben el tudott távozni, és a bolygó belső rétegeiben a változás sűrűség lecsökkent és jégkorszak
alakult ki, addig a Vénuszban még nem volt olyan mértékű a belső feszültség, hogy nova
állapotba kerülve teljesen levesse szűzies ruháját. A Vénuszt megtermékenyítő aszteroida által
felvert por, füst az angyali és az ördögi részecskék keveréke most is folyik, a szerveződésben
holdmagzat fejlődik, már két egymással ellentétes irányba forgó, erősen ionizált életszférával
rendelkezik. Az is lehet, hogy a Vénusz sikeresebben fúzionált, mint a Marson, és a
feltehetőleg alacsony szögű pályabecsapódás miatt a keverék a Vénusz köré tekeredett. Míg a
Marsnak valószínűen férfi nemű, gyorsabban eltávozó, kisebb tömegű leszármazottja született,
addig a Vénusz körül lehetséges, hogy egy leányutód fejlődése van folyamatban. A két közeli
bolygólány szaporodása időben eltolódott a Naprendszerben, a Napcsaládban, és könnyen
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lehet, hogy a legnagyobb holdgyermekkel büszkélkedő Föld a soros az ionos, bolygószintű
szaporodásban.
Ma is jelentős sebességű kerületi irányú lamináris szelek fújnak a Vénuszon. A két élesen
elkülönülő, de folyamatosan keveredő ionos réteg részecskéi, a kialakuló életspirálban időt
kaptak a bolygó körül új életciklusokba keveredéshez, vegyüléshez, összeépüléshez, és egy
ebből kifejlődő új evolúcióhoz. A Vénusz körül egy fiatal új hold fejlődik, amely még az
örvénylő életspirál fejlődési szakaszban, a holdban történő egyesülés előtti fázisban tart, és a
nagyobb szerveződési, az élettér rendezettségének a növelése, az összeépülés felé halad. Nagy
az esélye, hogy az amerikai földrészre nagyszámú Vénuszlakó humanoid települt át, amelyek
miatt az időszámítást jelentős ideig az áttelepülők utódai a Vénusz Nap körül keringési
periódusához igazították. A Földi emberi típusú keverék élet lehetősége talán a már a
szerveződési tavasz állapotában lévő Marsra áttelepülés, a gyors élettel betelepítés és egzodus.
Nagy az esélye, hogy a jelenlegi földi életbe szerveződő részecskék jelentős rész éppen a Vénuszban
kialakuló szaporodási esemény elkerülésére, hatására költözött át az akkor már megfelelő,
rendezettebb életkörülményeket biztosító Földre. A Maják és más, az amerikai kontinensen
szerveződött korai kultúrák sokáig a Vénusz korábbi rotációs ciklusának valószínűen megfelelő
időszámítás szerint, 260 napos, 13-szor 20 napos hónapokban, és 20 éves nagyobb ciklusokban
számolták az idő múlását.

A Mars eseménye korábban volt, valamelyik közeli hold lehet az esemény következménye, de
az aktusban felverődött por és gázok nagyobb energiaszintű részecskéi már részben
leülepedtek, becsomósodtak a felszíntől ma már 5900 km-re keringő Phobos holdba,
másrészben a közös új határfelülettől, a szimmetriafelülettől a szülő bolygó felé eső, szétfoszló
placenta pormaradványaként visszahullottak a bolygóba. A jégkorszak végét éppen az az
esemény váltja ki, amikor a csomósodás, a magzatfejlődés sikere miatt az életspirálba
szerveződő anyag egy szűz, ekkor még belül üreges holdba épül. Ilyenkor a nagyévi (tavaszi)
határfelületen fújó erősebb lamináris szelek által felszakított placenta lebomlásával, az energia
beáramlás felgyorsulása ismét életre kelti a szülés után csak lassan eszmélő bolygóanyát. A
visszahulló por megszünteti az energia beáramlást addig gátló por és füstfüggönyt, amely
megfeketedett szénporként lehullva a lefagyott nagyobb sűrűségű felszínre, ismét
energiaelnyelővé teszi, és változásba hozza a felszínt. Ha a napéjegyenlőségi tavaszi
határfelület elérésekor megjönnek a nagyévi, termékenységet is szállító, a talajba bemosó
tavaszi esők, (nekünk és az akkor már a bioszférán változó életnek vízözön), a leülepedő szénport a
vízfolyásokba és a tavakba, szénmocsarakba szállítják, amelyekben rétegesen leülepedő, majd
besűrűsödő szénként folytatja az élő anyag ionos evolúcióját. Mivel a nagyobb
változássűrűséghez szokott szén, az 1 atmoszféra körüli nyomáson és a bioszférai alacsony
hőmérsékleten nem kap az ellenkező szerveződési állapotban lévő oxigéntől elég gerjesztést, a
viszonylag homogén anyagba szerveződött élet változása elcsendesül, szilárd nagyobb
azonosságú, de lassabban változó kristályos ionos anyagba tömörül.
Tudjuk, hogy a Mars, a jégkorszak végi időszakát éli, egy új evolúciós ciklus, a tavasz
kezdetét, ezzel a Földtörténeti időszámítással számítva a nemsokára lakhatatlanná váló Földről az
emberi típusú kozmopolita életvírus számára a menekülés, az élet áttelepítési és az áttelepülés
lehetőségét megnyitva.
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A Föld várható szaporodása:
A Földre most hasonló, analóg sors vár.
Az élet az élőrétegünkben erősen kaotikus, szervezetlen és sok helyen erőszak uralkodik. Az
erő és az energia, a fejlettség és az együttműködő képesség most nem jól keveredik,
polarizálódva elkülönül egymástól. A hegemóniában uralkodó demagóg emberi faj tudata
korlátolt, igen kevés az esély a valódi evolúciós folyamat megértésére, a helyes cselekvési
rend, lineáris együttfejlődési folyamat kialakítására. Ha sikeresen kilövi, vagy eltéríti az ember
a 2029- re várható, változást hozó aszteroida vendéget, a Föld az életet megváltó genetikai
frissítés nélkül marad, és megnő az esélye, hogy az életszférák lényeinek totális háborújában
az élet ismét rendezettséget hozó főnix tűzmadárrá változzon. A saját időszámításunk szerint,
20029-ben elérjük a Nap felmenői csillagának, vagy (és) a galaxis síknak azt a legnagyobb
szimmetriafelületét, amelyen már aszteroida méretű és tömegű, már (vagy még) neutrális
angyali szerveződések áramlanak a galaxisunkban is. Annyit kell tudni az ilyen szimmetria
felületekről, hogy ezek a két szomszédos nagy energiaszintű csillagrendszerek határai között található
csillaghézagok, térbeli sikátorok, amelyeken a nem szabályos életáramlás miatt elárvult, elszabadul
csillagtéri szerveződések áramlanak, új hazát keresve. Ezek a határfelületek, szimmetriafelületek a
legkisebb életnyomású, de a legnagyobb neutronáramlású térrészek, amelyekbe némi bolyongás és
helykeresés után beterelődnek a csillagtérben felrobbant szupernóvák elárvult, felbomlott
maradványai. Akár az árvák útjának is nevezhetnénk, mert a nagy energiaszintű szerveződési
rendszerek elhalásakor, a gravitáció által addig fogva tartott elárvuló bolygók, üstökösök, aszteroidák
és a széteső rendszerek nagyobb azonosságú, a kozmikus katasztrófát egyben, felbomlás nélkül túlélő
maradványai kiszabadulnak a szervezettségében széteső, felfúvódó szerveződési térből. Mivel a
közvetlen környezet befogadóképessége véges, ezért annak a telítettsége esetén már nem fogadnak be a
belső rendet könnyen megzavaró idegen menekülteket, és azokat ellenhatással visszaterelve a
csillagszerveződések között a távolabbi, még nem telített szerveződési térrészek felé bolyongtatják.

Amikor a Nappal együtt a nagyszülői felmenők körül is keringő Föld áthalad ezen a magas
környezeti szimmetriában lévő mezsgyehatáron, amely soksávos kozmikus közlekedési
útvonalnak is tekinthető, szinte olyan helyzetbe fog kerülni, amikor a legelőt váltó együtt
áramló Gnú csorda útvonalán áthaladó oroszlánok. A nagy sebességgel áramló csordát nem
érdekli, hogy mi kerül az útjába, neki tömege és lendülete van, amely megállíthatatlanul
egyirányúsítja a lokális útvonalat, amelyet ilyenkor nem tanácsos másoknak keresztezni. Bár
esetleg elejthetnek egye – egy állatot az egyenként erősebb oroszlánok, de ha a horda útjában
maradnak, menthetetlenül letapossák őket, és vagy áldozattá válnak, vagy a csordával együtt
azonos irányba, egy harmadik irányú áramlásra kényszerülnek. A hatalmas lendülettel mindent
elsöprően áradó csorda olyan nagy kinetikai tehetetlenséggel halad, hogy még a közlekedési
pályába kerülő mamutok sem tudják megfékezni ezt az áradatot. Ha mégis valami nagy
tömegű szervezett mező keresztezi e neutrális lendületet, az nagy eséllyel meg fog változni, a
rendezettségében és az áramlási irányában is át fog alakulni. Nos körülbelül ez történhet
azokkal a bolygókkal, akik a nagyobb tömegű anyjuk mellől már eléggé eltávolodtak, de még
nem elég erősek ilyen nagy neutrális áradat kivédésére, megfékezésére. Míg a nagy természeti
akadályt vagy kikerülik az egyirányba áramló neutronok, vagy áthaladva felbomlanak benne
és ezzel keltenek nagy változást. A csillagközi országúton, a sok térben eltolt többsávos
közlekedési pályán, a porlódás mezsgyéjén valószínűen több szinten eltérő irányban kialakult
egyirányú áramlások is keresztezik a mamalátogatásra a bolygóunokával hazalátogató
csillaglányok útvonalát. Ezen a forgalmas pályán veszélyes átkelni, könnyen energiarablók,
útonállók és erőszakot tevő, vagy egyszerűen csak túl nagy szabadsággal a senki földjén
áramló, keringő fiatal aszteroida szabadlegények szemet vethetnek a kék oxigéndús ruhában a
területükre tévedt már ragyogóan kéklő angyali energiára, élményre vágyó Gaiára. E rétegben,
a nagyobb csillagok közötti szimmetriafelületen (a senki földjén) áramló nagyok mellett sok
kicsi aszteroida kering, és itt közlekednek a csillaghalálokban hontalanná vált, új hazát, új
asszonyt, maguknak nyugalmasabb életterületet, művelhető Földet kereső hordák.
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Ha a 440 méter átmérőjű 2004 MN4 aszteroida kisbolygó, vagy a testvérei, rokonai, esetleg az
eltérő irányból is érkező, más területről jövő csillagfiak valamelyike akár jelentős részben
elgázosodva becsapódik, a szükséges és már régen várt, az életszimmetriát helyreállító genetikai
anyag beérkezik, újabb hosszú békésen együttfejlődő evolúciós ciklus indulhat, amelyben a
kialakult bonyolultság az átmeneti leépülés után a jelenleginél magasabb fokig is eljuthat. Az
azonosság és az életverseny régóta növekszik, és az emberbe is szerveződő részecskeélet
kihasznált, kizsákmányolt. A táplálékláncot megszakítottuk, a biodiverzitást hiányossá tettük.
Az azonosság és az élet megjavítására szerveződő együttérzés egy élőrendszeren belül akkor
növekszik, ha a rendszer öregszik, ha a rendezettséget növelő, az életnek kedvező, még
sikeresen együttműködő genetikai variációs lehetőségek kimerülnek. Ha az életterünkből a
tápláléklánc alsó szintjét képező negatív töltésű, elszegényedett, angyali részecskék
megszöknek, a változatosság és a rendezettség lehetősége csökken, az életbe épülés
sokféleségének a variációs lehetősége csökken. Ilyenkor nő az azonosság és fokozódik az
életverseny, a piaci áruk minősége romlik, és csak egyre nagyobb reklámmal lehet csak eladni
a minőségében folyamatosan romló élettermékeket. Amíg kellő egyediségű és még megfelelő
egyensúlyban felnövő, kellően együttműködő-képes szerveződéseket termel egy élőrendszer,
addig az élet lineáris, kiszámítható, egyenletes. Ha egy bolygón belüli élőréteg, élettér
túlságosan is elszigetelődik a környezettől, ha nem kap elegendő életanyagot, hozzámérhető
energiaszintű információs változást, a változás életbe szerveződő lehetősége, a már meglévő
genetikai anyag egyre jobban ismétlődő variációiban kimerül. Ekkor a kétfelé fejlődhető, de
egymástól eltérő azonosság, a differenciálódás polarizációvá, kihasználóvá és kihasználttá
növekszik, amely a hegemónia és az elnyomás jelenlétekor annak ellenálló változási igényt, a
másságra növekvő vágyat gerjeszt. Ha a rend megtartása érdekében az elnyomás, a tőketerror, és a
kereskedelmi hegemónia növekszik, az ellenállás és az ellenterror is kifejlődik, és ha nem követi Gandhi féle
szeretetben kiegyezés, a feszültség a végletekig, az önfeláldozásig megerősödik. Cél nélkül, a jobb életbe

vetett hit nélkül nem élet az élet.
Dosztojevszkij: Az emberi lét titka...
Az emberi lét titka nem abban rejlik, hogy éljünk, hanem abban, hogy miért éljünk. Az ember, ha nincs
szilárd elképzelése arról, hogy miért éljen, nem hajlandó élni, és inkább elpusztítja magát, semhogy e
földön maradjon, még ha csupa kenyérrel rakják is körül

Newton szerint 57 év múlva itt a világvége

2003. február 25. 16:48
[Reuters]

Sir Isaac Newton 17. századi tudós és teológus számításai alapján már csupán 57 éve van hátra a
világnak. A modern fizika atyja a Biblia kódjának megfejtésével próbálta meghatározni a világvége
pontos időpontját. Newton ötven év alatt négy és fél ezer oldalt jegyzetelt tele számításaival, ezek
vizsgálata során nemrégiben fedezték fel a kutatók, hogy a tudós végleges eredményre is jutott. A
kéziratokra - melyeket az 1930-as években egy gyűjtő vásárolt meg - egy jeruzsálemi könyvtárban
találtak rá nemrégiben. Az időpont nem szükségszerűen pontos, az nem az emberi időszámításra,
hanem az időben változó nagyciklusra alapul. Moetrius.

Ha egy élettér visszafejlődik, azaz az életbe épülés aránya a bomlásnál kisebbé válik, és a
vitalitás csökkenése, a növekvő elszigetelődés miatt véges számú egyedből szerveződik, ilyenkor az életbe
szerveződés lehetőségei is végesek. Ha a lehetséges előnyös variációk száma kimerül, sor
kerül az élet által került rossz variációk kifejlődésére, a válságból kivezető kiút gyorsított
keresésére. Az élet minősége, az élet egészsége ilyenkor súlyos válságba kerül. A nagyobb
energiaszintű, bonyolultabb szerveződések száma sokkal kisebb, ezért sokkal előbb
kimerülnek a genetikai lehetőségeik. A nagyobb organizációkat létrehozó, kisebb
energiaszintű szerveződések sok milliárdszor annyi genetikai változatot hozhatnak létre,
gyakorlatilag minden életképes észszerű, és mikroszinten, gondolatban még kevésbé ésszerű
kombinációba is épülhetnek. A lineáris életnek azonban vannak tiltott variációi is, amelyek
nem energiát termelnek, hanem a már megtermelt, összeépített hasznos életenergiát
polarizálják, bontják. Ha megfelelő egy élettér rendezettsége, szervezettsége, e haszontalannak
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titulált szerveződések is hasznossá és az élet minőségét és a biodiverzitást megtartóvá
válhatnak. Ha az életet bontó aktív ördögök nem kerülnek többségbe, és a valóban rossz életet
bontják, a romlott élet lebontásával, az új életbe épülés kikényszerítésével hasznos tagjaivá
válnak az élőrendszernek.
Az angyalok és az ördögök is munkára, eseményekre és mások megbecsülésére vágynak, és csak abban
mások, hogy még a fejlett melegfúziós életbe befelé tartó, de rendezetlenséget növelő ártatlanok, vagy
az elromlott életterekből már kifelé, más szerveződési térbe viszont befelé haladó, a tudatban fejlett, a
javulás útjára térő, az életet építő az Isteni mezőhöz vezető útra lépő visszatérő életfázisban vannak.
Ez a megbélyegzés helytelen, helyesebb férfi (atya) és a női (szent lélek), valamint vegyes állományú
utód szent hármasára, Moetrius végtelen egybefonódó hármasára elkülöníteni az életet tovább vívő, az
élettudatot megőrző, állandóan megfiatalodó életekbe épülni képes isteni genetikai anyagot. A
kétdimenziós anyag, mára már elérte a háromdimenziós fejlettséget, amely szerint vagy ez a harmadik
istenváltás, vagy csak mi értünk meg a fejlődés azon fokára, hogy ennyit megértsünk az azóta már
nagyon sokdimenziós, nagyon sokféle utódtérre bomlott, az Egyisten tér ma is fejlődő evolúcióját.

Ha sikeresen kivédjük az azonos síkban keringő, a párkapcsolatra vágyó, esetleg sok különálló
egyedre bomló kérők rohamait, és nem termékenyül meg a bolygónk, a Föld a
túldifferenciáltság szembenállásától, az életet lebontó szerveződési állapotától olyan forró
pokoli katlanná válhat, amelyben csak nagyon nagy kényszerrel lehet itt tartani az életet építő
neutrálisabb angyali részecskéket. Az ilyen, nagy változássűrűségű élettérből, a kis
energiaszintű könnyed, (negatív ionos részecskelényeknek tekinthető) angyali élet kiszorul, és
a Föld bioszférája is pokollá válhat az azonosság és a szeretet miatt, az élettérhez és az életben
való együttműködéshez még mindig ragaszkodó kis energiaszintű együttérzést erősítő
részecskéknek. Ha a megváltás nem sikerül, és a megtermékenyítés akár részben kivédésre
kerül, az alsó légkör belső hőmérséklete, nyomása és változássűrűsége nagyon megnövekszik,
és a Föld elvesztheti a vizes ciklusát. Nagy az esélye, hogy ekkor a Mars sorsára jutunk,
amelynek a túl nagyra nőtt belső feszültsége, a belháború nyomásnövekedése miatt a légköre
lerobbant.
Az emberiségnek meg kell érteni, hogy a megváltást nem kerülheti el. A környezetből nem
csak egy vendég érkezése várható, hanem a megtermékenyítendő Gaia dámát üstökös és
aszteroida kérők, és irányváltásra, eltérülésre is képes élő csillagspermák a tömege fogja
megkeresni. A megtermékenyítési kísérletek addig nem érnek véget, amíg a termékenyítést
valami, vagy valaki sikeresen megakadályozza, amely miatt az ellenállóbb és egyre csábítóbb
kék légkörrel Gaiára még nagyobb vágy gerjed a környezetében. Meg kell érteni, hogy a
kisebb energiaszintű rendszerek elromlásakor, a felmenők határfelületeire kerüléskor a
nagyobb rendszerek szaporodhatnak, ők is evolúciós fejlődésben élnek.
Van azonban a külső (felmenői) keringési rendszernek, a környezetnek egy sokkal
nagyobb környezetváltozást, makroevolúciót kiváltó lehetősége is:
A környezetünkben egy sokkal nagyobb élőrendszer, a galaxisunk szaporodik. A Nyilas
galaxis csillagai, bolygói és részecskéi nagy tömegben érkeznek be az életterünkbe, haladnak
át elkerülhetetlen kölcsönhatás közben a terünkön és az időnkön. Mint a Tatár had, amikor
elözönlötte Kelet Európát, az áthaladó csillagfiak felkutatnak minden termékenyíthető bolygót.
A térségben számos nagy energiaszintű impulzus, élet és halál váltás, átszerveződés és
csillagfejlődés várható. A már túl idős, és a szexuális izgalmakat nem jól viselő, a nagyobb
változássűrűséghez már alkalmazkodni nem képes idős csillagok nóvává válhatnak, és az
elszabadult gazdátlan csillagmaradványok, az elárvult bolygók és a felbomlott, de nagyobb
sűrűségben maradt maradványaik nagy térbolydulást okozhatnak a közvetlen
környezetünkben. Már történt egy-két csillaghalál, a Világegyetemnyi terünkben a galaxis
rendszerek is szaporodási folyamatba kezdtek. Nemcsak a tejút, a saját galaxisunk, hanem
más környező galaxisrendszer szaporodásba kezdett, és az M 51-es galaxisban is azonos
szaporodási ciklus folyik. Lásd az Internetről bemásolt Novává válást és a csatolt információt.

Aspektus könyvsorozat 11. könyv

Élet és valóság

121

Szupernóva az M51-ben Írta Csizmadia Szilárd
Egy német amatőrcsillagász, Wolfgang Kloehr 2005. június 27/28-a éjjelén felvételeket készített 20 cmes Meade távcsövével a Vadászebek csillagképben lévő Messier 51 (Örvény-köd néven is ismeretes)
galaxisról és egy, korábbi képeken nem lévő kis csomócskára bukkant az egyik spirálkarban. Még nem
volt biztos benne, hogy egy szupernóvát fedezett fel. … Ezek után Kloehr írt egy e-mailt a CBAT-nak,
amelyben bejelentette egy M51-beli szupernóva felfedezését…
Az új objektum érdekessége, hogy megtalálták a progenitort (szülőégitestet)! Egy neves szupernóvakutatókból (Li, van Dyk, Filippenko, Cuillandre, Jha, Bloom, Riess, Livio) megvizsgálták a Hubble
Űrtávcsővel készített felvételeket és egy vörös óriáscsillagot gyanítanak a szupernóva progenitoraként.
A progenitor megtalálását az tette lehetővé, hogy 2005. januárjában, mintegy öt hónappal a
szupernóva felfedezése előtt, az M51-et észlelte a Hubble Heritage Team. E csoport feladata, hogy
nagyon látványos felvételeket készítsen a csillagvilágról a nagyközönség számára, tehát a felvétel
elkészítését semmiféle tudományos indok nem vezérelte…
A szupernóva pozícióját a Kanadai-Francia-Hawaii 3,6 méteres teleszkóppal nagyon pontosan
meghatározták és a HST látványfelvételén megnézték, mi látszik ebben a pozícióban Kiderült, hogy egy,
a becslések szerint K0-M3 színképosztály közötti, vörös óriáscsillag volt ebben a pozícióban, és ez a
csillag robbant fel II-es típusú szupernóvaként. A csillagfejlődési elméletek szerint egy ilyen csillag
kezdeti tömege 7-9 naptömeg volt. Csak nagyon kevés szupernóva progenitora ismeretes, ezért nagyon
fontos, hogy megtalálták az SN 2005cs progenitorát.

Bár az elöregedett csillaghalálok a születésekkel és a szaporodással egyenrangú természetes
események, azonban azokban a Világegyetemekben, amelyekben nagy energiaszinten
szaporodás kezdődik, a kisebb energiaszintű rendszeren is végigsöpör a feromonokkal
láncreakciót elindító szerelmi hullám. Ekkor a galaxisok is szaporodási folyamatba kezdenek,
és ez tovább gyűrűződik a csillagok, a bolygók, lefelé a társadalmak és végül az emberi
energiaszintű szerveződések felé. A csúcs időszakban a Földön a szex előretör, felerősödik, és
az azonosságot, de a másságot is növelő szaporodás, a nemekben is elkülönítő differenciálódás
kiteljesedik. Ilyenkor a szerelmi hevülést már nem jól viselő, de még szerelmi kalandba
bocsátkozó szerveződésekből sok elhal, felbomlik, amelyekből átalakulás után átszerveződő
fiatal új szerveződések, utódmezők alakulnak ki. A térségünkben a Tejút és a Nyilas, valamint
a távolabbi Vadászebek spirálgalaxis szaporodása sok csillaghalált, térátalakulást hoz létre, és
ezzel elárvuló, új hazát kereső, neutrálissá váló szerveződések tömegét indítja a csillagtéri
társadalomban a senki földjén át a mindenséget összekötő időútra.
Aktuális időléptető esemény a környezetünkben:
Ma 2007-01-18.-án a délutáni óráktól a Föld átkerült a Napi felmenő, vagy egy a Nap
valamelyik testvérének a közös szimmetriafelületén. Ilyenkor a kisebbről lehet kijelenteni, hogy
áthaladt a nála sokkal nagyobb átmérőjű határfelületen keringő neutronok határfelületén. Ez az utóbbi
évszázad legnagyobb olyan környezeti határfelülete, szimmetriafelülete, amely a tavasz és az
őszponton áthaladáskor kialakuló napéjegyenlőségi állapottal analóg, de sokkal nagyobb
környezetváltozást eredményező fejlődési határnak tekinthető. Valószínű, hogy a Nap és a
vele együtt keringő bolygók, de leginkább Gaia most egy másik befolyási övezetbe,
életterületre, nagy felmenői cellába kerültek. Miként a tavaszi napéjegyenlőségen, a napi
ekliptikán áthaladáskor, a semleges senki földjén áthaladás időszaka alatt a legkisebb
életnyomású területre érkezett a Bolygónk, amelyet a gyors neutronok vándorlási
útvonalaiként ismerhetünk. Az azonos irányban a neutron folyosókon áramló amorf
részecskék, a lélek csatornáin nagyon kevés az impulzus, viszont a magas áramlási sebesség
miatt kicsi a nyomás, amely lamináris szelet és kondenzációt okoz. A kondenzáció
rendszerváltozást, megnyugvást és nagy azonosságú víz állapotba fejlődést eredményez sok
kisebb energiaszintű részecskének, ezért a március idusán, a tavaszi napéjegyenlőségi
szimmetriafelületén haladáshoz hasonló, de a megszokottnál sokkal erősebb szelet kelt. A
nagy és viharos szél a két ellentétes, vagy (rokonoknál csak) eltérő irányba keringő felületek
súrlódásából, vagy lendület összegződéséből keletkezik, amely megfigyelhető ritmusokban
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erősödik, vagy gyengül, éppen olyan periodikával, amilyen sebességgel áthaladnak az
életspirálok egymást erősítő, vagy gyengítő felületei egymáson. Amikor a határfelületek
mentén az egymással ellentétesen áramló neutron kvantumok találkoznak, vagy elterelődnek,
vagy megfékezik, kioltják egymás lendületét, amikor egy rövid ideig szélcsend és lokálisan
nagyobb nyomás alakul ki, majd amikor egymáshoz képest két kilencven foknál lényegesen
kisebb szögben majdnem azonos irányban haladó, egymást erősítő spirál áramlása metszi
egymást, a neutronok közvetett életpiramison át ható kölcsönhatása miatt szél is felerősödik, és
periodikusan orkánerejűvé válik. Amikor az egymással szomszédos áramló határfelületek
legnagyobb szimmetriájában lévő impulzushiányos rétegei közé ér a bolygónk, a szél, mint a
forgószeleknél a központi mag áthaladásakor elcsendesedik, ezt követően beborul az ég, és a
nehéz sötét felhőkből megnyílnak az ég csatornái. Legalább fél, vagy egynapos kiadós esőre
kell számítanunk, amely a senki földjét elhagyva megszűnik.
A légnyomás ez után ismét magasabbra nő, az impulzusok sűrűsödnek, és az időben
egyenletessé válnak. Az esőt lényegében a két egymással szemben áramló front között
felőrlődő, differenciálódó, nagy azonosságúra visszabomló részecskék átalakulása okozza,
amelyekből sok a nagyobb azonosság felé és visszafejlődik. A gazdag, ám dolgozók,
elektronok nélkül maradt oxigénnel párkapcsolatba kerülő még fejletlen, de elektronban,
dolgozókban dúsabb, gerjesztett (neutrinókkal túltöltött) Hidrogén atom párkapcsolatba lépve
nagyobb energiaszintre fejlődve, az oxigénnel vegyülve a környezetre neutrális eredőjű víz
állapotba kerül. Ez a szimmetriavesztés lehetővé teszi a létrejövő vízcsaládok korábbi radiális
irányú áramlás nélküli élőrétegből kiszabadulását, és a bioszféra alsó határrétegéig, egy
életszinttel a bolygóközponthoz közelebb lévő életszférába átkerülést és a fejlődés felé
haladást. A radiális irányba a fejlődés felé haladó, energiadúsabb ionos részecskére,
porszemekre, mikrokristályokra, ezüstjodidra, tehát bármilyen sokkal nagyobb sűrűségű, ezért árnyékoló-képes

szemcsére rárakódó vízcseppek a differenciálódás után lehűlő levegőben egyre nagyobbra
híznak, míg végül a növekvő tömegre ható radiális, centrális irányú lendülettöbblet, a fejlődés és
a bolygónk tömegközpontja felé áramló neutron részecskék lendülettöbblete megszűnteti a
határozatlanságot.
Lásd a vízcsepp születése.
A magas vízgőztartalmú légtérben lévő hideg felületeken, leveleken először apró kicsi gőzbuborékokat
észlelünk, majd megfigyelhető, hogy ezek egyre nagyobb cseppekbe állnak össze. Ha eléggé nagy
tömeg összegyűlt, a gömbszerű vízrészecske a tömegközpont felé eső része egyre jobban megnyúlik, a
vízbuborék egyre jobban csepp alakot vesz fel. Ha meghaladja a gravitációs erő, a tömegközpont felé
ható lendületi eredő a tárgyhoz tapadó vízgőz kohéziós, vagy nem nedvesedő felület esetén a tárgy és a
vízcseppek között kialakuló adhéziós eredőjét, a vízcsepp megnyúlva lecseppen.

. Ábra: A vízcsepp kialakulása és a becsapódási felszín változása:
Az esés közben
gömbformába rendeződő
csepp a sűrű anyagú talaj
közelében fordított csepp
alakot vesz fel

A levélen összegyűlő lecsapódó
vízgőz a gravitációs erő miatt
egyre nagyobb cseppbe egyesül,
és a levél alsó csúcsain
cseppalakot vesz fel.

Az éppen cseppenő víz a
hagyományos cseppformába
rendeződik, majd esés
közben egyre szabályosabb
gömb alakot vesz fel.

Esés közben a környezeti izotróp nyomás miatt ismét gömb alakú lesz a vízcsepp
egészen egy nagyobb sűrűségű tárgy (anyag) elérése előtti pillanatig. A nagyobb
sűrűségű anyag nagyobb árnyékoló képessége a tömegközpont irányából nem
vagy csak gyengébben ható lendületi eredő ismét unizotróp környezetet alakít ki,
amely miatt, - ha az alsó anyag, hasonló konzisztenciájú Pl. víz, - egy fogamzási
dombként is ismert egymás felé ható dudorodás emelkedik ki a közeg elérése előtt.

A sima víztükörből és a
cseppből, az árnyékolás miatt
egymás felé mutató
gravitációs csúcs emelkedik ki
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Ugyanez történik, a légkörben lévő fejlett, a környezetnél nagyobb sűrűségű ionos részecskék
körül. Mivel árnyékoló hatásuk van, ezért az ilyen szemcsék felületének a közelében nem
érvényesül a teljes környezeti hatás, csak annak egy szelektáltabb része, amely lehetővé teszi,
hogy a szemcse árnyékába, védelmébe húzódó nagyobb azonosságú élet a változástól
védettebb környezetben felszaporodjon, egyre nagyobb tömegbe épüljön. Amikor a neutrális
eredő, a fejlődés felé ható lendülettöbblet miatt a szimmetria hiánya felerősödik, a vízcseppre
addig egyenlő hatás megváltozik. A nagyobb azonosságú, neutrálisabb, férfias lélek típusú
hidegebb részecskék befelé igyekeznek, mivel ezekből a belső részekben hiány van, nagyobb a
kereslet és a belső rétegekben, a neutrális szüzek még értékesebbekké válnak. Amikor a vízcsepp
tömege eléri a kritikus értéket, és a gravitációsként ismert erő meghaladja a kohéziós, összetartó
szeretet értéket, akkor a vízcsepp elhagyja a kifejlődési színteret, és a magasabb
változássűrűségű, ezért már fejlettebb alsó (belső) rétegekbe, a talajra hullik. A már melegebb,
nagyobb változássűrűségű rétegekbe szállítja a hőt elvonó és a rendezettséget ezzel is növelő
képességét, amellyel csökkenti az ott változó melegfúziósabb eredőjű, sokkal több
impulzusban résztvevő, az egyediségben fejlettebb szerveződések feszültségét és hőmérsékletét.
A szerző biztosan tudja, hogy az élőrétegünk jelentős változásban át fog alakulni, de még nem
tudja, hogy a határozatlanságtól közvetlenül a melegfúziós és túl gyorsan változó állapot, vagy
előbb még a nagyobb azonosság felé fog a bolygónkba és emberi társadalomba is szerveződött
változás elmozdulni. Az eső kialakulása arra utal, hogy a régi értelemben vett jó felé, a
nagyobb azonosság és a több együttműködés felé fejlődünk, de ennek ellentmondó folyamatok
is kialakultak. Miközben az élőrétegünk emberi társadalma, a globalizáció, a nagyobb
azonosság felé fejlődik, ez egyben a differenciálódást és a már túl erősek elkülönülését,
remélhetően a le vagy kiválását is segíti. A melegfúziós élőrétegek, a gyorsuló élet felé
haladást erősíti a természetes fejlődési irány, az idő iránya, amelyben egyértelműen
bizonyítható, hogy az élőrétegünk szabályai, erkölcsi megváltoztak, a múltbeli erkölcsösebb
szabályok már nem működnek. Az egyéni tartalék és a felhalmozás e rétegben nem célszerű,
az anyagok és a készletek egyre gyorsabb forgása szükséges, a változás gyorsulása,
túlgyorsulása egyértelmű. Bár az élet nem egyből fejlődik a melegfúziós gyorsan változó élet
irányba, az isteni közösség előbb ízelítőt ad abból, ami várható, hogy a közös lélekbe, utódba
szerveződő részecskék viszonyítási alapot kapjanak abból, hogy számukra melyik élet, élettér
az ideális. Az életnek kisebb szinten is választási lehetősége van, és amelyik mikroszintű
részecske még nem elég fejlett a pokolibb, gyorsabban változó életterekben történő
továbbfejlődéshez, azoknak az Isten megadja a visszatérés, a további felkészülés lehetőségét.
A sors azonban hosszú távon elkerülhetetlen, és előbb, vagy utóbb végig kell élni a
gyorsabban változó lehetőségeket is, mert az élet igazságos körforgása csak ekkor
maradhat a nagy többség számára elérhető rendezettségű, elérhető valószínűségű.
A következő ábrán bemutatásra kerül, hogy amikor az életspirálon fejlődő, egyértelműen a
gyorsulás felé haladó szerveződések, elérnek egy-egy cellahatárt, fejlődési zóna végét,
(évvégét, a Jannusarcú életciklus végét) választási lehetőségük van a továbbfejődés felé
haladni, vagy élve a visszafelé a még múltbelibb állapotban lévő külsőbb életspirálba átkerülés
lehetőségével, évet ismételni. Ha a szerveződéseket nagyobb lendületű kifelé irányító
impulzus éri, akár több évet is visszafejlődhetnek, de hasonló lehetőség van befelé és a további
differenciálódást vállalva a pokolibb lét felé fejlődni. Ilyenkor egy nála sokkal fejlettebb társ
mellett akár egyszerre több fejlődési zónát átlépve a szerveződés akár néhány évvel, évtizeddel
nála sokkal fejlettebb környezetbe jut.
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. ábra: Egy keringési rendszerben, az anya körül áramló részecskékre ható felmenői rendszerek
befolyása. A kék jelképesen a hidegfúziósabb nagyapa, a piros a melegfúziós nagyanyai
határfelületet, és azon keringve áramló melegfúziós részecskék áramlási irányát mutatja.
Lineáris evolúcióban a kékkel
rajzolt még neutrálisabb, nagyobb
lendületű részecskék befelé
haladnak be a környezetből az
életspirál időfolyóján a fejlettebb
térrész központja felé, amely közben
egyre töltöttebbé válnak, egyre
erősebben a melegfúziós női
rendszer részeivé válnak. A Belső
nagyon fejlett, már pokoli gyorsan
változó meleg térből pedig a nagy
változássűrűséget nem jól viselő,
visszafejlődők költöznek ki vidékre,
mennek vikkendre a környezetbe. A
többsávos autópályával analóg
füzérpályát időnként el lehet hagyni,
vissza lehet kanyarodni, a DNS-t
összekötő bázisok visszafordulási
lehetőséget adó felüljárók. Minden
keringési ciklusban, (menetben)
négy olyan erős térállapot van,
amikor a szerveződés időben előre,
kifelé, vagy visszafejlődhet.

Amikor a szerveződés (unoka) saját célja és a nagyszülői akarat megegyezik, akkor segítséget
kap és kifelé, vagy befelé fejlődhet. Más esetekben a felmenők éppen visszatartják a szerintük
még helytelen továbbfejlődéstől. Ha azonban a saját akarat erősebbé válik, akkor az a felmenői
hatás, amely addig visszatartotta, a szimmetriafelületen (a határozatlansági állapoton), az
áthaladás után segíteni fogja, míg amelyik korábban segítette, ez után (hogy túllendülés ne
következzen be) fékezni fogja, hogy az unoka szerveződési szimmetriája megmaradjon.
A keringési ciklusok, fejlődési évek, amelyben egy életkör lejárása alatt a befelé haladó, még
neutrális eredőjű szerveződés, ha nem elég érett a belső, nagyobb változássűrűségű térrész
változásának a megértésére, akkor évente több választási lehetősége van, a külsőbb
életmenetbe, a múlt állapotába visszatérésre, és a fejlődési ciklus megismétlésére. Ez esetben
csak a nem jól megértett dolgokat kell elsajátítania, tehát gyorsabban fog haladni, fejlődni. Ha
éretlen volt, és súlyos impulzust kapott, akár több évet is visszaeshet, anyagi energiaszintben
visszafejlődhet, de az eseményben tanulhat, és a tudatában fejlettebbé válhat. Ha ez
megtörtént, akkor nagyobb az esélye, hogy a következő analóg életellenes eseményt
sikeresebben megoldja, amely már nem fogja akadályozni a továbbfejlődésben. Ha azonban
nem tanul az esetből, mindaddig meg fog ismétlődni, amíg meg nem érti, hogy mi a
problémájának a lényege, mi az, amely miatt nem előre, hanem visszafejlődik.
Hasonló a dolog, a már túlfejlett élőrétegből kifelé haladó, áramló, már erősen töltött,
melegfúziós részecskékkel, (szerveződésekkel). Ha nagyon csalafinta, furfangos,
tekervényesebb az esze járása, (azaz erősebben töltött, magasabb spinnel, saját perdülettel rendelkezik)
gyorsabban haladhat, de ha nagyobb lendületű befelé haladó neutron részecskétől találatot kap,
akkor attól visszafejlődhet és belsőbb menetbe visszatérítve évet, életszakaszt ismételhet.
Nekik azt kell megtanulniuk, hogy a külső életterek szabályai milyenek, hogy a külsőbb
élőrétegekben kisebb saját perületre, sikeresebb együttműködésre és közös áramlásra van
szükség. A kifelé haladásban csökken a perdületük, a túltöltöttségük, a hőtöbbletük, és az
időzavaron kívül a feszültségből is leadnak. A kifelé haladás közben a beépülő neutrális részecskék
miatt lehűlő melegfúziós szerveződések egyre férfiasabbá, neutrálisabbá, gyorsabban haladóvá
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válnak, csökken a töltésük, nő a lendületük. Ha nem tanulnak az életkörökben kialakuló
eseményekből, akkor azok mindaddig meg fognak ismétlődni velük, amíg meg nem értik, és
meg nem találják a módját a dolog rossz részének az elkerülésére, kivédésére, semlegesítésére.
Ha nem tanulnak, a hideg és energiára éhesebb neutrálisabb részecskék befelé taszigálják,
visszafejlesztik, és visszajuttathatják eggyel korábbi élőrétegbe, ezzel évismétlésre
kényszeríthetik. Ha hidegfúziós szerveződés társat választ, a nagyobb kinetikai erővel érkező
részecskétől jelentős impulzusban részesül, ez több évre is visszafejlesztheti, megfiatalíthatja.
A kifelé haladó, tehát még fiatal melegfúziós női részecske szerveződés az impulzustól
terhessé válhat, és vegyesebb eredőjű átlagos utódot hozhat a világra. Az életalapító Isteni
mező célja valószínűen nem a neutrális, (a túl gyorsan áramló) vagy a melegfúziós (a túl nagy
perdülettel rendelkező, túl gyorsan tömegbe épülő) szélsőség, hanem a megfelelően keveredő átlag, a
vegyes szerkezetű utódok erősítése. Az átlag csak egymásnak menő polarizálódott részecskék
nagyobb lendülettel és nagyobb töltéssel történő vegyüléséből, a szélsőségekből, a neutrálisabb
férfiak és melegfúziós nők lendületes impulzusba kerüléséből fejlődhet ki. Ha a szélsőséges állapotok
nem fejlődnek ki periodikusan, az élet ellaposodhat, a különbség túlságosan is lecsökkenhet,
az életet fenntartó erő elposványosodhat.
Ha mindenkit egyformán szeretünk, akkor lényegében nem szeretünk senkit sem jobban a
másiknál, és ha nem gyűlölünk senkit sem jobban másoknál, akkor valójában közömbösök,
neutrálisak vagyunk. A szeretet és a gyűlölet szálai ilyenkor nem kötnek senkihez, de nem
taszítanak el másoktól, amely kötetlenebb állapotot majdnem teljes szabadságot eredményez.
Ezzel a szabadsággal azonban hamarosan nem tudunk mit kezdeni, elkezd hiányozni a
megkülönböztetett figyelem, és a szeretet éhsége feléled. Ha a végtelen tér felé szálló neutrális
részecskéknek az ismert közegre, a hazai környezetre az igénye feléled, honvágya támad. Ez
az erő, a megszokott kölcsönhatás, a környezet hiánya, amely nem engedi szétszóródni az
életre kelt valamikor tudattalan anyagot a még szabad térben, amely csak együtt és egyszerre
tágulhat, csak folytonosságban együtt maradva töltheti ki a mindenséget. Akár befelé megyünk
a jövőbe, akár kifelé a múltba, az idő szélsőségei felé, visszavágyunk a jelenbe, a történések és
a dolgok rendszeres újra átélése felé. Amikor a szabadabb térrészek felé áramló részecskék
füzérpályái telítettek, a folytonosság miatt e szálakat alkotó részecskék, kvantumai között
nyomáshiány van, amely egyrészt az azonosság pl. az áramlási irány és lendület azonosság
miatt a szeretetnek, és a vele megegyező tömegvonzásként ismert összekötő erőt adja. Amíg
ez az erő, nagyobb, mint más testről, élőről ható vonzalom, addig a kezdet pontjától való
távolságtól függetlenül összetartja az egymást viszonylag állandó távolságban követő nagy
azonosságú részecskéket. Ha az áramlási sebességhez és a részecskék tömegéhez is képest –
ismert sűrűségű közegben – meghatározott távolságban követik egymást a folytonossággal
rendelkező, de kvantumegységekben áramló részecskék, akkor az elől áramlók éppen úgy
osztják meg, teszik töltötté a környezeti közeget, hogy annak a töltötté válása és életáramlásba
indulása segítse az elől áramló aktuális vezető lélek részecskét követő többi részecske térbeli
áramlását. Miközben az együttáramló tömeg nő, a tömeget vezető lélek elől folyamatosan
cserélődik, az elfáradó lélek helyett mindig friss lélek kerül a vezetői posztra.
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A saját akarat és a környezet akarata meghatározza az életút lehetőségét.
Miközben a térben és az időben, a Kánaán felé, vagy az életben maradás, a szimmetria
megőrzési lehetősége, a legkisebb ellenállású térrész, a harmadik úton, a tudatfejlődés útján
áramló lélek részecskékhez egyre több töltötté váló részecskék csatlakoznak a töltöttebbé és
indulatosabbá tett térben, az együttáramló tömeg száma, mennyisége, és ezzel a kinetikai
eredő, a lendület folyamatosan nő. Ha a tömeget valami fékezi, pl. mert már nem tud, nem
szabad a megkezdett irányba haladni (mert arra egy nagyfogyasztó és rossz élet várható), a
már nagy tömegbe szerveződött, együtt áramlók élén haladók a vissza érkező előőrsök jelzése,
vagy e jelzések elmaradása, és a felderítők időben növekvő hiánya miatt szinte azonnal
észlelik, hogy elől egy veszélyes elnyelő közeg, vagy fekete lyuk, nagy és éhes és fejlettebb
szerveződés található. A már korszerűtlenné vált, elöregedett szervezetekben a már túl nagy
tömeg, az összefonódás, a hátul jövők, az információ hiánya és tömeg és tudat tehetetlensége
miatt azonban továbbra is a megkezdett irányba tolják az elől haladókat, az elöljárókat. Ez a
már az áramlási sebesség és a tömeg arányához képest túl nagy tehetetlenségű, az áramlási
irányát időben megváltoztatni nem képes szerveződéseknek a tömegükkel arányos
kikerülhetetlen impulzusba kerülését és felbontását fogja eredményezni. Ha azonban még jó az
információ áramlás és az együttműködés a szervezetben, és az életpiramisban, a miért kell
irányt változtatni információ is továbbadásra kerül, és ha az együttáramlók még képesek a
közös cselekvésre, elkerülhetik a szervezetre és sok egyedére is végzetessé válható impulzust,
a kialakult életáramlási rend megszakadását, szétzilálását. Ehhez azonban az észleléstől és a
jelzésektől is függően irányt kell váltani, a megkezdett útról el kell egy új irányba, a kisebb
nyomású, nagyobb szimmetriában fejlődő térrészek felé, jobbra vagy balra el kell kanyarodni.
A megkezdett irányban azonban a nyár állapotában lévő melegfúziós szerveződés és a tél
állapotban lévő hidegfúziós szerveződés is lehet.
Két eltérő ideológia miatt azonban differenciálódás fog kialakulni, mert a melegfúziós
részecskék, a fejlett melegebb térbe vágyók (ha a tömeg egy nagyobb, melegfúziós
szerveződés felé halad) a megkezdett úton akarnak továbbmenni. Ők fejlődni, gazdagodni
szeretnének a nekik ideálisabb, de másoknak elhalást élet és anyag (vagyon) bomlást
eredményező élettérben. Ezért a melegfúziós centralista szerveződések mindig a melegfúziós
életakadályok, fejlődés felé erőltetik a haladást. Ha azonban egy hidegfúziós kék, vagy fekete
örvény, egy férfias csillag (szerveződés) kerül az együttáramló tömeg útjába, a hidegfúziós
szerveződések fogják a megkezdett irányban haladást tovább erőltetni, nekik ez az élettér a
kedvezőbb, a veszélytelenebb, és ilyenkor az addig békésebben együtt élő vegyes közösség
differenciálódik, megoszlik, a fejlődési irány megválasztásában, új életcélok kitűzésében
határozatlan állapotba kerül. A sokkal öregebb, már elporlódottabb állapotban lévő
érzékenyebb szerveződések azonban érzik a helyes irányt, és ha a tömeg rájuk figyel, a
többség eldöntheti, hogy az erőltetet továbbfejlődés, a gyorsulás és a centralizáció, vagy a
felzárkózás és a csökkenő különbség irányába akar e fejlődni. Mivel a térben áramló férfias
hidegfúziós térrészek és a melegfúziós eredőjű szerveződések egymással kiegyenlített,
viszonylag egyenlő erőviszonyban, azonos mennyiségben vannak, ezért hol egy hidegfúziós
nagyobb szerveződés, hol egy melegfúziós szerveződéshez kerül közelebb a térben és időben
együttáramló tömeg. Bármelyikhez kerül túl közel, annak megnő a befolyása, és nagyobb
eséllyel szélsőséges állapot alakul ki az együttáramló közösségben, amely miatt legalább a
tömeg felének rosszabbá válnak az életlehetőségei. A mezőben addig kialakult állapot fog
dönteni. Ha a helyzet észlelésekor az együttáramló tömegben már túl nagy volt a különbség, és
elmaradt az együttfejlődés, ha a többség vágya már mást akar, akkor szinte bizonyos (ha nem
alakul ki diktatúra) hogy a hidegfúziós állapot és a lassabb fejlődés, a kisebb különbség felé
fog a szerveződés továbbfejlődni. Ezt a mikrokozmoszi belső (saját) akaratot azonban
befolyásolja az idősebb környezet, a múltban kialakult életterület, az a makro környezet,
amely szerveződési és együttfejlődési lehetőséget biztosít a szerveződés, pl egy ország
számára. Ha az ország továbbra is a centralizáció felé, az energia és tőkekoncentrálás, az
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erőltetett fejlesztés felé fog haladni, ez csak akkor sikerülhet, ha a makro-környezet
áramlásába, céljába ez a megoldás beleillik. Nem lehet a sokkal nagyobb tömeg céljával
szemben áramlani, csak ha az már közömbös, megosztott, szervezetlen, kaotikus, neutrális és
céltalan életet él. A csillagtérben a felmenői szerveződések által meghatározott, kialakult
részecskék áramlási iránya a makro környezet áramlási célja szerint meghatározza a
lehetőséget, és a kitörés csak akkor sikerülhet, ha ezt a csillagok állása, azaz a környezetben
uralkodó, meghatározó szerveződések, vagy éppen hasonlóan szervezetlen állapotok is segítik.
Az ország-szintű szerveződéseknél a belső akarat (még akkor is ha egyértelművé válik) mindaddig
az egyed, a mikrokozmosz vágyának tekintendő, amíg nem tisztázott a környezet álláspontja.
Ha a környezet melegfúziós kitáguló női szakaszban van, ami miatt a globális egyensúly
megőrzéséhez befogadó hidegfúziós országokra van szüksége, akkor a konszolidációra
törekvés sikeres lehet, a megnyugvó, befogadó-képes környezet felé fejlődő szerveződés
támogatást fog kapni. Ha azonban az elöregedett globális hatalom kialakult paranoiája irtózva
minden változástól megakadályozza a környezetben a hidegfúzió, az egymás közötti (lokális)
együttműködés irányába ható szervezeti átalakulásokat, akkor a feszültség tovább növekszik,
és ilyenkor a még nagyobb hatalom, a még erősebb makrokozmosz, ,,a környezeti csillagok
állása,, dönt. A környezetünk pedig alaposan megváltozik a közeljövőben, de viszonylag
hosszú folyamatban. Átléptünk a Nap felmenőit elválasztó szimmetriafelületet a nagyévi
ekliptikát, az Alcote tengely határfelületét. Ez az oka a társadalmunk határozatlanságának,
jelenleg a harmadik úton jár a Nappal együtt áramló Föld. A makrokozmoszi környezetünk
erőviszonyai megváltoznak, és nemsokára átlépünk egy lassabb és kiegyenlítettebb fejlődést
lehetővé tevő életcellába, de ez előtt egy a galaxisunk mezsgyéjén, a senki földjén áramló
hontalan szerveződések által kiváltandó makroevolúciós eseményt kell megélnünk, átélnünk.
Az élet azonban úgy változik, hogy amikor a környezet nyomása csökken, akkor az
életszerveződés időkéséssel kilégzik, és kiereszti a kisebb nyomású környezetbe a feszültségét.
Ha tehát kisebb nyomású, kiegyenlítettebben változó élőrétegbe, apai környezetbe kerül a
bolygónk, akkor várható a konszolidáció, a feszültség csökkenése és a rohanó mennyiségi
fejlődés minőségi életté átalakulása. Ekkor az élet ismét szép lesz, az együttműködés
sikeresebb, és elérünk egy együttműködést sikeresebben megvalósító társadalom állapotába.
Ha azonban nem kisebb, hanem nagyobb életnyomású, melegfúziós anyai életszféra, az élet
gyorsulása felé mozdul el a bolygónk, akkor ezt megfékező, ellensúlyozni képes nemlineáris
vendég hiánya esetén egyre pokolibb szélsőséges élet fog kialakulni a földön.
Ma 2007-02-03.-a van és az elmúlt napokban periodikusan ismét nagyon felerősödtek a
bioszférában és a környezetünkben nagy sebességgel áramló neutronok által keltett viharos
szelek. Ma (és két napja is) 80-100km/óra sebességű viharos szelek tesztelték az elöregedett
fák életképességét, a fasejtek együttműködési képességét. Ez azt jelenti, hogy beértünk a
kozmikus senki földjére, és igen gyakran keresztezzük idegen szerveződések
neutronáramlással fenntartott határfelületeit, auráit. Amikor e felületeken áramló részecskék
lendületiránya, célja viszonylag megegyezik a bioszférát fenntartó, áramló neutronok, vagy
hasonlóan a környezetbe került más szerveződések határfelületén áramló részecskék irányával,
a lendületek összegződnek és a szelek 10 – 15 percig nagyon viharossá, ezt követően egymást
kioltóan szélcsendesebbé válnak. Ha beértünk a galaxison, a tejút közlekedési mezsgyéjébe,
akkor a következő időben nagyon sok ilyen viharos kereszteződésben részesülünk, amely
lendületekből nagyon sok kölcsönhatás, beépül a Föld belső áramlásaiba, lendületébe. Ezek
egyrészt tartós szélsőséges hatás esetén befolyásolják a Földbe közösségbe szerveződött
áramlási rendszerek kialakult saját áramlását, megnövelik Gaia bolyongását és könnyen egy
harmadik útra és cellaváltásra téríthetik. A bolygónk előre vagy visszafejlődhet, attól is
függően, hogy a cellaváltás során valamelyik nagyobb környezeti rendszer belsőbb, vagy
külsőbb rétegébe, de ezen belül távolabbi, vagy közelebbi cellába is kerülhet. Ezek a finomabb
lehetőségek, mint stációk, fokozatosabbá vagy szélsőségesebbé tehetik a változást,
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mérsékelhetik a gyorsulás felé haladva elkerülhetetlen egyedfejlődést, de visszatarthatnak egy
teljesen kiürült, szélsőségesen hideg, energiahiányos cellába átáramlástól, a teljes lemerüléstől.
Az előbbi esetben kerülővel és tompítva a centralizáció felé fejlődhetünk, míg az utóbbi
esetben a gyors konszolidáció és a nagyobb hidegek felé is.
Az élet rendje szerint a belső fejlődés sokszor a környezet változásához képest, a kialakuló
ellenhatás miatt először az ellenkező irányba kezd fejlődni, és csak a tudat megnyugvása, a
megértés kialakulása után kezdődik a konszolidáció, a környezet hatásával megegyező irányba
fejlődés. Ha a környezet nyomása csökken, először megijedünk a szétáramlás miatti
veszteségtől, és rosszul beidegződött reakciók miatt nem engedjük ki a feszültséget, az
energiát, védekezünk az elmúlásként ismert jelenség ellen. Az általunk képviselt irányba
fejlődő élet a depressziós időben nem megoszt, hanem lezár, begyűjt, fékezi a szétáramlást, a
feszültség felengedését, és ezzel fokozza az eltérő irányba változó környezet és a helyi
állapotok között a lokális különbséget.
Valószínűen a szimmetriafelületen áramló jövevények, a kozmikus értelemben vett senkik, akik
a tudomány szerint nincsenek, (de azért pályasúroló Apollókként ismerjük őket) közös célba ható
lendületiránya, kinetikai eredője fogja eldönteni a merre tovább fejlődés kérdését. E nagy
sűrűségű kozmikus közlekedési pályán azonban sokszintű kereszteződésekben, eltérő irányban
áramló, nagyon sokféle, egymástól is eltérő fejlettségi állapotban lévő szerveződések
közlekednek. Közöttük éppen úgy megtalálhatóak a nagy tömegű batárral közlekedő, de
fejletlen lelkek egymással eddig sikeresen együttműködő, de sokkal kezdetleges evolúciós
állapotban lévő szerveződései, mint a hozzánk képest a távoli jövő állapotában fejlődő nagyon
érzékeny, már elporlódottabb lelkek sokkal sérülékenyebb, nagyon kényes egyedei. A
véletlenszerű találkozás esélye éppen olyan, mint egy autópályán, csak az kell, hogy a jövőt
meghatározó téridőbeli egybeesést, időkaput létrehozó csomópont felé közeledők valamelyike
olyan vétlen, vagy tudatos szabálytalan manőverbe kezdjen, a melyre a lokális térség más
közlekedői nem számítanak. Egy túlfejlődött, a kozmikus közlekedési szabályokat túl
sajátosan értelmező fiatal, még tudattalan fekete lyuk szerveződés, túl gyorsan, vagy áthajt,
egy másoknak zöld utat adó kereszteződésen, és kész a nagy energiaszintű impulzus. A tér és
az idő változik, öreg csillagok halnak el, fiatal de még tudattalan, de nagyon nagy
részecsketömeget kis térrészbe sűrítő szerveződések, fekete lyukak, fehér törpék, és nem elég
gyorsan változó, ezért nem fénylő neutroncsillagok áramlanak az átmenetileg kiürült
térrészekben, jönnek a semmiből, vagy a bennünket szembevilágító reflektorként elvakító Nap
mögül. Az impulzus, az első amit észlelni fogunk, és e nagy környezetváltozásban még
mindegy, hogy a jövő, vagy a múlt állapota felé fog fejlődni ebből a bolygónk. Miközben a
múlt állapotában lévő szerveződéssel vegyülés esetén az előre, neki a jövő felé, a bolygó
lényei az elmúlás és a múlt felé fognak fejlődni, de ha nagyon sok eseményt megért, megértett
túlfejlett szerveződéssel kerülünk kozmikus impulzusba, akkor az utódaink lehetősége a
látványos fejlődés. Bár a környezet fejlett, a lokális térrész eseményeit kívülről megfigyelő
nagy szerveződései már látják, a dolgokat belülről érző, de kellően előre a jövőbe tekintő
fejlett lelkek már érzik hogy milyen jövő vár ránk, a csak a jelenre figyelő, ezért eléggé
rövidlátó átlagos tudat csak az esemény megtörténésekor értesül a változásról. Az öregedéssel,
a lendület csökkenésével nemcsak a távolba látó, előre figyelő és térlátóképességünk csökken,
hanem minél inkább egy nagyobb rendszer hozzánk képest lassabban változó részévé válunk,
annál jobban csökken a jövőre figyelésünk, növekszik viszont a lokális felbontásunk. A fiatal
távollátókból egy idő után már csak közel látó, a részleteket viszont egyre nagyobb
felbontásban észlelő részévé válunk egy nagyobb szervezettebb rendszernek, a mi esetünkben
a melegfúzió felé fejlődő Gaiának, a Földnek. Valószínűen ez az oka sokak látásromlásának,
amely ezek szerint természetes állapot, mutatja a személyiségfejlődés irányát. Azok válnak
rövidlátókká, akik a korábbi nagy sebességgel áramló neutronjaikból, és a kezdeti neutrális
eredőjükből veszítve a melegfúzió felé öregednek, tehát befelé haladnak valamely melegfúziós
rendszerbe. Azokból válnak az öregségükre távollátókká, akik a kezdeti melegfúziós
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állapotból, és ilyen belső többségből az egyre gyorsabb áramlással rendelkező, neutrális,
nagyobb lendületű részecskékben gyarapodnak, azaz a melegfúziós alapállapotból a lehűlés, a
konszolidáció és a külső tér, a környezet és az átlagos állapoton át a neutrálisabb férfias
állapot, az egyre gyorsabb életáramlás miatt az előrébb látás szükségessége felé fejlődőknek.
Még a környezeti nagyok, a felmenői csillagok erőviszonyai is napról napra változnak, rájuk is
hatnak a még nagyobb felmenői környezeti változások. A régi görögök és a Rómaiak sokistenes
modellje valószínűen hitelesebben írja le a bennünket és a Föld lehetőségeit is befolyásoló
erőviszonyok életet módosító lehetőségét, de ezek az Istenek csak a lokális térségben helytartók,
felettük is még nagyobb Istenek uralkodnak, amely fölött valóban ott áll az életalapító, a Mindenható.

Tehát nemcsak radiális irányban, ki vagy be, hanem sok egyéb eltérő életminőséget
eredményező életcella, harmadik út között választhatunk, pontosabban a harmadik utat, a
megmaradást kereső lélek lehetőségei már nemcsak egy harmadik közös irányba
továbbfejlődést tesz lehetővé, hanem a sokféle életpálya között az éppen szabadabb, a
változással kevésbé terhelt életpálya útkeresésére módosultak.
Miként a fák rügyeiből leágazó friss ágak mindig keresztirányban eltérnek a fában kialakult fő
áramlási irányoktól, ez azonban csak addig tarthat, amíg a környezet által meghatározott
főirányba vissza nem kanyarodnak. A fiatal rügyekből, az élet elágazásaiból kifejlődő új ágak
hamarosan felveszik a közösen rendezett irányt, és míg a gyökerek rendezettsége a
bolygócentrum felé ható, de kaotikusabb, szövevényesebb eredőre módosul, addig az ágak
eredője a szétáramlás, és az életalapító környezet felé mutat, felveszi a szabad tér felé mutató
közös főirányt. A kifejlődő ágak mindig a szimmetria közelébe fejlődve megkeresik az
energiával legjobban ellátott, a fa lombján belül még szabad térrészeket, amiért a kellő teret és
időt kapó fák az egész fejlődésük alatt szimmetriában maradnak. A túltöltött, kezdetben túl sok
életenergiát kapó ágak azonban szabálytalanul keresztül nőnek más ágak területén, elfogják a
fényt és az életerőt más ágakhoz kapcsolódó levelektől, de ezzel továbbfejlődésre, kitérésre,
több találékonyságra, vagy visszafejlődésre kényszerítik a kevésbé életképes versenytársaikat.

Az élet és az érzelem, az azonosság húrjai
Nem szeretni senkit, és szeretve nem lenni, nem jó állapot, ilyenkor elértéktelenedünk a saját
szemünkben és a tudatunkban. Kötődés és érzések nélkül nincs értelme a létnek, a
fontosság és a hasznosság érzése nélkül nincs értelme a valóságnak. A lét végére kiderül,
hogy mi értelme van az életnek, és mi a szerepe a halálnak. Az élet a kötődésről, az
együttműködésről szól, a szeretetről és a szeretve lenniről. Az élet valódi értelme az elismert,
megélt fontosság, és az elismert megbecsülés folyamatos érzése. A szükség van rád, a
valakiknek fontos vagy érzése nélkül értelmetlenné válik a lét, de ez az érzés rendszeres
átélése nemcsak az önbecsülést növeli, hanem csillagokat mozgat, a mindenség szeretetben
összefonódott teljes erejét képes mozgósítani.
A kapcsolataink lehetősége végtelen, de ebből végesek a vonzalom és a taszítás, a szeretet és a
gyűlölet szálai. Ami felém jön és támogat, ami hozzám épül, hozzám kapcsolódik az jó
érzéssel, szeretettel tölt el, az a részem, vagy a részemmé fog válni, azzal egy közösségbe
fogok kapcsolódni. Ami jó volt nekem a múltban, arra akkor is jó emlékezni, ha már elszállt,
de a szeretet emléke vékony érzelmi szálként ma is megmarad, összeköt a jó emlékkel.
Úgy tűnik, hogy a szeretet és a gyűlölet lehetőségeit tudjuk koncentrálni, rá tudjuk vetíteti
kevés szereplőre, és ekkor nagyon erős kötelékké, vagy hatalmas taszító erővé válik, ha
azonban szétosztjuk, akkor sokakat, de gyengébben érint. A szeretet és gyűlölet az egyik
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véglet állapota. Ha nagyon kevés dologhoz kapcsoljuk az érzelmeinket, az szenvedéllyé és
függőséggé válik, ez a túl erősen töltöttség, a túl magas saját perdület átmeneti bódult állapota.
Addig tart, amíg a szerelem, vagy a gyűlölet tárgyával keletkezett impulzusunk, addig a
tudatunkat megszédítő hatása alatt állunk. Az érzelmi bepörgés függőséget eredményez, a
szerelem, vagy a gyűlölet függőségét, amely csak a töltöttség megszűnésével, a valóságkép
visszanyerésével csökken. Ilyenkor az összes szabad érzésünk a szeretetett vagy a gyűlöletet
keltő tárgyra vetítjük. Az érzelmi szálak összefonódnak, és mint az orsóra a dupla de rugalmas
gumiszalag, feltekerednek egymásra. Ezek a szálak azonban az érzések megszerzése, a
feltekeredés közben feszültséget hoznak létre, és Ariadné szálaiként felhúzzák a gumimotoros
életszerkezetünk óráját. A szálak letekeredése, a kijózanodás közben többnyire az ellenkező
irányban túlpörgünk, a szeretetből gyűlölet, a gyűlöletből szeretet, szerelem fejlődhet, de ez az
életorsó ide-oda tekeredése, végül lecseng, elmúlik. Ha azután képesek vagyunk másokkal új
impulzusba kerülve friss érzelmi kötelékébe kapcsolódni, akkor az érzelmünk órája, motorja
újra felhúzódhat, és ismét átélhetjük az érzelmi kötődés narkotikumként befolyásoló
következményeit. Ha a változást elindító, az életet felhúzó hatások sok kicsi apró impulzusból
adódnak kiegyenlített eredőbe, akkor bár töltötté válunk, de a két egymást féken tartó hatás
miatt egyiknek a befolyása sem erősödhet a környezet felé túl naggyá. Ilyenkor lassan, apró kis
lépésekkel, megfontoltabban haladunk az életben, az ingánk, ide-oda lendül, hol balra, hol
jobbra tekeredünk egy kissé, de az élet rugója kellően felhúzva marad. Ez kitart az élet végéig,
és ha nem égetjük a gyertyát teljes lánggal, ha nem szabadítjuk fel az érzelmeink motorját
nagyon heves érzelmi kitörésekkel, a kezdeti energia sokáig eltarthat, nem égünk ki idő előtt.
A másik szélsőség, a teljesen közömbössé válás, az energia és a szeretet-gyűlölet egyenletes
elosztása, amikor az életerő lendületbe és az állandó áramlásba konvertálódik. Ekkor nem a
szerelem szálai húzzák fel az élet motorját, hanem az érzelmi húrok csak megnyúlnak, nagyon
megfeszülnek, és később (ha nem pattannak el) nagyon visszahúznak. Miként a fokozott érzelmi
állapotnak is van végpontja, holtpontja, amikor a feltekeredő szálak már nem képesek tovább
nyúlni, a személyi töltöttség már nem tud tovább nőni, hasonlóan a neutrálisan megnyúlt
szálak sem feszíthetők a végtelenségig, a holtpont után visszahúzza a túl messzire ment,
határozatlanná vált részecskéket a honvágy. Ez ismét célt és nagy lendítőerőt ad a neutrális
szerveződéseknek, és ismét elhangzik a nyergelj fordulj, a megyünk haza. A lendület
fokozatosan növekszik, hogy azután hatalmas impulzusban lefékeződjön a honban, új
szerelembe, érzésbe és szenvedélyes perdületbe taszítva érintettét. Így lesz a kezdetben a
szervezetből kifelé áramló neutrális szerveződésből egy idő után befelé áramló, a belső
holtponton a lendületet erősen töltött érzelmi kötődésre cserélő, a saját perdületben fejlettebb
szerveződés. Az élethelyzetek változnak, és amikor a neutrális lendület érzelmi kötődésre
cserélődik, a térre rálátás, a dolgok kívülről szemlélési lehetősége is megszűnik. Amikor a
szabad tér felöl hazaérkező neutron, a már nagyobb sűrűségű, fejlettebb élőréteg határához
érkezik, becsapódik és az ellenkező irányból érkező, őt megfékező már töltöttebb
részecskékkel ütközve, miközben az őt befogadó közeg részévé válik, perdületre, érzelemre
cseréli a korábbi nagy indulatát. Miközben a szintén erősebben töltött nagyobb rendszer, újra a
haza részévé válik, lendületet vesztve, az életbe beletörődve, az élet szabályait megértve
elfogadja annak az ismét megtanulandó, közben alaposan megváltozott szabályait.
Az impulzusban nagy perdületet szerző szerveződés mintegy feltekeri a vele ütközött neutrális
szerveződés érzelmi szálait, amely miatt, miközben az egyik bepörög, a másik neutrálisabbá
válik, és az élethelyzetek megcserélődnek. Hol az egyik érez erősebben és a másik ilyenkor
közömbössé válik, de abban a pillanatban, amikor a másik visszanyeri az érzelmi stabilitását,
elveszti a szédült állapotát, a másik fél fog erősebben töltötté válni. Sokan átélték már ezeket
az érzelmi viharokat, a folyton felcserélődő, se vele, se nélküle állapotokat. Miként a
kötetlenebb neutrális életáramlás hideg szabadságérzésének a narkotikumában, vagy a nagyon
erős saját perdület túlfűtött szenvedélyében szárnyalunk, az élet valódi lehetősége e két
befolyásolt tudati állapot, a lét két szélsőséges végállapota között vergődik. A szélsőségek
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felől mindig a realistább átlag felé, de azon túllendülve már egy ellenkező szélsőség felé
szárnyal az élet.
Az elért cél már nem boldogít, az amiben már nincs hiány, leértékelődik. Ilyenkor az életvágy
új célokat keres, olyant, amitől éppen nagyon távol, szinte elérhetetlen messzeségben van. Ha
a sivatagban sok nap és éjjel kellő hideg van, vízről és átlagos hőmérsékletről álmodozunk, ha
arannyal és gyémánttal vesznek körbe, elegünk lesz a cicomából, egyszerűségre, átlagosnak
lenni vágyunk. A lét mozgató rugója, a tér és a létezési lehetőségek megosztottsága, az, hogy
nem lehetünk egyszerre jók és rosszak, nem lehetünk egyszerre közömbösek és érzelmileg
lekötöttek, nem lehetünk egyszerre hidegek és melegek, tágulók és összehúzódók, fiatalok és
öregek, azaz az együttváltozó dimenzió-párok mindkét állapotát egyszerre nem élhetjük meg,
legfeljebb az átlagos lét, minden eseményt szerényebben átélő lehetőségeiben részesedhetünk.
A léleknek választási lehetősége van, hogy a sokféle lehetséges valóságokból, milyen
arányokban részesedjék, miként élje át a létezés élményeit, fájdalmait, elkülönítse e a jót a
rossztól, hogy azután egyszerre megkapva a rosszat annak a fájdalmat is átélje. A másik
választás, a viszonylag egyenletes keveredés, a sok kicsi jó és a sok kicsi rossz hatás megfelelő
vegyítése, amikor átlagossá válik az élet, de sokaknak kiegyenlítettebbé és elérhetőbbé válik.
Az átlagosra fejlődő szegény, azonban ekkor telhetetlenné válik, és nagyobb gazdagságra
vágyik, a rosszat jóra cserélő, pedig a jót kisajátítani akaró, mindenkit túlélővé akar válni. Az
élet feledékeny, elfelejti, hogy honnan jött, és sokszor nem látja, hogy hová tart, csak a célra
figyel, és nem veszi észre a rossz cél baljós jeleit, hogy nem jobb élethelyzetbe kerül, hanem a
célokon túllőve az átlagos lehetőségeit eltérő életminőségre, az elérni kívánt jót más
vonatkozásban rosszabbra cseréli.
Miközben a külső térben lévő magasabb változássűrűségű életbuborékok között ide-oda
lengünk, a belsőnkben is hasonlóan, de ellenkező irányba lendülnek, vagy feltekerednek a
belül élő töltöttebb részecskéink. Az élet azonban több tartalék motorral felszerelte magát,
képes felfúvódni és leeresztve kompenzálni a lendületet, az erőhatásokat, vagy a feszültséget
hővé, nyomássá fokozni, hogy aztán a változás motorjainak a megfelelő ellenhatású energiáját
kihasználva más ellenhatással reagáljon az elmúlás felé taszító időre.
Az ionos anyagoknak emlékezete van, megőrzik a velük történteket, és kölcsönhatás mentes
térbe kerülve eltárolják a régi információk emlékeit a végtelenségig. Eközben csak az
emlékeiknek élnek, azokat elevenítik fel és gondolatban egyre kisebb energiaszinten újra és
újra átélik, elevenen és frissen tartják az életáramlásban feltöltődött emlékeik. Ez az az
információ, amelyet a kriminológia az ilyen kis energiaszintű, de nagy azonosságúak fogékonyságára
alapozva a helyszínen történteket valamennyire visszajátszó, visszahalló médiumok átélt érzései
segítségével képes újra visszajátszani.

Az átlagos életszint mindig az lesz, amilyen miljőjében élünk. Ha a saját élőrétegünket 1-es,
azaz átlagos sűrűségűnek fogadjuk el, akkor a lábunk felé lévő élőréteg nagyobb sűrűségű,
vagy/és magasabb változássűrűségű fejlettebb élőrétegeknek tekinthető, amelyben az együtt
élő szerveződések térbeli sűrűsége, átlagos töltése nagyobb, mint a mi átlagunk, az egy. Ez
esetben a külső tér felé eső élőréteg átlagos sűrűsége, változássűrűség és fejlettsége kisebb,
mint a mi átlagunk. A külső tér felé lévő részecskéknek, ha azonos mennyiséget változnának
nagyobb térrészre lenne szükségük, de mivel nagyobb a terük, ezért egységnyi térrészben
kevesebbet változnak, a múlt felé átláthatunk, azt már megismertük, a tudatunk által követhető
változásnál lassabb dolgok már nem zavarják meg a tudatunk átlátását, a kifelé lévő változás
megértését. A talpunk alatt, magasabb változássűrűségű fejlettebb térbe nem tudunk tartósan
behatolni, ott a fejlettségünkhöz képest nem megfelelőek a körülmények, ott minden a
lehetséges jövő sokkal gyorsabban változó állapotában fejlődik. Ez azonban nem jelenti azt,
hogy csak fejlettebb melegfúziós részecskék vannak a jövő iránya felé. Ott is változás folyik,
amiért vannak visszafejlődők, akik a számunkra már a jövő állapotában lévő térrészekből a
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jelen élőrétegek átlagosabb állapota fel fejlődnek. E részecskék áthaladnak a terünkön és az
időnkön, és miközben visszafejlődnek, kölcsönhatásba kerülhetnek velünk, módosíthatják a
jelenünket, visszataszíthatnak a múltban már megélt állapotok, a már meg és kiismerten
változó térrész felé. Hasonlóan a túl gyorsan a már megismert múltból visszatérülő, vagy más
mezőkből kiszóródók, a számkivetettek a nagyobb változássűrűségű élőrétegek felé fejlődők is
áthaladnak a terünkön és az időnkön, a tudatunk által észlelt valóság terén, és a múlt felől
érkezve befolyásolhatják a fejlődésünket az átlagostól a gyorsabban változó jövő tere felé
taszíthatnak.
Ha lefekszünk, elesünk, és alulról nézzük a valóságot, nemcsak kifelé látunk, hanem egészen
más kép tárul a szemünk és ezzel a tudatunk elé, mint amit eddig az átlagos pozícióból
megismertünk. Ha azonban az eszközeink, vagy a képzelet szárnyán a levegőbe, a külső térbe
emelkedünk, egyre messzebbről és egyre kívülről látjuk azt a valóságot, amelyet korábban
átlagos életként megéltünk. Megváltozik a felbontásunk, a rálátásunk, és sok olyan dolgot
eltérően, térbeli felbontásban látunk, amelyre a rálátás hiánya miatt addig nem volt
tudomásunk. Hasonlóam, ha belülről alulról, a gyorsabb változás, megfigyelés lehetősége
miatt a részleteket erősen kinagyítva, nagyobb időbeli felbontásban szemléljük, egészen más
képet látunk a mikroszinten felelevenedő valóságról. Eljuthatunk a nálunk gyorsabban fejlődő
mikrovilág szféráiba, a jelenünket csak később, a dolgok nagyobb energiaszintre kifejlődése és
megerősödése esetén módosító hatásváltozások birodalmába. A jövő egy része a mikroszintű
hatások életszféráiban fejlődik, de ebből csak az fog az átlagos fölé erősödni, amelynek a
múltban nincs a jelenünkben a jövő hatásait éppen kompenzáló párja. Ha páratlan, új
összetételű, vagy az adott korban egyedi, már elfelejtett, és a múlt által nem kompenzált
hatásokat találunk ki, akkor azok az ellenhatás hiánya esetén megerősödhetnek, a jelen valóság
részeivé válhatnak mindaddig, amíg a múlt felől meg nem erősödnek a dolgot korszerűtlenné
tevő ellenérvek, ellenhatások. Ha a jövő felé segítő új megoldásnak nem keletkezik már
ismert, a dolog megerősödését gátló, a későbbi rossz eredőt megmutató ellenhatása, ellenérve,
akkor a belsőnkben lévő részecskék e jövő felé fognak fejleszteni, és az egyéniségünk
egyedivé, átmenetileg páratlanná válik. A páratlanságot és az egyediséget azonban sokan
irigylik, és kisebb, nagyobb módosításokkal eltérően is megvalósítják, és ha ezekből új, a
maga nemében szintén páratlan hatás fejlődik ki, akkor a jövő arra fog fejlődni. Miként a lélek
mindig arra vezeti anyagi részecskékből verbuvált őt követő csapatát, amely felé nem talál
ellenhatást, amely felé a legkisebb ellenállást kell legyőznie, az energia áramlása ezért idővel,
a tömegi és a tudati késéssel mindig a lélek által megmutatott még szabadabb, depressziós
térrészek felé fordul. A depressziós hideg impulzushiányos térrészek így válnak az életenergia
célpontjaivá, Szinbád nyugalmat és változatosságot egyszerre kereső életcéljaivá. A
lendületnyomásban kiürülő, a szétáramló energia miatt impulzus mentesebbé váló, elhaló
Radiáns (központi) térrészek, a kiürülésük és a lehűlésük után a tér legkisebb életnyomású
depressziós részeivé válnak, amely felé hamarosan megindul a nyugalmat kereső életenergia, a
jó lélek lendületes áradata. A jó lelket azonban erősebben töltött szenvedélyesebb részecskék
is követik, akik a nyugodt térrészt hamarosan betöltik és túlnépesítik, egyre nagyobb
sűrűségűvé, kompressziósabb, nagyobb életnyomásúvá élettérré fejlesztik. A földben
lesüllyedő területek egy idő után feltöltődnek, majd felemelkedek és magasföldekké,
hegységekké válhatnak, amelyekben a lélekenergia már nem kintről befelé, a centrum felé,
hanem onnan kifelé, a szabadabb tér felé áramlik.
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2. rész:

Vírusok és fekete lyukak
A részlet azokról a túlfejlett életlehetőségekről szól, amely tulajdonságokkal rendelkező
szerveződések, a sűrű anyagokon és az ilyen tereken átszáguldó vírusok és fekete lyukak
rendelkeznek.
A mindenség nemcsak velünk azonos, és általunk létható sűrűségű objektumokkal van teli,
hanem sokkal kisebb és nagyobb információs és energiaforgalommal rendelkező olyan
szerveződésekkel is, amelyek arányai mások, mint az általunk megszokott, megfigyelhető
égitesteké. A kisebb sűrűségű és sokkal kisebb változássűrűségű tereken és közegeken
átláthatunk, ezt a fejlődési fokozatot már megismertük, megéltük. A mondás, hogy
kiismertelek, átlátok rajtad, az olyan szerveződésekről szól, amelyek fejletlenebbek a
megfigyelőknél. Más a helyzet, a nálunk fejlettebb, nagyobb változássűrűségű olyan
objektumokkal, szerveződésekkel, amelyeknek az ekliptikai síkjához képest 60 foknál kisebb
szöget zár be a bolygónk. Az ilyen csillagok, fejlett mezők energiakiszórását élvezzük, mire a
fényük hozzánk ér, a megértésben kellően (az egyediségből vissza és a neutralitás felé előre)
fejlődnek a térben keveredő fejlett részecskék ahhoz, hogy ne ártsanak, hanem segítsenek
bennünket és az életünket. Ők a más mezőkből kiáramló, nekünk rendezett, összeépülni képes
energiát, a lendületükkel az életüket szállító angyalok, és a poklokat már megjárt megjavult,
tanult ördögök keverékei, amelyekben az általunk jóként ismert életépítő hatás többségben
van.
Ha azonban valamely közeli, nagy változássűrűségű csillag póluscsatornája néz felénk, vagy
ahhoz képest 30 foknál kisebb az irányszögünk, az adott csillag felé elindított fotonjaink nem
fognak visszaérni, elvesznek a csillag túlfejlett fekete lyukában és a nagy belső
változássűrűségben nagy eséllyel felbomlanak. Az ilyen térrészt, közeget anyagtalannak,
feketének, sötétnek látjuk, mert nem érkezik vissza fény a kiinduló hullámhosszon, bár
egyidejűleg sok más információ érkezik más frekvencián a nyelő objektumból.
A nagytömegű csillagok és a galaxisok összeomlásakor a belső már túlfejlett magra zuhanó
anyag és a nagyon kis térfogatba tömörödő fejlett részecskék az addig őket kiszolgálók és
ellátók, táplálók nélkül maradnak, de megőrzik a tömeg és rádiuszarányos spinjét, korábbi
forgási momentumát, és az eseményben megszerzett töltéstöbbletét. Az idős és nem jó
szimmetriájú csillagok rendszerint éppen e hiányosságuk miatt omlanak össze, vagy-és mert
keresztül haladnak, vagy rajtuk áthaladt egy nagyobb vagy-és fejlettebb mezőn, amely elszipkázta
az élő és termelő, rendezettséget növelő anyag és élet egy jelentős hatóképes részét. Az
eseményben a csillag (szerveződés) kaotizálódott, majd összeomlott, mert nem tudta olyan
gyorsan rendezni a gondolatait, sorait, mint a nála fejlettebb fogyasztója. A pozícióit feladó
fejlett csillagbelső ilyenkor kihasználja a maradék energiáit, azokat összevonva egy nagyobb
sűrűségű, az átlagos csillagok által feltörhetetlen csillagmagba szerveződik, amelyet a tömeg
eredőjétől függően a szén jelenleg legfejlettebbként ismert változataként, neutron (gyémánt)
csillagként, vagy fekete lyukként bepörgő térrészként ismerünk.
A térátalakulás korábbi állapota, a mikrokozmoszi belső tér, és a makrokozmoszi környezet
állapota azonban meghatározza, a térátalakulás szimmetriáját. Ha nagyon nagy volt a
környezet szimmetriája, és ez a belső átalakulásra is kiterjedt, akkor az átalakuló csillag
központi része nagyobb eséllyel neutronmaggá, egykristály gyémánt állapotba besűrűsödő
átlátható gyémánt térré, neutron csillagmaggá, vagy fehér törpévé, angyallá válik. Más lesz az
átalakulás eredménye, ha a térátalakulás és a környezeti erőviszonyok nem szimmetrikusak.
A szupernóva robbanást elszenvedő szerveződés térbeli sebessége, az átalakulás során
megváltozik, a térfogat és tömegarányok változásakor a közegellenállás nagyságrendekkel
lecsökken. Ha a térátalakulás nem szimmetrikus szerveződésként történt, akkor egy kisebb és
egy nagyobb részre és eltérő sűrűségűre szétváló tér attól kezdve eltérően viselkedik. A kifelé
áramló, a nyomásában csökkenő, lehűlő, egymástól is távolodó részecskék neutrálisabbá
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válnak, csökken a töltésük, nő a sebességük, amelyek később az azonos irányba áramlókkal az
útjukat keresztező rokonokkal közös szerveződésekbe épülhetnek, amely miatt a szétáramló
anyagban nagyobb sűrűségű, gyorsabban változó csomók, és részecskében és változásban
ritkább környezetek alakulnak ki. Ezek a csomók új ionos szerveződések kezdeményezéseivé
válhatnak, amelyek azonban ebben az állapotban még nagy azonosságú mennyei élettereket
hoznak létre.
Az átalakuló átlagos térrésztől befelé, a centrum felé áramló, sűrűsödő szerveződések viszont
egyre nagyobb életnyomás alá kerülnek, besűrűsödnek, egyre magasabbá válik a térben és
időben is szűkülő, anyagban és töltöttebb energiában is koncentrálódó térrész nyomása,
gyorsul az időbe szoruló élet változása. Amikor a kifelé lerobbant, eltávozott anyag
szétáramlik, a központban nagyobb ionos állapotba sűrűsödött életmag körüli térben nagy
depresszió, energiahiány és nyomáscsökkenés alakul ki. Ez anyagcsere lehetőséget hoz létre,
és a hópihék kialakulásához hasonló, analóg folyamatban megkezdődik a nagyobb nyomású
környezetből a beáramlás is. A kis térfogatba besűrűsödő anyagi mezőkörül a tér lehűl, az
információ és anyagcseréje megváltozik, a beszívás és a nyelés javára, és hatalmas iramban
fogyasztani kezdi a környezetében lévő élő anyagot. Ez nagy energiaszinten a szerveződési tél
állapot, amikor évváltás, életváltás, fejlődési korszakváltás alakul ki. A lerobbanó külső
anyagrész kifelé tágulásra készteti ilyenkor a környezeti teret, amely lehetővé teszi, hogy a
gyorsan és kifelé együttáramlóvá váló térben, a korábbi lendületirányát megtartó sűrű tömeg a
korábbi áramlási sebessége sokszorosára felgyorsuljon.
A fiatal, nagyobb térsűrűségre, nagyobb egységnyi energiaszintre, tömegszintre kerülő, galaxis
magként felgyorsuló ifjonc fekete lyuk éppen olyan felelőtlen és szabálytalan radiális irányú
áramlással száguldanak keresztül a kialakult lendületirányába eső tereken, mint a fiatal
embercsemeték a parkokon. A tér áramlás szabályait még nem ismerő, be nem tartó galaxismag ifjoncok, úgy száguldanak át a téren és időn, mint az élet szabályait még nem értő, még
meg nem regulázott fiatal bűnözők. Eközben törnek, zúznak, a sokkal kisebb sűrűségű, sokkal
kisebb tömegű szerveződéseket eltapossák, beszippantanak, a nagyokat gerjesztik, kaotizálják.
Ez a környezetre ható gerjesztés és a befelé a mag felé áramló tér lehetővé teszi lehetővé, hogy
kozmikus méretekben viszonylag nagyon gyorsan hatalmas tömeget gyűjtsenek, a nagy étvágy
és forgalom miatt bolygókat, csillagokat, világokat nyelnek el miközben részben megváltozó
szabályok alapján keringenek a hatáskörükbe eső térben. A nagyobb tömegsűrűségű
szerveződések szabályai a hozzájuk hasonló, analóg szerveződésekkel megegyezően, de a
kisebb sűrűségűekkel, a még fejlettebbektől eltérővé fejlődik. Ez az eltérő életszabályok
alapján más típusú élet fejlődik ki az egyisten analóg térben, amely saját játékszabályokat
létrehozva csak a velük megegyező, vagy nagyobb fejlettségűeknek engedelmeskednek. Az
ilyen nagyon koncentrált kinetikai energiával rendelkező szerveződések a kisebb energiaszintű
szerveződések által szabályosan, életspirálban törvényesen keringő életpályáit
szabálytalanabbul, radiális irányban is keresztezheti, a térben lendületbe és perdületbe,
csalafintaságba, furfangba koncentrált tömeg nem tartja be az út visszatartani már nem képes
életáramlási szabályokat, a határfelületeken keresztül kasul áramlik, eltérő életváltozatot
létrehozva az élet lehetőségeiből a sokadik, de sötétebb útra térül. Ezek a szerveződések az
általunk ismert szerveződéseknél fejlettebb, többnyire melegfúziós, az energiát magukba,
csillagokba, galaxisokba koncentráló szerveződések, amelyek azonban minden energiaszinten,
mint túlfejlődő szerveződések kialakulhatnak, amelyekből magasabb energiaszintű
életperiódus kezdődik. A fekete lyuk állapot az élet tele és a fejlett kisded születése, amely
évforduló, életváltás, amely a legfejlettebb melegfúziós szerveződések nagyobb energiaszintű
életlehetőségét, és ezzel az egyediségben fejlettebb új szerveződési tavaszt hoznak létre. Akár
az Antikrisztus megszületésének is tekinthetnénk e szerveződések állapotát, de ez csak egy
nagyobb energiaszintű életperiódus kezdete, amelyből szerveződési tavasz, majd nyár fog
kifejlődni, hogy azután a kaotikus szerveződési őszben lebomolva, elhalva egy még hosszabb
életciklusú, még nagyobb energiaszintű fogyasztó új életciklusába fejlődhessék.
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Mi a különbség a fiatal, rakoncátlan gyermek, a vírusok és a fekete lyukak között?
A fekete lyuk olyan kettőscsillag, idős csillagpárosból (szerveződésből) annak az egyik elhaló,
jelentősen visszafejlődő tagja miatt hegemón, monopol állapotba fejlődő szerveződésekből
alakul ki, amelyben az elégtelen belső változás szimmetriahiánya miatt az életenergia
termelése elégtelenné válik, ezért nem tud a környezettel megfelelő energiacserében részt
venni. Ha egy szervezet öregedni kezd, és már a benne addig egyensúlyban fejlődött isteni
részecskék, az apai és anyai, nagyszülői, felmenői információt nem egyenletesen megtartó
térrészé alakul, akkor az átlagos életnek megfelelő életkörülményeket biztosító térrész egyre
nagyobb környezetváltozáson megy át. Ez lehet külső hatás, amikor a szerveződés veszítve az
önállóságából közeledni kezd egy nagyobb energiaszintű külső rendszerhez, amelynek a
befolyása megnő, és ezért az addig az egyensúlyi állapot közelében maradt szerveződés
állapota a befolyásoló tér eredője felé elmozdul. Ez melegfúziós befolyásoló esetén a gyorsabb
változás és a túlfejlődés, a túl nagy, az átlagos élettudat által már nem követhető
eseménysűrűség, a melegfúzió irányába elviszi a lokális tér állapotát, míg ha egy hidegfúziós
apai tér felé közelít az egyre nagyobb amplitúdókkal áramló tér, ennek a befolyása erősödik
fel, amely ez irányba viszi el a befolyásolt szerveződés állapotát. Ez a közeledés lényegében
azonos a kisebb szinten beérkező életnek a befogadó mezővel való azonosulás felé
fejlődésével, de ez nemcsak a külső környezet, hanem a belső tér arányainak a megváltozása
esetén is kialakulhat. A születéskor az apai és az anyai genetikai információs részecskék, és
ezen keresztül a felmenői genetikai ágak még nagy egyensúlyban vannak, az életidő alatt
azonban ez az arány valamelyik javára eltolódhat, és az erőfölénybe, hatásfölénybe, szervezeti
megoldásba sikeresebb fél (genetikai ág) lélek részecskéi a mikrokozmoszokon, az általuk
uralt, meghatározott szerveződési rend felé fejlődő szervezeteken belül tartós hegemóniába
kerülhetnek. A belső rend, a fejlődési irány attól függően változhat, hogy a szervezet a kezdeti
állapotából a melegfúziós állapota, azaz a feszültséggel feltelő centralizáció, vagy a
hidegfúziós, sikeresebben együttműködő állapot felé kezd először, az élet elején fejlődni. A
külső tér fejlődését befolyásolja a belső tér, a mikrokozmosz, míg ennek a fejlődését
módosítja, befolyásolja a környezet fejlődése. Tehát a jövőt egy érzékeny billegő mérlegnek
kell tekinteni, amely stabil állapot, megfelelő életcél, a szerveződési tavasz és ősz esetén
nagyon kiszámítható állapot, míg a kaotikus nyár és a tél alatt bizonytalan állapot irányába is
fejlődhet. A nagy egyensúlyba kerülő térrészeknél már elég egy gyenge kicsi hatás a
bizonytalanság megszűnéséhez, és valamelyik irányba elinduló fejlődé megkezdődéséhez, de
éppen az a bizonytalansági, határozatlansági tényező teszi túlzottal labilissá,
kiszámíthatatlanná a jövőt. Ilyenkor bármi megeshet, és bár a térrészt kívülről megláthatják az
általuk átlátott térrész változási tendenciáit, a finom és bizonytalan részleteket nem ismerik fel.
A neutrális érzés ezért téved gyakran a jövőt illetően, mert bár elég jól átlátja a környezet
összefüggéseit, az élet szerkezetének az alakulását, de nem látja át a minőséget, a részletek
fejlődését. A melegfúziós minőségre törekvő élet azonban miközben látja a részleteket, nem
látja át a részletek egészre kiható fejlődését. Lényegében a részletek által meghatározott
fejlődés sohasem tesz ki kerek egészet, és hasonlóan a környezet által meghatározott globális
elvárás sem teljesül a részleteiben nem mindig alkalmas térállapot eltérő fejlődése miatt.
Az élet két végállapota tehát a mikrokozmoszok arányai és a makrokozmoszok arányai által
befolyásolva periodikusan a szélsőséges állapotok felé fejlődnek. A differenciálódás a vegyes
állapotú kellő azonosságba keveredő tér szétválása, az életalapító genetikai információkra, az
egymástól periodikusan elkülönülő Yinre és Yangra, azaz kozmikus férfias, hidegfúziós Isteni
Ádám ősre, az Atyára, és kozmikus nőies melegfúziós Éva típusú szent lélekre, az anyára,
majd ezt követően a kettőjük kölcsönhatásából kifejlődő már vegyes állományú utódra, a fiúra.
Az utód azonban az élete elején melegfúziós eredőjű Éva típusú leánygyermek, vagy Ádám
típusú hidegfúziós fiúgyermek eredőjű is lehet. Mindkét állapotú utód az életet elején magas,
de nem teljes szimmetriában lévő szerveződésnek tekinthető, amelyben az egyik ősi felmenői,
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Isteni információ kisebbségben, inkognitóban, receszív, elnyomott állapotban van. Ez
lendületben, vagy perdületben koncentráltabb, a rendezettség vagy a kaotikusság felé haladó
kezdeti állapotot jelent. Mindez csak annyiban másabb, hogy a születendő utód, az egész és a
fél életfázis között valamilyen eltolódással, más kezdeti állapottal rendelkezik. Ha melegfúziós
állapotban fog születni, állandóan gerjeszteni fogja a nála hidegfúziósabb környezetét, ha
pedig hidegfúziós állapotban látja meg a napvilágot, a melegfúziós környezetet fogja
gerjeszteni, míg a vele nagyobb azonosságúak elnézőbben átugranak e számukra nem idegen
viselkedés szabálytalanságán. Az átlagos, vegyes állapotú, de nem teljes szimmetriában lévő
utódoknak az élet a gerjesztő szerepet szánta, akiknek megbocsátjuk a rosszaságát, hiszen még
nem tudják, hogy mit cselekszenek, az szabálytalan, az másoknak nemcsak rossz irányba
befolyásolja az életét, hanem a kisebb energiaszintűeknek az elhalálozását és a felbomlását
okozza. Csak annyi a különbség a nagy térátalakulásban és kozmikus eseményben, a
szupernova robbanásban megszülető fekete lyuk és az emberi gyermek között, hogy eltérő az
energia állapota, a tömegállapota és ezért eltérő ritmusban fejlődik. Akár a kisméretű
mikrokozmoszbeli fekete lyuknak is tekinthető vírusoknak, e meghatározható, de eltérő
térméretű életcellára kiterjedő szerveződési állapotoknak ugyan az a szerepe. E lények az élet
kezdeti tavaszában vannak, amikor a szabálytalan élet még a tudás és az információ hiányából,
a tudati rendezettség hiányából fakad. Természetes, hogy akiknek ez a rendezettségi eltérés
nem bontja meg a saját köreiket, azok megbocsátóak és elnézőek a megértett tudatlansági
élethibákkal szemben, de a kevésbé fejlettek és a náluk kisebb energiaszintűeket ez már sokkal
súlyosabban érinti. A fiatal szerveződések még nem ismerik az élet korlátait, szabályait,
elevenek, rakoncátlanok, és az önállóság alapfokú elérésekor mindent kipróbáló vitalitással
telt ördögfiakká válnak. Ha kell, átgázolnak a parkokon, felfújják a békákat, vagy éppen a
sokkal nagyobb tömegű autók elé szaladnak. Ha a már tudatban fejlett autós félrerántja a
kormányt és nagy erejű, az életét átrendező impulzusba keveredik, az utolsó pillanatban a
védőangyala miatt az eseményből megmenekülő rakoncátlan gyermek, ártatlan szemekkel
bámulja a számára ú és ezért még érdekes eseményt. A tudatban és a megértésben még nem
elég fejlett kis lényeknek nem léteznek a másoknak már felállt tudati, erkölcsi korlátok, a
rossztól távoltartó aggályok, ők egyszerűen csak vannak, élnek a kezdetre kapott ösztönös
információjuk alapján. Enni kell pisilni, kakilni és örülni a szépnek és a jónak, az új érdekes
eseményeknek, a megtanulható dolgoknak. A játék lényege éppen ez, hogy kisebb
energiaszinten, a stációkat betartva, a környezetnek még kevesebb zavart okozva tanuljanak
meg olyan dolgokat, amelyek alatt elsajátítják a helyesebb életáramlás szabályait.
Az életben megtelepedő vírus, olyan a környezeténél sikeresebb, jobb problémamegoldó de
túlfejlett szervezetnek tekinthető, amely már nem képes saját, és analóg társsal szerezve
energiát termelni, ezért idegen sejteket termékenyít meg a saját genetikai anyagával, azaz
elcsábítja a környezetben a sármos fejlettségnek engedő sejtasszonyokat, akik ettől kezdve a
saját gyermek helyett a közös, az átlagosnál fejlettebb utódot fogják kihordani. Az ember
asszonyai is igen gyakran választják ezt a megoldást, az emberek 4-5 %-nál nem a valódi apa,
hanem annál sokkal fejlettebb, sármosabb idegen a megtermékenyítő. Valószínűen ez teszi
lehetővé, hogy az átlag azért mégiscsak gyorsabban fejlődik, és a nagyobb fejlett azonosság
visszaépül az életbe. Minden asszony életében van egy pillanat… csak az a kérdés, hogy
enged e a felbukkanó, a férjénél érdekesebb, fejlettebb, sármosabb, vonzóbb fél csábításnak.
Ugyanez történik, amikor a tejet beoltják egy már fejlettebb állapotban lévő melegfúziós tejfel
adaggal, amelyek a számukra megfelelő, de fejletlenebb még átlagos térrészben azonnal gyors
szaporodásnak indulva hamarosan aludttejjé és savóvá differenciálják az átlagos tejet. A
sármosabb, fejlettebb tejfel részecskék közkedveltekké válnak a tejmolekulák családjaiban, és
hamarosan az átlagosnál fejlettebbé válik a közösség egy része, míg ehhez képest
elszegényedő, kevesebb energiát kapó részecskék nagyobb azonosságú savóba folyósodnak el.
A vírus nem akar rosszat, csak élni és fejlődni, szaporodni, sokasodni akar, szeretné növelni a
részét az egészben, és ha felélte, elrontotta, tönkretette a környezetét, kozmopolitaként
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továbbáll az intersztelláris széllel. Ugyanezt akarja a gyermek, miközben lassan fejlett felnőtté
válik. Hasonló a helyzet, amikor sokkal nagyobb energiaszinten történik differenciálódás és
szaporodás, amikor a galaxisok, vagy az elöregedett vörös óriáscsillagok szaporodásában,
differenciálódásában az energiát magukból egyenletesen kifelé áramoltató, nagyon sokáig égő,
kezdeti nyomástöbblettel rendelkező fehér törpék, és a környezeti energiát a depressziós tél
állapottal kezdődő, befelé áramoltató, a környezeti rendezettséget idővel növelő, egyre
nagyobb részecske sűrűségű fekete lyukak azaz utódok keletkeznek. Idővel mindkét
szerveződés át fog alakulni. A kezdetben a belső mikrokozmosznak rossz, a túl nagy belső
változássűrűség miatt a környezet felé energia leadásra kényszerített, és ezzel a belsejében
diktatúra állapotot fenntartó, de a környezethez jó, azzal megfelelően együttműködő, azt
támogató, a kölcsönös energiaforgalomban folyamatosan energiát adó fehér törpék a környezet
szemében a jó, a belső mikrokozmoszban élők aspektusából a rossz megoldást képviselik. E
szerveződések egy korábbi élet szerveződési nyár állapotában, az energiadús életállapotban
fogantak, amely eseményben, időszakban sok energiával töltődtek fel, amelyből folyamatosan
tudnak adni a környezetnek. Ilyen állapotban fejlődött eddig Moetrius.
A másik véglet a térátalakulásban a depressziós, energiahiányos időben, a hideg tél közepén, a
január, február végén foganók (ők a skorpiók), az október-november és a lebomlás, a
szervezeti energiahiány időszakában születők. Ezek a fekete lyuk típusú szerveződések
szegény, energiahiányos időszakban, környezetben fogantak, energiára éhesek, depressziósak,
néha akár szabálytalanul is hajlamosak megszerezni a megkívánt dolgokat, szélsőségesek, de
csak a környezetnek rosszak, mindent beszippantóak, pedig csak feltöltődésre, több szeretetre
és elismerésre, energia mellett élményekre vágynak. E szerveződésekben belül mély állapotról
indul az élet, amely egyre jobbá válik, egyre több élménnyel, energiával telítődik, végül az
élményben is gazdag állapothoz, a belül jó élni tudathoz vezet. E szerveződések semmit sem
sajnálnak a maguk és a belül élő részecskéik számára, mindent megszereznek, sok élményben
részesednek, ők azok, akik megtanulnak, akár mások rovására is élni. Az ilyen szerveződések
kifelé kevésbé együttműködők, a környezetből energia elvonók, állandó energiaigénylők,
energiát és nagyobb rendezettséget igénylő folyamatos terhet jelentenek a környezetnek.
Az ilyen nagy belső részecskesűrűségű szerveződés a környezettől folyamatosan energiát
elvonó, nagyon apróra felőrlő, Isten malmává válik, amely az általa elnyelt akármilyen
szerveződési állapotú, de kisebb fejlettségű szerveződéseket még kisebb energiaszintre
lebontja. A bennünket létrehozó Isteni szerveződések megközelítésből felszabadítja, megváltja
őket az állandó energiaadó, a veszteség felé haladó alkalmazkodni köteles állapotból), és a már
– szerintük - nem jól működő vegyes és hidegfúziós szerveződési életterekből, bár
egyenlőségben csak rövidebb ideig fejlődni képes, gyorsabban differenciálódó melegfúziós
típusú, az energiát befelé áramoltató, a központban ütköztető, nyár állapotban gyorsabban
elvirágzó szerveződéseket, hoz létre. Ez a féle életszerveződés gyorsabban égeti az élete
gyertyáját, ezért ha csillag, akkor nagyobb tömegű csillaggá, hamarabb a főágra kerülővé
válik, és miközben az átlagos csillagok csak néhány naptömeg méretre fejlődnek, e
telhetetlenebbek azonos időszak alatt 6-10 Naptömegű csillaggá fejlődnek. Ha emberként
éljük meg ezt az állapotot, akkor gyorsabban élő, önzőbb, másokkal kevesebbet törődő, sok
egyedi élményre vágyó, a szabálytalanságot sok esetben választó, és ezek miatt hamarabb
megöregedő, hamarabb elhaló szerveződéssé válnak, de ezen rövidebb idő alatt valószínűen
több életélményben, több életeseménybe, impulzusban részesedtek. Az impulzus, az életesemény
valószínűen a legnagyobb kozmikus valuta, amely ugyanannyit ér időben beosztva és sok kicsi
egységbe megkapva, mint nagykanállal fogyasztva, de rövid idő alatt eltelve, kiégve, elhasználni az
életélmény lehetőségeit.

Ahhoz, hogy az élet analóg állapotait megértsük, elég sokszor kell szemléletet, a helyzetet eltérő
irányból megközelítő paradigmát váltani, amikor vagy nagyobb időbeli felbontásban kívülről, vagy
nagyobb térbeli felbontásban belülről felnagyítva más aspektusból is megszemléljük a
megismerni kívánt valóságot.
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Gondoljuk tovább a megismerés folyamatát a kozmikus méretű fekete lyuk kialakulása
aspektusából, hogy a térbeni nagyításban és az időbeli lassításban megértsük, hogy mi történik
a csillagszintű szerveződések elhalása, megfiatalodása közben.
Ha a környezetben lévő, magát eltartani nem képes, túl nagy részecskesűrűségű szervezetbe
beáramló energia nem jól, nem egyenletesen kerül szétosztásra, akkor benne az elosztási
differencia, az energiaszint különbsége növekszik. Amíg jó a környezetből a beáramlás, azaz
eltartott állapotban van a fiatal szerveződés, addig ez nem okoz nagy különbséget, de ha a Pl. a
szülői környezet elöregszik, és az eltartó képessége csökken, akkor a saját elégséges
termeléssel nem rendelkező, fogyasztó típusú szerveződésben a rossz elosztás egyre
szembetűnőbbé, egyre bántóbbá válik. A csökkenő energiaforgalomban, a beáramlás
elégtelensége és a belső termelés hiánya, az elosztás rapszodikussága növeli a feszültséget és
az addig elkényelmesedett szerveződésben kaotikus állapotok alakulnak ki. Kialakul a
lobbizás, és a közeli hozzátartozók, a barátok és az elvtársak, a párttársak megkülönböztetett
ellátása fokozódik, amely miatt a másoktól elvont közösségi energia egyes élőrétegekben
elégtelenné válik. Ha nagy az elégedetlenség, és sztrájk, együttműködési veszélyeztetése
alakul ki, gyors tűzoltás jellegű energialöketekkel még itt – ott felturbózzák a lelassuló
fejlődést, de az átlag egyértelműen visszafejlődik. Ha a szabadba kiküldöttek ellátása, a
kevésbé vagy nem lobbizók, az életükért és a helyzetükért küzdeni már nem képesek ellátása
az elégtelen szint alá csökken, az addig felépült tartalékok elhasználására is sor kerül. A
bomlás és a visszafejlődés általánossá válik, és a térben eddigre már felfúlt állapotba kerülő, a
központtól távol tartott, a környezetben áramoltatott saját szerveződések energiatámogatása is
megszűnik. Az energia elapadása megszűnteti a felfújt, mesterségesen a térbe a térrész eltartó
képességéhez képest túl nagyra nőtt állapotot, és ez a kialakult szervezeti rend, a szerveződési
életnyomás lecsökkenéséhez és végül e nyomás megszűnéséhez, az áramlási elosztási rendszer
összeomlásához vezet. Az addig eltartott, saját termeléssel nem rendelkező, ezért a központi
elosztástól függővé vált, függővé tett szerveződések az addigi eltartóikhoz a központokba
visszaáramolva hatalmas nyomást kényszerítenek az energia tartalékaként sokak által elképzelt
gazdag szervezeti és állam-kincstárokra. Ezek azonban eddigre már régen kiürültek,
adóssággal teltek, amellyel eddig sikerült elodázni a valódi igényt, a korszerűsödést, a
rendszerváltást. Amikor a szervezet központjában is kialakul annak a tudati állapota, hogy ez
már menthetetlen, a maradék energiát a fazék körül ülők maguknak és elvbarátaiknak
kisajátítják, megkezdődik az elhunyt maradék vagyonának a szétzilálása, a sajáttá tevés, a
harács, a korrupció és a kisajátítás, a vagyont megtermelőktől elvonása. Kialakul, a vidd amit
tudsz, és ez a teljes nazarobin, törvénytelen állapot, a rend és a korábbi, de már alkalmatlan
törvény megszűnéséhez vezet. Az elhunyt szerveződés ilyenkor már nem tud védekezni, a
szervezet összeroskad, nagyon nagy változássűrűségű belháborús, belforradalmi övezetté válik.
A szerveződésben azonban a közben párkapcsolatba épülő, kellő töltöttséget megszerző,
együtt neutralitásra, nagy lendületre szert tevő részecskepárok egy része, magas energiaszintű,
nagy lendület/ tömegarányú sugárzásként, emigrálóként, vagy disszidensként el tudja hagyni a
háborús övezetet, ezért a csillagnál látványos szupernova kiáramlás, a térben szétrajzás, köd és
füst képződés, egy jó ideig átláthatatlanul változó zavaros, időben viszont felgyorsulva változó
átalakuló áramlási rendű új összetételű tér keletkezik. Ha nagyon gyorsan fejlődő, nagyon
nagy több, mint 4-5 Napnyi tömegbe fejlődött a térség, akkor nagyobb az esélye, hogy a
gyökértelen fa módjára ez a vihar kidöntse, és a térátalakulásban nagy eséllyel fekete lyukká,
időben összeomló energiában kifosztott, a változásban egy ideig a központjában elszegényedő
térrészé válik. Az átalakuló tér környezet azonban éppen eltérően fejlődik. Az élete alatt sok
energiát beszippantó, nagyon nagy tömeget begyűjtő, harácsoló szerveződés ettől kezdve a
környezetnek ezt az energiát idő alatt visszaadó, a karmikus adósságát törlesztő, sokáig
dolgozni akaró, rendezettségre vágyó életenergiát adó térrésszé válik. Miközben a tér
központjában depressziós övezet, nyomáscsökkenés és kiürülés kezdődik, addig az addig az
energiahiány miatt lefagyott környezet a gazdagodás és a változás növekedés felé fejlődik.
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A szervezett tér entrópiás, kaotikus állapota, a környezet nagyobb rendezettségét és az átlagos
energiaszint növekedését eredményezi. A központi rész kiáramlása nem szűnik meg, az
mindaddig tart, amíg annak az energiaszintje mélyen a környezet energiaszintje alá nem
süllyed. A szétáramló köd és füst, a már felbomlott részecskék mellett, természetesen nagyobb
azonosságú, és ezért egyben maradt, fiatalabb szerveződések, holdak, bolygók aszteroidák,
üstökösök milliói, és az elhunyt szervezetének az eseményben még nagyobb sűrűségre épült
de a térben már szanaszét repülő, szétszóródó maradványai is kiszabadulnak a felbomlott nagy
gravitációval, tömegvonzással megtartott fogságából, azaz megváltásra kerülnek a már túl
rossz, az együttműködésre alkalmatlan térrészben történő változás kényszerétől.
Ráadásul a szaporodó galaxisoknál, és a nagyobb tömegű, de túl gyorsan nőtt csillagoknál a
központi nagy hideg örvény körül keringő, nagy sűrűségű de a térfogatához képest a
környezetben lévő analóg szerveződéseknél sokkal nagyobb tömegsűrűségű, fekete lyukként
ismert, nagyon fejlett, és állandóan energiát fogyasztó szerveződések (és a kisebbek is)
ilyenkor a parittyahatás miatt elszabadulhatnak, és a kialakult közlekedési rendszert megsértve
akadálytalanul keresztül száguldhatnak a környező téren és időn. E szerveződések már
csillagnyi tömegméretű és energiaszintű társra vágynak. Ha ez az esemény, térátalakulás a
környezeti térben, a Tejútban, vagy a vele szaporodó Nyilasban következik be, ez esetben a
galaxisunkban és a közvetlen környezetünkben is nagy térbolydulást okozhatnak. E rendszerek
ugyan olyan szerveződések, mint a csillagok, de a csillagszintű evolúciós szerveződés
fejlődésben a vörös óriásnál egy életciklussal előrébb, feljebb járnak. E térátalakulások utódjai,
nagyon nagy egyedsűrűségű térrészekként a csillagfejlődés periódusából, nemesgáz, hidrogén
és még kisebb energiaszintű neutrinógáz, plusz erősen töltött részecskék termelése közben
átkerülnek egy nagyobb energiaszintű életfejlődési periódusba. Ha a Mengyelejev hétszintes
táblázatában szeretnénk elhelyezni ezt az állapotot, akkor ez a nemesgáz vonalban, az
elektronhiányos állapotból az elektronban dús állapotba átalakulásként a sokadik periódusként
lehetne a szerveződési állapotot beazonosítani. Ha azonban az elhelyezést a milyen
hatóanyagot termel, mit hoz létre alapon kíséreljük meg, akkor az átalakuló tömeg
energiaszintje, a sűrítőképesség és a térméreti arányok határozzák meg az elhelyezési
lehetőséget, amely a csillagok e fázisában a Xenon- Cérium, gömbszimmetrikussá váló
állapota, az arany termelés állapota felé közelítő hatodik szintre, vagy a nagyon ionizált
Radongázt termelő P állapotú téresemény Francium gömbszimmetrikus energiadús állapotba
átfejlődő szerveződés állapotával analóg.
A periódusváltások életszint váltások, élőréteg váltások, amelyek a lineáris életidőszak végeit
lezárva, új fejezetet nyitnak, az addig átlagos életből differenciáltabb életbe átfejlődő, és ettől
kezdve eltérő anyagi és tudatállapot felé differenciálódó, elkülönülő szerveződések életében.
Míg az anyagi ág a gazdagodás és az anyagi szint megerősödése felé fejlődik, és ezzel növeli a
melegfúziós Yang mindenségbeli arányát, addig a lélek felé fejlődő, anyagiakban
elszegényedő, de a tudatában komplexebbé váló ág a Yin arányát növeli. Ez a két arány, az
Atya és a Szentlélek periodikus változása azonban rendszerint nemcsak egymáshoz képest
változik, hanem az átlagos fiú, az utódok állapotához képest is módosul. Miközben a fiúkból,
az utódokból atyák és anyák, szent lelkek lesznek, addigra eltérőkké, gyorsan áramlani képes,
hidegfúziós, neutrálisabb Yinné, vagy érzelmileg töltöttebb melegfúziós Yangá válnak, akiket
a szélsőségessé válás miatt elhagyó isteni részecskék az utódokban periodikusan
összekeverednek, új vegyes állományú átlagos utódéletbe szerveződnek.
A kovalens életet és ionos anyagot is termelő körforgásnak nincs kitűntetett célterméke,
hacsak ez nem maga az élet, amely a szent hármasban folyamatosan létrehozza egymást, a
fiúból, az utódból atya és anya, belőlük pedig új vegyes, átlagos, de később egyedekké váló
utódok fogannak, születnek, és később többgenerációs együttváltozó, egy idegig együtt élő
közös életfolyamatba keverednek. Az élet egyszer befelé, egyszer kifelé jó, máskor éppen az
válik rosszá, amelyből túl sok azonosan viselkedik. A tudatlan többség akarata nem mindig a
jó irányba viszi az életet. Ezért van szükség a tudat fejlődésére, a megértés kialakulására és a
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kozmikus rend elfogadására, az Istennel és a belőle kivált részecskékkel sikeresebb
együttműködésre. A társadalmunk megérett a változásra, az egymással és a közös élettér más
szereplőivel sokkal sikeresebb együttműködésre.

Az élet színe és fonákja:
Az általunk ismert életről azt a képet alakította ki az információba szerveződő közös tudat,
hogy a matéria mindenek előtt, az energia és az arany a bálvány, a tömegbe épülés, az
együttváltozás előnyös. Azonban minden dolognak van színe és fonákja, és van másik
vetülete, amely felől nézve a máshonnan távozó éppen felénk jön. Ha a jelen határfelületének
az egyik oldaláról figyeljük az élet valóságát, az élet fejlődését, éppen ellenkező
megállapításra juthatunk, mintha a másik feléről szemlélnénk. Ha a különböző fejlettségű,
eltérő változássűrűségű élőrétegeket elválasztó sűrűségi határ, az időhatárt, az életszimmetria
felületet vízválasztónak tekintjük, akkor, ami a határ egyik felén ehhez a vízválasztóhoz
közeledik, az átjutva a határvonalon a másik felén távolodó irányt vesz fel. Ha valami a jelen
felületén éri el a legnagyobb kiterjedését, akkor az addig táguló szerveződés ettől kezdve az
összehúzódás felé fog fejlődni. Hasonlóan, ha valamely élő szerveződésnek elromlik a
biodiverzitása, az alkalmazkodó képessége, mindig lesz egy olyan határfelület, amelyen az
alkalmazkodó képessége már nem elég rugalmas a határfelület átlépéséhez, amelykor
elbizonytalanodik, nem tud a korábbi áramlás, célok irányába tovább haladni, amelykor
visszafordul az eredete felé, ha az Istentől jött, az isteni mező felé. A nagyon nagy
változássűrűséghez szokott, és fejlett tudatú szerveződéseknek kifelé hasonló analóg élethatárt
képez a megszokottól jelentősen eltérő körülmény, a megszokott életminőség súlyos romlása
az együttműködés felé hajló hit megtorpanása. Miképpen a pompára és a fénybe vágyó
angyalok is csalódnak, ha a fény útját követve egy fekete, vagy fehér nyelőbe érve a várt
Kánaán helyett a poklok kínjait találják. Hasonlóan csalódnak a túl gyorsan változó életet
megunó, a javulás útjára térő ördögök, amikor a sikeresebb együttműködésre vágyva a
nagyobb azonosságú élőrétegekbe vezet az vágyat követő evolúciójuk. A nagy azonosságú
rétegekben nem csak együttműködés található, hanem eltérő tudati állapot, az egyediségben
tudatlanság, sok dologban primitívség, a technikában fejletlenség és a tudatban korlátoltság is.
Közelebbről megismerve fellebben a tudatlanság fátyla, és a nagyobb azonosságú rétegekről
hamar kiderül, hogy csak a szegénységben azonos, az összetartás hiánya a marakodás és a
másság gőgje e rétegekben sem ismeretlen. A szegénységben még nagyobb az acsarkodás,
sokszor minden kis falatért, előnyért életre menő harc dúl, és az illúziókért e rétegbe vándorló
ördögifjak hamar megtanulják az élet relativitását. A fejlett élet ilyenkor, ha megszerezte az
álmai angyali asszonyát, visszafordul, nem hajlandó egy tudati, fejlettségi szint alá süllyedni,
és a felismert különbség megújuló hajtóerejével ismét a fejlettebb élőrétegek felé kezd az útja
kanyarodni. A mennyei, szegény és elmaradottabb körülményeket nem jól viselő fejlettebb
élet visszavágyik az ifjúságának a színhelyére, miképpen a túlfejlett rétegekbe bejutó angyalok
is egy idő után feladják a nagyobb energiaszintű környezet ellen folytatott már megértetten
hiábavaló küzdelmet, és szintén visszatérnek a fogantatásuk helyére, a mennyei régiókba. A
visszatérés azonban sokszor nem lehetséges, mert miközben a világban a helyét kereső
szerveződés távol volt, a fiatalkori környezet is megváltozott, más lett, elveszett Kánaánnak
lenni. Az otthon elveszése miatt a már viszonyítási alappal rendelkező szerveződések a régi
otthon, a párba épülők szülői környezete közötti átlagos, se nem angyali, se nem ördögi
átlagos térben maradva letelepednek, és periodikusan látogatják a szülői élőrétegeket, amikor a
valamelyik felmenői befolyás megerősödése miatt a család belső békéje sokszor romlik.
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Az élet periodikus pulzálását, a bolygók bolyongását ugyan az az érzésváltozás generálja,
amely a nagyévi hónapok váltását, a csillagképi zoodikátus módosulásakor az emberi tudatot
is módosítja. Amikor a bolygónk az emberekkel együtt áthalad egy ilyen nagy szimmetria
felületen időzónán, a bolygónkban és az emberekben lévő mikrokozmoszokban is megfordul a
felépülési irány, a tudat alapállása megváltozik. Az addig a nagyobb egyediség, a sűrűsödés és
a nagyobb változássűrűség felé fejlődő szerveződések ettől kezdve a tágulás felé és az Isten
felé, a csillagközi tér felé fejlődnek. A kifelé haladó szerveződések nagy része szintén
elbizonytalanodik, és visszatérül a nagyobb változássűrűségű élőrétegek felé, az általuk
korábban jól ismert, de nem eléggé megbecsült szülői föld felé, és ismét a részletekben
nagyobb tudás, és az egyediség felé kezdenek fejlődni. Csak közben az eredeti környezet
mindkét élőrétegben megváltozott, az idő múlása miatt az otthoni táj már nem olyan nagy, és
nem olyan fénylő, a felnőtté váló szerveződések már objektívabban és magasabb nézőpontból
reálisabban látják a valóságot.
Nem véletlenül ismerte fel egy gondolkodó polgár a Biblia fordított írásrendjét, a várható
világi történések fordított írásrendjét, a bibliát valószínűen olyan szerveződések, ősök
sugallták, diktálták, amelyeknek az időrendje és fejlődési trendje akkor még fordított a
jelenlegi miénkkel. Ezek pedig valóban a tőlünk már eltérő törvény szerint élő, mi
felbomlásunkkor a szervezetünkben már sokszor kényszerű együttlétből, a mikrokozmoszi
diktatúrából felszabaduló, ismét szabadabb egyeddé váló angyalok.
Gondoljuk át az élet lehetőségeit a szerveződésben résztvevő másik fél aspektusából:
Az emberi tudat jelenlegi fejlettsége még nagyon alacsony szinten áll az együttműködésről
szóló evolúciós iskolában. Eddig az anyagba épülés felé, az egyediség felé fejlődtünk, de most
átkerült az élőrendszerünk egy nagy energiaszintű felmenői ős jelentős határfelületén, és a
nagyobb változássűrűségű kaotikus ősz állapotból a tél és a megtermékenyülés, a bomlási és
átalakulás állapota felé fejlődik az élőrétegünk. Mivel az élet minden energiaszinten tél és nyár
kifejlődés és elhalás periódusokra bomlik, a köztük lévő tavasz és ősz az átmenetet képviseli,
amely a napéjegyenlőség és a nagyobb szimmetria, a vegyes állapotba épülésnek kedvező
egyenlő genetikai hatás, a vegyes életbe keveredés állapotának tekinthető.
Az élet mindig két eltérő változássűrűségű élőréteg, legnagyobb hatásszimmetriában lévő
közös határfelületének a közelében fejlődik kielégítően, amikor az eltérő élőrétegben élők
keveredése még éppen megfelelő, a változás sűrűség még elég érdekes, de még megfelelően
együttműködni képes életbe szerveződik. A szerveződési élettérnek az a határrétege, élőrétege,
amely közelebb van az uralkodó (éppen domináns) felmenő fejlett központjához,
centrumához, gyorsabban fejlődik, és az evolúciós ciklusban mindig előrébb jár, gyorsabban
ég mint a felmenőhöz viszonyítva távolabb lévő másik. A távolabbi (vidéki) élőrétegben
általában nagyobb az azonosság és az együttműködő képesség, míg a közelebbiben nagyobb a
tudásszint és az egyediség felé fejlődés. Ha a két szomszédos élettér, egymástól kellően eltérő
részecskéi megfelelően keverednek, a közös határfelületen kialakuló új élőrétegben lineáris
változás, és kiegyenlített élet folyhat.
A Föld bioszférájában fejlődő emberiség nyáron a nagyobb változássűrűség, télen a nagyobb
együttműködő képesség felé fejlődik. Ennek megfelelően nyáron magasabb a változás
sűrűség, és a hőmérséklet, télen alacsonyabb. Mi az egyediség felé fejlődés útját jártuk eddig,
de a trend megfordult, és egy ideje az azonosság és a feszültség növekedése is észlelhető.
Azt tanultuk a gravitációról, hogy valami kölcsönhatásképes információs szintű energia,
anyagáramlási, lendület többlete folyamatosan a bolygónk centrumához közelebbi határfelültre
szorít bennünket. Ez a beáramló élő tudatos anyag az egyedi fejlődés felé kényszeríti a
bioszférán változó életet, időirányt határoz meg az egymást követő változásban. Amíg
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azonban mi a bennünket érő hatásról azt tartjuk, hogy bennünket az egyediség fejlődése, és a
bolygónk centruma felé kényszerít, és ezt tartjuk jó fejlődési iránynak, van az életnek egy
ellenkező irányú vetülete, amely szempontjából mindez ellenkező értelműre változik.
Mi eddig úgy hittük, hogy a bolygónktól kifelé fejlődő, elöregedés után lebomló anyag
visszafelé fejlődik, de ez csak a centrális kiindulás és nézőpont kérdése. Ha a másik
életlehetőség, a vidéki életszerveződés, az együttműködés aspektusából gondoljuk át az
élőrendszert, az életről és a fejlődésről egészen más következtetésekre juthatunk.
Gondoljuk át az élet alternatív lehetőségét, a materialistával ellenkező, a negatív ionokként és
energiahiányos lyukakként meghatározott angyalvilág aspektusából, és meg fogjuk érteni az
élet színét és a fonákját is.
Ha a nagyobb változássűrűség, a pokolibb világ és a kaotizmus felé haladó, fejlődő tudat az
egyre több, szerény információt tartalmazó részecske együttműködésbe szerveződésével az
összeépülés felé tart, a különlegesség és a tudásbeli egyediség növekszik. A részecsketömeg
tudati növekedése ilyenkor a kollektív tudás és a nagyobb összetettség felé halad, de az egyre
nagyobb egyedibb egységekből, tagokból szerveződő tömeg egyre nehezebben hozza a sokféle
tudást közös nevezőre, az életet termelő, fenntartó hatékony együttműködésbe. Ha mindenki
azonos irányban áramlik, az élet túlságosan ia felgyorsul és ez miatt a rohanás életellenes
eseménnyé válhat. Ha azonban eltérő irányba áramlik, az egymással szemben áramlók nem
engedik érvényesülni egymást, kölcsönösen lerontják egymás hatásfokát. Az élet olyan
harmadik útra talált, amelyben a kicsit később eszmélők mindig egy kicsit más irányba
áramlanak a közben igazságosan elforduló és közben billegő, többszörös összetetet mozgást
végző szerveződési mezőből, ezzel lecsökkent az azonos életpályára, azonos életsíkba kerülők
száma. Az életkör azonban véges, és ha az életsíkokat szögekre, szögpercekre és
másodpercekre beosztjuk, a nagyon nagy tömeg esetén ez esetben is egy idővel később
kiáramlók éppen szemben fognak haladni a korábban kiáramlókkal, a tapasztalatszerző
kiküldetésből már visszafelé jövőkkel. Ha az életsíkokat egymásra merőlegesen elfordítjuk,
bár ritkábbak, de ez esetben is végesek az eltérés lehetőségei, amelyek miatt az azonosságok
ismét felszaporodnak, kiderült, hogy a másság lehetőségei is végesek. Erre adott átmeneti
megoldást a dimenziók idővel és közben eltérő térállapottal, majd eltérő energiaszinttel
kibővítése, az élethelyzet variációk növelési lehetősége. A térben változó élet azonban
végtelen ideig és kimeríthető variációkban képes megismételni az eltérő szinten már megélt és
megértett életfolyamatokat, amely miatt néha a másság aránya is csökken, vagy túl naggyá
válik és ezzel az együttműködés eredője a növekvő életverseny, vagy az együttműködő
képesség elveszése miatt leromlik. Ha az együttműködés eredője romlik, az egyediség felé
fejlődő tömeg előbb – utóbb eléri a kaotikus attraktort, amikortól az élet rendezettséget
termelő hatásfoka elromlik, és az időre jutó összeépülés aránya attól fogva a bomlás értéke alá
csökken. Ha az összeépült tudat oldaláról nézzük a változás és az összetettség, a specializáció
leépülését, azt bomlásként és visszafejlődésként éljük át. Ha azonban az időhatár, a
szimmetriafelület túloldaláról szemléljük mindezt, akkor akár az együttműködési eredő
javulásának, a hatékonyság növekedésének, az azonosság felé fejlődésnek is tekinthetjük. Az
időhatár, vagy az egyik szerveződési cellából, egy lokális térrészből kiáramló részecskék az
adott cellában veszteséget jelentenek, de ez a szomszédos életcellák energiaszintjének és
rendezettségének, a növekedését eredményezi. Bár a tudatosság felől visszafejlődő, leépülő
élet szerveződésbeli sűrűsége és a változássűrűsége is csökken, de az egyediség, a másság, az
eltérés lebomlásával valóban az azonosság és ennek az érzése növekszik. Ha ehhez
sorsazonosság, pl, a kisemmizettek azonossága is társul, az azonosságérzés egyre több
dimenzióban felerősödik, és ezzel az eredőjében is egyre erősebbé válik. Miként a
szimmetriának is vannak fokozatai, amely sokaknak életcéllá válhat a mind nagyobb
szimmetriafokozat elérése, a tudatosság és a megvilágosodás átélése, úgy az azonosságnak is
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vannak fokozatai, stációi, amelyet az együttható dimenziók azonos irányultságában,
hatásazonossági erősödésében mérhetünk. A szegénység és a speciális dolgokban a
tudatlanság felé fejlődött élet, a gazdagság és az egyediség felé fejlődött élettel sohasem tud
véglegesen összevegyülni, bár a genetikai láncban és az Ariadné fonálon nagyon sok szálon
összefonódik, a többdimenziós összefonódás, a közös célban együttműködés lehetősége a
haladási célban is véges. Az egymással ellentétes hatású, célú szerveződések nem
találkozhatnak egy közös életcellában, csak közvetetten. Vagy csak szögeltéréssel, vagy vegyi
és hatáseltérésekkel rendelkező hatásláncon keresztül érintkezhetnek egymással, annak
érdekében, hogy ne legyen állandó és túl erős a viszály. Az élet ezt úgy oldja meg, hogy nem
enged két dudást játszani egy csárdában, nem enged két kiskakast közös kupacon kukorékolni.
Ha fordul a trend, és változik az idő, ha új szelek fújnak, attól kezdve megváltozik az életút, a
Tao útja, és a határozatlansági felületnél visszakanyarodik a szülőföld, a származási réteg felé.
Képzeljük el, hogy a mennyországként ismert nagy azonosságú élettér a bolygókon és a
csillagokon kívüli külső határrétegekben, az időben gyorsabban változó centrumok közötti
összefüggő térrészben, a környezetben található. Lásd az Aspektus 4 ábráit. A nagy
változássűrűség mezőkben elromló, lebomló, rosszá váló és kisebb egységnyi sűrűségűvé
fejlődő élet ide menekülhet, ha már nem bírja az élet nyomását, ha nem bírja a feldolgozó
képességéhez, az elért fejlettségéhez képest túl nagy változás sűrűséget, az élet érdekében az
életet megregulázó, a szabadságot megfojtó szabályokat. Itt tágabb a tér és lassabban fejlődik
az élet, de sokkal együttműködőbb a társaság, viszont kevesebb az energia és az adóelvonás.
Nevezzük a réteget az együttműködés és a kommunizmus rétegének, amelyben hidegfúzió az
uralkodó trend, az együttérzés és a szeretet virágzik, de az egzotikus szerelem, és az eltérően
fejlődő környezetbe az életutazás tiltott gyümölcs. Az itt élő angyallények, jellemzően
neutrálisak, nemileg nem nagyon töltöttek, nem forognak, de jó együttműködők, az élettéri
szabályokat jellemzően pontosan betartók. Ebben a mennyei országban rend és béke van, és
mivel a nem termelő tömeget eltartani kényszer sem működik, bőségben van elég manna és
paradicsom. A szabályok pontosan megfogalmazottak, amelyeknek az együttműködés a célja,
a mások életének a segítése, az egyéni jóllét a környezettől visszakapott szereteten alapszik. A
mennyei polgárok többsége betartja a szabályokat, a közlekedési rendet, és e rendszerben
kiépített egyirányú utak magas biztonságú közlekedést tesznek lehetővé. Képzeljük el, hogy a
tér és idő, a csillagok közötti környezet nagyobb része ilyen élettérből áll, amelyben
viszonylag kevés törvényszegés, szabálytalanság történik. Az alacsony lángon élő nagy tömeg
is fogyaszt információs energiát, és nem teljesen feldolgozható hulladék, törmelék itt is
keletkezik. Mit tenne egy intelligens tudat, ha a végtelen térben békében együttélő
nemzedékeinek a törmelékét, az elromló életet, eszközöket már nem tudja hová tenni? Okkal
hihetjük, hogy kijelölnének olyan egyenlő távolságokra lévő lerakó begyűjtő, és
szemétfeldolgozó helyeket, esetleg a nem lakott környezetben szibériai táborokat, amelybe
beszállítható a rendezetten változó élettér hulladéka. Az örökkévalóság óta folyó életben
azonban egyszer minden lerakóhely betelik, a tér szeméttel és másképpen gondolkodókkal
telítődik, amelyeket valamiképpen el kell távolítani a szabályokat megtartva élőktől.
Az ember is feltalálta már a szemétégetőket, a hulladék feldolgozó, az élettermelés
méreganyagait hatástalanító, szelekciót végző helyeket. Ha már túl sok a szemét, az élet
hulladéka, és kevés a szemét égető, felmerül a kérdés. Vajon melyik a hulladék, és melyik a
termék.? A szemétben sok hasznosítható anyag van, amelyek másoknak eladható, tovább
feldolgozható értéket képvisel. Ha a haszonvas gyűjtők aspektusából nézzük, akkor minden
eladható végtermék alapanyag, amely begyűjthető, ellopható, amelyből a nincsteleneknek
reggelit lehet venni. Nekik mindegy, hogy a MÉH-be vitt szerkezet egy többmilliós gép, vagy
csak ócskavas. Ezek a bontó, rontó szerveződések a számukra haszontalan szerkezetekből
hasznos alapanyagot készítenek, amelyeket a nagy együttműködésben mások felhasználnak,
tovább építenek. A bontók a bontáshoz értenek, ezért e rendezett térben csak ezzel
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foglalkoznak. A terméket építőknek azonban folyamatosan megfelelő alapanyagra van
szükségük, és ahol az energia drága, megbecsült, ott semmi sem mehet veszendőbe. Az élet
termelés selejtjét és hulladékait is felhasználják, olyan egységnyi, változtató-képes
hatásmodulokat, szabványos, de korszerűsíthető részecskéket készítenek belőlük, amelyek
egymáshoz illeszthetők, magasabb bonyolultságba építhetők. Ezekből épül fel az éppen aktív
építők életre alkalmas környezete, a szerveződések váza és tartószerkezete. Az apró
egységeket nagyobb bonyolultságba építőknek az alapanyag fontos, azt az alkalmassága
szerint kézbe veszik, megállapítják, hogy mire lehet használni, hová lehet az élet és a
környezet érdekében beépíteni. Őket az építés érdekli, a produktum létrehozása, annak a
működése. Ha a begyűjtők és a bontók, az építőkkel egyensúlyban, kiegyenlített folyamatban
dolgoznak, akkor az élet lineáris, egyenletes épül és bomlik, mindkét élettípusnak van elég
munkája, nem unatkozik. A rossz folyamatosan bont, és a jó összeépít, nincs szükségük az
unalmat elűző cirkuszra és kenyérre. Más azonban a helyzet, ha a két eltérő célú élő energia,
és az összeépíthető anyag egymáshoz viszonyított aránya egy élettérben megváltozik. Ha az
alkatrészeket összeépítők kerülnek túlsúlyba, és a bontók lemaradnak, hamarosan el fog fogyni
a felhasználható alapanyag, de a gépekből eközben túltermelés képződik, amelyet a
fogyasztók, ha nincs elég munkájuk, nem tudnak megvásárolni. Az egyensúly elvész, és a
munkanélküliség, az időbeli rendezetlenség növekszik. Ha az alapanyagot termelők kerülnek
túlsúlyba, hamarosan túltermelési válság alakul ki a feldolgozatlan alapanyagokból, és szintén
nem lehet a csak félkész termékeket eladni, és bevétel nélkül az élettér szimmetriája, eltartó
képessége szintén csökken. Az energia ekkor is elhasználódik, de nem lesz belőle bevétel, a
mérleg nyelvét egyensúlyba hozó új energia. Ilyenkor szintén elégedetlenség, túltermelési és
értékesítési válság, gazdasági visszaesés, dekonjuktúra alakul ki. Tehát az élet akkor fejlődik a
legegyenletesebben, ha a közös élettérbe lévő termelők és termékek, az életet és a környezetet
bontók és építők aránya, keveredése megfelelő, ha az egymásnak energiát, szervezettséget,
életet produktumokat feladó rétegekben az áthaladó élettermék, a produktum aránya
egyenletes, a feldolgozási képességüknek a legmegfelelőbb. Ezt a folyamatot a feldolgozó
képességgel arányos terhelésként, arányos gerjesztésként, és megfelelő körfolyamatba,
életláncba szerveződve, az alkatrészekben a növekvő bonyolultságba halmozva éri el az
élőközösség. Az egyenletes változás igénye nem egyforma változást tételez fel, hanem a
résztvevők feldolgozó képességével arányos, időben kellően kiegyenlített, tehát tartalékkal
rendelkező, a beérkező anyagtól igénytől és a gerjesztéstől is, de egymástól is függő
folyamatot. A lineáris élet, a tudattal követhető folyamat ezeknek az arányoknak a
kiszámíthatóságát és kezelhetőségét, az élet és hatóanyag termelés szabályozhatóságát
feltételezi. A hidegfúziós térrészekben, az életalapító Atyában ilyen körfolyamatba szervezett
rendszerben működik az élet, a túltermelés megszűnik, a termelés és a felhasználás arányára, a
termelők egymásközti viszonyára kötelességtudó angyalok figyelnek. Ami nem fér bele e
rendbe, azt begyűjtik, kitoloncolják, felbontják, és a szemétégetőkbe irányítják, ahol minden
energiát visszanyernek, és a körfolyamatokba visszairányítanak. Tehát az ide kerülő elromló
hatóanyag, az elromló élettermék a tér bizonyos részein összegyűjtetik, és elgázosíttatik,
felbonttatik, majd a hideg hűtőrendszerekben kondenzáltatik, lecsapatik és a párlat, vagy
dermedt már tiszta alapanyag újra felhasználására alkalmas állapotba kerül.
A centrális szemétégetőkben felügyelt irányított, szabályozott égés, differenciálódás, fúzió és
bomlás is történik. Ha túl sok égetnivaló gonoszt, elromlott alkatrészt kell kitoloncolni, azokat
halasztó körpályára állítják, és így adagolva biztosítják az egyenletes égetést, és a feldolgozást.
A centrális mezőkben, az Isten malmaiba irányított elromlott, az élettér szabályait be nem tartó
szerveződések és anyagok olyan nagy változássűrűségre kényszerítik, gerjesztik egymást,
amelyet már nem tudnak feldolgozni, ezért az egymástól is eltérő tulajdonságú kevert
szerveződések, anyagok kaotizálódnak, felbomlanak, és mint visszanyert, recirkulált
alapanyag visszakerülhetnek a sokkal rendezettebb alapanyagokat, élettermékeket igénylő
mennyei szférákba. A kisebb változás sűrűségű határrétegekbe, az életre még alkalmasabb
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életterekbe jutó szerveződések azonban képessé váltak a megváltozott környezethez is
alkalmazkodni, és csak a gyengén kötött, kis sűrűségű elöregedett szerveződések bomlottak le.
Az alkalmazkodó-képes élő anyag tehát továbbhaladt a nagyobb változássűrűségű centrális
életterek felé, és egyre vadabbul változó, magas hőmérsékletű kaotikus terekbe, élőrétegekbe
is bemerészkedtek, amelyekben a legszélsőségesebb környezetben is megtanultak organizált
szerveződésekként egymással együttműködni. Ahogy romlott az élet körülménye a centrális
rétegek felé, úgy növekedett a körülményekhez alkalmazkodni tudó, már nagyon nagy
változássűrűségben is egymással elférő, a szélsőséges helyzetekben is együttműködni képes
szerveződések tűrőképessége. Mire a tisztítótűzből a Tao útjára tértek, az egyediség felé
fejlődő elromló ördögök együttműködő, egymás mellett kitartó, a rossztól másokat már
visszatartó, megjavult angyalokká váltak.
A befelé haladó, az egyediség felé fejlődő, a boldogságot, a kék madarat és a fehér fényt
kereső bonyolult, több lélekkel bíró vegyes szerveződések azonban a kaotikus mezőkben
felbomlanak, és hamarosan megjavult fiatal részecskék nagy tömege árad visszafelé az időben
és a térben is együttváltozó mennyei birodalom felé.

A fekete lyuk, a lét és a nemlét sorsfordítója !
Az életidő 12. életperiódusa
A fekete lyuk és a kék csillag születése, kettőse
Fantáziaképek egy forgó fekete lyukból és egy kék
óriáscsillagból álló kettős rendszerről. A felső távlati képen a
csillagtól elszívott anyag, vékonyodó csóvában áramlik a fekete
lyuk felé.
A középső, már közelebbi képen jól kivehető a fekete lyuk
körül örvénylő gáztömegek korongszerű szerkezete. A fekete
lyuk forgástengelye irányába távozó, csaknem fénysebességű
csóvákban még az eseményhorizont elérése előtt leszakadt
anyagtömegek távoznak.
Végül a harmadik kép (lent) a fekete lyuk közvetlen
környezetét mutatja, az eseményhorizont a fekete gömb
határánál húzódik. Az ezen kívül eső fehér és kék
gázgyűrűkben az esemény-horizonthoz közeledő anyag egyre
nagyobb sebességgel örvénylik, s felforrósodva erőteljes
röntgensugárzást bocsát ki: ez árulja el a fekete lyuk jelenlétét.
Forrás:http://www.gsfc.nasa.gov/gsfc/spacesci/structure/spinni
ngbh/spinningbh.html
Pörgő fekete lyuk: A Csillagászoknak most első ízben sikerült megfigyelni, hogy egy fekete lyuk
pörög a tengelye körül, s eközben felcsavarja, és magával vonszolja a téridőt. Tod Strohmayer, a
NASA Goddard Űrrepülési Központjának kutatója a Rossi röntgenműholdnak egy már régebb óta
ismert fekete lyuk környezetének röntgensugárzásáról feljegyzett adataiban olyan jellegzetességeket
fedezett fel, amilyeneket korábban csak forgó neutroncsillagok spektrumában figyeltek meg. Az
eredmény az első meggyőző bizonyítéka a fekete lyukak – elméletileg már régebben feltételezett –
forgásának. A felfedezés részben megkérdőjelezi a neutroncsillagok sugárzásáról alkotott eddigi
elméleteket is.
„A Világegyetemben szinte minden objektum – a bolygók, a csillagok és a galaxisok – forog – mondta
Strohmayer. – Persze, a fekete lyukaknál ezt sokkal nehezebb kimutatni, mivel nincs szilárd felületük,
amelynek körbefordulását megfigyelhetnénk. Látjuk viszont például a kísérő csillagtól elszívott, s a
fekete lyuk felé örvénylő anyagtól származó sugárzásokat.”
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Fekete lyukak a Napnál legalább tízszer nagyobb tömegű csillagokból keletkeznek szupernóvarobbanás
után. A végtelen sűrűségű szingularitás annyira meggörbíti maga körül a téridőt, hogy belőle semmi –
még a fény sem – tud megszökni. A mintegy 10-15 kilométeres átmérőjű szupersűrű neutroncsillagok
hasonló módon, de kisebb tömegű csillagokból keletkeznek. A fekete lyukakat és neutroncsillagokat a
csillagászok csak közvetve „látják” a körülöttük csaknem fénysebességgel kavargó, forró – többnyire
egy szomszédos kísérő csillagtól elszipkázott – gáz kibocsátotta sugárzások révén. A NASA 1995
decemberében felbocsátott Rossi Explorer röntgenműholdja már régóta gyűjt adatokat bizonyos
neutroncsillagok röntgenspektrumában megfigyelhető lüktető változásokról. Ezek az úgynevezett
kváziperiodikus oszcillációk (quasiperiodic oscillations, QPO-k) feltételezések szerint a
neutroncsillaghoz legközelebbi stabil pályán keringő forró gáznak és a csillag felszínének
kölcsönhatásából származnak. Bizonyos elméletek szerint a QPO frekvenciája közvetlen kapcsolatba
hozható a központi neutroncsillag tömegével, illetőleg a legbelső stabil pálya sugarával.
Strohmayer célpontja a GRO J1655-40 nevű objektum, a Földtől 10 ezer fényévre levő mikrokvazár
volt. Így nevezik a fekete lyukaknak azon különleges osztályát, amelyeknek az a jellegzetessége, hogy
a körülöttük örvénylő gáz- és porkorong síkjára merőlegesen nagy sebességű részecskenyalábokat
bocsátanak ki. Strohmayer az objektum spektrumában két QPO-t figyelt meg, egy már régebben is
észleltet 300 Hz környékén, és egy újabbat 450 Hz-nél. Ez a mikrokvazár egyébként már egy régóta
ismert, alaposan tanulmányozott rendszer, amelynek tömegét korábbi optikai megfigyelések alapján 7
naptömegre becsülik. Einstein általános relativitáselmélete alapján egy ekkora tömegű, nem forgó
fekete lyuknál a legbelső stabil pálya sugara 64 kilométer lehet. A most felfedezett 450 Hz-es QPO-nak
viszont egy legfeljebb 49 kilométeres pályasugár felel meg.
Strohmayer szerint ennyire közeli stabil pálya csak azzal magyarázható, hogy a fekete lyuk forog, s
ezáltal is módosítja környezetében a téridő szerkezetét. „Ennek az a következménye, hogy az anyag
jobban megközelítheti a szingularitást. Minél kisebb azonban a pálya sugara, annál nagyobb a keringés
sebessége, s ennek megfelelően a QPO frekvenciája. Ami a GRO J1655-40-et illeti, a 300 Hz-es QPO
összhangban volt az elméletileg számított 64 kilométeres sugarú pályával, a 450 Hz-es viszont már
csakis a fekete lyuk forgásával magyarázható.” A CRO J1655-40 az első olyan fekete lyuk, amelynél
két QPO-t sikerült megfigyelni. Neutroncsillagok esetében ez egyáltalán nem szokatlan, s az elméleti
modellek többnyire a csillag szilárd neutronkérgével hozzák kapcsolatba. A fekete lyuknak azonban
nincs szilárd felszíne, így az is kérdésessé válik, vajon a neutroncsillagokra felállított modell valóban
helytálló-e. A fekete lyuk perdülete valószínűleg a szupernóvaként szétrobbant elődcsillag
impulzusmomentumát (vagy annak egy részét) őrzi. Egy nem pörgő fekete lyukkal összehasonlítva
lényeges különbség, hogy a forgó fekete lyuk nem csupán meggörbíti, hanem maga köré csavart
uszályként magával is vonszolja a téridőt. Kiszámítható, hogy eseményhorizontjának sugara így
kisebb, mintha nem forogna. (Az eseményhorizont az a felület, amelyen belülről – ha belekerült – már
semmi sem szökhet ki a fekete lyukból.) Strohmayer szerint valószínű, hogy a forgástengely mentén
ellentétes irányban kilépő két nagy sebességű részecskenyaláb – amelyeknek keletkezésére egyelőre
nincs kielégítő elméleti magyarázat – szintén a fekete lyuk forgásával hozható kapcsolatba.
A fekete lyuk, vagy a fehér törpe akkor keletkezik, amikor egy idős vörös óriáscsillag-szintű páros,
egyik tagja halálosan megbetegszik, elveszti az egészségét. Ha a csillagpárosból a melegfúziós, az
energiát begyűjtő, az erősen töltött, nagy saját perdülettel rendelkező, domináns szerveződés hal el, és
a nova robbanásban felbomlik, akkor az energia többsége szétosztódik, és a korábbi szerveződési
párból egy fehér törpe, egy hidegfúziós angyalibb özvegy marad. Ha azonban a hidegfúziós társ hal el
a térátalakulásban, akkor fekete lyuk állapot alakul ki, azaz az elhalt korábbi társsal végleg megszűnik
az impulzus és a párbeszéd lehetősége, és az addig a társa által fékezett saját forgás fékezetlenné, és
felpörgővé válik. Az özvegy töltése nő, de impulzus és új társ hiányában attól kezdve nem világít,
csökken a térrész hőmérséklete, miközben növekszik a kék, majd fekete örvény kerületi sebessége. Mivel
az elfogyasztott szerveződések lebontása, a szervezet felbontó hatékonysága súlyosan elromlik, egyre
több, nagyon jól összekevert, de egyre kevésbé megemésztett, de csak félig lebontott és visszabontott
szerveződés áramlik át rajta. Az elromló emésztés miatt egyre nő a fogyasztás, az átáramló anyagcsere,
de ez nem bomlik le a neutrinó szint alá, hanem a tudatát és a szervezettségét megőrizve egy nagy
azonosságú kék, rózsaszín, lila stb. buborékba szerveződve egyenrangú életteret, valódi
mennyországot, ősközösséget hoz létre. Ez az állapot a jövő múltba, és az elmúlás új jövőbe
átszerveződése.
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A kilépő tengely-menti sugarak a hidegebb örvény által beszívott, és a szerveződésben folyó
differenciálódásban felbomló öreg szerveződésekből kiváló, még életképes, megszökő, sokkal
kisebb tömegű részecskéinek a füzérpályái. A szerveződés áramlási tölcsérben elhelyezkedő
füzérpályái, az anyagcseréjét lebonyolító olyan ki és beáramlási csatornák, amelyekben a
nagyon kicsi energiaszintű, radiális irányba rendezett új élettel, és az élet által készített
termékkel töltik fel a környező életteret és a távoli mindenséget. E csatornákon át szállítják be
a szerveződési terekbe azok életben és egyensúlyban maradásához szükséges alapanyagokat, a
félkész terméket, az importot. A beszívó, hideg, lehűlő térrésznek számító hidegfúziós tér, a
fekete lyukba bevezető kék örvény nem látható, bár az a látható élettermék átellenes részében
ott van az az időben kiürülő, depresszióssá váló térrész, amelyből a fekete lyuk a hozzá hű
csatlós energiát begyűjtve egykor kialakult. A lyuk, mint túlszerveződött lény az őt létrehozó
környezet energiáját annak az utolsó leheletéig elvonja, és amit nem sikerül begyűjtenie, az a
térátalakító szupernova robbanásban a mindenségbe menekült. Megfigyelhető viszont az egyre
rosszabb emésztőképességgel rendelkező fekete lyukban a nem teljesen lebomló anyagból
képződő felfúvódó mennyei buborék, amely a hideg életspirálban kiáramló, átszerveződő, a
nagyobb differenciáltság felé haladó angyali szerveződések térben és időben felfúvódó,
kitáguló élettere. Ebbe a térrészben, a külső nagyobb életnyomásban lefékeződő,
herezacskóba, buborékba szoruló hím nemi hormonok, férfias angyalok fejlődnek.
Ezekből a még nemtelen, neutrális, pontosabban az alacsony saját spin, a kicsi belső töltés
miatt még nagyon kicsi szexuális késztetésű, de mindkét nemmel, de alacsony szintű nemi
különbséggel rendelkező, majdnem klóónszerű szerveződésekből idővel egy nagyobb
energiaszintű új élettér, egy későbbi fiatal kék csillag, vagy egy fehér galaxis mag
szerveződik. Mivel e térben a melegfúziós töltött Éva típusú élet a hiánycikk, a környezetből
nagyon nagy távolságról importálnak melegfúziós, energiában és töltésben dús részecskéket.
Ezek a kék mennyei élettér felületén azonnal leköttetnek, ionizálódnak, bűnbe viszik a
szerelmet már, és még nem ismerő angyali szerveződéseket. Ez a bűnbeesés állapota, amikor
ezzel egyben vétenek e térrészben kialakult szabályok ellen, amely a testvéri szeretetet
részesíti előnyben, de tiltja a testi szerelmet, a szexualitást, a szaporodást és az életáramlást.
Ha ez mégis megtörténik, a vétők kiűzetnek a paradicsomból, és újra kezdhetik az egyediség
felé haladó fejlődést, a Tao útját, a tudatfejlődést, az élet szabályainak a megtanulását.
A mennyei élettér kétdimenziós görbült felületén, egy leendő új Világegyetemben, az anyagi
világ differenciálódása felé haladó, töltöttebb, ezért a gyorsabb differenciálódásban, az anyag
és élettudat felé fejlődő életág szerveződik, míg a pólusoknál kialakuló, kisebb tömegű, de a
nagy változássűrűségben is életképes maradó, e térben fejlettebbé váló, hidegfúzióban
újrapárosított, de sokkal kisebb tömegű, neutrálisabb részecskék távoznak. Az áramlási
sebesség a pólusoknál összegződik, amely miatt áramlási szimmetriahiány, lendületkülönbség
alakul ki, az eltérő irányba áramlókhoz képest. Ebbe az életfejlődési ágba terelődött
részecskékben a hidegfúziós együttműködés, a szeretet, az együttműködés és a célazonosság
ideológiája, élettapasztalata, hitvilága erősödik meg.
A kerületen kiszórt, ott a külső térből érkező melegfúziós részecskékkel nagyobb tömegbe
kapcsolódva pozitív töltésűvé fejlődő szerveződések forgási szimmetriahiányba kerülnek, ez
miatt töltöttebbekké válnak. Bennük a furfang és a csalafintaság, az ügyeskedés megismert
sikere fejlődik materialistább életszemléletté, a neutrálisabbak hidegfúziójától eltérő
élettapasztalattá. Az együttváltozó rendszerbe kapcsolódott szerveződésben egy még elégséges
azonosságú, nem túldifferenciálódott új élettér, egy mennyországként, paradicsomként
azonosítható kék csillag élettér, életállapot fejlődik ki. Ez egy új fiatal szerveződés, amelyben
a differenciálódás most még alacsony szinten megújuló, nagyobb azonosságú utódéletként
újrakezdődik. Az előző élet differenciálódásban lebomló, és ez időszak alatt a nagyobb
azonosság felé fejlődő, a korábbi túldifferenciálódásból megváltásként kikerülő, valójában a
tömegben és a tudatban visszafejlődő életágban felgyorsuló neutrális részecskék
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beágyazódnak a csillagtéri nagy azonosságú, a lendületenergiájukat elnyelő Isteni közegbe,
vagy a tudatba fejlettebb részecskeként e közegen áthatolva, neutrinó típusú anygali
részecskeként egy újra differenciálódó másik élettérbe, egy időben gyorsabban változó másik
mezőbe kerülnek. Ez egyrészt biztosítja az egymást kölcsönösen fejlett állapotban tartó
életterek neutrális részecskékkel történő állandó gerjesztését, másrészt kellő életnyomás alatt
felfújva tartja a csillagok közötti élettereket, hogy e nagyobb térfogatú térrészben az időben
párhuzamosan, de lassabban fejlődő kisebb energiaszintű élet utánpótlása a gyorsabban fejlődő
mezők körül élőket, a gyorsabban differenciálódókat a nagyobb változássűrűségű
mezőközpontok felé fejlődésre kényszerítse.
Valószínűen annak az életváltás közötti, újjászületésként ismert folyamatnak vagyunk a rádió és
röntgentartományban megfigyelhető szemlélői, amely egy időben tőlünk távol, a múltban, de máshol a
jelenben is hasonlóan zajló differenciálódás során, egy már kezdetben is nagyon nagy energiaszintű,
nagyon nagy részecsketömeg mennyei együttélését lehetővé tevő kezdeti paradicsomi állapotait
kialakítja. A részecskéink és a mi tudatunkban, ezek az aranyidők, amelyek visszatérésére vágyakozunk,
és az elöregedett szerveződésekben a túldifferenciálódás már életet nem segítő eltorzulásának a végét,
mint a megváltást várjuk.

A megfigyelhető nagy energiaszintű szerveződés nagyon nagy időre szóló életperiódusa csak
milliárd években mérhető, ezért a mennyei szakasza is a mi időszámításunk alapján nagyon
hosszú, a lassú változásban szinte az örökké valóságig tartó. A kisebb részecsketömegű
életszerveződések életciklusa a tömegükkel arányosan kisebb, az emberszerveződésnél csak
60-80 évperiódus. A sokkal kisebb részecsketömegből kifejlődő, időben a tömegükhöz képest
gyorsabban változó, kisebb életszimmetriában fejlődő szerveződések életciklusa azonban csak
az emberi életidő töredékében mérhető, sokkal magasabb életritmusban zajlik. A sejtciklus a
sokféle sejtnél eltérő, csak néhány napban vagy egy két évben mérhető, de a fehérje és a
molekula szintű élet biológiai ritmusa, az egymást követő populációk életciklusa csak
percekben, vagy órákban mérhetők. Az atomszerveződések alatti energiaszintű, még kisebb
tömegű életszerveződések azonban nemcsak gyorsabb ritmusban képesek élni, hanem a
magasabb változássűrűség miatt sokkal fejlettebbek, a csillaglét és a foton állapot felé haladó
fejlődésük előrébb járó. Míg a nagyobb tömegben együtt élni képesek a kötött életű csillaglét
felé, a kis tömegűvé és szabadabbá válók, a térben és időben szabadabban áramló foton állapot
felé fejlődnek.

A mennyország, a rend és az együttműködés, az ősközösség
kezdeti fiatal birodalma:
Az angyalbirodalom, a mennyei szerveződés kifejlődése:
A fekete lyuk (elhaló) átszerveződő, tél szerveződési állapot egy vagy több kék csillag, vagy egy
újabb fiatal galaxis, esetleg egy újabb kis világegyetem születéséhez vezet. A fekete lyukról egy
méret után leváló. forgó mennyei buborékok ezután önállóvá válva távolodó pályára állnak. Az
élettér átszerveződése egy forgó közös új mezőbe, vagy időspirálba és toroid gyűrűbe is történhet.

A kisebb részecske tömegből szerveződő élőlények
gyorsabb evolúciós ciklust folytatnak, bennük sokkal
hamarabb differenciálódik és polarizálódik az élet. Aki
ismeri a Napcsillag térbeli oldalnézetét, annak ismerős lehet
e nagyobb energiaszintű életkép.

A képen egy hosszú időre a
mennyország paradicsomi állapotát
kialakító, nagyon nagy energiaszintű
fiatal szerveződés születése észlelhető,
amelyben még nagy az egyenlőség és
alacsony fokú a differenciálódás. Az új
élettérben, nagyon nagytömegű (sok)
fiatal és dinamikus részecske sikeres
együttélése, együttfejlődése valósulhat
meg, amely évmilliárdokig kitarthat az
alacsony energiaszintű differenciáltság
mellett.
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Ha az új életspirált, a kezdetben csak légies gyűrűt tengelyirányból szemléljük, valószínűen
egyenletesen fejlődő csiga alakzatot észlelünk. Ha nő a közös térben fejlődő részecskék
tömege, az életspirál téridőbeli kiterjedése is növekszik. E rendszerekből valószínűen hiányzik
a túldifferenciálódás felé hajtó különbség. A buborékon belüli térrész azonban csak részben
zárt, amely miatt a differenciálódás, az életáramlás nagyon magas rendezettsége ellenére is
megkezdődik, és évmilliárdok alatt gyorsabban fejlődő csillagvilágba és körülöttük lassabban
zajló szegényebb élőrétegekbe szerveződik.

Képzeljük el, hogy a gravitációt, olyan szorgalmas angyal részecskék keltik, amelyek a
csillagközi térrészben keletkező, nem jól együttműködő életeket, termék hulladékokat a
csillagközpontokban lévő szemétfeldolgozókba szállítják, és a szabályokat be nem tartókat
kényszermunkára ítélve ide toloncolják. Ha a nagyobb változássűrűségű centrális mezőkbe
szállítják az egymással reakcióképes, ellenérdekelt kölcsönhatásképes hulladékot, azokban
folyamatosan magas változássűrűség és anyagbomlás, életbomlás keletkezik. A nagy
távolságokból beszállított anyag útközben halmozódik, egyre jobban megtelnek az angyali
típusú élet szempontjából selejt szállítmányok. Kevesebb energia kell a szállításhoz, ha az
összeépülés során a mindenhatóságot és a teljes tudatot elvesztő, csak korlátolt tudattal
rendelkező részecskékből, alkatrészekből, elromlott, szabálytalan szerkezetekkel, a radiális
irányba a mezők felé áramló, a tudatban szimmetriahiányos és a butulás felé haladó lényekkel
el tudjuk hitetni, hogy ahová mennek, ott a Kánaán és a jólét várja őket. A célba vetett hit
ezután már növekvő hajtóerőt ad a nagyobb változássűrűségű mezőkbe haladóknak, a
másoknál könnyebb életet keresőknek. Tehát a nagy együttműködő képességgel, rendezett
nagyon hosszú, de lassabban telő élettel rendelkező angyalok elkülönítik, kiközösítik és
kitoloncolják az életterükből a szabályokat be nem tartókat, az összeférhetetleneket, a
türelmetlen és gyorsabb fejlődésre vágyókat. Az a hatás, amit gravitációként ismerünk, csak a
mi aspektusunkból vonzás, a kitoloncolók aspektusából valójában taszítás. A mennyei
birodalomban a jólét és egyenlőség tartós, az egymásra figyelő, még nem túl gyors áramlás
következtében keletkező impulzusokban kialakuló szerelem, a szaporodás csak véletlenszerű.
Itt nem divat a szex és a nagy energiaszintet igénylő, rossz hatásfokú, differenciálódáshoz
vezető melegfúziós szaporodás. Bár az azonos irányú rendezett áramlásban, a hidegfúzióban
keletkező neutrális, csak a kétdimenziós felületen fizikailag keveredő kötelékek sokkal
gyengébben kötik egymáshoz az itt élő nagyobb azonosságú, víz típusú szereplőket, de ez az
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amorf kötelék elég a jelentős differenciálódás nélkül történő élet egyben tartásához. A
paradicsomi rend, az együttműködés a rendezett élettér és az igazságos élet megtartására,
építésére vonatkozik. Az egyre nagyobb azonosságú részecskék különbsége e térrészben, a
másság kitoloncolása miatt nem növekszik, hanem időben csökken, az azonosság és az
együttműködő képesség növekszik. A különbség csökkenésével azonban csökken az a hajtóerő
is, amely az élet itt mérsékelt lángját fenntartja, az áramlás és szerelem hiányában, az élet
változatossága, kiszámíthatatlansága, ezzel az érdekessége és a szépsége is csökken. A
kiszámítható, nem elég változatos élet unalmas, és ilyenkor hiába a rend és a béke, az élet
nem bírja a túl nagy azonosságot, eltérni és változni akar. Ezt a vágyat a mennyekben sem
lehet kirekeszteni az élőkből, Szinbád és a bolygó hollandi boldogságot és elismerést kereső
vágya minden életbe a lélekkel alapprogramként beépült. Az élet hulladékát és a
szabálytalanul élő szerveződéseket a tisztítótűzbe szállító angyalok azonban az út alatt
befolyás alá kerülnek, maguk is elromlanak, és a megismerés útján összeépülnek a romlottabb,
de érdekes, az anyagi élet felé haladó, áramló, most-már a szerelmet és a töltöttséget is velük
megismertető szerveződésekkel. A megtévedt angyalok az élet égetése felé haladó élőtömeget
szaporítják.
Az angyalibb rétegekben élők felé áramlók tehát a tudatban és az együtt élő képességben nem
visszafejlődnek, hanem előre, az anyagiak elvesztésével vezekelve egyre fejlettebbé válnak. A
nagy együttváltozó közösségbe beágyazódó, beépülő, a felbomlott életekből kivált, elhalt, megjavult,
az élet viszonyító iskoláját, a Tao útját, a tudatfejlődés útját már megjárt, az Istenhez visszatérő
szerveződések, nemcsak a tudatban fejlődnek, hanem az együttváltozás és az együttműködés
osztályainak a kijárása után a lélekben is megerősödnek. Ez a nagy lélek, kis test állapota.
Míg az anyagi lét felé fejlődők az egyediség és a bonyolultság, a részletek megértése irányába
fejlődnek, addig az Istenhez visszatérők a globális megértés, az univerzitás, a komlexitás és a
racionalitás felé. A centrális mezők felé fejlődés és haladás azonban iránynak és
beprogramozott elérendő célnak is tekinthető, miként az ellenkező irányú az Isten felé áramlás
is lendületet és céltudatosságot, az igazságos életbe vetett hitet tételez fel. Ha a céltudat, vagy
és a célba vetett hit csökken, határozatlanság alakul ki. Nem lehet egyidejűleg kifelé és befelé,
az anyagi világ vagy a kisebb energiaszintű szellemi világ felé haladni. A határozatlanná váló
szerveződéseknek lenullázódik a lendületük, és miközben sehová sem haladnak, az egyik
irányba sem fejlődnek, valójában a határozatlansági rezgés alatt mindkét irányban, a tudatban
és a lélekben, a képességekben is visszafejlődnek. A durva, de az apró finom hatásokat,
változásokat alig, vagy nem érzékelő lélek nélkül szerveződő részecskékből, az élettengerben
határozatlanul rezgő, sodródó, nem gondolkodó és másokkal sem igazán együttérző, másokkal
sem törődő szerveződések fejlődnek. Ilyen, az életben csak stagnáló, határozatlanul ide-oda
rezgő szerveződések töltik ki a tér többségét, amelyek a centrális mezők és a csillagközi
szabad tér közötti időspirálok valamelyikén, határozatlanul és tétován sodródnak a térben a
sorsuk, és az időben az elkerülhetetlen végzetük felé.
Nem lehet egyszerre az egyediség, a gazdagodás, és az komplexitás felé is fejlődni. Vagy a
megértés, az együttműködő képesség, a komplexitás és az életbölcsesség teljesedik ki, vagy az
egyediség, az anyagiasság, a szenvedélyesség, a gazdagodás és a fokozott differenciálódás felé
lehet fejlődni. A két fejlődési irány egymással ellentétes célt, eltérő változási eredő tendenciát,
ellentétes nemi információt képez, amely között a határozatlanok lamináris életáramlása a
középút, ez a nagy élőtömeg valósága. Az élet a két véglet közötti lehetőségeket öleli fel,
amikor az együttműködésbe szerveződött közösség az eredőjében már nem angyal de még
nem ördög, amikor kellő dinamizmussal már eléggé fejlett, egyedi, de még kellően
együttműködő képes részecskékből szerveződik, bár az életet többségében határozatlanul, hol
az egyik, hol a másik véglet felé fejlődik, az eredője megmarad az átlagos középső úton.
Az a lényeges különbség a két élőrendszer között, hogy míg az anyagi világ az élmények
hajszolása, a mások kihasználása, a test és az egyediség, a minden áron élni felé fejlődik,
addig az Istenhez visszatérést eredményező, sok életszakaszból álló összetett, teljes periódust
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átfogó életiskolája, a tudatfejlődés mellett a lélekfejlődést, és ezzel a megértés és az
önelfogadás kifejlődését is segíti. Boldoggá végül az válik, aki megértve magát, a
képességeinek a korlátait és adományát, végre elfogadja az állapotát, megbékél magával, nem
akar mássá válni. Ha kialakul a mindenség, az életbe szerveződés, a természet szabályainak a
megértése, a kisebb részecskék közös érzéséből és ezzel egyenrangú közös tudatából
szerveződő, együttműködő képességet szerzett, a tudat uralma alól felszabadult értelmes lélek,
képesé válik a rendezettség növeléséért a legnagyobb természeti erőt, a természet rendjét
szolgálni. Ez az az ellenhatás, amely a szabálytalanul élő élet által keltett entrópiát, a
rendezettség folyamatos növelésével megfelelően ellensúlyozza, amely miatt, bár az élet néha
vissza, visszaszorul, de az egyensúly környékén változva, a rendezettséget növelő képessége
megőrzése miatt mindig és mindörökké fennmarad.
Nem fekete lyuk, hanem fekete buborék?
Válas György tudományos és műszaki hírei

Csillagászat, ûrkutatás

A Los Alamosi Nemzeti Laboratórium két elméleti fizikusa a fekete lyukak nagyon meglepő és nagyon
tradíciósértő új elméletével állt elő.
A ma elfogadott elmélet szerint a fekete lyukak a nagy tömegű csillagok összeomlása nyomán alakulnak ki. A
nagy tömegű csillag egyre gyorsuló összeomlása során olyan kicsire zsugorodik össze, hogy belülre kerül az
úgynevezett eseményhorizonton, azon a felületen, amelyen a szökési sebesség eléri a fénysebességet. Ezen
belülről semmilyen fizikai hatás nem juthat ki, még a fény is visszazuhan. A fekete lyukat, eszerint az elmélet
szerint csak a belé zuhanó, de még az eseményhorizontot el nem ért anyag sugárzása teszi láthatóvá. A fekete
lyuk összeomlása kívülről nézve végtelen gyors, de benne úgy torzul a téridő, hogy a belső szemlélő végtelen
hosszú ideig tartónak látná.

Ennek a hagyományos elméletnek van két kellemetlen gyengéje.
Az egyik az, hogy benne az elméleti fizikusok a jelenleg érvényesnek tekintett elméletek alapján végtelen nagy
energiasűrűségekre extrapolálnak. Márpedig tapasztalataink szerint minden fizikai elmélet érvényességének
vannak korlátai, amelyeket csak akkor ismerünk fel, ha egy új elmélet meghaladja a régit. Nem ismerjük tehát a
jelenlegi elméletek érvényességi korlátait, de abban biztosak lehetünk, hogy a végtelen energiasűrűségek
irányában ilyen korlátnak léteznie kell, vagyis az ismert elméletek segítségével végtelen energiasűrűségig végzett
extrapoláció nem lehet jogos. A másik baj az, hogy a konvencionális elmélet szerint a fekete lyukban

végtelen nagy entrópia alakul ki, ezt pedig az elméleti fizikusok nem tudják értelmezni.
A két kutató új feltételezése szerint az összeomló csillag anyaga nem zuhan befelé a végtelenségig,
hanem az eseményhorizontnál megáll, mert akkor belül olyan erősen meggörbült téridővel alakul ki
vákuum, hogy annak a nyomása ellensúlyozza a befelé ható erőt. Így egy nagyon vékony, nagyon hideg,
és nagyon sötét buborékszerű héj alakul ki, amelyben az anyag új, eddig ismeretlen halmazállapota jön
létre. Ez a halmazállapot hasonlít a Bose-Einstein kondenzátumra. Azaz folyadék, az élet óceánja.
A buborék maga nem merev, hanem rugalmas, torzulásra és helyreállásra képes. A feltételezett
képződménynek a hipotézis kidolgozói a Gravitational Vacuum Star (gravitációs vákuumcsillag)
kifejezés rövidítéséből a gravastar nevet adták. A hagyományosan elképzelt fekete lyukkal szemben a
gravastar belsejében az entrópia nagyon kicsi. Ez azt jelenti, hogy az ilyen élettérben a rendezettség
hatásfoka nagyon magas, azaz az időre jutó rendezettség nem csökken, hanem növekszik.
Ez egy fiatal UNIVERZUM, amelyben a fiatal angyali-állapotot a szerveződési folyamatában
éppen-csak elhagyó élet, életet termelő hatásfoka nagyon magas.

Ez a tér a szerelem tere, amelyben az élet első periódusába lépő angyalok megismerik a
szerelem és a bűnbeesés lehetőségeit, amelykor a születési terükből a környezeti élettérbe
kiáramolva először tesznek szert életáramlással járó lendületre, és az ebből fakadó áramlási
szimmetria csökkenésre. Az életbe kiáramló, még neutrális angyalok itt találkoznak először a
környezetben élő mássággal, itt alakulnak ki az öntudat első csírái, az Én és a Mi, a Te és a Ti,
a velem áramlik, segít engem és hozzám tartozik, és a velem szemben jön, gátol, megváltoztat,
egyesül velem, elkeveredik bennem és vegyül velem, a részecskéimmel. Az értelem csírájával
rendelkező tudat az első impulzushoz vezető folyamatot életáramlásként, az első töltöttség
megszerzését, az el nem feledhető mámort, szédülést okozó szerelmi életélményként, a kisebb
részecskékben történő összekeveredést az eltérő állományú alszerveződések összekeveredését,
vegyületet eredményező szaporodásként éli át. A kellően megritkult térben szétáramló, a
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születési térből radiális irányba kifelé áramló neutronok itt találkoznak, szembesülnek először
a szemből jövő és az életbe kiterjedésüket gátló, elterelő, megváltoztató mássággal, a
környezet korábbi, más élettérben született eltérő szereplőivel. A viszonyító éntudat, az öntudat
csak a viszonyítási lehetőség, az én és a más eltérésének az első észlelése, a másság
megismerésekor, a tudatosodása után fejlődhet ki. A kék gyűrűként lerajzolt élettér a
magasabb változássűrűségű, vegyesebb külső életterek határrétegeit képező aurának
tekinthető, amely a környezettől elszigetelő, de a keveredést is lehetővé tevő legkülső élettér.
Itt különül el a mennyei mezőre jellemző egyedi szervezettség, a téridőben majdnem teljesen
azonos, de kifelé áramló rendezettség az ettől elétérő, befelé áramló környezet szerveződési
állapotától. Az életteret határoló réteg a mássággal megfertőződő, bűnbe eső élet, a kígyó
területe, a paradicsom határfelülete, amelyből kijutók mögött bezárulnak a mennyek kapui. A
térből az életszerveződésnek induló részecskék erősen férfias nemi örökítő anyagot, a női
szerveződéseket megtermékenyíteni képes életprogramot szállítanak a melegfúziós
szerveződések felé. A mindenség szerveződése az élet megtartásáról, a szaporodásról szól.
Az impulzus és a gravitáció egy ellentétes következményre vezető hatáspárnak, egymás
szimmetria-párjának is tekinthető. Az impulzus után nyomás növekedés, kitágulás és
szétáramlás alakul ki.
A térátalakulások, a nagyobb energiaszintű de
már kaotikus szerveződések elhalása egyben egy
új rendezett élettér kialakulását is jelenti. A
korábbi együttműködés, a közös életáramlás
kötöttségéből felszabaduló részecskék rendezett
kifelé irányuló életáramlása a környezeti térben
lévő, addig határozatlanul rezgő anyagnak
(közegnek) a kifelé irányuló azonos
irányrendezettségét, azonos cél felé áramlását, a
szabadság felé rendezettséget növelő és illúziót
keltő áramlását hozza létre. Ez azonban csak
addig tart, amíg a környezet ellenállása a
lendületes szabadságáramlást le nem fékezi, és
ismét határozatlan életáramlásba nem tereli.

. ábra: Az impulzus következménye a szétáramlás és a kifelé elinduló energiahullám kitágulása
Az impulzuskor, a változás helyétől távolodva az egyégnyi térkeresztmetszetre, gömbfelületre
ható lendületerő és a tér feszültsége folyamatosan csökken. Az életnyomásában és a
feszültségében is csökkenő, rendezetten kifelé áramló térben lehetőség és kellő idő nyílik a
szomszédos, de azonos irányban áramló, már némileg (legalább az áramlási irányában,a
térpozíciójában) eltérő részecske megfigyelésére, az Én és a Te megkülönböztetésére, a
megismerkedésre és az egy irányban és azonos térbeli rendezettségben áramló szerveződések
(részecskék) között a hidegfúziós, neutrálisabb kapcsolatok szövődésére. A kifelé és majdnem
azonos irányba áramlóan rendezett térben és időszakban nagy az irány és célazonosság. Itt
még rend és fegyelem, egyenrangúság honos, és az életet, az együttélést, az együttfejlődést
magas fokú önkorlátozó fegyelemmel, nagy öntudattal szerveződő életállapot alakult ki.
Ilyenkor minden rendezetten kifelé áramlik, és ezt a rendezettséget a védett téren belül nem
rontja el a másság keresztirányú áramlása. A kifelé áramló részecskék védett teret hoznak
létre, és ha ez folyamattá válik, akkor minden kifelé áramló fiatal generációnak, az előtte
kiszálló elődök, védett kifelé egy irányba áramló térrészt hoznak létre. Minden életszerveződés
ehhez hasonló analóg életállapotban kezdődik.
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A mennyei élettér külső határfelületén azonban a környezetben áramló szerveződésekkel
torlódás és keveredés történik. Az életáramlás irányrendezettsége csökken, impulzusok
alakulnak ki, és a kis energiaszintű, még ionos részecskék, érzékeny gáz állapotú életterének a
vegyes állományú határrétegében elkezdődik a differenciálódás. A környezet ellenkező
irányban áramló részecskéivel ütköző, differenciálódó angyalok bűnbe és szerelembe esnek, a
kifelé ható radiális irányú lendületben lefékeződnek és a lefékeződést, elterelődést kiváltó
kölcsönható társsal lamináris irányú élőrétegi áramlásra, életáramlásra kényszerítődnek. Az
életpálya ettől kezdve nem kifelé tart, hanem a lendületet elnyelő életszférában kerületi irányú
bolyongó életáramlássá alakul. Ha a környezet fejlettsége, változássűrűsége és életnyomása
megerősödik, a határrétegben élő és a határfelületen az élőréteget is védő, most-már kevertebb,
vegyes, átlagos állapotú szerveződések élettere beszűkül, a változása felgyorsul és a külső
nyomás felerősödése után befelé áramlóvá válik. A torlódó és lefékeződő életszakaszban, az
időben növekvő változássűrűségű időszakaszban, a melegfúziós differenciálódásban az
anyagba épülés és az együttműködőbb nagyobb azonosságú szerveződésekre bomlás felerősödik.
Ettől azonban az élettér rendezettsége, szimmetriaállapota csökken, az élet nyomása nő, amely
a határréteg téridőbeli kiszélesedéséhez, az élettér, élőréteg kitágulásához (kilégzéséhez) vezet.
A folyamat következménye, hogy a kifelé haladó és a környezet ellenállásával ütköző
kinetikai lendület, a célellentét, élettéri nyomásnövekedéssé, nagyobb életnyomássá fejlődik,
amely két irányban kitágítja a nagyobb nyomásúvá váló életteret. Az átlagos, vegyes, kevert
állapotú, a környezetnél nagyobb életnyomásúvá váló toroid alakú élettér egy része kifelé, más
része befelé kezd el áramlani (tágulni), és az élettérben kilégzés kezdődik. Az átlagos, vegyes
állapotú térész nyomása, feszültsége csökkenni kezd. Míg a kifelé a környezet felé haladó
részecskék a térben és az időben is széttartó életáramlás miatt eltávolodnak egymástól, az
általuk kitöltött tér növekedése miatt az egységnyi térrész kitöltésben és ezzel a változás
sűrűségben is ritkulnak. Az élettér életnyomása csökken, konszolidáció és ritmusváltás,
békésebb összetartóbb együttműködés, sikeresebb együttélés alakul ki. A változássűrűség és a
feszültség növekedése felé tartó korábbi tendencia megfordul, és az élet, az összetartás, a
nagyobb együttműködő képesség felé fejlődik.
A kisebb nyomású élettér felé, befelé ható
áramlás azonban az irányában összetartásba
rendezett életáramlás, amely az életáramlás e
szakaszában ismét hidegfúziós lehetőséget, és
az azonos irányú áramlás a lassú közelítés miatt
megismerési időt enged, amely több szeretettel
a nagyobb tömegbe épülést is lehetővé teszi. Ez
a depressziós tél utáni tavasz állapota. A
lendületnövekedés, a sikeres összeépülés
mindaddig tart, amíg az egymással összetartó
irányú, azaz befelé áramló részecskék a térben
ismét annyira be nem sűrűsödnek, hogy a
szemből érkezőkkel elkerülhetetlen
melegfúziós impulzusba kerülnek. A
hidegfúziós, konszolidáló életszakaszokat,
időszakokat tehát mindig melegfúziós
torlódásos, kaotikus időszakaszok követik.

A belső térben a feszültség és a hő növekszik, addig a
környezetben az energiahiány és a depresszió erősödik.

Anyag,
energia
mező

Ha a környezetben elterjed a híre, hogy van a környéken egy kisebb nyomású, rendezettebb
életet lehetővé tevő élettér, a jó híreket elhívők, a gyorsan reagálók szinte azonnal
megindulnak a jobb élettel kecsegtető konszolidálódó élettér felé. Tehát az életterek is
versenybe kerülnek, és amelyik jobb körülményeket tud biztosítani a lehetséges betelepülő
részecskéknek, azokba hamarosan megindul az élő, változtatóképességgel rendelkező energia
beáramlása. Mire a későn ébredő részecskék is mozdulnak, és beérnek a kis életnyomás hírrel,
információval rendelkező jó hírű élettérbe, addigra az élettér nyomása a túl sok betelepülő miatt
már ismét nagyobbra növekszik és a későn beáramló hitetlenebbeknek, már túl magas
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változássűrűségű életteret találnak. Ilyenkor a belső térbe beáramlók összesűrűsödő, torlódó
lendülethullámaitól nagyobb impulzussűrűbbé váló térben ismét a melegfúziós
differenciálódás, a szerveződési nyár állapot erősödik fel. Ilyenkor ismét a kaotikus időszakasz
erősödik a befelé ható, időben és a térben is besűrűsödő életáramlásban. Az időegységre jutó
változás sűrűség és az élettér belső feszültsége növekszik, és a belső torlódásban ismét túl sok
életet bontó rendezetlenség, kaotizmus alakul ki. Tehát az életnek kellemes, a rendezettségben
növekvő, összeépülő életterek, időfelületek között, a kaotikusabb, az életáramlásban,
életcélokban rendezetlenebb időszakok alakulnak ki. A két végletnek tekinthető életállapot,
életidő, a tél és a nyár között, eléggé változatos és érdekes, de még kellően rendezett és
mérsékelt élet alakul ki.
Az előbbi Internetes idézetben leírt hipotézis megalkotói még azt a lehetőséget is felvetették,
hogy a mi egész ismert világunk a Világegyetem egy ilyen gravastar, időben már jelentősen
differenciálódott belseje. Ez a feltételezés kiküszöbölné a bigbang-elméletben felmerülő, de ott
értelmetlennek nyilvánított kérdést, hogy mi volt a Nagy Bumm előtt.
Egy ennyire új (régi) és konvenciótörő hipotézisnek mindenekelőtt ki kell állnia a tudományos diszkussziók és
kritikák, (a hitetlenség) próbáját. Ezzel a feltételezéssel azonban ez még nem történt meg, ahhoz a feltételezés
túlságosan új. Ennek megfelelő óvatossággal kell tehát kezelni az egész ötletet. Los Alamos National
Laboratory News Release, April 21, 2002, http://www.lanl.gov/worldview/news/releases/archive/02-035.shtml

A nekünk kozmoszi környezetet adó nagy élettér átalakulása lehetővé tette a korábbi kaotikus élettér
hosszú időre szóló megújulását, és a rendezettség olyan tartós növekedését, amely sok egymást követő
életperióduson át a mai rendezettség csökkenéséhez, és az életterünk ismételt megújulásához vezetett.
E folyamatban a bioszférai élettér rendezettsége, a közelmúlt időszakának a rendezetlensége után
várhatóan ismét növekedésnek indulhat.

Moetrius fantáziájának, a részecskéinek a szárnyalását azonban nem terhelik a tudományos
megkötések, az általa közvetített térszerveződési elmélet, az életbe szerveződés, az élet
átalakulás és az újjászületés kerek története.
Az egymást követő kifelé és
befelé haladó, táguló és
összehúzódó ekvipotenciális
gömbhullámok torlódásos
helyein, határfelületein
magasabb impulzus sűrűség és
nyár, majd ennek az elmúlása
után kaotikusabb ősz életidős
állapot, életciklus alakult ki. A
nyomásában csökkenő
határrétegekben szerveződési
tél, fehér és kék élettér állapot,
konszolidáció és lineáris
fejlődés, majd ismét gyorsan
felépülő tavasz állapot, zöld
élettér kezdődik. A tavaszi
felvirágzást és a kiteljesülést a
nyár állapot követi, amelykor a
tavasszal fejlődésnek indult
élet kiteljesedik, és a nyár
termései beérnek. A
szerveződési ősz, a túltelítődés,
ismét az életnyomás
növekedését eredményezi, és
az élet gyümölcsei feltelnek
feszültséggel. Elkezdődik a
lebomlás állapota, a kaotikus
túl nagy változássűrűség.

Anyag,
energia
mező
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Mi az angyalok és az ördögök létének a forrása, mi a különbség e két természeti erő
között?
A kiteljesedő dinamizmusával, az élet tavaszával kezdődő fiatal élet tehát öntudatra ébred,
felismeri az élet elején észlelt különbségeket, megtanulja az életet és a megmaradást segítő jó, és
az élete lehetőségét és minőségét rontó rossz szubjektív fogalmát. E fogalomtárban, a sokféle
hiedelem mellett, az életkezdet és a lét magyarázatát vallásos történetekké kiteljesítő,
kreacionista teóriákba szerveződő információ, a rossz fogalmához az életnek kedvezőtlen
hatásokat, a kaotikusabb életállapotokat társította. Az életnek kedvező, ideális állapotokat, az
általunk megismert életre tett jó hatások eseményeihez, a kedvezőbb élethelyzetet
eredményező jó fogalmakhoz kötöttük. Ha a hidegfúzióban egyesül az élet és az azonos
irányrendezettségben segíti egymást, támogatja a közös lendületirányba eső azonos célok
elérését. A hidegfúziós neutrálisabb egyesülés, szeretetet és erőszak nélküli támogatást ad,
védi az élet megmaradását. Az ilyenkor egymáshoz csak lassan, kellő óvatossággal közelítő
élet elég időt ad a megismerésre, a barátkozásra, a bizalomra, amely miatt az ellenségérzés, az
idegen érzés csökken, majd megszűnik. A kaotikus eseményeket eredményező szerveződési
ősz, a feszültséggel feltelő, túltelő melegfúziós differenciálódási időszak, amely a felgyorsuló
események miatt a kialakult szervezettségi állapot romlását, és a célellentétből fakadó
bomlását eredményezi. Ilyenkor a korábban nagyobb egységbe szerveződő bonyolultság
leépül, elhal, felbomlik, de ezzel lehetővé teszi az eseményeket átélő, az életet továbbvivő
életképes kisebb energiaszintű szerveződéseknek a megerősödését, új nagyobb szerveződéssé,
bonyolultabb, korszerűbb és összetettebb életbuborék rendszerré fejlődését.
A természet rendezettségén rontó entrópia növekedése a periodikussá váló élet része, amely a
tudattalan rontás esetén, a rendezettséget rontó szerveződésben nem kelt bűnérzetet,
lelkiismeret furdalást, elbizonytalanodást és határozatlanságot. Ez az állapot a ,,Bocsáss meg
neki Istenem, mert nem tudja, hogy mit cselekszik,,. Más azonban a helyzet, ha a rendezettség
rontása céltalan de szándékos és tudatos. Céltalanság esetén természet és életellenes hatások
kialakulásáról beszélhetünk, azonban ezek negatív és pozitív eredője kiegyenlítheti egymást.
Az isteni tudat tanítása, a Tao útjának a végigjárása éppen ezt a folyamatot szeretné
megismertetni, megértetni az élettel. A tudatlanság vétke csak addig eredményez ártatlanságot,
amíg a megismerésben nem szembesül az alany az általa jónak hitt hatás rossz oldalának a
megismerésével, azzal hogy a jó érdekében általa kezdeményezett lokális változás, nem
szükségszerűen jó az egésznek, a nagyobb többségnek, és rendszerint az Isteni tudat
rendezése, és ezzel a lehető legjobb átlagos állapot elérése ellen hat. Attól kezdve, hogy az
egyén tudata a megismerésben eljut annak a megértéséig, hogy amit cselekszik, az helytelen,
másoknak és a többségnek közvetlenül, neki pedig hosszabb távon rosszat eredményez, attól
kezdve megszólal a lelkiismerete és a bűntudata, ha rosszat cselekszik. Ez növeli a belső
bizonytalanságot, erősíti a kételyt, az elkövetése esetén lelkiismeret furdalást, majd egyre
nagyobb visszatartó hatást, erkölcsi értékrend kialakulását eredményezi. A tapasztalatlan,
tudatlan szerveződés rendszerint vét a közösség együttélési szabályai ellen, a nagyobb szintű
rend ellen, de előbb, utóbb visszatartó erő, tudatosság, megértés és lelkiismeret alakul ki. Ettől
kezdve a lélek, minden kétesélyes gondolat, cselekvés előtt válaszút elé kerül, hogy a belső
rendje, a mikrokozmosz érdeke, vagy a külső rend, a makrokozmosz által megkívánt
alkalmazkodás érdeke felé fejlődjön. Ez a két lehetőség azonban az egoista önzés, és a
közösségi szolgalélek a két véglet, amely között nagyon sokféle átlagos, mindkét érdekre
kellően figyelő szimmetriában cselekvés, a harmadik út, a Fiú, az utódok lehetősége járható.
Ez az út, a múltnak, vagy a jövőnek élés helyett a múltra és a jövőre is egyaránt figyelő
jelennek élés lehetőségét, a saját út lehetőségét és ezzel a nagyobb külső-belső szimmetriában
élés lehetőségét biztosítja. Ez azonban sokszor határozatlansághoz, ingadozásokhoz és
nagyobb bizonytalansághoz vezet. A tudatlan és a hívő kevésbé ingadozik, bátran halad az
elképzelt cél felé, nem tartja vissza a megismerés, a kétely és a bizonytalanság. Talán ezért
nem szükségszerű, hogy mindenki megértse az élet működését. A korlátoltság és a tudatlanság
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tehetetlensége nélkül a tartós életáramlás talán ki sem alakulhatott volna. Ha mindenki
egyszerre jól értesült lenne, ha a máshoz kötődés, a határozatlanság és a kétely sokakat el nem
bizonytalanítana az élettér elhagyásában, ismét azonnal ide-oda pulzálna az élet, és az
életfolyamatban elhúzódó sokrétegű, magas biodiverzitású folyamat helyett szélsőséges
életáramlások, életáradások alakulnának ki.
Az élet azonban energiát gyűjtött és tartalékokkal látta el magát, ezzel is növelve a
biodiverzitását. A differenciáltságban a nagyobb energia és változássűrűség felé fejlődő
szerveződések megismerték a társulási és a tartalékszerzési előnyöket. Az egyedi bonyolultság
megértése felé fejlődő tudat megértette, hogy ami neki káros, annak az ellenkező hatása neki is
hasznossá válhat, és tudatosan keresni kezdte az ego számára hasznos, az jó energiát és a jó
hatásokat halmozó változásokat. Ami azonban ez egyik szerveződésnek növeli a lehetőségeit,
és emeli a rendezettségét, az egy másik szerveződés életlehetőségein ronthat, és a természet
fejlődése bár differenciálódik, de összességében nem jut előre.
Míg a kezdeti differenciáltság, a nagy azonosság alulgerjesztett, de kellemes és egyformán
elosztó mennyei életteret eredményez, addig a túldifferenciáltság lerontja az elosztás
hatékonyságát, az életbe szerveződés minőségét, és az életegészség lehetőségét csökkenti.
Amikor az egzisztenciális élet félelem fékevesztett gyűjtésbe, és hatalom halmozásba
differenciálódik, bár egyeseknek nagyobb lesz a védettsége, a biodiverzitása, másoknak
azonban csökken, lényegében az életszimmetria romlik. Ilyenkor valamilyen energiaszintű
individuum, egyedbe szerveződés belső energia és információ elosztása romlik, és az élet
eredő minősége süllyedni kezd. Az élettér ekkor másoknak rosszabbakra, energiát halmozó
egoistákra, másokat kihasználó, mindenáron életben és hatalomban maradni akarókra,
fogyasztó típusú uralkodó szerveződésekre és általuk kihasznált, elszegényített,
megnyomorított, a szervezett közösségekből kiszorított, elfogyasztott egyedekre
differenciálódik.
Az örökkévalóság óta fejlődő részecsketudatban, az életet rontó, túl nagy változássűrűséget
generáló, a szerveződéseket szétziláló a közösséget felbontó rossz hatásokat, a melegfúziós
differenciálódást, az ördögök tevékenységének és a pokol hatásának, gyűlöletkeltésnek
tulajdonították, az életet együttváltozni képes nagyobb bonyolultságba építő hidegfúziós
hatásokat pedig az életet támogató, békésen összeépítő szeretetként. A jónak és a rossznak a
kulcs az idő és a megértés aránya. Ha elég idő van a folyamatok, mások másságának és
eltérésének a megismerésére, a különbség megértésére, az élethelyzetek változásának a
megértésére, akkor az együttműködések nem szakadnak meg, és az egyformán tájékozottság
megértéssel és az élet rendjének az elfogadás képességével társulása, jobbá teheti az átlag
eredőjét, az életminőség eredőjét.
Azok a szerveződések, amelyek tehát segítették az élet rendezettségét, amelyek még ártatlan
neutrális angyali életként, egymást támogató közös szerveződésbe épültek, az élettudatban az
életet és az életteret is építő angyalokká váltak. A túl nagy differenciálódásba került, a
környezetéhez képest jelentősen túlfejlett, másokat rendszeresen általuk nem keresett
impulzusokba kényszerítő, kihasználó, szerveződések az élet megrontóivá, a rossz
képviselőjévé, ördögökké váltak. A hatás felismerése az ártatlan angyali élet által az életet
segítő eredőjű hidegfúziót, a részecskék önkéntes társulásával a bonyolultságot segítő
szerveződésbe épülés miatt a jó fogalmával, az angyali hatással azonosította. Az időben
változó anyag eltérő hatásának a megkülönböztetését az önismeretet és környezet ismertetet
szerző tudat alakította ki, az életet védő és rontó hatások megkülönböztetésére. Ami azonban
az egyik szerveződésnek rontotta az életlehetőségét, a rendezettségét, az az esemény, hatás a
másikon akár javíthatott. A jó és a rossz relatív hatássá vált, amelyet csak a konkrét esetekben,
és az okozott hatása ismeretében lehetett jó vagy rossz hatásként beazonosítani. Ha a többlettel
rendelkező olyan többlettel rendelkezőnek adott plusz életenergiát, amellyel még jobban
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elrontotta annak az életszimmetriáját, az adással éppen úgy ronthatott annak a helyzetén, mint
amikor a kevéssel rendelkezőtől egy kicsit elvett. Az egyéni tudatokból formálódó közös
tudat, a köztudat lassan megértette, hogy az élet egészsége a legjobb, de még nem túl nagy
keveredéskor, az életváltozás szimmetria közelében fejlődése esetén valósulhat meg. Az
időben és a térben is változó élet szimmetriája akkor a legnagyobb, ha a rászorulónak, a hiányt
szenvedőnek a dologból, tudásból, tapasztalásból többlettel rendelkező átad, levezeti a túlzott
többletfeszültségét, és sikeresen kiegyenlíti a hiánnyal rendelkező energiavákuumát, és ezzel az
elbizonytalanodással járó határozatlanságot, a jó célt adó rendezettség irányába tereli.
Az életnek a legrosszabb állapot, az életáradás kialakulásakor, a nagyon nagy szintű
szerveződések elhalásakor alakul ki. Ilyenkor hatalmas, mindent elsöprő életáradás, egzodus
alakul ki a környezet felé, a szerveződési ősz bomláshoz vezet, amely rendszeresen idővel és
változással túlterheli a környezetet, amely a megértést és az együttműködő képességet próbára
teszi. Az élet egyik fő céljává, a problémák lokális szinten kezelése, megoldása vált, hogy a
neutrális állapotok, a helyi kiegyenlítődések létrejötte esetén, a lokális zavarok ne terjedjenek
ki nagyobb térre és időre, hogy egy kis helyi zivatartól ne szennyeződjön el az élet folyója. Az
élet, kicsiben és nagyban is az egyensúlyra törekszik, és mivel a környezet állandóan változik,
az élet egyensúlya mindig e változás kiegyenlítésére, a rossz hatás kiterjedésének a
mérséklésére vonatkozik. Az életet alapító Isten ezért hozta létre az egymást kiegyenlítő
nemeket, a családokat, az egymás hiányait kiegészítő párokat. A kozmikus rendre felügyelő
közös tudat, a Gondviselés, most is éberen őrködik e rend megtartásán, és Ámor nyilával az
életet a közös, harmadik irányba tereli. Mindannyian tudjuk, hogy az élet korántsem tökéletes.
Vajon jó lenne e, ha mindenki életet tökéletes volna? Ez túl nagy azonossághoz, és ezzel
egyformasághoz, és a különbség megszűnéséhez vezetne. Ezt már kipróbálta az élet, és
sikertelen útnak bizonyult, ami miatt a gondviselés most is keresi a kiutat, de a sokféle egyedi
eltérő lehetőségből csak az erősödhet meg, amely kiállja a stációk és az idő próbáját, amely
évszázadokig bizonyítja a fejlődő képességét, a szimmetriához közeli állapotban maradás
lehetőségét. Bár a gondviselés feladata, az élet szimmetriában tartása, de ezt energiával, és
olyan változtatóképes szerveződésekkel végezteti el, akik már megismerésre és megértésre
jutottak, aki már ismét képesek a saját belső ego helyett a közös nagyobb rendet szolgálni. A
komplex lélek részecskéknek, legyenek akár mikro-méretű nanorobotok, sejt, vagy
emberméretű szerveződések, de akár neutrális aszteroidák vagy csillag energiaszintű fehér
törpék a tér rendezettebbé tétele a feladata, a nagy rend segítése, amely a már rossz rendek, a
rossz rendezettség, az életre alkalmatlan építmények lebontásával, korszerűsítésével jár.
A kisemmizett, vagyontalannak nincs vesztenivalója, ezért az élet szép részéből nem
részesülőknek, a nincsteleneknek nem lehet célja, a tőlük idegen, nekik nem jó életminőség
építése. Csak az a szerveződés érdekelt a jó építésében, amelyik abból kellően részesedik,
amelyik az életet védő létminimumnál nagyobb, megvédendő, tovább építhető energia
tartalékra biztonsággal szert tehet, amely az Isten által adott talentumot, annak az
értékmegőrzésére használja. Ha az élettér, nincstelenekre és vagyonosakká polarizálódik, a
túlszegényedett érdektelenné válik a bonyolultság építésében, és inkább bomlaszt, csakhogy
életben maradjon. A jelenlegi Törvények csak a már vagyonnal rendelkezőket védik, és a
rosszá vált elosztásban a már előnyökkel rendelkezőket védő célú törvényszigorításokkal csak
a túldifferenciálódást, a szegénységet és a feszültséget konzerválják, növelik. Nem az a rossz
és a gonosz, aki a nincstelenség és a tudatlanság miatt az életét védi, aki a megmaradás
érdekében és más lehetőség hiányában elvesz a még többel rendelkezőktől, hanem azok akik
az élet törvényeit, az életbe szerveződés törvényeit félreértik, és a tudatlan ego félelmével, a
hatalmi túldifferenciálódással e szegénységet létrehozzák, és ezzel később már túlfejlődve a
rossz állapotokat tudatosan fenntartják, fokozzák.
Ideje Montesqio, Gandhi és Bíbó István munkásságát újra továbbgondolni !
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Az életszerveződés és a bioszféra fejlettségi állapota, az evolúciónk időállapota:
A bioszférán élő lények szerveződési állapota, a Mengyelejev által elsőként sikeresen
rendezett anyagszerveződési táblázatból megérthető. E táblázatot Moetrius olyan életspirálba
rendezte, amelyből nemcsak a nagy azonosságú, tiszta ionos anyagok fejlettsége és evolúciós
állapota becsülhető meg, hanem a többféle anyagból kialakuló kevert, kovalens szerveződések
fejlettségi állapota is beazonosítható. Az Interneten is megtalálható Aspektus könyvekben
részletesen bemutatásra kerül e fejlődés, és a szerveződések sűrűsége közötti kapcsolat, amely
meghatározza a szerveződések helyét az élőrendszerben, az evolúciós folyamatban. E
folyamat minden szerveződési energiaszinten, a fiatalsággal, a nagy azonosságú, gyors
fejlődésű tavasszal kezdődik, de az egymásba fejlődő életciklusok az életritmusnak megfelelő
változás után hamar elérik a szerveződési nyár magasabb változássűrűségű és ezért nagyobb
hőmérsékletű állapotát. Ez az az időszak, amikor a környezetben táguló, összehúzódó
ekvipotenciális energiahullámok, illetve/és az ilyen nagyobb térfogatú idősebb életbuborékokban lévő
fiatalabb életbuborékok magasabb változássűrűségű, növekvő életnyomású határfelületeit, a térben
és időben pontos szabályok szerint keresztező kisebb részecsketömegű, fiatalabb
szerveződések elérik. A határfelületek átlépése többnyire hosszabb időt vesz igénybe, amely
alatt a potenciálgátat átlépő szerveződés változássűrűsége, belső feszültsége és hőmérséklete is
nő. Ha a Föld átlépi a fejlődési lehetőségeit jelenleg meghatározó életspirál magasabb
életnyomású övezetét, akkor a változássűrűsége nő, és attól függően, hogy befelé, a Nap felé halad,
vagy kifelé tart a tavaszi vagy az őszi napéjegyenlőségi állapot, fejlődési tendenciaváltás, környezetváltás
alakul ki. Ha a Naphoz közelebbi nagyobb változás sűrűségű, fejlettebb élőrétegbe érünk, a
Földön a változássűrűség nő, és a merőlegesen megvilágított területeken a nyár állapotra
jellemzőbb magasabb hőmérséklet alakul ki. Ilyenkor a feszültség és a belső nyomás, a
belégzés nő. Ha a nagyobb életnyomású életövezetet, a napéjegyenlőségi határréteget elhagyja
a Föld, azaz a neutrális határfelülethez képest kifelé lendül, kilégzés kezdődik, a feszültség
csökken, az élőrétegek konszolidálódnak. Természetesen a Föld felszínétől kifelé eső, külső,
felmenői határfelületek átlépései mellett, a belső határfelületek, a Földhöz viszonyítva a
lemenői (utódi) élőrétegek is változnak, amely az éves ciklushoz viszonyítva kisebb
környezetváltozásokat vált ki.
A Föld energiaszintű szerveződés, kisebb szerveződések tömegéből, élőrétegek
szerveződéseiből épül fel, amelyek együtt életpiramisba, életspirálba szerveződtek. A belső
határfelületek, az időhatárok, a réteghatárok között életszférákat találunk, amelyeknek csak
egyike a bioszféra. A tőlünk kifelé eső határrétegekben kisebb energiaszintű részecskéből
szerveződött egyszerűbb szerveződések, lények életterei találhatók, amely még legalább 10, de
valószínűen ennél sokkal több, életszférára tagozódik. A kevert levegőt képező nitrogén,
oxigén különböző fejlettségű rétegei felett hidrogén és protonszféra, majd elektron életszféra
található, amelyeken kívül egyre nagyobb azonosságú részecskelények, elektronok, fotonok
stb. egyre szélesedő életövezetei találhatók. A nagyobb változássűrűségű és nagyobb
tömegben szerveződő részecskemezők külső határrétegei a mennyekig érnek, amelyekben
nagyon nagy azonosságú részecskék még igen lassú, kevésbé differenciált élete folyik.
A határrétegünk, a fejlettségünknek megfelelő bioszférai élettér felső részét a madarak és a
légtérben is megélni képes kisebb tömegű emlősök, rovarok alkotják, amely alatt van az emlős
fejlettségnek megfelelő élőréteg. Alattunk, a Föld középpontjához közelebb, magasabb
változássűrűségű élőrétegek találhatók, amelyeknek a Földi evolúciós fejlettségi határa, az
arany fejlettség stabil állapotában, elszórva a neutron szén állapotában, gyémánt fejlettség is
található.
Gondoljuk át a bioszférai élőréteg tagozódását, ezen belől az emberi szerveződések különböző
fejlettségű, egymástól eltérő élőtömegű szerveződéseinek a lehetőségét és életritmusát.
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A bioszféra emberi és emlős civilizációja, genetikailag nagy azonosságú részecskék
mikrokozmoszt létrehozó életterméke. A szerveződésünk tömegsűrűségi eredője a víz
állapotsűrűség körül található. A szerveződésünk fő anyag víz, szén, nátrium, foszfor és
fehérje származék, amely a biológiai rendbe, sűrűségarányos fejlettségi rendbe állítva a Tiltott
Természeti törvények, című könyvből átvett (33.) ábrán bemutatott rétegben helyezkedik el.

Moetrius által rajzolt atomszerveződési, anyagfejlődési táblázat.
A fehéren hagyott neutrális elemek, a
A
nemlineáris eseményeket jelzik,
gömbszimmet
amelykor a mező egy másik
rikus S mező,
rendszerrel szeretkezik, és a
az élet
A P mezős
szerveződési tél állapotba kerül. A
tavasza
kaotikus
neutrális, nemesgáz állapot az
ősz állapot
anyagátadás, a párosodás
következménye. Ilyenkor kis mezők,
és az időspirálban rések fejlődnek ki.
A neutrális, gázburkos, a sok
elektronnal fémjelzett gazdagabb
Ez a
állapot után az első két szegmens
konszolidáció, a
alkálifémes oszlopaiban a jólét
tavasz vége és a
időszaka alakul ki. Ez az S mezős
nyár
állapot, az ábra jobb felső részén
kiteljesedése
szeptemberig,
található. Ezt az időszakot, a
a
D
mezős, még
konszolidáció, a kiegyezés, a béke és
jó energiacsere
a szaporodás időszaka követi. Még
állapota.
van elég leadható elektron, bár a
népesség egyre növekszik és a
Az átmeneti fémektől a fémekig,
A Föld bioszférájának
periódus után a csökkenő egy főre
elektron leadásra hajlamos állapot.
a jelenlegi szerveződési
jutó energia miatt a mező körül
állapota
keringő elektronok élelemszerző
pályája a P mezőre jellemző állapotba
Az életszerveződési ábra egy másik változatát is elkészítette
szerveződik. Ez az egyre nagyobb
az író, amely az anyagfejlődés nemlineáris időszakait a
energiahiány, a szegényedés és a
Mengyelejev táblázatban bemutatott tisztább szerveződési
feszültség növekedés, az
állapotok sűrűségfejlődését, életfolyamati fejlődését mutatja
energiaválság következménye. A
be. A következő ábrán látható, hogy a magasabb tömegszám
következő periódusokban, a mező
felé fejlődés útja rögös, az leépülésekkel és visszafejlődő
időszakokkal is jár. Az evolúciós ciklusban fejlődő
tömegközpontjához közeledés során
szerveződések periodikusan elszegényednek, kaotizálódnak,
analóg eseményrend születik. A mező
romlik az élettermelő, keveredési hatásfokuk, de a
határfelületeinek az átlépése mindig a
szerveződési őszt, mindig megtermékenyülés,
neutrális cikkben következik be, ezen
tömegnövekedés
és szerveződési tél (a nemesgáz állapot)
a helyen metszi az időspirálon haladó
alatt kifejlődő, szaporodási esemény követi. Az új tavasz
részecske pályája a mező körül
elektronban dús, aktív időszakkal kezdődik, majd jön a
keringő neutronok pályáit.
konszolidáció, hogy azután újabb szerveződési nyárban a
differenciáltság újra felerősödve az ősz állapothoz vezessen.

Ha élethűbben szeretnénk a Mengyelejev rendszert bemutatni, egy sokrétegű gömbszerkezetre
kellene csavarni, amelyben kívül vannak az aurában a légkörön kívül a hidrogénnél kisebb
energiaszintű szerveződések, a gázok ezen belül, majd a periódusos rendszer elemei rétegről,
rétegre, előbb az alkáli fémek, a félfémek, majd a nagyobb sűrűségűek, középen a még jó
elektronleadásra hajlamos fémek, és legbelül a nemesgáz tengely, amelynek a központjában
már plazma állapotban van az anyag, az élet.
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Sűrűségi sorrendbe helyezett atomi energiaszintű elemek, kívülről befelé:
Hidrogén
0.071
Argon 1,4

Hélium 0,126

Lítium 0,53 Nitrogén 0,81

Fluor 1,505

Rubídium
1,53
Szén 2,26

Kalcium 1,55

Szilícium 2,33 Bór 2,34

Kripton 2,6

Stroncium 2.6

Bróm 3,12

Bárium 3,5

Titán 4,51

Szelén 4,79

Berillium
1.85
Alumínium
2,7
Jód 4,94

Vanádium 6,1

Lantán 6,17

Tellúr 6,24

Neodímium 7

Cink 7,14

Króm 7,19

Vas 7,86

Gadolínium7,89

Nikkel 8,9

Réz 8,96

Terbium
8,27
Erbium 9,5

Ezüst 10,5

Ólom 11,4

Cézium
Kén 2,07
1.9
Szkandium Xenon 3,06
3,0
Rádium 5 Európium 5,26

Kálium
0,86
Klór 1.56

Ittrium
4,47
Germánium Arzén 5,72
Gallium
5,32
5,91
Cirkónium Cérium 6,67
Antimon
Prazeodímium Itterbium
6,49
6,62
6,98
Ón 7,3
Indium 7,31
Francium
Mangán 7,43 Szamárium
7,54
Nióbium
Diszprózium8,54 Kadmium
Holmium 8,8 Cobalt 8,9
8,4
8,65
Polónium Túlium 9,33
Bizmut 9,8 Lutécium 9,84 Molibdén
9,2
10,2
Tallium
Palládium 12
Ruténium
Ródium 12,4 Hafnium
11,85
12,2
13,1
Wolfram
Arany 19,3
Urán 19,07 Rénium 21
Platina
19,3
21,4

. ábra

Nátrium 0,97

Oxigén 1.14

Magnézium1,74 Foszfor 1,82

Neon 1,2

Higany 13,6

Tórium
11,7
Protakttínum15,4 Tantál 16,6

Iridium 22,5

Ozmium 22,6
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Ha a tömegszám szerinti sorrendet is berajzoljuk, és összekötjük a legnagyobb sűrűségű és a
legkisebb sűrűségű határfelületeket, akkor megkapjuk az atomi energiaszintű elemek,
részecskelények, részecsketársadalmak életfolyamatát, azokat a változásokat, amelyekben,
mint élettérben a jellemző tulajdonságú, fejlettséget mutató állapotok kialakulhatnak. A
berajzolt nyilakból látható, hogy a befelé irányuló, vagy kerületi irányú lendületű találattól a
mező a nagyobb sűrűség irányába fejlődik, de ha nagy lendületenergiájú találat éri, sokkal
kisebb sűrűségűre vált és gázosabb állapotban, kisebb energiaszintű részecskeporral körülvéve
magasabb szférákba emelkedik. A neutrális állapotot eredményező (terhességi, forradalmi
időszakkor) nemesgáz állapot után a szaporodó szerveződés sűrűsége tovább ritkul, kiszorul a
magasabb változássűrűségű életövezetekből, elszegényedik, és külsőbb, magasabb szférába
emelkedik. Az elszegényedés a család tömegbeli megerősödéséig tart, amely után apró, kisebb
energiaszintű részecskékkel lineáris töltődéssel folyamatosan sűrűsödve, az idegen mezőben
egy alacsonyabb energiaszintű keringő pályára, a szülői mezőtől és időponttól is távolabbra
kerül. Az idegen mezőkben befelé haladva egyre nagyobb sűrűségű és változássűrűségű
szférákban a találat utáni kiterjedés lehetősége csökken, ezért a nyelő mező belseje felé haladó
egyre nagyobb tömegszámú részecskeszerveződés (utód társadalom) térfogata egyre csökken,
de a létszámában növekedés miatt sűrűsödik, a befelé haladó, az egyediség felé fejlődő
részecskemezők térfogatra jutó egyedsűrűsége egyre nagyobb, egyre nehezebb a genetikailag
mind távolabbi utódokat közös szervezett egységben, individuum egyedekben együtt tartani.
Az alábbi ábrán Moetrius megkísérli kétdimenziós síkon bemutatni a Földi, és a hasonló
fejlettségű három tér + idődimenzióban változó szerveződési állapotokat. Nagy a
valószínűsége, hogy a kisebb és a nagyobb energiaszintű szerveződések analóg
térszerkezetben fejlődnek, csak eltérő energiaszintű egységek alacsonyabb, vagy magasabb
tartományában.

harmadik periódus,
hidrogénszféra,
második periódus,
protonszféra,
első periódus,
elektronszféra

Nanoszféra, hetedik periódus
neutrinó szféra,
hatodik periódus
fotonszféra,
ötödik periódus,
negyedik periódus

Aspektus könyvsorozat 11. könyv

162

Élet és valóság

Ha a Mengyelejev táblázat elemeiben az S mező első oszlopát és a P mező VIII. oszlopát a
nemesgázvonalat képező szimmetriatengely mellé sorolom, akkor annak a páros szerveződési
szimmetriarendjét az alábbi ábrával analóg szerkezetben, de befelé is rétegesen kell elképzelni.
Bal oldali, elektronhiányos,
melegfúziós, ősz állapotú,
nőies szerveződések
Nitrogén

hidrogén
Oxigén

Fluor

Kén

Klór

Szelén
Szén

Tellur

Szilicium

Bróm

Hélium
Litium
Neon
argon

Kálium

kripton

Rubídium

Jód
Asztácium

Nátrium

Xenon

Radon

Cézium

Jobb oldali, elektron többletes,
hidegfúziós, tavasz állapotú
férfias szerveződések
Berellium

Magnézium
Kalcium

Szkandium

Stroncium

Bárium

Francium

Yttrium

Lantán

Hidrogén szféra

A képen bemutatott tengelyszimmetrikus állapot kiegészül egy rétegszimmetriával, és
gömbszimmetriával, valamint a szervezett tér nagy részén lokális eredő szimmetriákkal is,
amely az előző ábrákon bemutatott sűrűségbeli sorrendet ismertető rétegződést is megtart.
Természetesen nemcsak a Mengyelejev táblázatban bemutatott, megismert tiszta elemek
találhatók az életcellákban, hanem a közte állapotban lévő vegyes sűrűségűek is. A cellánként
és rétegenként eltérő állapot mindig szomszédszimmetriát is tart, azaz ha egy cella, vagy réteg
vegyes szerveződésű anyagokat, életeket tartalmaz, akkor e cellát tisztább ionos állapotú
rétegek zárják le. A tiszta rétegeket pedig vegyes állapotú életcellák, élőrétegek választják el
egymástól. A fejlődés során a makroevolúció rendbe teszi a már túlságosan összekeveredett,
egymástól már rosszul elszigetelt vegyes övezeteket, amelyekben már túl nagy
változássűrűség, energia többlet, impulzus többlet alakul ki. A makroevolúciós
anyagfeldobódásban a születési esemény mellett, az anyában és a túlságosan összekeveredett
élőrétegekben helyreáll a tisztább, egymástól elszigeteltebb sorrend. Ilyenkor a sűrűségben és
ezzel a fejlettségben is nagyobb azonosságú anyagok megtartják a leülepedési sorrendet, ezért
tisztább, homogénebb rétegekben ülepednek le. A tiszta és nagy azonosságú rétegekre azonban
mindig átmeneti, vegyes sűrűségű rétegek is rakódnak, ezzel helyreáll az elszigetelése, az
egymástól 180 fokban eltérő, éppen ellentétes áramlási, vagy vegyi eredőjű anyagoknak. A
feszültség és a gerjesztés csökken, az ionos, nagy azonosságú homogén anyagok egymással
összeférnek, sokáig együtt tudnak működni, míg a vegyes állapotba kerülő kevertebb rétegek,
gyorsabb evolúciós ciklusnak indulnak és 90 fokban eltolt áramlási, vegyi eredőjű kovalens
élőréteggé szerveződnek. E rétegek ismét megkezdik az ionos anyagok összeépítését, a két
szomszédos homogén élőréteg közötti feszültség folyamatos energiaáramot generál, beindítja
az evolúció átmenetileg lelassult motorját. A nagy azonosságú homogén rétegekben jól terjed
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az információ, ezért mindenki jól értesült, nem alakul ki lényeges különbség, egyenletes a
fejlődés. A vegyes, ionos szerkezetű rétegekben azonban az ionhatárokra merőlegesen és
azokkal párhuzamosan eltérően terjed az információs energia. Az ionrácsot képező
szimmetriasíkok, a lapfelületek irányába nagyon jól terjed a lendületösszegződéssel felerősödő
részecskék által szállított, és a lapok által terelt, egyirányúsított laminárissá váló energia, de
ezekre az egymással párhuzamosan rétegekre merőlegesen csak befelé tud haladni. A nagyobb
sűrűségű kristályok sok kristályhatárral rendelkező belső felületeiben a 3. dimenzió
mélységében, a kristály belsejében elterelődik, elvezetődik. Valószínűen ez hozza létre a
detektálás lehetőségét, amelyen alapult a kezdeti rádiós információ műsor szórás, forgalmazás.
A diódák korszakát megelőző első generációs detektoros rádiókban a kristályok határfelületei,
az ionrácsok lapfelületek fogták fel a környezet rezgésének megfelelő áramló információját,
amelyekre érzékeny, de az információban telítődő kristályra vezetőképes tűt helyezve azonnal
megindult a környezetből az adott lap által átvett, azon koncentrálódó és elvezethető,
felerősíthető információ áramlás, amelyet kellő erősítést követően, az arányok megtartásával
már vissza lehetett alakítani a térben rezgést keltő hang, zene moduláció bármely
frekvenciájára.

A bioszférán élő emberi közösség és a társadalom szerveződésének az
evolúciós állapota:
A részecskékből felépülő életpiramisok, mikrokozmoszok, sokféle, egymástól eltérő
bonyolultságú, eltérő energiaszintű és eltérő életritmusban változó szerveződésekbe
épülhetnek. A szerveződés alsó szintjén, külső kerületén azok a neutrális ionos
részecskeszerveződések találhatók, amelyek a nagyon nagy energiaszintű mezőkben, az Isten
malmaiban, a nagyon nagy részecsketömeget együtt élő közösségben tartó szerveződésekben,
a csillagokban, a galaxisokban és a fekete lyukakként ismert örvényes mezőkben bomlanak le,
válnak ki a nagyobb energiaszintű szerveződésekből. E lények a legártatlanabb angyalok,
amelyek rendszerint még radiális irányban, majdnem forgás nélkül repülnek, áramlanak ki a
megszületésük, átalakulásuk helyéről. A legkisebb amorf részecskék nagyon nagy
érzékenységű gáz állapotú, elporlasztott együttváltozó folyadék (plazmaszerű) állapotban
hagyják el a születési helyet, az elöregedett csillagtér őket létrehozó, a tudatban fejlett, de kis
energiaszintű egyedekre lebontó övezetét. Amikor az isteni mennyei közösségbe, a nagyon nagy
azonosságú részecskéket tartalmazó fiatal életbuborékba, (a szerveződés bélgáz-buborékjába,
herezacsójába) paradicsomba kerülnek, kondenzálódnak és csak hidegfúzióban egyesülnek, de
sok életerővel, nagy vitalitással rendelkeznek, ezért ekkor még nem fogyasztanak táplálékot. A
nagyobb energiaszintre épülő közösségeik vagy a hideg térben gerjesztés nélkül lecsapódva
kondenzátumokba, energiadús párlatokba ülepednek, vagy/és nagy azonosságú részecskékből
szerveződő amorf folyadékokká, vagy és az ilyenek alulgerjesztettsége, változatlansága esetén
homogén szilárd amorf anyaggá fejlődhetnek, sűrűsödhetnek. A tér azonban időben tartósan
nem tűri a homogén túl nagy azonosságot, és a részecskékből szerveződő egymástól eltérő
felhőket, élettereket, a korábban kialakult állapotokat megbontó, elrontó, rendezetlenséget
létrehozó entrópiaként, a rendezettség változásaként gyakran egymásba keveri, egymással
ütközteti. Az anyag fejlődése, az élet fejlődése, differenciáltsága így kezdődik.
Ha a történet során egy kezdeti eseményben rétegesen szétrendeződik, és így ülepedik le az
információt tartalmazó anyag, akkor e rétegekben az azonosság és a másság állapotától
függően eltérően terjed az információ. A vegyes rétegekkel elszigetelt nagyobb azonosságú, de
egymástól eltérő fejlettségű, eltérő irányrendezettségű rétegek között feszültség keletkezik,
amely növeli a vegyes, időben gyorsabban változó, ezért a korábbi materialista megközelítés
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szerint élő rétegek arányát, e rétegekbe áramló nagyobb azonosságú részecskék tömegét. Míg
a vegyes állapotú rendezettség, és ezért az entrópia, a változássűrűség, az Ionos rendezettség
növekszik, a nagyobb azonosságú rétegek tömegaránya és energiaszintje, a belső feszültsége
csökken. A szaporodásként ismert téreseményekben, a korábban összekeveredett, és ezzel
rendezetlenné, egymást gerjesztővé váló vegyes állapotú rétegrendezettség helyreállása
periodikus, amely idővel nagyobb rétegvastagságokban megismétli az előzőkhöz hasonló
folyamatokat, a kialakult fejlettség szerint is elkülönítő rétegrendet. Az eltérően fejlett, eltérő
célú rétegek egymástól elszigetelése ilyenkor sikeres, és hosszú időre a békének, és a lineáris
változásnak megfelelő jó rendezettséget alakít ki, amíg az ismételt összekeveredés miatt a
sokféleség egymásba és új Istenbe vegyülése, az entrópia romlása miatt nem alakul ki újabb
nagyobb energiaszintű, hosszabb időre réteges rendezettséget helyreállító újabb téresemény.
Ezt az amorf állapotokat erősítő fejlődés a Yin hatalmi váltásának, a rendezettségből a
nagyobb kezdeti amorf rendezettség romlásaként, de a jobb ionos kevert rendezettség
javulásaként, az evolúciós fejlődés újrakezdésének tekinthetjük. Ilyenkor a nemlineáris
eseményben Yin állpotba átfejlődő, rendezetté és lendületesebben áramlóan férfiassá váló tér
eléri a legnagyobb Yin állapotát, és elkezdődik a Yin aspektusából a rendezetlenség, a Yang
aspektusából pedig a nagyobb egyediség, a részletekben pontosabb tudás, a jobb rendezettség
felé fejlődés. Az evolúciós ciklus a kezdeti magas tudati rendezettség időben megváltozó
arányáról szól, amely során az egymással csak a tudati, ideológiai, aspektusi arányában,
életszemléletében, fejlődési szemléletében eltérő kezdeti térállapot, egy eltérő rendezettségű
entrópiaként, az élet végeként ismert végállapot felé halad. Ez a fejlődés azonban a kezdeti
állapothoz képest visszafejlődés, a kezdeti lineáris, kétdimenziós rendezettséghez képest
háromdimenziós térbeli mélységben és időfolyamatban is keveredő rendezetlenséggé, azaz
eltérő rendezettségűvé válik. A térrészek másik végállapota a Yang állapot, amikor elérik a
melegfúziós kiterjedés legnagyobb rendezettségét, és ilyenkor makroevolúciós kaotikus
összeomlás, új térátalakulás, hatalmi váltás következik be, Az öreg térrész, az idős Isten, az
életet addig szervező rendszer elhal, és átadja a helyét és a feladatát a kisfiúnak, az utódjának,
aki belőle és a szent lélekből fogant. Az El ninó eljövetele ilyen hatalmi váltásnak tekinthető,
amikor valahol a környezetünkben átalakul egy szerveződés, és az atyától, vagy az anyától
ettől kezdve eltérő irányba áramló keresztáramlásban a kisfiú, vagy a kislány megszületik.
Nem véletlen, hogy ez karácsony táján szokott előfordulni, amikor a Nappal együtt vándorló
Föld a keringése és a kilengése valamelyik végpontjára ér, amikor az addig védett teréből egy
eltérő irányban áramló határrétegbe, életcellába átkerül. Az életcella felületén áramló nagy
azonosságú szerveződések határozott irányba áramlása kölcsönhat a tengerek vizére, és ezzel
megváltoztatja a kialakult áramlási rendet, de ez csak addig tart, amíg az új életcellában el nem
távolodunk a szokatlan áramlási irányt okozó határréteg lamináris irányban áramló felületétől.
Az életcellákról szóló résznél majd megérthetővé válik, hogy ez a váltás miképpen történik.
Amikor egy a környezettől elszigetelt életcellában a keveredés elér egy mértéket, akkor a
lokális nyomás olyan naggyá válik, hogy átszakítja az addig elszigetelődést okozó
határfelületeket, és az élet kondenzátor cellája kisül. Ekkor a cellában felhalmozódott
feszültség egy része valamelyik szomszédos, éppen kisebb életnyomású cellába, egy
utódcellába átmegy, és az anyában kifejlődő vegyes állapot differenciálódva megoszlik az
anya és az utód között, de a nemlineáris, időben igen gyors téreseményben a korábbi
feszültség is lecsökken, és mindkét cellában nagyobb réteges, ionos állapotú, az élet és
információs energiát jobban elosztó, kevésbé entropikus rendezettség alakul ki. Sokféle eltérő
ideológiával magyarázhatjuk ezen állapotok és rendezettségek változását, robbanásnak,
elfogyasztásnak, születésnek, halálnak, átszerveződésnek, és az anyag természetszerű
fejlődésének, a fizikai és a kémiai, azaz a természeti törvények által meghatározott,
elkerülhetetlen természeti (materialista, anyagszerveződési) folyamatoknak, vagy az Isten, a
tér közös tudata által irányított igazságnak is. Csak alap-beállítottság, a személyi tudat
rendezettségének a valamilyen állapota, és a kicsi energiaszintű részecskék által feladott
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tudati, hitbeli eredő érzése az, amely erre, vagy arra a meggyőződésre bír bennünket. A
természeti állandók, az együttváltozók éppen úgy meghatározhatják a térben és időben
történhető dolgokat, miként a kialakult tudati, hitbeli állapotok is létrehozhatnak ideológiákat,
erkölcsi, vallási és világi értékrendet, amelyben e tudat és érzés, a vegyes állapot átlagos
rendezettsége, és a nagyobb azonosságú amorf állapot érzésben megnyilvánuló rendezettsége
által meghatározott, a változó közösségek többsége által elfogadott természeti törvények
alakultak ki. E törvények meghatározzák az élet lehetőségét, és a tudatbeli rendezettség
mindenkori állapota szerint az aktuális fejlődési irányát. Az azonban kétségtelen, hogy
bármiképpen is kezdődött, a kezdetre meghatározó volt egy korábbi tudat által befolyásolt
kialakult térállapot, amely némelyeknek a kezdetet, más térrészeknek a véget jelentette. Az is
elvitethetetlen érdem, hogy az isteni tudat és a természeti törvények nem határoznak meg
mindent, csak a térrészek eredőit. Az életre kelt létnek korlátolt választási lehetősége van,
hogy merre fejlődjön, hogy a nagyobb azonosságú valamikori kezdet irányába, vagy egy
jövőként ismert végállapot irányába fejlődjön. Mivel azonban az élet körfolyamatokban
szerveződik, így bármelyik úton indul el a lélek, szükségszerűen a másik végállapotba, és a
rendezettség átalakulásába fejlődik. Van azonban a két szélsőség, a radiális irányba a
magasabb változássűrűségű, melegfúziós cellabelsőkbe, és a hidegfúziós kifelé áradás között
egy átlagos út, a lamináris irányú keresztáramlás, az utódok útja, amikor az élet megmarad az
átlagos állapot körül, de folyamatosan élményszerzések mellett változik, fogan, születik és
meghal, átalakul és újjászületik, megváltozott összetételben, de tudati és érzési
folyamatosságban, a rendezettség folyamatosságában is képes létezni. Ez az út a megértés útja,
a Tao átlagos tudati útja, amely a fejlődésben nem vezet a csillagokig, de a nemlét
mezsgyéjétől is távol marad, amikor az élettudat, fenyő típusú életként csak egyenként váltja
az önálló életet élni képes, élményeket is ismerő leveleit. Miközben a kisebb szinteken, a
sejtjeiben, a leveleiben a szerveződés részei elhalnak, maga a fa, a részek közös tudattal
rendelkező szerveződése akár mamutfenyőként évezredekig, a kicsi energiaszintű cellák
életfolyamatához viszonyítva sokmilliárdszor annyi ideig életben és megtartható
rendezettségben marad.

Térjünk át, az emberi társadalom evolúciójára, az emberi részecske egyedek nagyobb
energiaszintű, nagyobb tömegszámú szerveződési lehetőségeire:
Az ember organizmus legkisebb szerveződése az egyed, a mi szempontunkból az átlag, az 1.
Akkor sem tévedünk, ha az egyed helyett az egyedeket félnél kisebb egységnek tekintve a nagyobb neutrális
egységet, a családot tekintjük egynek.

Ha a szerveződési piramis mikroszintje, az életlánc belseje felé indulunk el a megismerés
útján, fel fogjuk ismerni, hogy az egyed, az organizáció különböző részeire szakosodott kisebb
energiaszintű szerveződések által létrehozott, egymással együttműködő szervekből áll.
A mikroszint, a mikrokozmosz felé haladva, az egyed, az egy kisebb részeiből társult
szerveződéseket találunk, amelyek a 0,999 és a 0,1 közötti mérettartomány valamilyen
hatványai. E tartomány legnagyobb emberi szerveződései a szervek. E szervek önálló szövet
és sejtszerkezetek társulásnak a következményei, amelyeket fehérjék és molekula
szerveződések hoznak létre, de ezeket atomnyi energiaszintű társulások, leszármazói kolóniák
generációi tartják magas életszimmetriában. Az atomnyi társadalmak elektron egyedekből
szerveződnek, amelyeknek fotonként megismert gyermekei képesek más térszerveződésekbe
elrepülni, ott tovább fejlődni. A Fotonnyi szerveződések sem csak korpuszkuláris részecskék,
hanem olyan kvantumnyi egységekből nagyobb közösségbe épülő, de az eredőjükben kicsi
energiaszintű neutrinó szerveződések, amelyek még kisebb nanoméretű részecskékből állnak.
A szerveződési lánc e végére, a mindenség korára jellemző legidősebb nagy szerveződések, az
Isten malmai által meghatározottan lebontható méretű, időben még gyorsabban változni képes,

166

Aspektus könyvsorozat 11. könyv

Élet és valóság

még kisebb tömegű szerveződések kerülnek. A szerveződések életpiramisban együttműködő
táplálékláncba szerveződtek, amelyek információs energiával látják el egymást, amelyek olyan
élettermékeket készítenek e közösségeknek, amelyre azoknak az életben maradáshoz, az
életélmény megéléséhez szükségük van. A fogyasztói sor elején a legkisebb energiaszintű,
neutrális angyali lények találhatók, amelyek nem fogyasztanak anyagi, csak információs
energiaszintű táplálékot, amely hulladékot az élet termeli. Miként a legnagyobb élőrétegi
emlőseinket, a bálnákat igen kicsi méretű részecskék látják el információs energiával,
táplálékkal, ha a bálnák elpusztulnak, más szerveződéseken át, és közvetlenül is a
mikroszerveződések táplálékává válnak. A nagyok elfogyasztják a kicsiket, de a kicsik is
elfogadják az életszimmetriát vesztett nagyokat. Ez az élet rendje.
Induljunk el a szerveződési láncon felfelé, az embernél nagyobb tömegbe épülés felé.
Az emberi egyedekből szerveződő, az egyednél nagyobb energiaszintű szerveződés a család,
amely minden más szerveződési szinten analóg alapegységként megtalálható. A család egy
ellentétes forgási eredőjű, töltött, egymáshoz kapcsolt, együttváltozó részecske párból,
részecske szerveződésekből áll, egy nőből és egy férfiből szerveződik nagyobb szimmetriát
megvalósító egységgé párrá, akiknek még töltés nélküli, neutrális utódaik születhetnek. Az
egyedek és a családok szimmetria környékén fejlődő egységei, nagyobb energiaszintű
szerveződéseket hozhatnak létre, amelyek sokféle eltérő energiaszintű kisebb egységei mellett
a faj alkotta és azonos élőrétegben élő közösség, a társadalomban csúcsosodik ki. A
Társadalom legkisebb egysége a család, amelyből még nagyobb energiaszintű hatékonyabban
együtt működő szerveződések, nagyobb létszámú együttműködő szövetségek alakulnak ki.
Ezek szerveződései lehetnek lokális és helyhez kötött szerveződések, települések, falvak,
tanyák, városok, nemzetek, országok és országok szövetségei, monarchiák, közös
államrendszerbe tömörült Uniók, és lehetnek nem helyhez kötött, eltérő célokért és rövidebb
ideig vegyes közösségbe szerveződő együttműködések, amelyekkel a társadalmakon és
országokon belül a határokon átnyúló kapcsolat és eltérő tagozódás alakul ki. E szerveződés,
mint együttműködés mindig vélt, vagy kreált közös célokért történik, amelyek lehetnek
gazdasági, politikai, eszmei, érdekvédelmi és még számos aspektusai, de valamennyi
szervezeti megoldás felépülése a természeti törvényekhez fog igazodni. Amely szerveződések
nem követik a természet rendjét, a szimmetria közelében fejlődést, azok rövidebb életűek, és
hamarabb leröpülnek a gyorsan változó történelem színpadáról.
Nézzünk néhány példát, hogy az emberi és társadalmi szerveződések milyen ritmusban
folytatják az evolúciót.
Az ember mai ritmusa átlag 70 éves Napciklust fog át, amely átlagos életidő négy évszakból
és 12 fejlődési hónapból áll. Kb. 18. éves korig tart a fiatalkori, tudatlansággal is járó ártatlan
angyali életkor, a fiatalság tavasza. A szerveződési nyár az ember 40. életévére bekövetkezik,
amire az embertermés egyre jobban beérik, és ekkor már a szervezeten belül az elöregedett,
korszerűtlen alszerveződésekben elkezdődik az ősz. A szerveződések belső életritmusa
felgyorsul, a tudat és az egyediség kitejesedik, az egyedek hatékonnyá válnak, de a nagyobb
egységű család, a növekvő létszámhoz viszonyítva romlik az egy főre jutó energia, a
felhalmozás és a fogyasztás, a rendezettségi hatékonyság aránya. Amikor már csak egy fő tart
el 4-5 fős családot, a belső fogyasztási/termelési egyensúly elromlik, és a szerveződés
tartalékai csökkennek, a családok többsége ilyenkor sokszor elszegényedik, gazdaságilag
lemerül. A neutrális Gyermekek születése után energiahiányosabb családi jégkorszak
következik be, amely akkor fordul családi szerveződési télbe, amikor a legrosszabb a termelési
és fogyasztási arány. Ez a második generációk legnagyobb költségű időszakában van, amikor
már régóta a rossz az arány, amikor a már majdnem felnőtt gyermekek már felnőttként
fogyasztanak, de még nem termelnek, pl, főiskolára, egyetemre járnak. A tartalékok nélküli
családok többsége ilyenkor elszegényedik, függőségbe kerül, eladósodik, elköteleződik. Ez az
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anyagi depresszió állapota, amely után a második generációs energiatermelők szétáramlanak, a
családi feszültség csökken, és konszolidáció alakul ki. Az új generáció nekifejlődik a saját
nyarának, míg az idősebb előd generáció a szerveződési őszön át, a békés szeptember
megnyugvásából az ősz és az elmúlás, a szerveződési tél felé fejlődik.
A családok természetes életciklusa 4 0 - 60 év, amelynek éppen úgy megvan a sok hittel járó
szerveződési tavasza, (az első 10-15 év), a kiteljesedő családi nyara, (a második 10-15 év), és
a konszolidáció időszaka, majd a feszültséggel feltelő elhidegülést hozó családi ősz, amely
sokszor válásokhoz, a családi szerveződés bomlásához vezet. Ha a család túléli a szerveződési
őszt és az ezzel járó elköltözések, a környezetváltozás időszakait, az élete békésebb
szerveződési télbe fordulhat, és a család idősebb szereplőinek a megnyugvó, lecsendesedő,
elderesedése az elmúlás, a szervezett állapot halála felé vezet.
Ha a fiatalok az életenergiát termelő életciklusba érnek, a család egy ideig ismét megerősödik,
és ilyenkor van a legnagyobb lehetőség, a fejlettebb szerveződésekbe, a városokba és nagyobb
energiaszintű társulásokba, a családnak is jövedelmezőbb vállalkozásokba szerveződni, a
jövőbe befektetni. A nagyobb lakás, vagy a vállalkozásba szerveződés, egy nagyobb
energiaszintet képvisel, amelyben nagyobb élőtömeget, több részecskét, több anyagot kell
közös rendszerben hatékony együttműködésben és karban, jó állapotban tartani. Míg a család
még spontán ösztönös szerveződés, a települések és a kisvállalkozások 8-12-fős
kisszerveződései már átmenetet képeznek az ösztönös és a tudatos vállalkozások között. A
legtöbb kisvállalkozás a fejlődésre irányuló vággyal és jó érzéssel indul, amelyben 5-8 főig
elég az érzés az együttműködéshez. Ha azonban a létszám meghaladja a 10 főt, a genetikai
azonosság rendszerint csökken, és idegeneket is be kell venni a szervezett együttműködésbe.
A létszám, együttes cél és tudatfejlődés nélküli növelése rendszerint rontja a hatékonysági mutatót,
szervezettségi eredőt. Ha a létszám hírtelen, átmenet és a közösségi megértés kialakulása előtt
12 fölé növekszik, rendszerint megindul az ellenszerveződés, az ellenérdekeltség, az irigység
és a széthúzás. Ilyen tömeg már érzéssel szervezve csak akkor tartható közös
együttműködésben, ha nagyon nagy a résztvevők genetikai azonosság, és a közös célokba
vetet hite. A cigány és zsidó származásúak sikeres együttműködésének a titka ebben rejlik, az
emberi e két alfaja nagyobb azonosságú, családi hagyományokon alapuló szerveződésekbe
szövetkezik. Míg azonban az ősközösségi állapot differenciálódása során a nagyon nagy
azonosságúak, a hagyományőrzők, és egymást jól értők, érzők, jelentősen visszafejlődtek, addig az
Izraeliták már legfejlettebb szövetségei a pénzvilág monopóliumait irányítják. E két
szélsőséges, elmaradott és túlfejlődő réteg sorsa az átlagos emberközeg gerjesztése, fejlődés
felé kényszerítése, minta és példa, hogy a túl előre, vagy a túl visszafejlődés hová vezet.
A 12 főnél nagyobb szerveződések tehát vagy a nagyobb azonosságúak között jól működő
érzés alapján, - ez sokszor nagyobb családba, maffiába elkülönüléshez vezet – vagy a tudatos
szervezéssel tarthatók kézben, amelyhez a már nem nagy azonosságú szerveződési szereplők
között már nem elég az érzés.
Az ilyen létszámú együttműködésben szerveződő tömegek életciklusa 15-20 éves perioditással
változik, ennyi idő kell, mire a vállalkozást alapító lélek hite és energiája a környezettel történi
hadakozással, és a belső egyensúly fenntartására elemésztődik. A vállalkozásba vetett hit és
lendület, a kisvállalkozások 20. éve körül az alapítók kifulladásával, elhasználódásával,
hitvesztésével, elfásulásával csökken, az együttműködési eredő romlik. A szerveződést alapító
vállalkozó ilyenkor már egyre kevésbé tudja közös érdekeltségbe, célazonosságba,
eredményhalmozásba szervezni a széttartó csapatot. Ha az elöregedő szerveződés nem tud
megújulni, megfiatalodni, az ősz állapot elérésekor kaotizálódik, felbomlik, életenergia
termelésére, eredmény halmozására alkalmatlanná válik. Azok a szerveződések azonban,
amelyek nem hagyják, hogy a változó környezet az enyészetbe taszítsák őket, és sikerrel
alkalmazkodnak a közben változó környezet igényéhez, nagyobb és vagy jobban szervezett
vállalkozássá fejlődhetnek, vagy visszafejlődve széthullnak. E ritmus működését az író a saját
vállalkozása periodikus fejlődősén is tapasztalta.
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Gondoljuk tovább a folyamatot, a sikeres generáció váltásokkal évelőkké váló nagyobb
vállalkozások (a mamutfenyők) lehetőségének az aspektusából, akik képesek voltak megtartani az
idő rendjét.
A nagyobb vállalkozások 30 – 50 éves ciklusokban fejlődnek. Amikor sok új dolgozó, nagy
lendülettel összejön, ha jó szervező az együttműködést irányító lélek, sikeres együttműködő
láncba szervezheti az egymással már nem nagy azonosságú ember szerveződéseket is. Az
emberrészecskék szerveződésekbe összegződései hasonló nagyobb hitű életszakasszal
kezdődnek, amelyeket a belső feszültség növekedése követ. A szerveződési nyárciklus végére,
a termelés kifulladásának, a túltermelés kifutásának a végére a sikertelenné váló szerveződés
dolgozói elégedetlenek lesznek, a belső feszültség növekszik, és az együttműködés hamarosan
szerveződési őszbe torkollik. Míg a kisvállalatokat a fogyasztók és a hasonló kisvállalatok
mellett, a nagyobbak és a környezet is befolyásolják, addig az ennél nagyobbakat, már csak a
hasonló nagyságú, kellő téridős azonosságú, azonos célra, termékre, piacra fejlesztők, és a
még nagyobbak, az államszerveződések, és a nagyobb energiaszintűek kerülnek lényeges
kölcsönhatásba.
Hasonló események figyelhetők meg a nemezetek, nemzetiségek közös államba
szerveződéseikor. Ezeket a ritmusokat már nemcsak a szomszédos analóg szerveződések,
hanem az ennél nagyobb energiaszintű, a Föld körüli felmenői határfelületek is befolyásolják.
Amikor a Földön a szerveződési tavasz kezdődik, az emberek lelkesedéssel és hittel telnek fel,
és ha ez egybeesik egy csillagtéri nagyobb energiaszintű felmenő tavaszával, a lelkesedés
nagyobbá válik és hosszabb ideig is kitart.
A történelemben felismerhető egy átlagosan 54 éves ciklus, amely 108 éves periódusaik tele és
nyaraként váltja egymást, amely 27 éves fellendüléseket, szerveződési tavaszokat eredményez
az emberi nemzeti evolúciókban. Ilyenkor nagyobb az eltérő de együtt élő nemzetek
nemzetiségek között az együttműködés, közös szerveződésekbe épülnek, a kis nemzetek
országokba tömörülnek. Jó példa az 1945-ben felszabaduló és Jugoszláviába egyesülő Balkáni
nemzetek közössége, amely egyetértés csak a szerveződést összefogó, alapító lélek, Tito
haláláig tartott. Kb. 54 év múlva, az elöregedett vezető hatalmának a meggyengülésekor már
éledeztek a nemzeti törekvések, Horvátország és Szlovénia megkezdte a kiválás előkészületeit,
a széthúzást, és Jugoszlávia szerveződési ősze elkezdődött. Hasonló sorsra került később a
Cseh és a Szlovák nemzetközösség, és analóg folyamatban szétestek az Orosz Unióba
korábban még kellő hittel egyesült nemzetek is. A nagyobb tömegű egyedből, tömegbő
szerveződő Szovjetuniót létrehozó szerveződési tavasz, az 1905-ös forradalommal kezdődött,
amelyet már megelőztek a korábbi szerveződési ciklus szerveződési telet mutató végnapjai. A
108 éves időszakra a szerveződési bomlás ismét felerősödött, és az Unió széthullott, kisebb
energiaszintű nemzeti államokra fejlődött vissza. A történelemben, évezredekig
visszakövethető e 108 éves ritmus váltakozása, amely korábban a Napóleoni időszak és a
Francia forradalomban stb. teljesedett ki.
Ha Izrael államfejlődési példáját megnézzük, megismerhetjük az 1920-as évekre tehető
kiteljesedést, amikor a világban szétszóródott zsidó nemzetnek a környezetnél fejlettebbé vált
egyedi, családjai, klánjai túlságosan is megerősödtek, és ezzel irritálni kezdték a
környezetükben élő, a differenciálódásban elszegényedő embereket. A nagy 30-as válság
kiteljesedésekor már a zsidó nagykereskedők, bankárok uralták a tőke és a pénzpiac jelentős
részét, és már túl nagy hatalom összpontosult a kezükben. A gazdasági válság után átmenetileg
visszaszorított fejlődésük miatt áramlani kezdtek, új hazát kerestek és a szétszóródó
diaszpórában szétszóródtak a világban, míg a centralizálásba túlfejlődők az amerikai és
maffiapénzekkel is segített Egzodus után a Mai Izraelben landoltak. A lendületben és
koncentráltságban is sikeresen összegződő nemzet rövid idő alatt ismét felvirágzott, és az
államalapítás után 50 évvel később már sikeresen a világuralomra tör. de közben a belső
ellenérdekeltség megelőzése érdekében ismét szétrajzott a bioszférán.
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Ha az Amerikai bevándorlás időszakára figyelünk, amely kontinens méretű, még nagyobb
embertömeg áttelepülését és új szerveződésbe épülését eredményezte, ennél is felismerhetők a
társadalmi evolúciós szerveződés ismérvei. A lendületösszegződés még nagy hittel kezdődött,
és a létrejött új szerveződésben valóban hatékony együttműködés, kezdetben sikeres
együttfejlődés jött létre. A belső evolúció, azonban itt is kiteljesedett, és az aranyláz, a
szerveződési nyár, a kiteljesedés elmúlása után polgárháborúba, nemzeti szelekcióba és csak
ezt követő konszolidációba kényszeríttette a szerveződési őszbe érő megöregedett Amerikát. A
háborút konszolidáció, kiegyezés, új gyors fejlődési ciklus követte, ami felvirágoztatta a 20 as
évek után ismét válságba kerülő, szervezetlenné és túlnépesedővé váló Amerikát. Az amerikai
államszövetség tespedtségét az 1944-es második világháborúba belépés és az ezzel felgyorsuló
piacnövekedés gyűrte le. A közben szerveződési nyárba, a II, világháborúba fejlődő Európába
sok fiatal életterméket szállítva Amerika az anyagi élet-termékeben átmenetileg csökkent az
életverseny nyomása, de megerősödött a pénz, a tőkeenergia beáramlása. Amerika a világ
legerősebb melegfúziós hatalmává vált. A ciklikus válság periodikus megerősítése azonban
elkerülhetetlen, és az elmúlt időszaki megerősödést, törvényszerű hanyatlás fogja kísérni, mert
ha ez nem következik be, a természet rendje sérül.
Amerika nagy és tőkeerős, de túlságosan is felfúvódott, nőies melegfúziós szerveződési
állapotába ért, a nagy amerikai ideál belülről már bomlik, a szerveződési ősz elkerülhetetlenül
közeledik. A hitet és az együttműködő képességet vizsgára bocsátó differenciálódás
elkerülhetetlen sorsa a szerveződéseknek, bármilyen energiaszintű. Amerikai eddigi
fejlettségét a differenciáltságban alulmaradó, fejletlenebb államok, és ezekben élő emberek
fizették meg, amelyek ebben az időszakban az azonosság felé és visszafejlődtek. A
hagyományaikhoz sokkal jobban ragaszkodó, muzulmán, arab, iraki, iszlám nemzetiségek
fejlődésre vágynak és már felismerték a szerveződésüket visszafejlesztő okokat. Kelet-Ázsia,
Kína hatalmas dinamizmusban fejlődik, a fellendülés, a szerveződési tavasz állapotába került,
és a lokális kötöttségétől megszabadult tőke hatalmas folyamban ömlik a dinamikusan fejlődő
fiatalodó, sikeresebben együttműködő területekre.
Az elöregedő és túlkeveredő, túl sokfélévé vált, túldifferenciálódó, és ezért a feszültségében
ismét növekvő Európa hatékonysága egyre csökken, az együttműködés romlik. A nagyobb és
fejlett szövetségekbe behatoló, alulfejlett nemzeti államok, sorra kaotizálódnak, nem bírják
elviselni a felgyorsult változást, a rájuk kényszerített és általuk nem ismerten vállalt túl nagy
fejlődés iramát. A negyven évig a fejlett államoktól elszigetelődött, békésen hidegfúzióban
fejlődgető szocialista országokra hirtelen rászakadt a fejlett országok árudömpingje, a lét
melegfúziós versenye, és a saját termékei, szerveződéseik kiszorultak a lehetőségekből, az
importot támogató kereskedelem és a megváltozott elosztás még a hazai piacokról is
kiszorította az életben maradt hazai szerveződéseket.
Ha az előző európai ritmusokra figyelünk, akkor az 1848-as válság utáni konszolidáció tavaszt
hozó fellendülése az 1910 években felerősödő nagyobb válsághoz vezetett, amelyből
kifejlődött az első világháború nemzeti differenciálódása. Magyarország ekkor szerveződési
őszbe került, a fejlődés lehanyatlott, a vesztes hatalom csatlósaként elvesztettük fél
országunkat, fél nemzetünket. Bár a következő időszak átmeneti fellendüléssel ért véget, de a
túl korán jött gazdasági válság a második világháborúba taszította a megcsappant és korábbi
szerveződési részeit kereső nemzetet. Magyarország tele a 45-ös békével, a hatalmi és
rendszerváltással kezdődött, amikor a nagyobb azonosságú, egymással sikeresen
együttműködő fejletlenebbek átvették az irányítást, és a szocializmus békésebb hidegfúziós
időszaka elkezdődött. A kezdeti hit és fellendülés sikeres államépítéshez vezetett, amelyben a
kisebb energiaszintű egyedek és családjaik is felvirágoztak. Ebben a békés időszakban
nagyobb és sikeresebb volt az együttműködés, de a szocialista illúzióknak a kialakult
közeghatárokon túli kiterjedését a közben másfelé fejlődő környezet visszafogta, átalakította.
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100 év telt el a Nagy októberi forradalomtól, és a szocializmus alatti fejlődési jégkorszak,
szerveződési jegét csak most kezdi töredezni az önmagát periodikusan ismétlő történelem.
A változás a lassabban fejlődő, az elmúlt negyven év alatt lemaradt életterekben gyorsul, az
impulzus sűrűség, a szerveződési, térátalakulási, életátalakulási sebesség fokozódik. Az élet a
szerveződési nyárba fordulás, a rövid idejű látszatfelvirágozás után az őszbe fordul, és a keleti
országok beértek a kaotikus ősz lineáris rendezetlenséget csökkentő melegfúziós állapotába.
Az életverseny, általunk sohasem látott nagyságot ért el, a piac darabolódása, megosztódása,
átalakulása őrült iramban folyik, és a beáramló vegyes típusú, kaotikus, mennyiségbeli
élettermékek dömpingje mellett a korábban felhalmozott, tartalékolt, a nagyobb forgalmat
kereső pénzenergia, a tőke kiáramlik. A környezetben megjelentek a túltelítettség jelei, az
árutorlódás és a túlkínálat, amely élénk forgalom nélküli régiókban mindig visszafejlődéssel, a
tudat és a környezet átrendeződésével jár. A fejlődni nem képes régi tudati rendezettségű, e
megváltozott környezetben már nehézkes, életképtelen, túl nagy tehetetlenségű szerveződések
sorra halnak el, a helyükön és belőlük életképesebb utódok fogannak, keresik a lehetőségeket,
az életáramlás réseit, a megváltozott körülmények között is járható utakat. Ez a régi
centralizáció lebomlásával és szétrajzással, a változás növekedésével és eltérő vegyületekbe
keveredéssel jár. Az időre jutó gerjesztés növekszik, közeledünk egy állapot térállapot
változáshoz, egy tudati rendezettség változáshoz, a depressziós hatásfokromlás rendezett
lineáris energiában hiányos melegfúziós állapotához. A már túl nagy változássűrűség túl nagy
életfeszültséget és szétáramlást fog okozni, amely után az élőrétegünkben konszolidáció és új
lineáris életszakasz, evolúciós ciklus kezdődik. Most még azonban nem tartunk ennél az
állapotnál, csak e felé fejlődünk. A szerveződési nyarat, a kiteljesedést ugyan már elhagytuk,
de a kaotikus ősz vége még nem érte el az élőrétegünket. A bolygónk egy nagyobb, idősebb
szerveződési rendszer nagyobb áramlássűrűségű, de kisebb életnyomású határfelület, szigetelő
rétegét keresztezi, amely az együttváltozó anyagtömeget életpróbára téve átsodorja egy másik
életcellába. Ez erős környezet változással, és a kialakult energia áramlatok megváltozásával
jár. A legnagyobb áramlású keresztmetszetbe érve az élet visszabomlik, a lineáris rendezettség
aspektusából erkölcsileg is elromlik és az életet megőrző, korszerűsítő szaporodási folyamatba
megy át. A már nagyon rossz belső rendezettségű, a már genetikailag kifulladt, már nagyon
összekeveredett és ezzel kaotikussá, öngerjesztővé vált szerveződések organizációk elhalnak,
lebomlanak, és a szabaddá váló részecskék fiatal, lineárisan nagyobb kezdeti rendezettségű
szerveződésekbe épülnek. Lehetséges, hogy a bolygónk most halad át a Galaxisunk fő
szimmetriasíkján, azon a vegyes állományú, időben gyorsabb, kevertebb, az ionos kovalens
állapot felé fejlődő rétegen, amelyen két nagyobb felmenői életbuborék határfelületén áramló
részecskék keverednek. Ez az életfejlődés legkevertebb, legnagyobb átlagos állapota,
amelyben egyidejűleg sokféle eltérő fejlettségi szinten élő, a múlt és a jövő állapotában lévő,
különféle energiaszintű szerveződés keveredik egymással, amelyben a nagyon eltérő
fejlettségű, a múltban élő alulszervezettek, és a már a jövőben élő felülszervezett
szerveződések, a szélsőségek folyamatosan gerjesztik az átlagot. Ez az élettér, a szigetelő réteg
az átlag, a fiú, az utódok és a szaporodás birodalma. Két nagy rendszer között lévő Ort
övezetbe, súrlódási övezetbe érkeztünk, mely felületen dolgoznak az Isten malmai. Amíg e
vegyes, átlagos sűrűségű, de a gerjesztettségében szélsőséges időterületen áthalad a Nappal
együtt áramló bolygónk, addig a Hádész birodalmában haladunk. A felvilágból most megyünk
át az alvilágba, a galaxis síkjától felfelé eső időbuborékból a galaxis síkjától lefelé eső
életbuborékba. Az áthaladás térátalakulással, a szerveződési törvények megváltozásával jár.
Ha átérünk e kevert, nagy sebességgel áramló határfelületekkel két oldalról lezárt térrészen, a
senki földjén, ismét egy nagyobb azonosságú, ezért kellő dominanciával rendelkező
élőrétegbe, életcellába kerülhetünk. Most a senki földjén, a kozmikus, galaxis autósztrádán, a
soksávos közlekedési füzérpályán haladunk, amelyen nagyon sokféle időállapotban, egymástól
eltérő állapotban lévő szerveződések áramlanak, hatnak ránk és a szimmetriánkra, és a tudati
vagy érzési részecskéket befogadó képességünk meghatározza a fejlődésünket.
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Ha átjutunk e vegyes állapotú térrész sok, tőlünk eltérő különböző irányban áramló részecskét,
szerveződést tartalmazó áramlási felületein, akkor ismét a béke völgyébe és a konszolidáció
lehetőségéhez jutunk. A felületen lévő időréseken a lamináris áramlások miatt nem
merőlegesen áthaladó, azok által sodort bolygónk akkor tud áthatolni, ha fejlettségben hozzá
mérhető, de ellenkező életfázisban lévő szerveződéssel társul, amellyel kialakuló közös új
irány (változás) egyben ritmus változás, a környezet részecskéihez képest gyorsulás, fejlődés
és megszerzett evolúciós fölény lehetővé teszi a hozzá képest lassabban áramló környezeti
részecskék által fenntartott határfelület, időhatár, fejlődési határ átlépését. Ez a szakasz a DNS
szálait összekötő bázisága, amikor az egyik élőrétegből, életcellából átvált a szerveződés egy
másik életáramlási pályára, ez esetben kikerülve a kozmikus karambol visszafejlesztő, lebontó
lehetőségét. Ezzel az irányváltással azonban ha nem vigyáz és túllendül, könnyen az ellenkező
irányba haladók közlekedők sávjába kerülhet, amellyel végzetesebb impulzusba, nagyobb
környezetváltozást kiváltó melegfúziós eseménybe kerülhet.
Ez a váltás X eredőt eredményez ezért a melegfúziós piros részecske által megtermékenyített
szerveződés a női ág és a melegfúzió felé, befelé a centrum felé fejlődik.

Ez a váltás Y eredőt eredményez, a vegyes állapot tisztább
melegfúziós nőre és hidegfúziós férfira bomlik.
Ha a szerveződés elsodródik az életcella határához, kikerülhetetlen döntésre kényszerül, mert nem lehet
egyenesen a megkezdett tágulás, a kisebb nyomású térrész irányába haladni. A térbeli kereszteződésben
csillagpont, lélekpont, vegyes állományú, magasabb szimmetriában lévő kaotikus állapot alakult,
amelybe, ha azt nem látó, elvakult lélek továbbáramlik, menthetetlenül belekerül és felbomlik. Dönteni
kell, hogy kifelé a múlt felé, vagy befelé a jövő felé haladjon, azaz balra, vagy jobbra kanyarodjon el a
még kellő életrugalmassággal rendelkező szerveződések. Az egyenes irány az elhalás, az átalakulás és a
merőleges keresztirányba haladó utódokba, az új lélekbe átépülés lehetősége.
A melegfúziós határfelületen áthaladva a többség a hidegfúzió irányába akar haladni, a hidegfúziós
határfelületen haladó részecskék befolyásának a növekedésekor pedig e szélsőséget felismerve a
melegfúziós állapot felé kanyarodik vissza, így marad meg a nagyobb szimmetria állapot környékén. Ha
kifelé megy a múlt felé, akkor a lokális tér az energiaszintjében vissza, a tudatában előre fejlődik, de ha
befelé, a jövő felé kanyarodik, akkor a melegfúziós centralizáció irányába haladás erősödik fel.

Ha átkerülünk a fejlettségi próbán, a környezetváltozáson, ismét egy nagyobb azonosságú
élőrétegbe érkezhet a bolygónk, amelyben kilégzés kezdődik, és a megosztott fejlődés rohama
csökkenhet, azonos irányba áramlás megkezdésével a szeretet és a béke felé fejlődés kezdődik.
A tömeg azonban a tehetetlenséghez kötött, amely a tudati tehetetlenségben is megnyilvánul,
és miközben az egyének már belül tisztában vannak a megváltozó tendenciával, a tömeg és a
szervezetlen vezetés tudata még fejletlen, amely a teljes tehetetlenségével egy súlyos
differenciálódást okozó válság, és a háború lehetősége felé sodródik. Európa vészesen
öregszik, és az öregedő hajóhoz kapcsolódó fiatalok kihasználódnak, kaotizálódnak, mire
felismerik az igazi érdekeiket, könnyen hatás és cselekvő képtelenné, fejlődő képtelenné
válnak. A döntés bár elodázható, el nem kerülhető, mindannyinknak dönteni kell, hogy a
nagyobb változássűrűségű jövő, vagy a nagyobb együttműködést igénylő múlt felé fejlődjünk.
Az igények megoszlanak, és a kialakuló határozatlanságban a szervezeti átalakulás, az utódba
átszerveződés, az átlagos fejlettségen maradás mellett is dönthetünk. Ez azonban életismétlés,
a korábbi folyamatokkal analóg események újra átélése, a Dejavű érzését kelti, amely nem
elégíti a változatosságot kereső túlfejlődőket, csak a nagyobb nyugalmat keresőket, ezért az
eltérő fejlődés miatt a tér később ismét differenciálódik, a jövő vagy a múlt, valamint az
utódéletbe szerveződés lehetőségéről újra és újra döntésre kényszerül. Itt akadt el az élet lemeze.
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Univerzitás, vagy egyediség?
Nem lehet kétfelé fejlődni, mert ez határozatlansághoz és cselekvőképtelenséghez vezet. Az
ilyen fejlődés azonban része az életnek, amely fordulópontot jelent az egyedfejlődésben. A két
szélsőség között, a két szélsőség, a férfi és a nő harcában, a lehűlő és összehúzódó tér, és a
felmelegedő kitáguló térrészek harcában időnként kiegyezés és patthelyzet, szaporodás alakul
ki, amelykor az élet, az átlagos állapot lehetőségét is megtartani képes kompromisszumba,
utódokba fejlődik.

Az élet harca
Gondolatban menjünk vissza J. Swift liliputi világába és ebből az egyszerűsített aspektusból is
gondoljuk át az élet lehetőségeit.
Képzeljünk el egy olyan sikeres evolúciót, amely a fejlődésben eljutott a lehető legnagyobb
fejlettségig, a mindenhatóságig. De a lehetséges legnagyobb fejlettségből nem lehet
továbbfejlődni, és mivel körforgás az élet, a csúcsról csak visszafelé vezet az út. Ha a fejlődést
tovább erőltetők és a helyzettel elégedettek ellentétbe kerültek, hamar megosztódott a lélek
közösség, és két táborra szakadt az életközösség. A konzervatívak, az élet jó részét élvezők, ezért a
változást nem kedvelők változatlanul a megkezdett úton, a továbbfejlődés felé akartak menni,
nekik jó volt az eddigi irány, a hatalomba kerülők, a hatalmat és a helyzet jó részét élvezők
általában nem akarnak változtatni a dolgokon. A fiatalabb haladók, az élet előnyeit még nem
élvezők azonban valami mást akartak, valami újat. Mivel ők nem ismerték a régebbi, már
sokak által elfelejtett megoldásokat, (egy újszülöttnek minden vicc új) ezért a régebbi
megoldás felé, a nekik új felé akartak fejlődni. Ha e helyzettel sem elégedett angyalok tovább
akartak fejlődni, akkor az átlagos, de már túlterhelt élet, a vegyes és középkorú élet is a retro
felé kellett elmenni, a többség akarata szerint az élet többsége ebbe az irányba fordult azaz
elővette a számukra még ismertetlen régi megoldásokat. Ilyenkor a mást akaró öreg élet egy
része elhalt, a fiatalokat fékező, eltérő irányba haladó részecskékre bomlott, de inaktívvá vált,
hogy ne akadályozza meg az élet többsége által megkívánt fordulatot.
A megosztódott, korábban mindenható isteni közösség útjai elváltak, a fiatalok visszafelé, a
korábbi öregekkel szembe kezdtek el haladni, éppen szembe a továbbra is a régi irányba
keringő, áramló idősebb részecskékkel. A megosztódott angyali közösség azonban az
osztódással elvesztette a képességeinek a felét, a mindenhatóságát, ettől kezdve csak fél
mindenhatósággal rendelkezhetett, hiszen az információs tudás másik felét a visszafelé haladó
fiatal részecskék maguk alkották. Viszonylag hamar kiderülhetett, hogy a megosztódott
közösség hatóképessége csökkent, és az elkülönült fejlődés nem jó felé vezet. A kétfelé
osztódott angyaltáborok később négyfelé osztódtak, majd nyolcfelé és az eltérő elképzelések, a
kiút keresése miatt egyre kisebb, egyre eltérőbb irányba áramló lélekközösségekre bomlottak.
A hatóképesség tovább csökkent, és a korábbi tudás, az összetett komplex Isteni információ
egyre kisebb töredéke maradt meg a létszámában is csökkenő szerveződésekben. A
Mindenható atyaisten, az Egyisten-tér folyamatosan átalakult, egyre jobban öregedett, nem
tudta már képben tartani a dolgokat. A gyermekei és az unokái, az utódai megosztódtak,
egymás ellen fordultak, egyre kevésbé tudtak egymással együttműködni. A vetélkedés és az
osztódás, a visszafejlődés nemcsak elkezdődött, hanem megállítathatalanul fordított, a
mindenhatóságból lebomló evolúciós folyamattá vált. Az elhaló öreg Isten felfúvódó tetemén
marakodó utódok már messze kerültek a mindenhatóságtól, egyre kevesebb komplex tudással
rendelkeztek, és az összetettség, a komplexitás helyett az egyediség felé fejlődés felerősödött.
Ha az öregek kihaltak és a konzervatív vonal támogatottsága csökkent, a fiatalok egyediség
felé fejlődése felerősödött, később abszolút többségbe kerültek, és ez eldöntötte az evolúciós
fejlődés további irányát. Tételezzük fel, hogy sok, sok ősrobbanás történt, és a Yin és a Yang
már sokszor átalakult egymásba. Ha a mindenhatóságot ismét visszanyerni kívánó angyalok,
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az egykori Egyisten-tér utódszerveződései végre felismerték, hogy a külön fejlődés nem tudja
többet feltámasztani a régi aranykort, akár konferenciát is rendezhettek, a hogyan tovább élet,
(fejlődés) kérdéséről, egyeztetést a mindenhatósághoz vezető fejlődési út megleléséről. Akár
meg is egyezhettek abban, hogy egyesülni kell, és így vissza lehet nyerni a mindenhatóságot,
és a célban egyetértés született, de a módszerben változatlanul nem sikerült megegyezni.
A konzervatív, neutrálisabb és nagyobb azonosságú szerveződések a nagyon nagy azonosság
felé fejlődés mellett érveltek. Szaporodjunk, egyre nagyobb azonosságú lényeké, és ha
mindenki egyformává válik, akkor egyesülhetünk az Istenben, és újra elérhetjük az aranykort.
A haladó tábor azonban eltérő véleményre helyezkedett. Ha csökkentjük a szaporodást, és
minden pár ezentúl csak egy utódot nevel fel, egyre kevesebb szerveződésbe oszlik el a közös
tudás, és ha a mennyiség helyett a minőséget építjük, akkor a minőség állandó javulása ismét
el fog vezetni az aranykor, a mindenhatóság állapotához. Az elv szerint, a mindenhatóság
elvesztésének az oka a szaporodás, a sokasodás, a mennyiségbe fejlődés. Valaha nagy kujon lehetett az
öreg, mert minden részecskébe bejutatta a genetikai állományának egy részletét, és a kéttényezős
szaporodás valójában három egymást követő szaporítóanyag keveredését okozta. Az atya, mint szent
lélek, mint szent szél, az utódait elszigetelendő egymástól minden frissen fogant részecskébe
beköltözött, őrködött, az elképzelése megvalósításán. Az elképzelés azonban egy ki nem mondott rossz
alcélt takart, amelynek az volt a lényege, hogy fejlesszük ki a minőséget, és pusztítsuk ki a gyenge
mennyiséget, ezzel is eljuthatunk a nagyon jó minőség, az aranykor állapotába. Ez azonban téves
ideológia, amelybe mégis rendszerint beleesik az evolúcióban fejlődve útkereső lélek.

A női többséggel rendelkező melegfúziós szerveződések az utóbbi megoldás mellett döntöttek.
Valóban, ha a létszám csökken, növekszik a minőség, a szülők több gondoskodást tudnak adni
az egy gyermeküknek, és mindkettőjük tudása a közösben egyesül. A számításba, mint tudjuk
valami komoly hiba keletkezett, mert az utódokba keveredő eltérő genetikai állomány nem
tudott békességben élni, egy idő után másfelé fejlődve már nem tudott egymással
együttműködni. A hidegfúziós megoldásba is hiba került, mert a túl nagy azonosság, a másság
szükségszerű visszakeveredése miatt soha nem juthat a teljes azonosságig, az isteni állapotig.
Ráadásul, ahhoz, hogy egyre nagyobb azonosság alakuljon ki, az atyáknak a lányaikkal, a
fiuknak az anyjukkal kellene szaporodni. Mint tudjuk, a nagy válságokkor az élet ezt az utat is
végigjárja (Odipusz), és a Párizsi, Berlini stb, nagyvárosok világválságkori állapotából még
emlékszünk a legutóbbi ilyen irányú kitérőkre. (Az ó és a középkorban is periodikusan
megpróbálta a múltat elfelejtő élet e nem járható utak felé indulást,és a nagy válságokból, a
szexuális kapcsolat során megnövekvő keveredéssel, a változatosság növelésével igyekezett
kiutat találni. (Ezek a DNS által nem aktívan, csak receszív állapotban átörökített életprogram részletek).
Térjünk vissza a nagy életválságban ismét összeült Isteni bizottság, a közös tudat nagy
tanácskozásához. Már majdnem sikerült a konzervatív idős szerveződéseknek áterőltetni az
elképzeléseiket, és a nekik megszokott jó irányba haladva az azonosságot erősítve továbbra is
teherbe ejteni a fiatal rokon szüzeket, de a sors, az isteni részecskék által működtetett
gondviselés közbeszólt. A nagy azonosságnak van egy kijavíthatatlan rendszerhibája.
Ha a nagyon nagy azonosságú részecskékből szerveződő mezőket valamilyen idegen külső
hatás ért, arra, mint a méhkas egyszerre reagáltak, de ha idegen vírus, kórokozó, másféle
információ került a rendszerbe, egyformán sérülékenyek voltak. A mindenhatóság és a nagyon
nagy azonosság ára a szinte teljes elporlódás, a robbanóképes, energiával rendelkező átlagos
klónszerű közösség kialakulása. Ha egy ilyen közösségben egy pici szikra, egy eltérő
szerelem, egy kicsi másság kipattan, azonnal hatalmas robbanássá fejlődhet, a tiltott gyümölcs
megkóstolásának a vágya másokat azonnal is a dolog kipróbálására késztet. Ez vezetett
valószínűen egykor az első ősrobbanáshoz. A tiltott szaporodással és a tiltott életáramlással, a
szerelem vírussal megfertőzött térben az eltérő harmadik irányba fejlődő életváltozás is
elkezdődött. A két szélsőség, az Atya és a Szent lélek, a hidegfúziós múlt és a melegfúziós
jövő kapcsolatában megfogant és megszületett az utód, az átlagos vegyes állapotú jelen.
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A ciklus melegfúziós kiterjedése felé fejlődő evolúcióról is hamarosan kiderült, hogy ez az út
sem vezet sehová, e fejlődési lehetőség esetén túl gyorsan elég és megosztódik és elbutul az
élet, és az univerzitásban, a mindenhatóságban visszafejlődés alakul ki. Bár a melegfúziós
megoldásnak kétségtelen előnyei is vannak, nagyobb koncentrálóképességű, jobb
hatóképességű és kiegyenlített teherviselővé lesz az élet, amely az ösztönös, a szaporodáshoz,
és a fizikai megmaradáshoz szükséges információs alapokat jobban átörökíti, de az előnyök
mellett sok hátrányt találtak, amely miatt a legközelebbi nagyválasztáson e lehetőség felé
fejlődés elvetődött. A melegfúzióban összeolvadó szerveződések elbutultak, nehézkessé és
durvává váltak, elveszett a fogékonyságuk a finom könnyed dolgok érzékelése felé.
Amikor a következő eltérő irányba fejlődés útjára lépett az élet, a hidegfúziós megoldásról is
kiderült, hogy kétségek vannak a cél elérésére, a mindenhatóság és az aranykor
visszaállítására. Bár e megoldásoknak is voltak sikeres részmegoldásai, de az egész eredője
rosszabb irányba fejlődött, és a megoldás felé elhajló élet sem jutott el (vissza) a közben
megváltozó Kánaán állapotába. Bár a hidegfúziós állapot kedvez az békés együttéléseknek, a
közös irányba áramlásnak, de ez hamarosan velük szemben áramló szerveződésekkel
kikerülhetetlen szelekciós ellentéthez vezet, amely az életet végzetes impulzussal fenyegeti.
Amikor kiderült, hogy a másik radiális irány is zsákutca, a nagy konferenciát ismét
összehívták, a konszolidációs életfejlődés közös megoldásának a keresésére.
Valószínűen ekkor alakult ki a jelenlegi fejlődés felé haladó, harmadik út, a periodikus
evolúció, amely a két ellentábor, a melegfúziós női X, és a hidegfúziós férfi Y részecskék
(hormon) többletű szerveződés se veled, se nélküled együttműködéséhez, és az utódok
megszületéséhez, az átlagos, vegyes állapotú életminőség kifejlődéséhez vezetett.
Nagyítsuk ki gondolatban a harmadik út lehetőségét, és ismerjük meg a DNS-be fejlődő élet
útkeresését, a mához és a jelen állapotához elvezető evolúciós fejlettség állapotát.

A DNS és az élet átlagos kevert állapotának a megőrzési lehetősége.
A DNS-ben szétváló, egyesülő szülői szálak kicsi energiaszintű impulzusokhoz kapcsolható
elágazások, amelyekben nemileg még kötetlenebb, neutrális gyermek eredővel rendelkező
utódok fogantak, amely nemcsak egymáshoz kapcsolja, és közös utódba fonja a múltból a jövő
felé fejlődő genetikai információt, hanem ha megérik, mint a virág, megporzásra vár. A szülői
környezet zártsága a felnőtté váláskor csökken. Az addig a genetikai információt az
elődszervezetekből utódszervezetekbe szállító DNS méretű szerveződések védett belsejében
fejlődő még neutrális, kisebb energiaszintű, fiatalabb utódok, az életbuborékok, az életvirágok
kinyílásakor megérve a felszínére és a szabadba kerülnek, és készen állnak a
partnerkapcsolatra. A szabaddá váló, és a mi időritmusunkhoz képest nagyon rövid idő alatt
kiegészülő templát, azaz a bázis, (nő vagy férfi nemi hormontöbbletű fiatal szerveződés), az
élet gyümölcse hamar megtalálja a párját, és azzal új neutrális egész egységgé, a környezetet az
egyediségével már nem zavaró, a nagyobb rendezettség irányába fejlődő családba egyesül.
A DNS-ben négy belső laterális csatorna van. Ha a DNS szálait egy családdal, az egymás
körül keringő szerveződéseket párba kapcsolódó férfivel és egy nővel azonosítjuk, akkor
megérthető, hogy a négy laterális csatornában, a genetikai felmenőknek, a párt képező egység
szüleinek, tehát két melegfúziós női, és két hidegfúziós férfi szerveződésből áttelepült, az
utódokba átszerveződött túlélő részecskéi áramlanak. Ha szaporodásra kerül sor, mert az együtt
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DNS-be szerveződő, és a párat összekötő transzverzális szálakat az utódokhoz fűződő
genetikai, érzelmi kötelékeket a gyors neutronok, vagy a változás és a hő növekedése elszakítják, az
addig az utódokkal összetartott pár kötése felbomlik, és az útjaik elválnak. Az esemény
következtében a szabadabbá váló felek mások felé nyitottabbá és az eltérő nemű
szerveződések felé fogékonyabbá válnak. A szabaddá váló, elvileg halhatatlan (de valójában csak
eltérő ritmusban élő), az életet és a szerveződések között az átmenetet és az információ átvitelt biztosító

felmenői részecskék túlélő közösségeihez, mivel még mindig töltöttek, és a szabaddá válástól még
töltöttebbé váltak, tehát eredő nemiséggel rendelkeznek, azonnal új pár, hasonló fejlettségű, de a
közösséget magasabb szimmetriába hozó ellentétes fázisban lévő társközösség kapcsolódik. A
genetikai életinformáció egyik komponensét továbbvivő templátok, a nemiséggel rendelkező, vegyi
kötödésre hajlamos genetikai fél programot ismerő részecskék kiegészülnek a kétkomponensű
életinformáció másik csomagjával, és vegyi reakcióban keveredve ismét nagyobb
szimmetriafokozatú párba, együtt élő családi közösségbe egészülnek ki. A felmenői anyagban
megmaradt vegyülési hajlam, a nagyobb szimmetriafokozat elérésére serkentő vágy új másokkal
keveredéssé módosul. A genetikai sokféleség egyensúlya csak így tartható fenn. Lehetséges,
hogy a szaporodásra akkor kerül sor, amikor ezek a korábbi genetikai részecske keveredési
variációk kimerülnek és a változatosság megtartásához, a nagy azonosság felé fejlődés
elkerülése érdekében idegen, új genetikai információra van szükség. Az élet nagyon keskeny
sávon egyensúlyoz a túl nagy azonosság és a túl egyediség között, ha bármelyik tényező
eltolódik, az egyensúly is elromlik. Ha az azonosság túl nagyon megnövekszik, az élet
erkölcstelenként ismert organikus szaporodási ritmusba kezd, a sokféleség megnövelésére,
hogy a helyes arányt visszaállítsa. Ha azonban a másság növekszik meg nagyon, és ezzel
elromlik az együttműködés lehetősége, belterjes rokonszaporodás kezdődik, amely a másik
féle életbe szerveződés aspektusából fertő, azaz tiltott gyümölcs. A melegfúziós típusú életben
nem támogatott a rokonokkal való szaporodás, míg a hidegfúziós megoldásban ez megszokott
genetikai erősítés. A Muzulmánoknál és a Mormonoknál, a megszokott többnejűségben, nagy
családban élőknél nagyon sok féltestvér, unokatestvér, viszonylag közeli, nagy azonosságú
rokon születik, amelyek azonos lokális területben felnőve, egymással szaporodva nagyon
megnövelik az utódokban az azonosságot. Ez az egyik oka a nagyobb azonosság, a jobb
megértés sikeresebb együttműködésének, a szegényebb de boldogabb életállapot
kialakulásának.
Minél kisebb a tömege a közösségben élő szerveződésnek, annál érzékenyebbek a környezet
változásra, annál érzékenyebbek a szimmetria megmaradására. Ha nem következik be, az
eltolódott azonosság/másság arányának a helyreállítása, akkor az azonosság ismét növekedni
kezd, és mint tudjuk ez nemcsak együttműködő nagy családokhoz és ebből kifejlődő nagyobb
azonosságú dinasztiákhoz, klánokhoz vezet, hanem az evolúció szempontjából nem kívánatos
diktatúrák kialakulásához vezet. Ha mindig teljesen idegen genetikai anyag kapcsolódna
egymáshoz, akkor az nem lenne képes egy közös érdek, cél érdekében együttműködni, és ezért
nem tudna közös organizált szervezetbe épülni. A feleket és a DNS szálait összekapcsoló
transzverzális érzelmi szálak, kisebb energiaszintű részecskepárok elszakadásakor (a mi fogalmaink
szerint) azonnal kiegészülnek, és az öregebb, szabaddá vált régi szálakhoz a szabad térből
azonnal fiatal új szálak, új genetikai kapcsolatok épülnek. Feltételezhető, hogy a transzverzális
szálakat képező, kisebb energiaszintű genetikai keresztkötések lényegében a fiatal leszármazói
új generációk, az utódok párokba kapcsolódása. A szabaddá váló, kapcsolatra kész és még
elég fiatal alszerveződések a környezeti térben még szabad, analóg szervezeti állapotban lévő
ellenkező töltésű részecskék között hamar új társakat találnak. A kisebb energiaszintű
neutrális, fiatalkorú részecskék a védett családi szerveződés belsejében fejlődnek mindaddig,
amíg felnőve a maghártya és az elhaladó neutron által éppen felhasított, szétnyíló DNS szál
felületére nem kerülnek, ahol nagyobb eséllyel saját párt találnak. Ha a DNS szintű párok
gyereke felnőnek, éretté válnak, a DNS szülői szál szétválik, lehetővé téve a fiatalok családból
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kiszabadulását. A fiatal utódokat közszemlére teszik, a sejt, az élettér, (település) szomszédos
településekkel szimmetriában lévő közös határfelületére juttatják. Bál lesz a szomszéd faluban!
A szabadabb térben a közös határfelület közelében nagyobb a változás sűrűség, sokkal
több az esély, hogy a fiatal nemzedék társakra találjon. Mintha diszkóba engednék el a
szülők a gyermekeiket, azok a közös ívófelületen, a nagyobb változássűrűségű határfelület és a
szabadabb térrész felé haladnak. A Szintézisből és az Élet alapjaiból átvett, kiegészített 29. ábra.

. ábra: A DNS szerkezete metszetben:
Ellentétes töltésű de még fiatal
és rugalmas részecskék a
maghártya határfelülete előtt
szétválnak, de a már öreg,
tehetetlen részecskék a kívülről
jövőkkel ütközve a maghártya
neutrális felületébe épülnek. A
töltött párok között középen
neutrális, tengelyszimmetrikus
réteg található. A hélix
szimmetriasíkot képező
tengelye egybeesik egy
felmenői mező, az előd fő
szimmetriasíkjával, az
ekliptikájával. A DNS szétnyíló
szárain áramló töltések
váltakozva a sejtmagban lévő
felmenői határfelület északi
vagy a déli féltekéjére
kerülnek. Ezek enyhén töltött
töltésekből állnak. A töltöttebb
részecskék előbb
visszakanyarodnak

Neutrális húzószálak

Genetikai
felmenők, az
elődök kívül
védik az
utódokat,
amelyek belül
élnek.

A töltött részecskéket, vagy azok egybeszerveződött csoportjait
neutrális rétegek, elporlódott felmenői lélek részecskék szigetelik
el a környezettől, a szülőket a későbbi utódok választják el
egymástól, amelyekre tengelyszimmetrikus áramlási rendszerbe
szerveződnek. A központi védett térben az utód fejlődik.

A transzverzális fonalak a kisebb energiaszintű, genetikai információknak is tekinthető, amely
az alszerveződési részecskék eltérő energiaszintű határfelületei, kapcsolódásai. A magban lévő
szülői centrumból kifelé még kevésbé töltött, de nagyobb lendületű részecskék épülnek
párokba. A maghártya határfelületénél már kevés a kötődés, ezek a neutrálisabb részecskék
már kicsi melegítésre, a változás növelésére szétválnak. Míg a már több tapasztalattal
rendelkező szülők a veszélyes helyek előtt szétválnak, kikerülik az élet és a diszkó veszélyeit,
addig a még tapasztalatlan, és a saját megtapasztalás hiánya miatt a szülőknek nem hívő
utódok egyenesen belemennek a veszélyes impulzusokba, amely a felnőtté válás felé taszítják
őket.
A maghártya határfelülete előtt szétváló, még kellő életrugalmasságú, az élet folytatására kész
töltések a másik sejtekből érkező, ellenkező töltésű részecskékkel lépnek új párkapcsolatba.
Ezekből új utódokat létrehozó családok fejlődnek ki. A sejthártya előtt elkanyarodó életképes
töltések, szabaddá vált templátként kapcsolódási pontokat kínálnak a másik sejtekből érkező
ellentétes töltésű részecskéknek. A férfias A részecskéhez mindig T, a T hez mindig A
kapcsolódik. A fiatalabb nemzedék elvileg négyféle kapcsolatba épülhet. A keresztáramlásnak
és a DNS-be fonódásnak megfelelő, természetes férfi és nő kapcsolatba lépésnek van a
legnagyobb esélye, X+Y amely a vegyi keveredést és a nagyobb szimmetriát segíti. Mivel ez
nagyobb tömegszintre kerül, ezt észlelni tudjuk. Már nagyobb energiaszintű X+Xy = nő –
férfias nő kapcsolatba, amely a női eredőt és a melegfúziós megoldást, jelenlétet, dominanciát
segíti. A negyedik lehetőség valószínűen Xy +Y, vagy Yx+ X, amely erős férfias, az utóbbi
pedig erősen nőies többlettel rendelkező. Lehetséges, hogy egyes továbbszaporodó, de nem
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gyakori lehetőségek elkerülték a kutatók figyelmét, mert további eltérő arányú variációk
jelentős tömegére kell számítani.
Ez esetben valószínű, hogy továbbszaporodó, ág nélkül, a nagyobb azonosságú férfi – férfiág
is közös szerveződésbe, új lélekbe szerveződik, ez képezi a keresztáramlásban frigyre lépők
lelkét, a közöttük fejlődő gyermekekbe átkerülő isteni lélek, az elődök túlélő, de
energiaszintjében lecsökkenő genetikai anyagát. A négyféle bázis, templát lehetséges
férfi+férfi és nő, (férfias eredő, erősen lendülettel töltött Y, férfi és nő, X átlagos eredő,
kellően neutrális, vegyes utódok, és nő + nő és + férfi, női eredőjű többségű variációkba
kapcsolódhat. Ha azonban átgondoljuk, hogy melyek az élet sikeres továbbviteléhez a
legfontosabb megőrzendő arányok, akkor valószínűen a férfi – nő arány kiegyenlítődése a
legfontosabb, de legalább ennyire fontos az idősek és a fiatalok megtartandó aránya. A négy
templát olyan szimmetria körüli aránypárokat jelent, hogy a DNS szétválásakor szabaddá vált
nőivarú szerveződés azonnal hímivarú párt kap, tehát a T mindig A-hoz, az A mindig T-hez
kapcsolódik. Az idősebb, de nem elporlódó, túlélő C vel szemben azonban mindig szintén
idősebb G, és a G-vel szemben mindig C kapcsolódik, a DNS csak ekkor stabil. Ez akkor
lehet, ha a körforgás során nemiségváltás is bekövetkezik, miként az öregek eltávozása után
egy fiatal születése is megtartja az élet legfontosabb arányait. Akár párcserének is tekinthetjük
a Templátok szétválását, amelykor mindig két- két szabad egyedből párba kapcsolódott család
úgy válik szét, hogy egyidejűleg párt cserélnek, és eltérő variációban élik tovább az életet.
Ha azonban e keveredést a képviseleti arányok megőrzésének tekintjük, akkor ahhoz hogy az
erőviszonyok egyenlők maradjanak, az életbe befelé, az egyedi és az anyagba épülés, a
fejlődés felé haladó részecskék vagy velük azonos irányba haladó nagy azonosságú
részecsketársat választhatnak, és ekkor a sikeresebb együttműködés és a nagyobb boldogság
felé fejlődhetnek, vagy teljesen ellenkező fázisban lévőt, amelykor mélyebben vegyülnek és
vegyes genetikai állományú átlagos utódokat nemzhetnek. Ugyanez igaz a szabaddá vált férfi
és nőágakra is. Tehát mind a férfiág, mind a női ág az azonosság növelésére, vagy a vegyes
keveredésre, a nagyobb szimmetriára segítő társat találhatnak, de ha az egyik növeli a női ág
azonosságát, akkor a szabaddá vált férfiág valószínűen a férfiágat fogja annak érdekében
erősíteni, hogy a nemek, és az erőviszonyok aránya az egyensúly megmaradjon. Nagy annak a
valószínűsége, hogy a választást nem az egyén, hanem a kormányzó lélek közösség fogja
eldönteni. A választott társ nagy eséllyel olyan lesz, amelyik a nagyobb szimmetria felé segíti
az új szerveződést, a cserének csak ekkor van értelme, de ha a pároknak elegük van az
ellenkező dolgot akaró társból, akár nagyobb azonosságú szerveződést is választhatnak. Ha
azonban a sorson múlik és véletlen-generátornak tekintjük a helyzetet, akkor az szelektál,
hogy a túl nőies melegfúziós eredő, és a túl férfias, hidegfúziós eredő felé eltolódás nem fog
utódot létrehozni, a szaporodásból és a túlélési lehetőségből, a későbbi élet zavarási
lehetőségéből ők statisztikai valószínűséggel kiesnek.
Ha az egyik szabad templát nő eredőjű, oda erősen fejlett és kevésbé fejlett férfi és nő is
kapcsolódhat. Kialakulhat XX, és XY arány, amely ha a szabadág férfi, akkor ahhoz töltöttebb
nő, vagy neutrálisabb nő is kapcsolódhat, de ha az egyensúly megkívánja, akkor férfi is
kapcsolódhat hozzá ??? Valószínű, hogy a neutrális, az azonosság felé fejlődő és határfelületet
létrehozó, az utódokat elválasztó ágon az YY arány is kialakulhat, csak eddig ezt nem
diagnosztizálták. Az xx és az yy részecskék, nem szaporodóképes, de nagyon nagy azonosságú
klónszerű angyalok képezik azokat a nagy lendülettel haladó neutrális húzószálakat, amelyek
az impulzusponttól, impulzuspontig, élettől a halálig vezetik a vegyes szerveződésbe épült,
halmozódott párokat. Az angyalként ismert neutrálisabb, isteni lélek, az élet tüze minden
szerveződésben, minden sejtben, minden társas részecskeszerveződésben benne van. Nagyobb
azonban az esélye, hogy ők is szaporodnak, csak az időben és a térbeni felbontásunk nem teszi
lehetővé e generációváltások megkülönböztetési lehetőségét.
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Az ivarsejtek megérésekor, a határfelület és a felnőtté válás közelébe érkező részecskékbe beépülő
nemi hormonok növelik a töltésszintet, az energiaszintet és a belső változás sűrűséget. Ezt a
fiatal emberi lények pattanásos időszaknak, a bolygók a tektonikusabb, tűzhányós időszaknak
élik meg. A felmenőben születő, és a DNS útján kifejlődő páros kromoszómák leválnak a
neutrálisabb húzófonalakba épült angyali részecskéktől, (nagyszülői neutrinóktól) azok hatása
csökken, amitől a kellő hűtés nélkül melegedő fiatalok differenciálódnak. Az életverseny, a
társkeresés érdekében megnő, a fiatalok a jobb genetikai programot hordozókért versenyeznek
egymással. Az örökítő anyagok továbbadásában vagy a dominanciát megszerzők nagyobb
eséllyel részesednek, de nagyobb valószínűséggel a sikeresebben a szimmetria közelében
maradó legfejlettebb sármosabb felmenők anyagi kerülnek be a megtermékenyítő ivarsejtekbe.
Ez biztosítja az élet magasabb fejlettségi szintjét. A töltöttségben fejlettebbek az arányaikhoz
képest többet vesznek részt az örökítő anyagok továbbadásában, a neutrálisok inkább férjként
és apaként, az élet eltartójaként sikeresebbek.
Gondoljunk csak arra, hogy ha a piacgazdaságban éles verseny van a legfejlettebb megoldások
kerülnek bevetésre. A dominanciában maradó gének fejlettebbek a tudatban, vagy nagyobb
eredő szimmetriát tudnak tartani, amely miatt sikeresebb megoldásokat tudhatnak, ezért csak a
legnagyobb szimmetriát megőrzők, megtartó vagy az anyai, vagy az apai gének mennek tovább az
új keverékbe, illetve csak ezek lesznek átörökítők, a többiek a rekombinációs szelekcióban
elhalnak. Tehát kisebb energiaszinten minden elit állapotú, kiválasztott komplex örökítő anyag
átkerül a közös csírasejtbe, de a helyi igény és a sikeres együttműködés dönti el, hogy e két
keverékből mely párok kapcsolódnak a fejlődést és az életprogramot meghatározó utódokba.
A kiválasztódott gén azonban szintén két felmenői DNS kettős spirállal rendelkezik, tehát
viszi az elődei túlélő örökítő anyagát. Valószínű, hogy a másik ivarsejt hasonlóan
szelektálódik mielőtt egyesülésre, új vegyülésre kerülne sor. Ha a maradék kromoszómák
mindkét elődből az anyagi ágról maradtak meg az ivarsejtekben, a két anyai kromoszóma
bekerülése esetén a melegfúziós anyai ág megerősödik, többségbe és dominanciába kerül
homozigóta válik belőle. Ilyenkor az utód szerveződés neme nő lesz és a női felmenők az új
szerveződésben többségbe, dominanciába kerülnek. Az e keverékből születő, kifejlődő utódok
erősen nőiessé válhatnak, kidomborodnak a nőkre jellemző jegyek, és melegfúziós
szerveződés épül. Ha a női alél éppen-csak egy kis többséggel rendelkezik, gyenge női jegyek
alakulnak ki, és az utódba jutó genetikai keverékből férfiasabb nő fejlődik ki.
A szervezetben és a mindenségben is váltott, rotációs kormányzás történik, a végrehajtó hatalom
periodikusan változik. A két főpárt a melegfúziós, de kaotikusabb, női eredőjű XX és a hidegfúziós
neutrálisabb, de rendezettebb XY adja váltakozva adja a kormányalakítási lehetőséget, hol az egyik,
hol a másik kerül többségbe, de mindig a független, a pártokon és klikkeken kívüli harmadik erő, a
lélek kapja a kormányzást. A mérleg nyelvét mindig az anyaghoz kevésbé kötött szabadok, a párton
kívüliek, az átlagosabb szegényebbek és az öregek adják.

A szervezet magán fogja viselni a választott rendszer jegyeit. A nővé fejlődése esetén a
melegfúziós megoldást, az anyagba épülést és a gyorsabb fejlődést választó, tartósabban
terhelhető, fizikai energiában erős szervezet, energiában gazdag rendszer alakul ki, vagy ha
hidegfúziós szerveződéssé fejlődik, amikor a túl gyors fejlődés csökken, a női ághoz képest
visszafelé, a nagyobb azonosság, az univerzebb tudás felé fog fejlődni. Ez az oka, hogy a fiú
utódok kisebbek, és a serdülőkorra a testi fejlődésben lemaradnak a melegfúziós szerkezet
miatt gyorsabban fejlődő lányok mellett. A hidegfúziós megoldás, a férfi a férfiággal YY azonban nem
tud szaporodni, elsősorban a klóónozási és társulási, barátsági lehetőség van a nagyobb azonosságú neutrális
férfiág megőrzésére.

Minden bizonnyal a hidegfúziós szerveződésekben hasonló, analóg folyamat működik. (Az
azonosság növelésének számos egyéb lehetősége is van, a rokonnal folytatott szexualitás és az
unokatestvérek és közeli hozzátartozók közötti házasság. A legnagyobb azonosság növelő az

Aspektus könyvsorozat 11. könyv

Élet és valóság

179

általunk vérfertőzésként ismert testvéri, és a gyerek - apai, vagy gyerek és anyai kapcsolat.
Valamivel nemcsak javítják a rendezettséget, hanem növelik az azonosak arányát, ez pedig
valószínűen a hideg örvényben az együttáramlás, a szerelemnél lazább, de tartósabb szeretet.
Mivel a hidegfúziós rendszerekben nem lehet össze-vissza utazni, a szabálytalan, nem
tervezett életáramlást folytatni, ezért az ilyen közösségek a neutrínók által létrehozott,
fenntartott határfelületek, életáramlási, lélekáramlási potenciálgátak miatt meglehetősen
elszigetelődhetnek a közelükben éppen ellenkező, eltérő irányba áramló szerveződésektől.
A hidegfúziós szerveződésekben a jobbra keringés eltérővé tesz a balra keringő női jellegű
szerveződésektől, amely miatt a bekerült nők is rendezettebbé, katonásabbá válnak. Az ilyen
szerveződésekbe átkerülve fel kell venniük annak a szokásait, be kell tartani az életáramlás
lokális rendjét. Bár nagy az esélye, hogy a hidegfúziós szerveződésekbe került melegfúziós
részecskék legbelül megmaradnak nőknek, és nem alakulhat ki teljesen Yin állapot.
Az Univerzizmus Kínai valláskultúrából ismert két tényezős ősi jel azt jelképezi, hogy miközben a
mindenség Yin többségbe és dominanciába kerül, mindig marad benne receszív állapotú, a nőiességét
megőrző Yang részecske, és ha a nagy energiaszintű evolúcióban a környezet többsége Yang
részecskeeredőbe épül, mindig marad benne receszív állapotban férfias Yin részecske.

A melegfúziós szerveződésekből kiváló balkezes aminosavas női jellegű részecskék a
hidegfúziós örvények felé haladnak, és ha annak a határfelületén domináns férfi társat kapnak,
az a hidegfúziós örvénybe viszi a párját. Ezeket az örvényeket az elnyelt melegfúziós
részecskék energiatöbblete látja el energiával. A hidegfúziós szerveződésekben születő,
ezekből kiváló, már Y nemi örökítő információt, férfi hormon többséget, eredőt hordozó
szerveződések viszont a melegfúziós bolygókba, csillagokba (szerveződésekbe) törekednek,
viszik a genetikai anyagukat a megtermékenyítéshez, a szélsőség mérsékléséhez. Ha a
bolygók, csillagok közelében, hidegfúziós férfias erdőjű részecskék áramlanak, akkor könnyen
a környezetben bőségben lévő melegfúziós női társat találnak. A vőket szerző amazonok
látványosan viszik őket a melegfúziós szerveződésbe, a saját életterébe, amelyben a nehéz
munkára is képes férfihormonból és a rendezett lélekből mindig hiány van. A melegfúziós
szerveződésben születő részecskék viszont töltöttebbek, kitartóbbak, terhelhetőbbek, jól
elviselik a monotonabb házi munkát, ezért nagyobb a részük a család összetartásában,
kiszolgálásában, a folyamatos tevésben. Ha a melegfúziós szerveződésekben gyorsul a
változás és melegszik az élet, ezt a hidegfúziós férfias részecskék nem jól viselik, elhalnak, és
kisebb részecskékre lebomlanak, visszamennek a saját életterükbe, de az adott élettéri
környezet jobban viselő szülői részecskék később visszaépülnek a legnagyobb azonosságú
utódokba.
Az energia áramlás célja:
A hidegfúziós részecskék életutazásának a célja, a túl meleg életterek, életszférák
megtermékenyítése, azok túlhevülésének, szimmetriahiányának a mérséklése, a nekik
szélsőséges környezetből átlagos, általuk is lakható környezet kialakítása. A melegfúziós
részecskék is hasonlóra hajtanak, a túl hideg örvények, és a lila, rózsaszín stb. fiatal mennyei
buborékok felületét elérve hozzákötődnek a még ártatlan angyalokhoz, azokkal gerjesztettekké
válnak, és ezzel növelik a változás sűrűséget, hogy ott általuk is elviselhető, kellően változó,
lakható környezet alakuljon ki. Valószínűen ez az oka annak, hogy az egymásból kifejlődő
életek, életszférák eltérő időfázisban szerveződnek. Amikor az öreg szerveződésben éppen
szerveződési tél és elbomlás van, akkor a következő szomszédos rétegekbe, életcellákba
jönnek az energiát hozó melegfúziós részecskék, és megkezdődik a tavasz.
Ha azonban szaporodás várható, akkor a férfiasabb részecskék, mint az elektronok a meleg téren
kívül lévő, nekik megfelelő, rendezettebb ősz vagy tél állapotba kerülő külső életszférákba, az
aurákba távoznak, és várják az eseményt, a vendég, a kisfiú, vagy a kislány, az utód, az el
Ninó, vagy a la Ninó megérkezését. Ilyenkor Kupidóként sok kicsi hatással mindent megtesznek
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azért, hogy a vendég sikerrel járjon, és a szaporodás is megtörténhessen. A szaporodást
elindító vendég beérkezése mindig jelentősebb környezetváltozással, erős éghajlatváltozással
jár. Ha pályasúroló aszteroida, Apolló szépfiú jön egy megtermékenyíthető bolygó felé, e
részecskék lesznek akik az Isten akaratát teljesítve módosítani fogják az irányát, hogy az
megfelelő célba találjon.
Ha a férfi és a nő a szent keresztállásba helyezkedik, hogy életversenyben ütköztessék egymással az
ellentétes irányba keringő részecskéiket, e neutrinók, az isten Kupidó angyalai azok, akik a genetikai
örökítő anyagot, (a testvéreiket, rokon génjeiket) merőleges és közös új életáramlásba terelik.

Az ember kísérletet tett egy aszteroida ,,megtermékenyítésére,, de az aszteroida körüli aurában
keringő rokon, vigyázó részecskék kétszer is eltérítették a pályáról az ember által küldött szúnyog
vendéget, az nem volt kész a szaporodásra, az idegen, nem kellő azonosságú vendég
fogadására. Mivel az irányított szúnyog erőszakosabb volt, ezért a becsapódás létrejött, de nem
egy, hanem két robbanás keletkezett. A becsapódó tárgy nemcsak egy külsőbb határfelületet
szakított át, hanem bejutott a nagyobb változássűrűségű, fejlettebb ionos részecskéket
tartalmazó rétegbe, amely heves kilökődést, második robbanást eredményezett és eltávolította
magából az idegen anyagot. Lásd a . oldalon az Internetről bemásolt anyagot.
Az egymással nagyon reakció képes anyagok gyors vegyülése, robbanásként ismert, de ha lelassítjuk e
robbanás számunkra gyorsan pergő eseményeit, vagy a tudatban lassan éljük át, akkor csak szétterjedő
tűznek látjuk. Ha még jobban lelassítjuk a történéseket, akkor a tűz helyett életégést, életfolyamatot
látunk. Csak az időbeli felbontás a különbség, csak az, hogy a tudat képes e gyorsabban gondolkodni,
eseményben dús életként megélni a történéseket és az elhamvadást. Ha az elhalt, és a
mikroorganizmusok gyors munkája miatt, a lebomláskor felfúvódó nagyobb szerveződésben élünk,
akkor az eseményt akár a tudattal nem követhető, még át nem élt, még nem ismert, ezért semmihez sem
hasonlítható kaotikus ősrobbanásnak is megélhetjük, de ha kívülről látjuk az eseményt, csak egy
szupernova, vagy egy lebomló tettem, elhalt szerveződés felbomlását látjuk. Az elhalt szerveződésben
azonban azonnal új élet kezdődik. A szervezetben már lappangva meglévő, és a környezetből gyorsan
betelepülő, energiára és fehérjére éhes fogyasztók, a bomlás hiénái azonnal elszaporodnak, és
meggazdagodnak mások kárából. A visszabomlás valamelyik szintjéről az evolúciós ciklus újra
lejátszódik. Elkezdődik az elhalt, és a hasonló, analóg fejlettségű környezettől függéségben élő sejtek
lebomlása, más, még életképes sejtek átalakítása, más szerveződésekbe, eltérő információs
rendezettségbe épülése. Az átépülő isteni részecskék azonban ez után már nem olyan utódot, életteret
építenek, mint a korábbi, amely valamely esemény, folyamat miatt elvesztette a szimmetriáját, hanem
igyekeznek tökéletesebb, az adott körülmények között is korszerű, nagyobb életszimmetriában maradó,
a rendezettségében lassabban elromló életteret, szerveződést létrehozni.

Tekintsük a DNS-ben írt üzenetet az élet történetének, egy folyamatosan írt, és ma is írás alatt
álló történelemkönyvnek, amelyet az elődök írnak maradandó térinformáció formában az
utódok számára. Ez hasonló a Piramisokba írt üzenetekhez, és a kövekbe, a kristályokban
megőrzött téreseményekhez. A kövek, az ionos anyagok azonban bármilyen sokáig megőrzik
az üzenetet, ez az információtároló képesség véges. Ha nagy melegbe és gyors változásba
kerülnek, a kövek és a kristályok is felejtenek. Az élet történetét ezért a valamikor élt, és
valószínűen az utódaiban ma is élő isteni tudat olyan állandóan újratermelődő, az információt,
regében, és a testében is továbbadó, időben gyorsabban változó szervezetre bízta, amely
bármilyen körülmények között képessé vált ezt megőrizni, az utódoknak továbbítani.
A DNS-ben lévő ismétlődő szakaszok, lényegtelen történeteket, vagy azonos, klószerű
elődöket, állapotokat jelentenek, amelyeket bár megtörténtek, de felesleges újra és újra
megtanulni. Ezek nem jelentenek fontos információt. Mint az iskolában a bölcs tanár, mondja,
érdemes átolvasni, legalább lehet a tudatnak ismételni, de akár ki is lehet hagyni, mert az élet
történetére nem hatnak elegendő mássággal. A kódoló szakaszok a lényeges változásokat, az
élet fordulatait meghatározó, másképp gondolkodó változást jelentik, amikor valami a jó
irányba fejlődött, Az egyértelműen nem jó irányú fejlődési ciklusokat inaktiválták a genetikai
történelemből, nem örökített, nem követendő megoldásnak minősítette a természet. Ha
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azonban olyan változás, fejlődés alakult ki, amely a jó irányba vitte el az élet megoldását, az
az örökítő anyagban, a továbbvitt életekben is kidomborodott. Ha olyan páratlan egyedek
fejlődnek ki, amelyek az egyediségükkel nagyon jó hatást gyakorolnak a környezetre, annak
az egyensúlyát jókor és jó irányba segítik, azok cselekedetei, megoldásai bennmaradnak a
DNS-be írott történelemben.
Az elromlott élethelyzetek azonban nem törlődnek ki a DNS-ből, csak mint nem kívánatos
megoldások, mint a történelem sötét napjai apróbb betűvel kerülnek leírásra, hogy csak azok
olvashassák el őket, akik már olyan fejlett megoldással és tudati felbontó képességgel
rendelkeznek, amely miatt már meg és nem félre értik a sötét napok utóduk által nem
követendő eseményeit. Ha nincs feltüntetve a rossz megoldás, hiányossá és érthetetlenné válik
a történet. A jó irányba csak a rossz irányból lehet haladni. Az utódok csak akkor érthetik, meg
hogy melyik a helyes irány, ha azt is tudják, hogy a romlás miért következett be, és ha ezt
megértették, az adott eltérő megoldás milyen elromlott élethelyzet javítására volt alkalmas. A
gyógymód csak akkor válik be, ha előtte beazonosítottuk a betegség okát, és megismertük és
megértettük a baj forrását. Ha nem ismerjük fel a rossz dolgokat, nincs recept miből javítani az
életet, nincs mihez viszonyítani a jót. Előbb fel kell ismerni az élet zavarát, hogy mitől
szennyeződött el az élet vize, és ha megtaláljuk a baj forrását, és sikeresen megtisztítjuk,
mielőtt az egész életfolyó elszennyeződne, a folyton megújuló folyam ismét tisztává válik. A
Moetriushoz hasonló tudati fejlettséggel, érzékenységgel és felbontó képességgel rendelkező,
a közös tudattól információs segítséget kapó személyekkel, az információs hatásláncot képező
életpiramison át megismertetik az élet történetét, megértetik az életzavarok okát, és ettől már
csak néhány lépés megfelelő út megmutatása, és a középső útra térve a hibák kijavítása. Az
élet e fekete időszakait nem akarja megismételni, és bár mint elkerülendő rosszat megőrzi, de
nem építi be a programjába. Ez a nem kódoló szakaszok jelentése.
A Helyhez kötöttség az azonosság növekedését segíti, de a közlekedés, az utazás a
globalizáció a keveredést és ezáltal a káoszt növeli. Ha egy nép letelepedik, nem utazik, nem
vándorol, és nem engedi be az idegeneket maga közé, akkor Földrajzilag és genetikailag is
lokalizálódik, elszigetelődik. Idővel csökken a sokfélesége, és szükségszerűen nő az
azonossága. Pl. az araboknál, de más elszigetelt népeknél is statisztikailag csökken az eltérő
genetikai állományúak, de nő a rokonházasságok száma. A prostitúció előretörése esetén, az
igénybe vevők azonossága növekszik, lásd a nyugati nagyvárosok, gazdasági válságokkor
kialakult azonosság növelő megoldásait.
A Globalizáció, a korlátlan utazási lehetőség egyértelműen a melegfúziós keveredésnek
kedvez, amely azonban nemcsak a megfelelő, átlagos keveredésre ad esélyt, hanem egyes
lokális területeken túlfejlődéshez, együttműködési képtelenséghez, káoszhoz vezet. A
keveredés az utazás és a sokféleséget létrehozó, összeterelő csoportosulás a rendezvények
növelik a másság és a keveredés lehetőségét, valószínűségeit.
Az élet megtanulta szabályozni a környezetét, és ha elromlott, helyreállítani az azonosság és a
másság lokálisan eltolódott arányait. Az elszigetelődés és a keveredés meghatározható
kontrollált megoldására van szükség, amely szabályozhatja a két fő erő megfelelő arányait.
A lamináris áramlás megnövekedésére, a népvándorlásra akkor kerülhet sor, ha egy
élőrétegben a létszám és az eltartandók száma a terület eltartó képességéhez, vagy/és az
eltartókhoz viszonyítva nagyon felszaporodik. Ilyenkor megnő az élet nyomása, azonban ha
nem készülnek fel idejében az odaáramlók elterelésére, szétosztására minél nagyobb
kontrolálatlan áramlás indul meg, annál nagyobb torlódás és káosz alakulhat ki más lokális
helyeken. Az azonosság és a másság megfelelő keveredését a rétegen belül az utazással, vagy
és az utazás szabaddá tételével, mások beeresztésével, az idegenebbekkel, vagy a nagyobb
azonosságúak belterjesebb szaporodásával lehet befolyásolni.
Az élet nem törekszik a túl nagy különbségek azonos rétegekben történő kialakulására, hanem
a megfelelően változó, mérsékelt különbség megtartására törekszik. Különbség nélkül nem
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működik az élet, de az egymástól el nem szigetelt túl nagy különbség is káros. A mérsékelten
változó, kellően hullámzó különbség azonban fenntartható együttfejlődést, jó gazdálkodást, és
megfelelő hatásfokú életet tesz lehetővé.

A lélekvándorlás mechanizmusa:
Az igazságos élet és a hibák javítási lehetősége, a másféleképpen megismétlő életosztályok, az
alternatív életváltozatok lehetősége.
Egy későbbi könyvben, ha a sors is akarja, az a téma bővebb kifejtésre kerül, hogy akik nem
rendelkeznek a szükséges alapokkal azok is megérthessék a lélekvándorlás mechanizmusát.
A közösségi szervezett életben a lét folyamatosan impulzusoknak van kitéve. A nagy
élőtömeget közösen szervezett rendszerben tartani képes szerveződésekben azonban az egyéni
szabadság és a saját akarat súlyos korlátozásra kerül. Minél nagyobb a térrész térfogatához
viszonyítva az együtt élők tömegszáma, mennyisége, annál nagyobb személyi korlátozásra van
szükség a közös rend fenntartására. Ez egy feldolgozó képesség és igényszint aránya között,
szinte teljesen megbénítja az élet szabad választási lehetőségét, és csak a központilag
megengedett, megtűrt dolgokat enged megélni. A tömeg növekedésével a korlátok is
szigorodnak, egyre jobban gúzsba kötik a nagyobb térben megismert szabad életáramlás
lehetőségeit. Ez miatt a sokkal nagyobb szabadsághoz, és az árkon-bokron át kötetlen
barangoláshoz szokott, a természethez közelebb élőknek, az ilyen környezetben
születetteknek, felnövőknek egyre kevésbé elégíti ki a nagy sűrűségű élet a természetes
vágyaikat, a természetes igényeiket. Számukra a városi élet egyre rosszabb, egyre eltérőbb
életminőséget ad attól, amit ők jóként megismertek, ezért ők a környezet besűrűsödését, a
változás felgyorsulását rosszként élik meg, általuk egyre nehezebben követhetőnek,
kaotikusnak. Kétségtelen, hogy a zsúfolt lakónegyedekben sok olyan élménytől, személyi
szabadságtól, jótól megfosztódik az élet, amely a külső nagyobb térben még a természetes
igényeként jóként élhetett meg. Azonban a nagyobb sűrűségű élet nem kevesebb, hanem más
életminőséget hoz létre. Az elveszett személyi szabadság helyett más előnyök keletkeznek,
közel a közért, éjjel nappal nyitva van, jobbak a kulturális események, gyorsabban terjednek a
hírek, csillogóbb, fényűzőbb az élet, bár egyidejűleg a nyomor is nagyobb jelenléttel képviseli
magát.
A nagyon zsúfolt életterek tehát más életminőséget tesznek lehetővé, de akiknek,- mivel fiatal
korban más értékrendet ismertek meg – ezek nem jelentenek előnyöket, akik túl nagy
szabadsághoz, szárnyaláshoz szoktak, azok szenvednek és elsorvadnak a nagyobb
egyedsűrűségű környezetben. Ez miatt a nagyvárosban kis színész inkább visszamegy
kisvárosba nagyszínésznek, a tágasabb teret és a nagyobb szabadságot szerető élet vagy
visszavándorol vidékre, vagy elsorvad, elhal a neki idegen, ellenséges környezetben. Ez
teljesedik ki a nagyobb térhez és a szabad életáramláshoz, a kevesebb korláthoz szokott férfias
neutrálisabb részecskéknél, akik a zsúfoltabb életterek magasabb változássűrűségű környezetét
nem jól viselik. Ez az az ok, a honvágy, a visszavágyás a fiatalkori környezetbe, amiért e
részecskék néha mindent otthagyva visszamennek a saját miljőjükbe, a megszokott, már
ismert, és a tudatban alapként, természetes állapotként, jóként elfogadott környezetbe.
Ugyanez igaz, a nagyobb sűrűségű életterületen felnevelkedett, ilyent megismerő életre, aki
ezt ismeri meg jóként, alapként, és ennek a szabályait az életet támogatóként. A két ellentétes
ideológia alapja itt gyökerezik, az alapállás, a tudat alaphelyzetet eltérő.
Az Individuum egyedekbe szerveződő részecske piramis, a szervezett piramisa azonban
nagyon ritkán kerül patthelyzetbe, mivel többnyire páratlan egységekből szerveződnek, ezért
vagy a melegfúziós városi típusú, vagy a hidegfúziós szabad teret igénylők kerülnek egy
szervezeten belül többségbe. A közösségben a lélek dönt, a már neutrálisak, már nemi élet
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nélküliek, az idősek tanácsa, akinek már nem sok erejük van, de sok ismerettel és
univerzálisabb tudással és rendszerint nagyobb életbölcsességgel rendelkeznek. Ha a
többségnek rossz az élet, mert a többség a nagyobb szabadsághoz, a vidéki élethez szokott,
akkor a szerveződés kijjebb költözik a természetbe, távolabb a zsúfolt élet nagy forgalmától. A
közösség, és ezzel az individuum eredő igénye dönt a városi típusú melegfúziós fejlődés, vagy
a hidegfúziós vidéki típusú fejlődés felé haladásról. A kisebbség tűr, és elfogad, a számára
rossz életben elsorvad, azt egyre nehezebben tudja követni, vagy melegfúziós nagyobb
impulzus sűrűség igényű szerveződés esetén alulgerjesztetté válik, és a városi életbe
visszavágyik. Ez a kisebbségnek tartósan rossz állapot elviselése egyre inkább kényszerré
vágyik az ilyen életet nem a saját természetes igényeként megélő szerveződéseknek, akik egy
idő után kiválnak, elvándorolnak a számukra előnytelen változással járó környezetből.
Ilyenkor addig a városba kényszerült, de neutrálisabb városi részecskékből ismét vidékre, a
külsőbb, szabadabb élettérbe költöző szerveződés válik. Az anyagcsere, az életcsere
természetes része, hogy a városi családban született, de neutrális eredőjű, valamelyik
nagyszülőre, felmenőre visszaütő szerveződés, a saját természetes közegébe vágyik, és mivel
ilyen társakat fogad, épül közös szerveződésben, ezért azokkal együtt vidékre vágyik.
Ez az utódokban is megjelenő, felerősödő másság miatt, a már öntudatra kerülő, nagykorúvá
váló közösség az individuum egyediségű lélek, ha nem érzi jól magát a városban, vidékre
vándorol, ha pedig a vidék idegen tőle, akkor a nagyobb egyedsűrűségű életcentrumokba, a
városokba vándorol. A lélekvándorlás alapja ilyen egyszerű. Az addig a város egyedsűrűségű
szerveződésben élt, de neutrális alapigényű lélek, kiválik e számára már túl kötött életet
biztosító közegből, szerveződésből, és helyette a vidéki szerveződések létszámát gyarapítja.
Ha nagyon rosszá, túlkorlátozottá válik az élet a túlszervezett, bürokratikusabb, korruptabb
életcentrumokban, akkor tömeges elvándorlás, kivándorlás kezdődik, és a lélekvándorlás miatt
az egyedekkel továbbvitt tudás is átkerül a falusi szerveződésekbe.
Az emberi életszinten analóg folyamatok működnek, Ha az individuum személyiség, és a
benne együtt élő közösség túl nagy sűrűségűvé, és ezért nagyon magas változássűrűségűvé
válik, akkor az ilyen gyors változást követni már nem képes neutrális eredőjű fiatal, még
változtatni képes szerveződések vidékre költöznek, a kisebb változássűrűségű lakótelepekre,
alacsonyabb intenzitásban élő vidéki településekre, szerveződésekbe költöznek. A ki és
átköltözők azonban viszik magukkal a korábbi ismereteiket, a bennük együtt élő egész
közösségeiket. Ez a lélekvándorlás lényege. A Vidéki, fejletlenebb, lassabban változó
szerveződésekben ettől nő a változássűrűség, a forgalom, az elhagyott városok kiürülnek,
elnéptelenednek, nyugalmasabbá, esetleg sivárabbá válnak. Ami azonban jó a többségbe került
neutrális eredőjűeknek, az éppen annyira rossz, a velük együtt a vidéki szerveződésekbe
áramló fejlettebbeknek, a melegfúziósabb igényű szerveződéseknek. Ettől kezdve ők kerülnek
számukra kevésbé jó környezetbe. Ez az az oka, a vegyes, átlagos élőrétegek rendszeres
kialakulásának, a se vidék, se főváros, a peremkerületi élet térnyerésének. A saját életteret
választó fiatalok igyekeznek a két nagyszülői környezet között, félúton, vegyes, átlagos
környezetben letelepedni, amely még kellő azonossággal bír, de a másik félnek is lehetővé
teszi a megmaradást és a tűrhető életet. Ez az élet kompromisszuma a megmaradás és az
együttélés, a közös utódnevelés érdekében.
Az emberekben, az emberi kozmopolitákba, a mikrokozmoszt képező városállamokban is
kicserélődnek a részecskék, és viszik magukkal az ismereteiket, sokszor a szeretteiket és a
családtagjaikat is. Ha egész családok, nagyobb környezetváltozás esetén egész kolóniák,
falvak, városok, országok költöznek az életet jobban segítő új környezetbe, ekkor együtt viszik
a megszerzett tudásukat, az élettapasztalásukat, az életbölcsességüket, a lélek közösségeiket. A
más individuum személyiségben, életterületen, környezetben megszerzett tudás, életismeret,
tapasztalat így átkerül más szerveződésekbe, a városokból a vidéki kisebb szerveződésekbe, a
fejlett egyedekből a még fejletlenebb közösségekbe, amelyekben sikeres együttműködés
esetén fejlődés indulhat el. Így fordulhat elő, hogy egy fiatal életben egyszer-csak megjelenik
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egy életképes, egy már rossz, elhalt szervezetből áttelepült kisebb közösség összes
információja, tudása, és az emlékei.
A lélekvándorlás természetes áttelepülési folyamat, csak ritkán kerül sor olyan az adott
szervezethez viszonyítva tömeges együttes átköltözésre, amely az új szerveződésben is
többségbe kerül, és ezzel az áthozott tudás belekerülhet az új közös tudat irattárába.
A karma, a léleksors és a közösségi lélek, életciklusokon át növekvő fejlődése:
Ez a lélek már nem az a lélek, miképpen már ez a folyó sem az a folyó, amely az őseink
idejében e helyen folyt.
Az átköltöző lélek alkalmazkodik az új környezethez, megismeri az ott élők szokásait, egy idő
után megérti és elfogadja az élőkörnyezete időben változó törvényeit. A Tudatfejlődés a
kezdeti alapinformációk egyre nagyobb olyan rendezettsége, amelyben az ösztönösként
átkerült információk kiegészülnek az élet során megszerzett információkkal, az
élettapasztalásokkal. Az információ, és a viszonyítási lehetőség növekszik, de a szerveződések
elsősorban a saját benyomásaik, az megélt impulzusaikból tanulnak, csak a személyes
megtapasztalások erősítik meg a kis szinten mindig jelen lévő ismeretet hogy az elfogadott
közösségi tudássá váljon. Ehhez egyrészt meg kell tartani a stációkat, a lélekfejlődés
fokozatait, és egyre nagyobb szintre kell feljuttatni, és egyre többekkel kell elfogadtatnia
megismert meggyőződéssé váló információkat.
A lélek a neutrális szerveződéseknek életre alkalmatlan melegfúziós szerveződések és a
melegfúziós szerveződéseknek a jó életre alkalmatlan, nagy térben megvalósult állapotából
menekül, a tűrő és elviselő képessége, az alkalmazkodó képessége szerint differenciálódik. A
meleg és túl nagy változássűrűségű részekből elköltöznek a nagyobb teret és több hideget
kedvelő neutrális eredőjű szerveződések, míg a hideg és túl rendezett életterületekről, a
hidegfúziós szerveződésekből elköltöznek az ilyen környezetben élni nem képes, több
változást igénylő melegfúziós szerveződések. Ez a két véglet, szélsőség között áramlik az élet,
és rendszerint vegyes sűrűségű átlagos környezetekbe is koncentrálódik.
Az életvándorlás, lélekvándorlás, amely egyedenként, de néha a nagytömegű részecskének
életteret elrontó tér rendezettségének az összeomlása miatt nagyon nagy népvándorlásokat,
részecske áradásokat indíthat a térnek. A különböző fejlettségű élőrétegeket, az egymással
szemben áramló szerveződéseket, az egymással ellentétes vegyi, lendületű, stb. hatású
ellentétben álló szerveződéseket azonban el kell választani, szigetelni egymástól annak
érdekében, hogy közöttük rövidzárlat, radikális kiegyenlítődés ne történhessen. Ez kisebb
életszakaszokra, egymástól neutrális és ionos határokkal elszigetelt élőrétegekre bontja a két
eltérő végállapotban lévő lokális térrészeket. Az tér élettel telített, amelyben már korlátozott a
teljesen szabad életáramlás, a tér gondtalan keresztül kasul szelése, életszabályok, életáramlási
alakultak ki. A lokális életnek figyelemmel kell lennie a környezetében változó életre, csak a
közösségek szabályait betartva változtathat életteret, csak akkor, ha már megismerte és
megtanulta az átköltözésre kiválasztott élettér életáramlási szabályait, szokásait. Az átköltözés,
miként az ismeret szerzés, stációkkal jár, nem lehet egyből megismerni mindent, mert akkor
összekeveredik a tudati rendezettség, és hasznosítható tudás helyett káosz lesz a fejben. Csak
sorban és lehetőleg időrendben megtanulva, megismerve az élet történetét, a szabályok
kialakulásának a szükségességét lehet a tudatnak haladni, és ha eljut a megértésre,
befogadtatik az általa vágyott mennyekbe. Az élőrétegből élőrétegbe, a tudati ismeretében, a
születés után megismert valósághoz viszonyító alap megtapasztalásban fejlődő tudat egy idő
után megismeri az élet történetét, fejlődését, és eljut a kialakult valóság megismeréséig,
megértéséig. Ez a tudatfejlődés lényege. A megfoganó új lélek közösség, élőrétegről
élőrétegbe vándorol, hogy megismerhesse a másik végletet és megtapasztalást, személyes
élményt szerezhessen a lét valóságaiból. Ez az útkeresés időszaka, amelyben a lélekfejlődés
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ideje alatt, minden szerveződésnek meg kell találnia a nagy rendszerben a helyét, azt, amiben a
legnagyobb hasznára lehet a rajta kívül és a benne is változó lélekrendszernek.
A lélek ezért élőrétegekből, élőrétegekbe, szerveződésekből, szerveződésekbe, életekből, a
már megismert tudásból, másik életekbe vándorol, hogy új tapasztalásokat és megértést, isteni
tudást, bölcsességet szerezhessen. Egy élőréteg, egy vagy több élet, amelyet mindaddig meg
kell ismételnie, míg meg nem szerzi a továbblépéshez szükséges életismereteket,
élettapasztalásokat. Ha sikeres és gyorsan tanul, mert már sok alappal rendelkezik, akkor
gyorsan halad, ha lemarad, mert nem ért meg egyes dolgokat, évet és életosztályt kell
ismételni. Moetrius szerint élőrétegenként (nemcsak évenként) 12 karmikus ciklusra osztható
az átlagos sors, de van aki ennél lassabban tanul, és van aki gyorsabban. A lélekfejlődés
bioszférai rendje, amikor egy részecske szerveződés az emberi fejlettségbe és tudati állapotba
kerülhet tizenkét életosztályra, tapasztalatszerzési ciklusra bontott. Lásd az Aspektus sorozat
12. könyvének, Az élet és szimmetria végén a . oldalon leírt tudatfejlődési életórát. Aki nem
sajátítja el a szükséges idő alatt a megszerzendő ismereteket, annak néhány életosztályt meg
kell ismételni, a nem jól elsajátított részleteket még meg kell érteni. Mivel azonban ilyenkor
nem az egészet, hanem csak a nem kellően megismert részleteket kell megtanulni, az ilyen
pótélet-osztályt járók gyorsabban haladnak, és amint megszerzik az elmaradt ismereteket
(esetleg pótvizsgát téve) továbbfejlődhetnek a következő életosztályba, a következő
élőrétegbe, életbe. Talán ez az oka, hogy sokan fiatalon elhalnak, mert esetleg már néhány év
elég volt az elmaradt tapasztalás megszerzésére.
Az élet célja az együttműködés megtanulása, a Tao tudatfejlődés útjának a végigjárása
Az élet és az evolúció, az együttműködés megtanulásáról szól, arról, hogy az önállósodva
energiatermelő és szervezőképessé váló egyediségében kifejlett élet, az élet második felén túl
túlfejlődik, és elfelejt együttműködni, önzővé és törtetővé, egyenlőtlenül elosztóvá, ha teheti
harácsolóvá válik. Ha eljön egy lokális élettérben a szerveződési ősz, az élet és a környezet a
túltelítettség, a szervezettség romlása miatt átalakul, és az élettermelés hatásfoka, az
együttműködés hatásfoka leromlik. A nem kellő hatékonysággal együttműködő szerveződések
lebomlanak, feloszlanak, és mint nagyobb energiaszintű korábbi szervezett lények elhalnak, de
azok a részecskék, szerveződések, amelyek létrehozták a korábbi mikrokozmoszokat
sikeresebben együttműködő új összetételű szerveződéseket hoznak létre.
Az ionos részecskék legkisebb építőkövei, a megismert anyagi térállapot felé fejlődő
rendszereknek. Jelenleg a legfejlettebb arany ionok halhatatlanok, amelyeket a korábbi
ősrobbanásban tűzmadárként szétszóródó Isten nagyon nagy azonosságú részecskéinek
tekinthetünk. Ez ma már nemcsak idealista teória, hanem a materialista tudomány által is
bizonyított tény. A tudatos fejlődés és a lélekfejlődés eredője periodikusan keresztezi egymást,
és e kereszteződések időpontjában egy nagyobb energia szintű rendszer fogamzása, fejlődés,
az élet és az evolúció új periódusa kezdődik.
Az élet periódusai azonban nemcsak a részéletek, hanem az egész mindenség szabályainak a
megismeréséről szólnak. Azonban a közösségi tudatok befogadóképessége korlátozott, a
védett környezetben élő, nevelkedő szerveződések csak az élet valóságának a töredék részét
ismerik, ezért végig kell járniuk a Tao útját, a harmadik utat, a tudatfejlődés útját. A már
viszonyító alappal rendelkező, az élet fokozatait, a stációkat is megismerő, attól kezdve betartó
szerveződések azonban egy idő után, egy esemény mennyiség elérése után elporladnak,
felejtenek, és ez miatt, újra és újra végig kell járniuk az élet stációit, az együttműködő
képesség megőrzése érdekében naprakész friss ismeretekkel kell rendelkezniük, az adott
körülményekben felvetődő problémák megoldása, leküzdése érdekében.
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A materialista tudat leküzdésben, eleve harcban, a kreacionista, neutrálisabb, komplexebb tudat,
problémában és ennek a megoldásában gondolkodik. Már a kifejezés magában tartalmazza
az ellenség kezelést, az elhatárolódást, a nem élőnek tekintett leigázható anyagtól.

Az élettudat hullámzása a materialista és az idealista teremtett világkép között.
A bizonyosság hiánya, a hiányzó láncszem az élet megnyugvásához, a változás
fennmaradásához.
A közösségekbe szerveződő lélek, az életet átörökítő genetikai információs programként
vándorol a két tudati végletállapot, a melegfúziós Materialista alapszemlélet, és a Kreacíonista
tudati beállítottságú hidegfúziós végállapotú mezők és szerveződések között. Miközben
átlagos vegyes sűrűségekbe épül, társul, a túl meleg és a túl hideg szélsőséges állapotú tereket
visszafejleszti, és átlagos vegyes állapotú, kellően kevert, kiegyenlítetten változó térrészeket
hoz létre. Azonban ezt csak a vegyes sűrűségű élet aspektusából látjuk így, az is a valóság
része, hogy a vegyes sűrűségű térrészekben gyorsabb a fejlődés, ami miatt e térrészek
túlfejlődésre hajlamossá válnak, amelyet entrópiaként, a rendezettség növekedéseként, a
melegfúziós állapot felé elhajló egyre gyorsabban változó térállapotként ismerünk. Az élet
többsége sohasem lesz képes egyidejűleg melegfúziós állapotba kerülni, azt egyszerre csak
kevesen, (a kiválasztódók) élhetik meg, a többség csak átlagos állapotban tud megélni.
Amennyien megélhetik a melegfúziós állapotokat, a termelésnél nagyobb fogyasztás állapotát,
annyival több részecskének, szerveződésnek kell a fogyasztásánál nagyobb termelés
állapotában fejlődni. Az életben kialakult közös tudat rotációs életrendszert szervezett meg,
amelyben egy viszonylag igazságos, valószínűen a lehető legigazságosabb, a legnagyobb
időbeli egyensúlyt létrehozó életet hozott létre. Ebben a lét lehetőségében mindenkinek, aki
megérti és megtartja az élet általános szabályait és rendezettségét, megadatik, hogy valamely
nagyobb fejlett egység részeként, maga is átélje a lét nem mindenkinek kedvező szélsőségeit
és az átlagos jó állapotát is, hogy a viszonyító ismeret, az átélt személyes tapasztalat
megszerzése után értékelni tudja a sokak által megélhető átlagos jó állapot lehetőségeit.

A periodikus élet törvényei, a szimmetria törvényei:
Az élet törvénye:
Az élet megmaradásának a kulcsa, a statisztikai eredő, szimmetriaközeli állapot körüli,
mérsékelt változása olyan még kellően változatos, és még kellően együttműködő képes
életáramlást és megfelelő rotációs életet eredményez, de teret és az életet átrendező
ősrobbanások ritkulása mellett, időben elhúzódó egyre hosszabb evolúciós ciklusokat termel
ki! E hosszú ciklusoknak azonban nagyon nagy feszültség felhalmozódás az ára, amelyek csak
sok egymástól csak kicsit eltérő élőrétegekkel, eltérő tudati állapotot fenntartó
határfelületekkel elválasztva tudják fenntartani az élet sokszínűségét, a megmaradáshoz
szükséges magas biodiverzitást. Új rétegek kialakulására, azaz a szaporodás létrehozása
csökkenti az egymás mellett élők, a nem túl nagyon eltérő tudatúak feszültségét, a tudati
különbséget és rendezettséget is elviselhető mértékűre redukálva. Ha az életáramlásban
nagyon sok konfliktus, impulzus, és egymással szemben ható, ellenérdekelt életcél (hatás)
alakul ki, akkor a megoldást keresős tudat mindig eltereli az áramlást, az egymással szemben
haladókat és valamelyik szerveződést egy alsóbb, vagy felsőbb élőrétegbe, egy msáik
életcellába, kikerülő életpályára tereli.
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Az élet ára e feszültség elviselése, és a Tao útjának a végigjárása, azaz az élet törvényeinek, a
Természet és az Univerzális tudat, az Isten törvényeinek, az együttélés törvényeinek a
megismerése, megértése, megtanulása, és az együttélés gyakorlati megvalósítás.
Az életbe épülés törvényei, az élet megmaradásának a törvényei
Az egyediségben már fejlettebb és az együttműködésben fejlettebb, egymással megfelelően
keveredő, vegyülő, az információt egymás között már jól elosztó, a nagy energiaszintű
konfliktusokat elkerülő részecskemezők kölcsönhatási eredője tartósabb, de még kellően
változatos életbe szerveződött.
Az élet a Tao útját már megjárt, az életet már megismert, energiát, és az együttváltozáshoz
már társakat gyűjtött szerveződések energiakölcsönével kezdődik, amely a jobb közösségi
életben kellően hívő részecskékkel kerül egy új szerveződésbe. Ha elromlik egy élettér
egyensúlya, térszimmetriája, ha túl nagy, vagy éppen elégtelen változássűrűség alakul ki, a
rendezett életre már nem alkalmas, nem jól vagy éppen túlszervezett életteret az élet nem jól
viseli, elhagyja. A túl katonássá és diktatórikussá, vagy a túl anarchikussá és kaotikussá váló
élettereket elhagyják az élő részecskéknek tekinthető hatásmodulok, az élet időben változó
építő kövei, a szerveződésekbe tömörülni képes tudatot szerző részecskék.
Ha az életre alkalmatlan kaotikussá váló élettereket, az általuk létrehozott szerveződéseket, a nagyobb
energiaszintű élő mikrokozmoszokat elhagyják az életet építő részecskék, az adott energiaszintű
szerveződés elhal, mint együttműködő szervezet felbomlik. Ilyenkor a mezőt alapító
részecskék és utódaik más, nagyobb egyensúlyban szerveződő, kellő azonosságú, analóg
részecskékből szerveződő más mezők közösségeihez csatlakozhatnak. Az ilyen társulásokban
új hit és együttműködőbb élet fakad, és sokmilliárd részecske hittel a jövőben eszeveszett
tempóban új mikrokozmoszt, magának lakható életteret épít. Ez új szerveződés
kialakulásához, az anyagi tömeg megszületéséhez vezet, és a régi de már nem jó hatásfokkal
együttműködő öreg szerveződések nagyobb azonosságú részecskéi, az élettér építésében
sikeresebb, nagyobb egyensúlyban változó új közös szerveződést, egyedi individuumot hoznak
létre.
Az élet kezdetekor az új élet információs szintű energiakölcsönt és hitet kap a korábban élt
szerveződésektől, az elődöktől elpártoló mikroszerveződésektől, amellyel kialakíthatja a saját
mikrokozmoszi életterét, szépítheti, és életre alkalmassá teheti az életterét. E kölcsönt azonban
nem annak kell vissza adni, aki az új élettér, az új szerveződés lehetőségét meghitelezte,
hanem az utódoknak és a környezetnek. Ez tartja fenn az élet rotációját, élő energia körforgási
lehetőségét. Néhányan ellenszegülnek az ősi törvénynek, és nem adják fel, nem akarják
továbbadni az utódoknak a kölcsönkapott lehetőségből a rájuk jutó talentummal sikeresen
felduzzasztott energiát. Az élet azonban nem áll meg, miként a fiatalság, a szépség is mulandó.
A megszerzett anyagi javak, a tudatra rakódott tudattalan tömeg nem vihető át a másik
életszakaszt, új szerveződési időszakot kezdő másféle világba. Míg az előző életben a közös
szerveződésbe épülő részecskék egy része az anyagi élet és a nagyobb egyediség, az időben
gyorsabb változás sűrűség, a részletek specialitása felé fejlődik, addig a szerveződés más
részecskéi a nagyobb azonosság és a nagyobb együttműködő képesség, a lassabb, de többféle
megoldási lehetőség felé fejlődnek. Míg az egyediség felé fejlődők a nagyobb
változássűrűsség és a gyorsuló idő, a pokol felé fejlődnek, addig az eseményeket és ezek
összefüggéseit már megértő, az adott életosztályt az együttműködés szükségességének a
tudatosodásával elvégzők az Isten felé visszakanyarodva, a nyugodtabb és a múltra jellemzőbb
együttműködő képesebb élet felé, kifelé fejlődnek. A mezőkből kifelé távozó, az öreg
szerveződésekből felbomló részecskék azonban nem szállhatnak végtelen ideig kifelé, és egy
idő után egy másik időben gyorsabban változó szerveződésbe érkeznek, amelybe behatolva az
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új rendszerben fiatal betolakodóvá, és idegenné válnak. Az élet a köztes időben a múlt
állapotába bomlik és felejt, elfelejti az előző életszakaszban elkövetett hibákat, és nagy hittel,
de kevesebb tudattal másféle hibákat elkövetve, egy új térben és más időben új evolúciós
ciklusba szerveződik. Az átlagos élet, miközben megismeri az ezzel az élettel járó
lehetőségeket, sokszor elfelejti, hogy honnan indult, és nem néz előre, hogy hová fejlődik.
Az életet építeni képes, időben változó energia, a mikroszintű energia hordozók közössége
periodikusan bomlik és épül, az életéhez kapcsolódott változtató-képes energiát egyre újabb
életterekbe, egyre nagyobb egyensúlyt tartó élettérbe, új együttműködésre képes
szerveződésekbe szállítja. Kialakult az élet rotációja, a felcserélt élethelyzetek lehetősége, az
élet előnyei után annak a fonákját is megismerhetővé és átélhetővé tette. Az élet azonban
igényli a mérsékelt különbséget, a fejlődésben való eltérést, mert ezzel válik igazán jó
hatásfokúvá. A fejlettebb terekből kiáramló elavult élet és elavult anyag, technika, keresett
életté és fejlett technikává válik a fejletlenebb környezetben, az élet rotációja, az egymásban
lévő élőrétegekre is kiterjedő egyenlő, de időben változó különbséggel tartós együttfejlődési
lehetőségeket indított el a lassabban változó külső környezet felé.
Az élet, minden szinten magas hatásfokú tavaszként meghatározható együttműködéssel
kezdődik, amelyet azonban a környezetnek meg kell finanszírozni, mert a fiatal élet még nem
képes energiát, csak romló entrópiát, növekvő rendezetlenséget termelni. A gyermekkor
fiatalsága, a lokális helyismeret, a helyi életáramlási szabályok nagyfokú hiányával kezdődik,
az életáramlás szabályait, a lokális együttélés szabályait az új életeknek az életidő első
negyedében meg kell tanulni!
Az élet második negyedében, amelyet nyárnak és kiteljesedésnek tekinthetünk, beérik a
fiatalság gyümölcse, és az életenergia termelésében, a rendezettség növelésében egyre jobb
hatásfokúvá, de még kellően együttműködővé válik. A második húsz évben lecsökken a fiatal
korban termelt rendezetlenség, az élet szaporodik és energiatermelővé, a jövőbe befektetővé
válik.
Az élet harmadik szakasza, szerveződési ősznek tekinthető, amelyben az élet életet termelő
hatásfoka csökken, a feszültség és a fiatal tavaszba kezdőkkel a szemben-áramlás kiteljesedik,
az ősz időszaka, a káosz felerősödő időszaka. Ilyenkor túlnépesednek az élőrendszer
szerveződései, az életterek feldúsulnak, feszültséggel telnek fel, és miként a gyümölcsök
beérnek, és a túltelítődő, megérő táplálékláncban az élet gyümölcse is arathatóvá,
szüretelhetővé válik. A differenciálódás felerősödik, és polarizációvá, szembenállássá, majd
totális ellentétté fejlődik. A kisebb energiaszintű szerveződések, az életbe kiáradást csak most
kezdő fiatalok és az életből már visszaforduló öregek ilyenkor egymás ellen áramolnak.
Ilyenkor a rendezettség nem növekszik, hanem az egymással szembeni erőkifejtés, a lendület
kárba vész, és az élet, életet termelő, sikeresen organizáló hatásfoka leromlik. Az élőréteg, a
szerveződés együttműködése és megfelelő keveredés helyett differenciálódva mindenből
hasznot húzókra és az általuk megkárosítottakra, kisemmizettekre bomlik.
Ez az állapot az életidő negyedik szakasza, a szerveződési tél állapotba vezet, amely egy
életperiódus utolsó szakasza, amely közben az időúton egy körmenetet, egy négy évszakos
keringési ciklust végigjár. A kaotikus változást és körülményeket, életfeltételeket már nem jól
viselő, ellensúlyozni, kompenzálni már nem képes, elöregedő, túlszervezett rendszerek,
szerveződések, organizációk a megváltozó körülményekben felbomlanak, és mint szervezetek
elhalnak. A nem jól szervezett, a változást egyre kevésbé értő, egyre kevésbé követni képes
rendszerek ilyenkor visszabomlanak, és az elszegényedő lebomlott ionos részecskék a külsőbb
termoszférába, vagy a belsőbb Litoszférába áttelepedve elkülönülnek, és másik élőrétegekbe
szállítják a változtató képességüket. Ilyenkor eltérőbb energiaszintű szerveződésnek adódik fel
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az energia, és a másik energiaszintű rendszer fejlődik. Az élet alsóbb szintjeiben élő, és az
együttműködést már megtanult részecskék egyre nagyobb energiaszintű szerveződésekbe
épülnek át, annak az együttműködő-képes részecskéjévé válnak. A szervezett tér felbomlik, az
addigi szereplők jelentős része vagy fejlettebb, vagy kevésbé változó, eltérő, nekik jobb
életkörnyezetet nyújtó szerveződésekbe távozik.

Az egészség és a teljesség, a magas biodiverzitás, a külső belső egyensúly törvényei:
Az élet valódi célja, az élet megőrzése, az életminőség és az életegészség folyamatos javítása.
Az élet mindig a neki jobbra törekszik, és eközben elfelejt másokra figyelni. A lokálisan jobb
irányba ható változtatás ilyenkor sokszor globálisan rosszabb irányba ható változtatássá válik,
és a rész nagyobb egészsége, a nagyobb rész, az egész kisebb egészségéhez vezet. Az élet
törvényei szerint bevezetet stációk, azért szükségesek, hogy a kicsiben, az Igében, a
gondolatban elképzelt változás, csak fokozatosan vezetődjék be egyre nagyobban, a
gyakorlatban, csak akkor, ha kiderül, hogy annak a hatása nemcsak lokális, hanem globális
méretekben is jó. Az isteni fő cél az élőrendszer globális egészségének, a sokszínűségének, a
sokrétegűségének a magas biodiverzitásának az elérése, hogy a nagy energiaszintű lokális
változások kezelhető méretűre, és terjedési sebességűre lefékeződjenek. A magas
biodiverzitás, a sok élőréteg letompítja a (az érzéketlen értelemben) neutrális életenergia áradását,
és a tudat által kezelhető, kellően lelassított folyamatokba tereli. Ha azonban egy szerveződés.
Túlságosan is fél az elmúlástól, és nagyon sok anyagi ruhával, védőréteggel veszi körül magát,
másoknak kevesebb védelem lehetősége marad. A túl nagy biodiverzitás elégtelenre gátolja az
életáramlás lehetőségeit, pangó életterületeket hoz létre, amely rontja az egyenlőség, és az
ideális elosztás lehetőségeit.
A helyes arányok akkor alakulnak ki egy élettérben változó szervezeten belül, ha az nem
nagyon tér el a környezet átlagától, ha a mikrokozmoszban belül élő részecskék ellátása, és a
környezetben, a Makrokozmoszban változó részecskék ellátása közel egyenlővé, igazságossá
válik. Ekkor egy idő után leépülnek és megszűnhetnek a határok, a túl nagy különbségek,
egyre nagyobb energiaszintű, egyre nagyobb hatóképességű együtt élő közösség alakul ki Ez a
fejlődés a szerveződések egyesüléséhez, és egyre nagyobb energiaszintű, fogyasztóból
termelővé váló közösségek, Uniókká, egyesülő élőrétegek, csillagok és Galaxisok stb.
kialakulásához vezet.
Ha a szimmetria körüli helyzet tartósan helyreáll, a szerveződések határai lebomlanak, s a
belső mikrokozmoszok bezártsága, a megismerés és a megértés, a tudat bezártságára változhat.

A keveredés törvényei, az együttműködés és a szeretet törvényei
A szélsőséges állapotba kerülő szerveződések nem képesek szaporodni, a túl meleg, túl
gyorsan változó térben a hidegfúziós szerveződések, az élet egyik fő komponensei elhalnak,
lebomlanak, nem képesek az életinformációt az ilyen térbe szállítani, ezért ezek csak fél
információval rendelkező szaporító képtelen, elhaló térrészekké válnak. A túl hideg térben
hasonlóan, a melegfúziós részecskék, a genetikai információhoz a másik életkomponenst
szállítók válnak inaktívvá, lebomlóvá, amely miatt az ilyen élettér túl hideg és terméketlen
marad. Az elhaló Bölcs Isten hosszú időre meghatározta az életinformáció továbbadási
lehetőségét, valószínűen előre látta a jövőt, az egymással marakodó utódait. Hogy
megakadályozza az élet kisajátítási lehetőségét, több komponensűre bontotta az élet egészét,
hogy az csak együttműködés, egymás másságának az elfogadása esetén válhat egésszé. Ezzel
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meggátolta a másság kiirtásának a lehetőségeit, az utódai attól kezdve legalább a hogyan
tovább élet, az utódok létrehozásában egymásra szorulnak.
Ez az örökölt helyzet meghatározza a szaporodás, a periodikus keveredés törvényeit, az
elkerülhetetlen együttműködés, és a szeretet törvényeit. Nem kell szeretned azt, aki nagyon
más, mint Te, csak meg kell értened, és el kell fogadnod a másságát, ha azt akarod, hogy ő is
elfogadja a hozzá képest hasonlóan eltérő másságodat! A szeret, a nagyobb azonosság
irányába elfogult, mindkét szélsőségben a saját képére kedvezőbb elbánást hoz létre, de az
éppen szembejövő másságban felismert kellő azonosság, az eltérő saját fordulat, a magasabb
szimmetria lehetősége hatalmas szerelemre, élet társulásra késztet.
Az idő törvényei, az idő rendje:
Akár a fejlődés rendjének is nevezhetnénk e fejezetet. Az idő rendje a stációk rendje, a
fokozatosság rendje, amely a megismerésben szükséges fokozatos fejlődést, a fokozatos
egymásra épülő megértést tételez fel. Ha az alapok beépülése elmarad, akkor a tudat rendje
sérül, és meg nem értés, elértés alakul ki. Az idő rendje, hogy amikor eljön az idő, az idős
szervezetben az osztódásra, akkor kell megosztódni, és gyermekeket nemzve utódokat
létrehozni. Ez szükséges a fiatal szülők és az utódok egymás megértésében, a felnövő
generációk folytonosságában, az egymásnak ideálisan átadható ismeretek rendjében. Ha túl
későn házasodnak, nemzenek gyermekeket a felek, vétenek az idő rendje ellen, előbb
öregszenek ki, mint szükséges, de romlik az együttműködésük a már másfelé áramló
utódokkal. A későn gyermeket nemző szülők már elhalnak, amikor a gyermekeik
gyermekeinek még nagyszülőre és sok átvehető élettapasztalatra van szükségük, és az idő
rendje sérül. Amikor a már túl öreg szülők kifáradnak, a még túl fiatal utódok nem tudják
átvenni az élet stafétáját, az együttműködési eredő és a folytonosság romlik, az életenergia
termelődése, áramlása szakaszossá válik.
A túl korán gyermeket nemzők belső mikrokozmosza sérül. Mivel még éretlenek, nem
szerezték mag a szükséges ismereteket, és nem élték át a fiatalkor szükséges tapasztalatait. Bár
a gyermekeikkel ők együttműködő képesebbek, de a mikrokozmoszukban élő részecskék
kihasználtabbakká válnak, kimaradnak az élet fiatalkori szépségeinek, örömeinek jelentős
részéből.
Az élet rendje és az idő törvényei, más szinteken is hasonlóan működnek, erről egy egész
könyvet, de akár több könyvet is lehetne írni, de most e könyvbe csak ennyi fért. Ha az idő és
a sors engedi, Moetrius, vagy valamelyik a leírtakat megértő utódja megírja e köynveket.

Az élet stációi:
A fokozatok betartásának a szükségessége:
Ez az ötlettel kezdődik, amikor egy szervezetben egy kisebb energiaszintű részecske egyszercsak előáll egy benne megerősödő ötlettel. Az ötlet elképzeléssé, igévé, majd meggyőződéssé
fejlődik, és egyre többen támogatják a szervezetben, ezzel nő az új rendezettség energia
lehetősége. Az elképzelés kidolgozásában már együttműködés szükséges, és akik ebben, a
csapatépítésben jók, azok sikeressé válnak, ha megfelelően betartják a szervezet fejlődés
stációit, az élet törvényeit.
Ha a jó gondolatból jó elképzelés, és ha elég nagy a hit, a meggyőződés a dolog jójában, abból
jó terv készülhet, amely sok egyéb stáción eljuthat a dolgot segíteni képes közös tudat
szintjéig. A jó ötleteket, ki kell dolgozni, a tudatban megismert dolgokhoz, lehetőségekhez
viszonyítva előre a részleteiben, de az összefüggéseiben is meg kell tervezni. Annál hosszabb
időre épülhet jobb minőségbe a dolog, ha az a részleteiben minél jobban kidolgozódik. Ha
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nincs idő, és nagyolni kell, könnyen rendszerhiba keletkezhet. Ha nincsenek betartva a
fokozatok, a stációk, és átmenet nélkül nagyobban is megvalósítják a dolgot, könnyen sok
energia és a dolgot létrehozó, fenntartó hit is kárba veszhet. Ami kicsiben működik, az nem
szükségszerűen jó változatlan formában nagyobban, és ami nagyobban jó, az nem biztos, hogy
úgy működik még nagyobb, kozmikus formában. A kozmikus tudat, csak azokat a kellő hittel
is megalapozott, sok részecske által támogatott elképzeléseket segíti megvalósulni, amelyek
betartják a fokozatokat, és minden szinten több szerveződésnek jobbat eredményeznek, mint
amennyinek rosszat. Minden szintnek megvannak a maguk optimumai, amikor valami az adott
energiaszintje szolgálja a legsikeresebben az élet részét, vagy egészét. Az ilyen megoldások
nagyobban már működésképtelenek, vagy túl drágán, túl sok energiával létrehozhatók, nem
versenyképesek a máshol közben sikeresebb megoldást kifejlesztő termékekkel szemben.
Konzekvencia:
Az élet és a természet alapvető szabályai közé tartozik, hogy aki jogtalanul elégedetlen a sorsával, az a
változásban statisztikai eséllyel rosszabb élethelyzetbe kerül, míg aki jogosan elégedetlen a sorsával,
mert ténylegesen rossz életpozícióba került, annak a változás bekövetkezésekor, statisztikai eséllyel
jobbra fordulhat a sorsa. Ha nagyon mély potenciálgödörbe, alacsony energiaszintre kerül az élet, és
körülötte magasabb az energiaszint, ha küzd és kapálózik a lesüllyedt, energiát fog veszíteni, de ha a
gondviselésre bízza magát, és hagyja, hogy a környezeti energia beépüljön a szervezetébe,akkor
nagyobb eséllyel egyensúlyba fog kerülni.

A mindenségben kifejlődött élet a fenntartható fejlődésről, a sikeres együttváltozásról szól.
Az életnek éppen úgy nem kedvez a túl nagy rendezettség, az áramlási azonosság, mint a
rendezetlenség. Ha az áramlási szimmetria, a lendület egyenlőség megbomlik, neutralitás,
érzéketlenség a kis dolgok észlelésének a hiánya és összegződése miatt a rendezettséget
csökkentő, megszűntető átalakító nagy erejű impulzus alakul ki. A neutrális, de még, vagy már
alacsony energiaszintű lélek tárgyilagos és érzékeny az igazságtalanságokra, de kevésbé
szenvedélyes, és a rövid időre fellángoló érzelmei csak tiszavirág életűek.
Ha az impulzusban kialakuló saját perdületben, a töltöttségben csökken az élet szimmetriája,
forgási szimmetriahiány alakul ki, és az életbe szerveződő lélek túl bódulttá és érzelmi alapon
túlságosan szelektálóvá, velem, vagy ellenem gondolkodásúvá válik. Az ilyen érzelmi alapon
rendezett élet, a velem áramlókkal kivételezésekhez vezet, és miközben a nagyobb érzelmi
azonosságú szerveződéseket előnybe hozza, a nagyobb máságúakat hátrányos
megkülönböztetésbe taszítja. Bár a magas töltöttséggel járó élet rendkívül hullámzó,
szenvedélyes, de egyben szélsőséges is vagy gyűlölni vagy csak szeretni tud, ritkán objektív.
Az élet akkor a legegyenletesebb, akkor sokáig lineáris az evolúció, ha a szenvedélyesen
töltött élet a neutrális élethez kapcsolódva a forgási és a lendületszimmetria közelében tartja az
egyesülésükből keletkező utódok és a család kifelé megnyilvánuló életerdőjét. Ha az élet nem
nagyon tér el a rendezettségében a mindenki által a legelviselhetőbb, de nem a legkedvezőbb
állapottól, és e szimmetria közelében változva fejlődik, a két szélsőség közötti átlagos, vegyes
rendezettségben sikeresen fejlődhet. Ha az éppen kitáguló életterek, az éppen összehúzódó
életterekkel, ha a balra forgók, a jobbra forgó szerveződésekkel megfelelően keverednek, ha az
élettérben lévő nők és férfiak, valamint a megfelelő rendezettségben, a jó életminták alapján felnövő
fiatalok és öregek aránya éppen megfelelő, ha az érzelmi alapon és a tudati alapon fejlődők
egymást kiegészítő, és nem vetélkedő szerveződésekbe épülnek. Az életbe keveredés ilyenkor
az éppen megfelelő, sokáig lineáris evolúció folyhat, és nem nyúl a természet az élet
folyamatosságát megszakító kényszerű szaporodási megoldáshoz. A kialakult rendezettség
lebontásához és megújításához csak akkor nyúl a természet, ha ez a rendezettség szélsőségessé
válik és az a többségi életnek már nem megfelelő. A szaporodás idő és fejlődési veszteséggel
jár, ilyenkor visszaesik a fejlődés, bár a kaotikus állapot eltolódásával megfiatalodik a
szaporodásba kerülve visszafejlődő szerveződés.
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A Mindenségben kialakult egy általános rendezési elv, amely szerint csak akkor avatkozhat be a
változási folyamatokba egy magasabb energiaszintű szerveződés, ha a benne zajló folyamatok annyira
eltolódnak az életnek rossz irányába, hogy az már nem javul meg magától, ha az már veszélyezteti a
nagyobb energiaszint, a többség megmaradását. A beavatkozás feltétele, hogy a szimmetria
helyreállításában a keletkező nyereségnek, az élet szempontjából a jónak mindenkor fedeznie kell az
elkerülhetetlen veszteséget szenvedők hátrányát, kárát. Ez meghatározza a rendezési elv azon
feltételeit, hogy csak a valóban és helyrehozhatatlanul elromlott, a romlásban résztvevők által már nem
megjavítható állapotokat szabad megváltoztatni. A még fiatal de formálható életet nem szabad elvenni,
tanítani, alakítani kell, hogy az elvesztett, vagy még el nem ért szimmetriáját visszanyerje.

Az a törvény, amely a kisebbségek érdekében már túl sokakat korlátoz, nem jó, az az
evolúció, amely túl sokakat a kisebbség érdekében elnyom nem jó. Meg kell tudni
különböztetni a rosszat a jótól, a felbontandót a támogatandótól. Mindegy, hogy a privilegizált
kisebbséget miképpen hívják, Júdeistáknak, Zsidóknak, romáknak, bankároknak,
nagybefektetőknek vagy a világkereskedelem, a globalitás haszonélvezőinek, az érdekeikben
növelt különbségek már nem a többség érdekeit és együttélését segítik. Amikor a világ rendje,
a fejlődés trendje megfordul, és a kisebbség, a többségre annak az érdekével szemben kényszeríti
az akaratát, egyedüliként élvezi az együtt megtermelt élet előnyeit, szépségeit, az élet egészségét, akkor az
élet szimmetriája elveszik, a tudat túlságosan kikerül a jóérzés ellenőrzése alól. A fejlődés
rendje pedig az, hogy az érzés gondtalan szabadságát a tudat, a tudat szélsőségességét pedig az
érzés fékezi. Az életbe keveredés akkor megfelelő, ha e két hatás egymást fékező
erőszimmetriában marad.
Ha a bolygónk túlságosan bemerül egy hozzánk képest túlfejlett, a Nap, vagy egy másik
környezeti nagyobb energiaszintű szerveződés centrumához közelebbi élőrétegbe, a változás
felgyorsul és ezt a gyorsabban változó környezetet már nem jól viselő, de addig párba kötött
szerveződések felbomlanak, és a megfelelő keveredés hiányában a hidegfúziós szerveződések
visszahúzódnak a nekik megfelelőbb külsőbb élőrétegekbe. Ilyenkor a két nem, az eltérő
ideológia között elkülönülés és polarizáció kezdődik. Bár ilyenkor a fejlettebb környezet által
összenyomott szerveződésekben a változás felélénkül, amely időkéséssel sokszor
ellensúlyozza a külső nyomást, amely a szerveződési életteret, a nagyobb energiaszintű
életbuborékot kitágítva, csökkentve a térrészre jutó átlagos sűrűséget megnöveli a felhajtóerőt, annak
a belsejében elidegenedést, egymástól eltávolodást hoz létre. Ez a tágulás csökkenti a
fejlettebb élőrétegbe merészkedett nagyobb energiaszintű szerveződés sűrűségi eredőjét, és –
mint a vízben keletkező buborékot - a túlságosan megközelített nagyobb rendszer centrális
központjához képest annak a külső, kisebb változássűrűségű, kevésbé gyorsan fejlődő
élőrétegébe jutását segíti.
Az életben a tömeghez tartozó tehetetlenség miatt rendszeresen periodikus túlfejlődés alakul
ki. Amikor a térben bolyongó szerveződések, az átlagos fejlettségnek a legoptimálisabb
élőrétegen áthaladva túllendülnek, a szükségesnél fejlettebb élőrétegekbe kerülnek, amelytől
túl gyorssá válik a fejlődés, amelyet az életbe szerveződő lények erre még meg nem ért fele
nem jól visel. Hasonló a helyzet, amikor a bolygónk, az életterünk túlságosan kifelé, a múlt
felé eső élőrétegbe merül. Bár az itt otthonosabb angyal részecskék a saját környezetükben jól
érzik magukat, de a nagyobb változás sűrűséget és a nagyobb fejlettséget igénylő töltöttebb
társaiknak ez a környezet nehezen viselhető, számukra alulgerjesztett. Ha a szerveződési ősz
beköszöntével eltávoznak a falevelekből azokat zölden és frissen tartó könnyed lélek részecskék, a
levelek fejlettebb maradványai gyorsabb tempóra kapcsolnak, és a társaik hűtése, fékezése nélkül a
levelek lebarnulnak, elszáradnak. A hidegfúziós társak hűtése nélkül elégeti magát a melegfúziós élet,
és nedvességet elvesztve elszáradó levelek a talajrétegre hullnak, a nagyobb változássűrűségű
élőrétegbe kívánkoznak.
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Az olyan rendelkezések, az olyan élettörvények, amelyek már a tudati tehetetlenség miatt
születnek, nem segítik az együtt élők szerveződését, rendszerint csak egy szűk kisebbség
érdekét szolgálják. Ha az élet minősége, az élet egészsége annak a töredéke érdekében
eltolódik, az élet szépsége, értelme és célja elveszik. Ha a rendelkezésekkel elérhető javulás
eredője nem haladja meg az áldozat eredőjét, ha az elérhető többletből nem fedezhetők a kárt
szenvedők hátrányai, az élet egyensúlya sérül, az élet célja és értelme sérül.
Ha a többség érdekében történő beavatkozás már nemcsak a kisebbséget, hanem a többséget is
fékezi, ha a hatalmat megszerző kisebbség hatalmi pozíciójának a megtartása érdekében a
többség személyi szabadságát súlyosan korlátozni kell, akkor a demokráciát, az optimális
szabadságot a diktatúra veszélye fenyegeti. Mindegy, hogy a diktatúrát a centralizált hatalom,
vagy a többség proletárdiktatúrája hozza létre, ez mindenképpen az élők egy részének az
elnyomáshoz, és kevesebbek szabadság illúziójához vezet.
A pünkösdi királyság néven ismert folyamatra akkor kerül sor, amikor az élet rendje egy rövid
időre megfordul, amikor az életbe szerveződés előnyeit a többség helyett - a közösség
egyetértésével – átmenetileg valamely kisebbsége élvezi. Ha az egyéni érdek háttérbe szorítja
a sokaság érdekeit, és ennek az eltakarására a pünkösdi királysággal az egy időre lehetőséghez
juttatott kisebbségre mutogat, a tudatában korlátolt tömeg negatív érzéseit a látszathatalmat
élvező rétegre tereli. Ilyen szimmetria nélküli események szokták megelőzni az élet
szimmetriáját rendszerint helyreállító nagy háborúkat. Ilyen kisebbségekre mutogatással
kezdődött el az első és a második világháború. Előbb a Balkánon élő nemzetiségek, majd az
átmeneti előnybe került zsidó és cigány kisebbség lett a bűnbak, a romló életminőség ki és
megnevezett, bemutatott okozója. E rétegek azonban csak kinevezett pünkösdi királyok, akik
átmeneti látszat hatalmat kaphattak annak érdekében, hogy elvégezzék z állóvíz felkeverését, a
gerjesztés feladatát. A Homeopátia módszere az, amely a hasonlót a hasonlóval gyógyítja,
amikor a szervezet hosszas vajúdása, és az egyensúly billegése szándékos hatóanyaggal nem
elnyomja a megjelenő tüneteket, hanem helyette túlfeszíti a húrokat, hogy a tömeg a nyugtatott
békesség helyett ingadozásba és indulatba jöjjék. Ez bevált módszer a változás
kikényszerítésére, hogy az inaktív tömeg is állást foglaljon, és a már egyértelmű, el nem
takarható, a szőnyeg alá nem söpörhető rosszat megértve a jó oldalra álló többség
kikényszerítse a változást. A természet és az élet, nehezen tűri a patthelyzetet, a
határozatlanságot, cél nélkül nem tud áramlani, ezért a céltalanság, a határozatlanság csak
rövid ideig tarthat. A normális demokráciákban nem alakulhatna ki patt helyet, kormányzati
határozatlanság, ebben segít a Elnöki intézmény erre az esetre szóló 10% határozati
mandátummal megnövelt jogköre. Az elnöki intézmény, a lélek dönt, de nem ő cselekszik, a
végrehajtás a fiatalok, a kormány hatásköre. A megnövelt döntési jogkörrel felruházott Elnöki
Intézmény, a Lélek intézménye, az öregek tanácsa ilyenkor a merre tovább haladás kérdésben
megszűnteti a határozatlanságot. Ha a parlamentáris erők határozatlanná válnak, a Lélek
intézménye, - mint az esküdtek tanácsa - az öregek tanácsa határoz. Az intézmény nem
ismeretlen a jó demokráciákban, és a természet is e megoldásra alapul. Ha a merre tovább
fejlődésben az érzés és a tudat erőviszonya megoszlik, és határozatlanság alakul ki, ilyenkor a
gyenge Lélek részecske mutatja meg a helyes utat, és ez törvény, ezt a kisebbségben
maradóknak el kell fogadni. A gyenge energiaszintű, de a nagyon kis hatásokra is érzékeny
lélek mindig megérzi, hogy merre kisebb a tér nyomása, de valójában ő a jövő állapotában él,
és már előre lát, sokkal előrébb néz, mint az átlagos többség. Ez az oka, hogy az idős, már az
elhalás felé közeledő emberek szeme a messzeségbe réved, már nem a jelent, hanem a távoli
múltat, vagy a jövőt, az elmúlást látja.
Ma ismét nő a feszültség, és a féktelenek által szított liberalizáció. A világkereskedelem és a
tőkehatalom, a fordított világ valódi előnyét élvező szerveződések maguk, elé tartott pajzs
mögé bújva a kisebbségek látszathatalomra jutását, pünkösdi királyságát segítik.
Ha már olyan nagy a személyes szabadság bármilyen ok, akár az együttélés miatti korlátozása, hogy
az már senkinek sem előnyös, az élet, az addig lineáris áramlását, a teret és időt megújító, polarizált,
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nemlineáris, radiális áramlásra fordítja. A terünk öregszik, a tér és az idő átalakulása közeleg.
Ha az emberiség, azon belül a nemzetekbe és országokba szerveződött ember nem képes az
élet folyamatait a rendes kerékvágásba terelni, felettünk születik majd döntés! Az élet
megújulása elkerülhetetlenné válik. A civilizáció azonban ilyenkor a múltba esik vissza, és
Morffy törvényének megfelelően a még megfelelően működő állapotáig lebontódva egy
korábbi, még jó állapotából folytatódik. Ez azonban nem a XXI. Század felé, hanem visszafelé
mozdítja el az élet szekerét.
Dosztojevszkij: Az emberi lét titka...
Az emberi lét titka nem abban rejlik, hogy éljünk, hanem abban, hogy miért éljünk. Az ember, ha nincs
szilárd elképzelése arról, hogy miért éljen, nem hajlandó élni, és inkább elpusztítja magát, semhogy e
földön maradjon, még ha csupa kenyérrel rakják is körül…

A lineáris életben a statisztikai többség betartja az élet törvényeit, csak az elromlott hatásfokú
már rossz életbe szerveződötteket engedi elhalni, feláldozni a javulás oltárán. Az állatvilágban
csak a beteg és az elöregedett, az életre már, vagy még nem igazán alkalmas egyedeket ejtik el
a fogyasztók. A fáról akkor esnek le a falevelek, ha a levelekben lévő érzékeny lélek a
környezetváltozás miatt eltávozik, és a levelek besűrűsödve lélektelenné, elégethetővé,
pokolravalóvá válnak.
Közöd van hozzá !
Jézus, az utolsó vacsora előtt megmosta az egyik tanítványa lábát. Az értetlenkedő kérdésére, hogy ezt
miért tette, azt felelte, hogy ez személyes kapcsolat felvétele, amelytől kezdve az érintetteknek közük van
egymáshoz. Az érintettségnek nem kell közvetlen fizikai hatásban megnyilvánulnia, az szóban és
tettben, és a lélekben is megnyilvánulhat. A veled érzek, a támogatlak, a veled vagyok értelméből
közelíthető meg, amelyben Jézus is kinyilvánította az állandó jelenlétét, a szeretet életbe kapcsoló
jelenlétét. Ha érzelmileg, gondolatban vagy és a tudatban is érintetté válunk, attól kezdve
mindannyinknak közünk van egymáshoz, hisz valamennyien az Istenben élünk, és bennünk élnek az
Isten még ártatlan angyalai. Az hogy egy időre külön válunk, és az eltérő fejlettségünk miatt látszólag
elkülönülünk a nagy mindenségtől, nem jelenti azt, hogy teljesen függetlenekké váltunk. Változatlanul
közünk van az Istenhez, és közünk van egymáshoz, az együtt a mindenséget, a természet rendjét és
egészét is kialakító Isteni mivoltunkhoz.
Az Isten nemcsak bennem és benned, hanem együtt mindannyinkban él, mert mi csak a természettel
együtt, és nem nélküle vagyunk a mindenhatók.

Az influenza kialakulása:
Ismert, hogy sok ember, az idősebb korára elveszti a hallását, a szaglását, vagy a látását,
mások a hő, a szín és a szaglóérzékük csökkenéséről panaszkodhatnak. Az érzékelések
csökkenését a már nem teljes életlánc szervezetünkből történő elöregedése, kihalása
eredményezi, amelyben romlik az életpiramis állapota és együttműködése. Ha az elöregedő
életszintek szerveződései meggyengülnek és kihalnak, a szervezeten belül energiahullámok
indulnak el, a kieső táplálékláncszem hiánya miatt. Éhséghullám vonul át a szerveződésen,
amely azonban valamilyen gyengébb egyensúlyi, alacsonyabb szimmetria fokozat, állapot
körül beáll, egy új egyensúlyi eredőt vesz fel. Amíg a külső környezeti gerjesztés nem változik
meg lényegesen, a kialakult alacsony biodiverzitási szint nem okoz nagy életzavart, de ha az
élőrétegbe olyan energiaszintű lények települnek be, amelyek felett az őt féken tartó fogyasztó
a természeti eseményekben (öregedés) kihalt, az egyenletes együttfejődés helyett hegemónia és tartós
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egyensúlyzavar alakulhat ki. Ilyenkor az energiaáramlás az adott szinten torlódik, nem kerül
jól feladásra, a szervezet egésze helyett egy rész életének a védelmére fordítódik, a jövevény
gazdagszik. Ez viszont rontja a nagyobb egység, a szervezet egésze elosztást, megbontja a
belső egyenlőséget, a békés demokráciát. Ez negatív energiahullámot és elosztási zavart hajt
végig a szervezeten, amire az erősebben reagálva az immunrendszert mozgósítja, és
felszabadítva a tartalékokat, pozitív energiahullámmal válaszol. A nagyobb baj akkor
kezdődik, amikor a felszabadított tartalékot is lenyúlják, amely már kiterjedtebb ellátási
zavarhoz vezet, és a helyi addig lokális gyulladásból az egész szervezetre kiterjedő lázas
állapot alakul ki.
Ha a Nap körül keringő, és a nagyobb azonosságú külső, és a gyorsabban változó, fejlettebb belső életszféra
között ingázó Föld, a Naptól kifelé haladva átlépi az átlagos életfelület, a belső élőréteg határát,
a tavaszi napéjegyenlőségi határfelületet, egy kevésbé fejlett külső élőrétegbe kerül, amelyben fiatal,
energiára éhes, kis energiaszintű, szegény vidéki szerveződések változnak. A fejlődésre vágyó,
energiára éhes kis energiaszintű szerveződések között azonban feltörekvő tehetősebbek is
vannak, akik belépnek a kozmikus hajónk nekik életre megfelelő élőrétegébe, és azonnal
elárasztják a külsőbb légrétegeket és a bioszférát. Az ember a természetes belégzése során
nagy mennyiségű, szaporodásra kész, töltött fiatal szerveződést szippant be a tavaszi
levegővel, amely a légutakon át a tüdőbe és a véráramba is bekerül. Ha az egyének egy
részének kicsi a biodiverzitása, azaz az életterében élő tápláléklánc alsó szintje nem teljes, egy
két szerveződési szint hiányos, vagy hiányzik, az éhes behatolók következményét először nem
észlelik, mert a táplálékból bőség van, amely lehetővé teheti a megtelepedésüket. A jövevényt
megfékező konkurencia hiányában még jót tesznek a szervezettel, megritkítanak egy
fékezetlen réteget, átmenetileg javítják az egyensúlyt. A jövevények békés élettérbe értek,
amelyben nem kell nagy egzisztenciális harcot folytatni, ezért gyorsan el tudnak szaporodni,
és az általuk kialakuló energiahullám csak később indul el. A felszaporodó idegenek
hamarosan felélik a szabad tápláléklánc réteget, többet, mint szabad lenne, és áttérnek más
rétegek fogyasztására. Ez viszont már felkészületlenül éri az elaltatott, segítőket (a
báránybőrbe bújt farkasokat) esetleg behívó, vagy csak megtévedve a bárányok közé befogadó
szerveződés, amelyben a környezeti energiaszinteken egyre súlyosabb zavarok alakulnak ki.
Nem járnak ilyen jól azok az ember szintű szerveződések, akiknek teljes az életlánca, és
magas a belső biodiverzitása. Bennük valószínűen szinte azonnal magas reakció, indul el,
tüsszögni kezdenek, majd náthásak lesznek, elered az orruk, a saját és a jövevény flóra hirtelen
háborújában sok kis energiaszintű szerveződés elpusztul, elfolyósodik. Ez vezet az orr
nyálkahártya megvastagodásához, és a jellegzetes náthás orr kialakulásához. A támadásra
fogékonyabb emberek szinte azonnal megbetegszenek, megnő a belső változássűrűségük,
hőemelkedésük keletkezik és belázasodnak. A hőemelkedést és az otthoni terepet már jól
ismerő saját melegfúziós részecskék többsége, a jelentős környezetváltozást még éppen
elviseli, de a nagy érzékenységű és a hidegebb környezethez szokott jövevények többségének
ez már sok. Ilyenkor a jelentős környezet változásban sokan elpusztulnak, romlik a
szervezettségük, lebomlanak, visszamennek a saját életterükbe, de a sikeresebb túlélők
beházasodnak az emberek ellenállóbb analóg alszerveződéseinek a családjába. Mindig vannak
túlélők, akik már vegyes állapotú utódokat nemzettek, akik már nem tekinthetők ellenségnek,
ezért megtűrt kisebbségként befogadásra kerülnek maradhatnak.
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A diaszpóra és a szaporodás következménye
Az élet nemcsak az elveszett paradicsomot keresi, hanem azt a hazát, életközösséget, azt a
környezetet, amely a vele legnagyobb azonosságú, amelyben egykor az ősei és a leszármazott
rokonai éltek. Ha ez az élettér egyszer felbomlott, és mint együttváltozó szervezett közösség, a
szervezettség elhalt, az egymást ismerő, szerető és egymással nagy békességben élő, az adott
térben domináns, tehát jó élethelyzetben lévő, már a korábbi állapottól függőségben élők
felbomlanak. Ha az átalakuló élettér belsejében maradtak, akkor keveredniük, vegyülniük
kellett másokkal az életben maradás érdekében, tehát átépülve az utódaikba megváltoztak, és
részben másokká váltak. Az élettér ilyenkor egyre rosszabbá, egyre idegenebbé válik, a
fogyasztóból – fogyasztóba kerülve folyton alkalmazkodni kell az ottani közösségekben,
élettérben kialakult életáramlási szabályokhoz. A dominancia elmúlása, a saját élettér
elvesztése után hontalanná váló részecskéknek keservesebb lesz az élet, haza csak egy van, és az is
elveszett.

Másoknak paradicsom az a környezet, amelyben élnek, ők a dominánsok, akik sikeresek, és el
tudják terjeszteni az adott környezetben a genetikai információjukat, de egyidejűleg egy
élettérben, a határokon belül csak egyféle dominancia maradhat uralkodóban. Ha ennek az
egymással éppen sikeresen együttműködő közösségnek az élettér rendjét is meghatározó
szerepe, lehetősége csökken, az élettér átalakul, és mássá válik, az addigi határozott irányú
fejlődés, a paradicsom elvész. Az ilyen hont és azonossági közösséget vesztő szerveződések
egy idő után rendszerint emigrálnak, és elkezdik keresni a régi paradicsomot, vagy
életáramlásra indulnak saját életteret, hazát keresni, alapítani maguknak.
A Zsidók példája szemlélteti az élet lehetőségeit, a diaszpóra, a szél szárnyán szétszóródás
következményeit. Amikor az a kezdetben még kisebbségben lévő vírus, egy magas szén és
kátránytartalmú üstökösben utazva közösség beérkezett a Földre, valahol a Sínai hegy
környékén landolt. Miközben az eredeti genetikai információt tartalmazó tiszta ősi részecskék
szétszóródnak az utódterekben, a későbbi leszármazott mikrokozmoszokban, folyton arról
ábrándoznak, hogy egyszer egy közös területen ismét összegyűlnek, egyszer visszakapják a
régi dominanciát, az aranykort, az előző élettérben elveszett mennyországot. Ha a szétszóródó,
genetikai ágakra bomló részecskék egy életterületen és azonos időben ismét összegyűlnek,
valamelyik utódban ismét egyesülhetnek, és uralmuk alá hajthatják a környezetet, az uralt
életterületen ismét meghatározhatták a szerveződési szabályokat. A Föld nevű bolygóba
egyszer áttelepült és a bioszférán szétszóródó, Izrael nagy azonosságú közösségébe vágyó
részecskék kezdenek sikeresen összegyűlni a Sínai hegy és a sós Holt tenger környékén.
Valamikori fejlett tudatú őseik egy aranykorban lévő csillag felrobbanásakor elvesztve a
kialakult paradicsomot szétszóródtak a mindenségben, és a Föld felé irányt vevő beépülő
közösségeik pedig a Holt tenger és a Sínai hegy környékén landoltak. A Holt tenger területén
becsapódó már jelentősen differenciálódott csillaganyag központi tömege felnyomta a Sínai
hegyet, amelybe az azonos környezetből származó kevésbé fejlett, vegyes, magas Kálium,
Nátrium tartalmú (fejlettségű) részecskék landoltak, míg a nagyon magas szén és kátrány,
tartalmú, oxigén nélkül elégés helyett csak besűrűsödött szerves anyagot tartalmazó üstökös
maradvány kialakította a Holt tenger medencéjét, és az azóta iszappal is feltöltődött
kátránymocsarakat.
A Föld akkori légkörébe beérkező anyagnak a külső határfelületein jobban gerjesztett része a
különböző fejlettségű külső életszférákban elgázosodott és elpárolgott, párkapcsolatba lépett
és keveredett az itt lakókkal, de a legfejlettebb, legtöltöttebb, egymással legnagyobb
bonyolultságba épült (összefonódottabb, elmeszesedettebb) központi tömeg nagyobb része
egyben, és nagy azonosságban érte el azt a sűrűségi, fejlettségi közeghatárt, amely megfelelt
az akkori átlagos tömeg fejlettségének.
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A bioszféra jelenleg a Mengyelejev táblázat 3. periódusvégi P mezős fejlettségben van,
amelynél fejlettebb Kálium, Kalcium tartalmú anyagok határolják a szféra alsó rétegét. A
kisebb sűrűségű 2. periódusbeli anyagok és még neutrálisabb eredőjű, még főleg csak
fizikailag keveredő kovalens jellegű vegyületeik, a szén, széndioxid, szénmonoxid a Nitrogén, a
nitridek és az oxigén, a bioszféra kisebb sűrűségű légköri rétegeiben elkeveredtek a mélyebben
fekvő rétegekből kiáramló fejlettebb anyagokkal, és átlagos sűrűségűre válva a
szimmetriahatárt képező felszínen vegyültek egymással. A beérkező, vegyülő anyag jelentős
része az átlagosan azonos fejlettségű rétegekben maradt, de a meglévőnél magasabb átlagos
fejlettsége miatt hamarosan uralni kezdte a környezetet. Előbb beépült az akkor éppen
legfejlettebb lényekbe, majd szétterült az élőrétegben, Angliától a Mongol sztyeppékig, dél és
kelet Ázsia, India, Arábia és Európa környékén is szétszórta a genetikai információt szállító
magvait. A jövevények sokáig kisebbségben maradva gerjeszttették az akár már átlagos
fejlettségű felszín, hozzájuk képest csak kevésbé fejlett, a kialakuló hegemónia elleni féket,
ellensúlyt nehezen találó életét. A genetikai anyag egy elöregedett csillag, szupernova
eseményben utódszerveződéssé átalakult, ledobódott anyagából érkezett.
A becsapódáskor beérkező azonos fejlettségű, változássűrűségű részecskeanyag jelentős része
szétszóródott a bioszféra megközelítően azonos fejlettségű felszínén, de a nagyobb fejlettségű,
nagyobb változássűrűségű központi anyag valószínűen mélyen a bioszféra alatti fejlettebb
rétegekig is eljutott, és megtermékenyítette az akkor már a rendezettségben hiányos kaotikus
mélyebben fekvő rétegeket. Ez az anyag egy része megtalálható a Sínai hegy magas Kálium,
Kalcium és Nátrium, magnézium sók alakjában. A vendéganyag legfejlettebb ionos része
azonban az arany állapot különböző vegyületeiben érkezhetett be, és a nagyon magas Irídium
tartalmú Orme elemek monoatomos fejlettségi állapotában tudott maradni. Lásd az Orme elemek
és a Fehér arany por leírását. Ezek az Orme elemek Izraelben, és az Utah beli nagy sós tó
környékén találhatók a legnagyobb koncentrációban a föld Bioszférájában elérhető
közelségben.
Az akkori idők és a bioszférán kialakult átlagos fejlettséghez képest fejlettebb, gyorsabban
változó, reagáló anyag nemsokára szétszóródott a bioszférához környéki élőrétegekben, de
mivel a környezethez képest magas fejlettségű volt, ezért szénként, szilíciumként, káliumként
és más ásványi anyagokként hamar átvergődte magát a kevésbé fejlett élőrétegeken, és
leülepedett a vele megegyező átlagos fejlettségű, vele szimmetriát tartani képes rétegekre. A
fejlett anyag szétszóródott, de a földben kialakult keveredés, bontódás és helyszínváltoztató
képessége miatt újra eljutott a diaszpóráig, ismét elkezdett csomósodni, gazdagodni, tehetőssé
és a legfejlettebbé válva a felszínen összegyűlni. Az eredetileg máshonnan származó idegen
élet egyre nagyobb szervezettségbe épülve a bioszférai környezet meghatározójává, majd
diktálójává vált, és kezdte átvenni a hatalmat, az irányítást a felszínen, az élőrétegünkben.
Mint tudjuk a nagyobb azonosságú, egymással összetartó zsidóságba épült fejlett részecskék
egyre nagyobb energiaszintű szerveződései ma valóban meghatározó dominanciába kerültek a
Föld felszínén, és az egész világot behálózó szervezeteik uralják és már diktálják a fejlődési
irányokat, amely környezet így a számukra egyre kedvezőbbé válik. Márpedig e részecskék
nagyon fejlett, magas változássűrűségű csillagbelsőből származnak, ahol kevés az oxigénként
ismert lélek részecskék mennyisége, ezért a szén fejlettséget elérő anyag nem tudott
oxidálódni, magához való neutrális társat találni. Elképzelhető, hogy a világ nagy rendjében
most ez az ellenanyag fog beérkezni. Az élet szimmetriája elveszett, a túlfejletté vált, az életet
túlgyorsító zsidóság a fejlettebb, nagyobb változásűrűségü rétegekbe kívánkozik. A
szimmetria csak akkor állhat helyre, ha e túlfejlődött anyag, élet továbblép, vagy vele
megegyező fejlettségű de neutrálisabb eredőjű ellenanyaggal semlegesítésre kerül. Moetrius
véleménye szerint a túl centralista, az életet a melegfúziós irányba nagyon felgyorsító,
túlfejlesztő, kaotikussá tevő ősi zsidó részecskék túlerősödött dominanciáját kompenzálni
szükséges, ezért e réteget ellensúlyozni képes neutrális eredőjű ellenanyag, kalcium,
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Szkandium, Titán, Vanádium stb, azaz elektronban dús, az energiát jobban elosztani képes
neutrálisabb eredőjű férfias anyagok (fejlettebb csillagok szupernóvává válásában elárvuló anyagok)
életek beérkezése várható. A gondviselés periodikusan helyreállítja az élet szimmetriáját.
A környezetünkben a Nyilas galaxis a tejútrendszerrel való párosodása már több szupernova
kialakulását, csillaghalált eredményezett, amelyeknek a fejlett fogyasztói, és a határfelületen
keringő szegény de gyors, férfias neutronjai most szétszóródtak a környezetben, és hamarosan
igényes vendéget kaphatunk. Lásd a Kozmikus szörny született internetes anyagot a . oldalon.
A csillagrobbanásoknak, az elöregedett, túlfejlett vagy nagyon megosztódott szerveződések
elhalásának, felbomlásának azonban nincs vége. A nagy energiaszintű téresemény
láncreakciószerű szaporodási hullámot indított el a tejútrendszer fősíkján, ahol jelenleg
tartózkodik a Nappal együtt éppen erre áramló, és fogamzásra alkalmas állapotba került Gaia.
A Tejút szimmetriasíkján, az idősebb felmenői életbuborékok közötti keskeny
szimmetriasávban frissen fogant fekete lyukak, változásra éhes nagyfogyasztók is születtek,
amelyek a környezeti csillagokhoz képest többszörös sebességgel áramlanak, amely az éppen
szembe áramló csillagoknál akár nyolcszoros – százszoros egymás felé áramlási sebességet is elérhet.

E fiatal szerveződések elárvult kisebb, de velük együtt egy közös pont, egy közös vertex felé
áramló, azonos eseményben és azonos időben fogant testvérei, a régi ős más részecskéiként
sokkal nagyobb sebességgel, neutrális érzéketlenséggel száguldanak végig a tejút fő
szimmetriasíkján, megtermékenyítve, vegyülésre kényszerítve az éppen térben és időben
rosszkor rossz helyen tartózkodó, az útjukba kerülő bolygólányokat. (valószínűsíthető az is,
hogy a vendég a Galaxisunk szaporodási csakrájában lévő Nap irányából, Keletről, és a Nap
által megváltoztatott, módosított pályán fog érkezni, amelynek az észlelését nemcsak a fekete,
a környezeti energiát elnyelő, nem visszaverő állapota fogja megnehezíteni, hanem az is, hogy
a Nap takarásból és többször módosuló, többszörösen csavart pályán várható. Az is lehet, hogy
mandinerben érkezik, előbb valamelyik környezeti bolygóban, de valószínűbben a Napba
becsapódva nagyobb azonosságúra vegyül, és hatalmas napkitörés formájában már részben
gyors neutrínókra bomolva éri el a térségünket. Az anyagnak egy része már beérkezett, és a
csillagtéri nemiség hormonjai már felkészítették a szaporodásra a bolygónkat. A felgyorsuló
élet minden energiát az eseményre centralizálja.
Ha a szupernova robbanás, a galaxis fő síkján áthaladó csillagban úgy teljesedett ki, hogy a
központi szimmetriasík kétfelé osztotta a rajta áthaladó szerveződéseket, akkor a térátalakulás
forradalmi hullámának a térbe leggyorsabban kiterjedő fő szimmetriasíkja valószínűen
megegyező a Tejútrendszer, a galaxisunk fő szimmetriasíkjával. Ez esetben, mint az
atomrobbanás nyomáshulláma, egy kétdimenziós síkon szétáramló, kirepített neutrális
szerveződések áramlási fősíkja éppen egybeesik a galaxisunk és a Föld jelenlegi tartózkodási
helyével, a Naprendszer ekliptikájával, az időben és a térben éppen egybeeső síkjával. A
magas energiaszintű kölcsönhatás, a megtermékenyítés esélye tehát az éppen itt tartózkodó
Föld esetében nagyon nagy. Ráadásul az elől jövő nagy energiaszintű lelket, a Földön később
békét hozó fekete neutrális angyalt, az általa megmutatott utat sokkal töltöttebb, a pörgés miatt
valamivel lassabban áramló akár többszörösen töltött, nehezebben kiszámítható pályájú
testvéreik is követik, akik fejlettebbek, mint Gaia, és képesek kiszámítani az időben változó
Föld és a környezeti bolygók pályáját. E részecskék azonban megállapodásra, a
szimmetriavesztés ellensúlyozására és új honra, új társakra, szaporodásra vágynak. A
túlfejlődött réteget erősíthetik, de fékezhetik is, de a túlfogyasztást mindenképpen növelhetik
az új szerveződések.
Ha a nagyobb azonosságú külső rétegekből származó neutrálisabb eredőjű, együttváltozó
állapotú anyag érkezik, a fiatal savas részecskék és az elöregedett már lúgos, elektronhiányos
Gaia vegyüléséből sok só és víz, túlfejlett differenciált ionos kristályos anyag, és átlagosan
fejlett együttváltozó, magas szimmetriába kerülő folyadék állapotú anyag, élet keletkezhet. Ez
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esetben amorf anyag beérkezése és mellékhatásként özönvíz, a születés mellékterméke
várható. Nagy az esély, hogy az anyag a külső szférákban több darabra szétválva nemcsak a
szárazföld fejlett rétegeibe, hanem a tengerekbe csapódva érkezik, és ekkor akár a Földet
többszörösen megkerülő szökőárak kialakulása is várható.
A Vénuszt korábban megtermékenyítő esemény miatt a Vénusz légköre az áramlásban megosztódott. A
fele retográd balra forgóvá, a másik fele jobbra forgóvá és ellenkező töltésűvé vált. Jelenleg két
különböző irányba forgó ionszférával rendelkezik, amelyből a belsőben a Földhöz hasonlóan nagyobb
energiájú fejlettebb, energiában töltöttebb protonok, a külső szférában még nagyobb azonosságú, de
egyedenként kisebb energiaszintű, legalább azonos, vagy nagyobb tömegszámú, az előbbi réteggel
szimmetriát tartó elektron övezet található. A felcsapódó, elégő por miatt nagyon sűrűvé és ezért
nagyobb nyomásúvá váló légkör retográd forgását a beérkező vendég hozta létre, amely
megtermékenyítette a Vénuszt, akiben most az ionoszférák szimmetriasíkjában elkülönült
differenciálódásban egy fiatal hold utód fejlődik. A korabeli eseményben a környezetbe menekültek a
Vénuszt elhagyó szerveződések, amelyekből a Földre áttelepült egyedeiknek, közösségeknek
valószínűen sok közük van ahhoz, hogy az Amerikai kontinens őslakosai sokáig a Vénusz Nap körüli
keringésének, 225 földi napnak megfelelő, majd később már kettős naptár szerint számolták az idő
múlását.

A távolabbi szupernóvák térátalakulásán kívül a közelebbi környezetben található olyan
elöregedett csillagok átalakulására is lehet számítani, amelyek a Naphoz hasonlóan a
galaxisunk fő síkján keringve szexuális esemény izgalmára vágynak. Az ilyen viszonylag
közeli csillagokban bekövetkező fejlődés nagyobb energiaszintű energiahullámai néhány
évtized, évszázad alatt elérhetik a térségünket, és hírt hozhatnak a várható még nagyobb
energiaszintű, őket követő vendégek érkezéséről. Mivel a szaporodó nyilas galaxis nagy
eséllyel a Tejút szexuális központja, az ágyékcsakrája felé törekszik, nagy az esély, hogy e
területen áthaladó csillagok, nemi információi, az éppen itt tartózkodó, megérett Föld petesejt
megtermékenyítésére áhítoznak. A későbbi . oldalon, a .számú ábrán bemutatásra kerül a
Tejút, mint időben változó, változtatóképes energiával és önálló tudattal bíró emberszerű lény
alakja, és ezen alakon belül a nap és a Föld helyzete, amely az ágyékcsakra petefészke körül
helyezkedik el.
A Barnard féle Nyílcsillag viszonylag magas radiális sebességgel másodpercenként kb. 108
km/sec sebességgel közeledik a Naprendszerhez, a galaxis fősíkjával kicsi szöget bezárva, és a
sebessége folyamatosan növekszik, azaz a jövevény gyorsul. Legközelebb a Kr. Után kb.
10000 évvel érkezik hozzánk, amelykor 4 fényévnél is közelebb fog kerülni, és nagy eséllyel
nagyon felgyorsíthatja a változást a Naprendszerben és a Földön is. Ha a Nap és a Nyílcsillag
részecskéi párosodnak, a térségünket kérők hada lepi el, és ebbe a tumultusba érkeznek be a
környező hölgyekért versengő Nyilas Galaxis szexuálisan már felfűtött, fényesen lángoló
csillagai. Míg eddig a naprendszerben a közeli jelenlétével a meghatározó dominanciát kifejtő
α (Alfa) Centauri volt a legközelebbi csillag, amely szintén, de viszonylag lassan 25 km/sec
sebességgel közeledik felénk, és még mindig nő a befolyása, addig a következő pár
évezredben a közvetlen csillagtéri környezetben dominanciaváltás, és ez miatt a Földön is
pólusváltozás várható. Miként azt a csillag és a bolygó hölgyektől várni lehet, ha a régi
partnert már unják, valószínűen nagyobb érdeklődéssel fognak fordulni a több energiával és
sármosabb új jövevény, a gazdag Nyílcsillag felé. A Föld, Gaia is friss energiára és izgalomra
vágyik. A Naprendszerrel határos környezeti csillagok, analóg energiaszintű szerveződések
átlagos távolsága a Kentaur, alfa Centauri és a Toliman, 4,23 fényév, míg más távolodó
csillagok (vagy mi távolodunk a Nappal együtt tőlük) távolsága 7- 9 fényév, amelyek, ha
azonos energiaszintűek, a dominanciájuk az időben csökken. Az is valószínű, hogy ezek a
környezetben élő csillagok a Nap testvérei, amelyek a bolygókhoz hasonlóan miközben
keringenek az anyjuk körül periodikusan távolabb, és közelebb kerülnek egymáshoz. Ilyenkor
hol erősödik a befolyásuk, hol gyengül, de az is nagyon lényeges, hogy a szórási síkjukba, az
ekliptikájukba, vagy a déli pólusokon a nemesgázt kiáramoltató sugárzási kúpba kerülünk e.
Ezekbe az erősebb kölcsönhatási irányba kerülésünkkor, növekedni fog a változás, és a
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környezet átalakulása. Hamarosan bemutatásra kerül, hogy mi történik egy olyan
környezetben, amelyen más szerveződések, idegen csillagok haladnak át.
A környezeti változásnövekedés (esetleg egy erőszakosabb nagybácsi) nagyobb életnyomása
elől menekülő föld hamarosan átkerül a galaxis fő szimmetriafelületén, és ezen belül a
naprendszer (az anyai) védelembe húzódva átkerül a ekliptikáján is. Most ennek a történelmi
időnek vagyunk szemtanúi és egyben a makroevolúciót elviselni kényszerülő résztvevői. A
csillagszintű látogató közeledése átrendezheti a Naprendszer térségét, egyes bolygó
szerveződéseket előre, másokat visszafejlődésre kényszeríthet. Az eddig határozott befolyású
α Centauri, és a Földön is fejlett közösségekbe épült részecskéinek a dominanciája csökkenni
fog, a Gondviselés jóvoltából a már túlfejletteket megfékező, fogyasztani képes ellenhatás
érkezik. A Dávidcsillag domináns ideje lassan lejár, és a Föld, vele együtt a bioszféra is
nemsokára visszanyeri a szimmetriáját, de addig még sok az életet gerjesztő esemény történik.
Bár a nagy időtávlatokat meghatározó nagy energiaszintű csillagok befolyás változása csak
néhány százezer évente módosul, de a közelebb lévő, vagy távolabb, de nagyobb energiaszintű,
fejlettebb szerveződések, vagy utódaik módosító hatása sokkal sűrűbben is bekövetkezhet. A
Nap felmenői rétegekben bolyongása, a nagyévi keringése 25800 évente kétszer is jelentősen
megváltoztatja az erőviszonyokat, de a közeli nagyobb bolygók, a Földhöz viszonyított
közeledés, vagy távolodás periodikájában kisebb ritmusban erősítik a befolyásukat. A Vénusz,
a Mars, a Jupiter és a Föld a keringése közben periodikusan hol egymás közelébe ér, hol
eltávolodik egymástól, amikor és a fő szimmetriasíkok egymáson áthaladó metszéseikor
növekszik a kölcsönhatás, és a lokális dominancia módosul. Ezek a viszonylag lassú
változások minden esetben módosítják a környezeti erő és hatalmi viszonyokat, megváltoztatják
a földi fejlődést, a kialakult szimmetria és az együttfejlődés állapotát. A zsidóságot evolúciós
fejlettségi előnybe hozó befolyás megerősödése csak periodikus, valamelyik közeli, esetleg az
élőrétegünket kialakító valamelyik felmenő melegfúziós rendszer hatásának az időszakonként
felerősödő következménye. Amikor a hatásuk túlerősödik, a nappal együtt e térből eláramló
Föld eltávolodik a túl nagy életnyomással a Földi változást is túlgyorsító szerveződéstől, és
egy másik rendszerhez közelebb kerülve annak a felerősödő hatása ellensúlyozza, és a környezet
felé, kifelé a megnyugvás, a szerkezeti tél felé fejlődésre kényszeríti Gaiát. A két domináns
mező között haladó szerveződéseknek azonban mindig át kell kelni a fő szimmetriafelületen, a
senki földjén, az élet legnagyobb változássűrűségű határrétegein.
Az élet nagyobb változássűrűségű határfelületein lebomló és egymásba keveredő, vegyülő
életanyag a nyugalmasabb életszférákba, életcellákba átjutva tisztább, monoatomos
állapotokat vesz fel, ahol a vegyülés megosztottsága letisztul, és az élet egy időre békét köt
önmagával, és ismét a nagyobb azonosság felé fejlődik. A Mengyelejev táblázatban megismert
viszonylag tiszta atomi állapotok között kevert kovalens jellegű élet fejlődik, amely csak a
nagyobb szimmetriába rétegeződve éri el a kívülről tisztának, monoelemnek látszó rendezett
állapot lehetőségét.
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A fejlődés periodikája szimmetria és a szimmetriavesztés kialakulása:
A külső szimmetriavesztés a környezetben bekövetkező erőviszony változás következménye,
amikor a fiatal szerveződés áthalad egy nála sokkal nagyobb rendszer szimmetriafelületén. Ez
nemcsak sík, hanem a térben görbült sík lehet. A fejlődést mindenképpen a háromdimenziós
térrész, a nagyobb bonyolultságú fejlettebb térnek a sokkal idősebb szerveződés
kétdimenziósnak számítható határfelületén, élőrétegén áthaladása kelti.
. ábra: Az életáramlás, a szerveződések környezetben bolyongása:
Lamináris áramlás és együttfejlődés
Nemi töltöttség és
rétegekbe
differenciálódás
Lamináris ellenkező irányú életáramlás

Lamináris áramlás

Lamináris áramlás

Keveredés és a vegyülés periodikus
váltakozása:
A határfelületekre, a szimmetriafelületekre
érve mindig megosztottság és
határozatlanság, rendszer, vagy és
nemiségváltás, a forgásban és a töltöttségben,
a neutralitásban változás alakul ki. A
bolyongás a határfelületeken áramló
részecskék eltérítő, fejlődés irányt mutató
hatása, amikor a legkisebb életnyomású
térrész felé vezető lamináris irányú
együttfejlődésre alkalmas útmutatókat a
közös szerveződésbe épült többiek követik. A
potenciálvölgyekbe érve erős töltöttség,
forgás és tisztább, nagyobb azonosságú
élőrétegekbe rendeződés alakul ki.

A belső szimmetriavesztés olyan esemény, amikor a szaporodásba, impulzusba kerülő
szerveződések belső állapota a keveredés és a megosztottság, és a nagyobb azonosság
periódusai között változik. Ezt azonban nem a külső körülmények, az élettér változása, hanem
abból a szervezetbe kerülő belső változások okozzák. Míg az előbbi differenciálódást az
energiaszintben és fejlettségben sokkal nagyobb, eltérőbb, idősebb szerveződések, a múltban
született felmenők keltik, az utóbbiakat hasonló fejlettségű, de a szerveződéshez közel lévő
analóg szerveződések gyakorlatilag jelen idejű kölcsönhatásai okozzák.
. ábra A nemi töltéssel elkülönült szerveződések párosodása, a kovalens, vegyes, majd az
ionos réteges szerkezet kialakulása.
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Egymás felé áramló élőrétegekbe differenciált szerveződések nagyobb energiaszintű közös egyesülése

Már differenciálódott kristályos, ionos és Az egymásba vegyülő kovalens,
egy haploid egyed diploidba épül
kevert vegyes szerkezet kialakulása

Nagyobb energiaszintű
réteges, ionos
szerkezet alakul ki

A mezők egyesülésében keletkező energia megtakarítás egy része a jövő fejlesztésére fordíttatik,
utód élettér építésére elkülönítődik. A mezőkben felhalmozott energia a tartalék képzés a mást
akarók elkülönítését, a már túl nagy keveredés, életverseny csökkentését és a túlélést is lehetővé
teszi. A külső és a belső rétegekből radiális áramlás lamináris irnyúvá válik.
A diploidba vegyülés keveredő állapotának az elmúlása nagyobb
energiaszintű, réteges, monoatomos haploid állapotot, nagyobb
rendbe rendezett, megfelelően rétegeződött, egymástól vegyes
kovalens, kevert határfelületekkel elválasztott ionos élőrétegeket,
kristályos állapotokat alakít ki. Az újabb vegyülés, keveredés ismét
kovalens, kevert állapotokat alakít ki, amely később ismét nagyobb
azonosságú élőrétegekbe szerveződik. Ez az élet periodikája.

A kölcsönhatások harmadik, lokálisan legerősebb szintjét azok a mikrokozmoszban belül, az
élet jövőjében fejlődő, sokkal kisebb részecskék, szerveződések okozzák, amelyek bekerültek
a közös élettérbe, és a kicsi energiaszintjük, hatótávolságuk ellenére, nagyon közel vannak a
szintén belül élő többiekhez, ezért alacsony energiaszinten is képesek nagy változásokat
kelteni, a szerveződés jövőjét folyamatosan módosítani. Ezek a részecskék a sejtszintű, és ez
alatti életet képviselik, amelyek a múlt és a jelen változásaiból a jövőbeni állapotokat
fejlesztik. Az atomok, az elektronok és a nanoméretű lélek részecskék azonban csak lokálisan
képesek megváltoztatni a jövőt, de nagyon sokan vannak, és folyamatosan hatnak ezért nem
lebecsülendő az életre kifejtett hatásaik. A mikrokozmosz azért tud a makrokozmosz nagy
energiaszintű távoli mezőivel hatásegyensúlyban maradni, mert nagyon sok pici hatással és
egymással nagyobb azonossággal folyamatosan jelen vannak, és koncentrálni tudják a
hatásukat az éppen aktuális támadás ellen. Az aurákban keringő neutrálisabb szerveződések
átérnek más szerveződések hasonló felületeibe, másrészt a belső erőviszonyokat is folyton
változtatják. A belső részecskék keveredése, cserélődése hasonló analóg folyamatban történik,
de amíg a nagyobb szintűek lineáris keveredésben fejlődnek, addig a bennük élő, időben
változó, és változtatóképességgel rendelkező kicsi részecskék hidegháborúban élethalálharcot
vívnak, de ezzel egyidejűleg élnek, szeretnek és szaporodnak egymással. A belső
erőviszonyok változásai a belső órák percenésit határozzák meg, léptetik a rendszeridőt, rossz
vagy jó érzéseket keltenek, éppen attól függően, hogy a szerveződésben milyen rendszer
működik, mit tart jónak, követendőnek, vagy rossznak, elkerülendőnek. A belső erőviszonyok
változása azonban nem független a külső tér nagyobb energiaszintű szereplőinek az
állapotától, helyzetétől és változásától. A belső részecskék sokasága más mezőkből származik,
és a belső arányok változása híven tükrözi a külső élettérben a környező makrokozmoszban
kialakult nagyobb energiaszintű erőviszonyokat. A belső életet részben a távoli nagy
energiaszintű mezők támogatják energiával. A mezőbe települt nagy azonosságú képviselőik
az érdekeiket képviselik. A tér szereplői kölcsönösen ellenőrzik egymást, és az utolsó nagy
békekötés, az élet szerződésének a betartását. Ha a makrokozmoszban meggyengül egy
nagyobb energiaszintű befolyásos szerveződés, ezzel csökken a kihelyezett részecskéinek
küldött energiának az utánpótlása, és a képviseleten keresztül a helyi életre ható befolyása.
Ilyenkor a lokális erőviszonyok is megváltoznak, az egymásnak feszülő határfelületek
eltolódnak, eltorzulnak, földrengések, tektonikai mozgások, velük cunamik, a lokális
arányokat is megváltoztató eltérő áramlások alakulnak ki. Ha összeomlik egy távoli csillag, a
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helyi képviselete is elveszti a befolyását, és a mikrokozmosz lokális terében is analóg
térátrendeződés, erőviszony átrendeződés alakul ki. Ilyenkor nem szűnik meg a tér
szereplőinek az élete, csak megváltozik a szereplők egymáshoz viszonyított dominanciája. A
részecskék, ha nem lehetetlenítették el magukat, a korábbi térrészben helyükön maradnak, de
ettől kezdve a felhalmozott tartalékaikra, ilyen hiányában a saját erejükre vagy másokra
szorulnak. Ilyenkor el a hazátlanná váló és menedéket és honosítást kérő idegeneknek kell
fogadniuk a hazává váló környezet korábbi sajáttól eltérő szabályait, és az önállóvá váló, őt
befogadó szerveződés saját életének a védelmére meghozott együttműködési szabályait. Ha a
külső térben megváltozik a kialakult erőállapotok szimmetriája, akkor a belső terekben is
átrendeződés, szimmetria helyreállás következik be.
Ha a mikrokozmoszokban,
. ábra

Anyai genetikai átörökítő
részecskék és utódaik, az
anyai felmenőkkel

Apai genetikai
információs
szerveződések az
apai felmenőkkel

a szerveződések
határfelületeinek a
fókuszpontjaiban kialakult
állapotok, arányok a
nagyobb energiaszintű tér
lokális érdekérvényesítési
arányait is tükrözik, akkor
utazási, csábítási
reklámnak is tekinthető a
kihelyezettek állapota,
fejlettsége,
reprezentációja, csillogása,
amely hirdeti, hogy mi
fejlettek vagyunk, nálunk
kicsi az életnyomás, jó az
élet, szép a táj, jöjjenek,
utazzanak hozzánk, de
hozzanak sok energiát.

Az ember szerveiben, sejtjeiben stb. éppen úgy elkülönülnek az anyai és az apai, azokon belül a túlélő
apai nagyanyai és apai nagyapai, valamint az anyai nagyanyai és nagyapai felmenői rendszer
leszármazottai, mint a makrokozmosz nagyobb energiaszintjein.

A szervezet szaporodásakor, az eltérő elképzeléssel rendelkező alszerveződések, az utódban
egyesülő elődök és leszármazóik nem támogatják a szerintük rossz irányba fejlődő felnőtt
utódot, és elhagyva új szerveződést, új életteret alapítanak. Valószínűen ez az oka, hogy a
genetikai anyag csak fele kromoszómával rendelkezik, azaz főleg az elnyomottak, a receszív
állapotban lévő elődök költöznek el, akik nem jól viselik a másik elődágban kialakult
hegemóniát. Ha az elköltözött térből az eltérő irányba áramló ellenzék, Pl. ország szakadáskor
eltávozik, nagyobb azonosság és nagyobb egyetértés alakul ki, amely kevésbé zavarja a
választott fejlődést, amely ezután már nagyobb lendülettel, vagy perdülettel,
akadálytalanabbul, és főleg zavartalanabbul fejlődhet a kiválasztott irányba.
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Az egyensúly szerepe az élet szabályozásában:
Az élet az egyensúlyról szól. A térben és időben fejletté váló összetett szerveződés bármilyen
bonyolulttá fejlődik, csak az egyensúly közelében maradhat csak fenn. Az nem szükséges,
hogy teljesen azonos dimenziók között alakuljék ki az egyensúly, a lényeg, hogy az egymást
kiegészítő együttváltozók mindig hatásegyensúlyban maradjanak. Ha az egyik szerveződés
erre változik, akkor a másiknak arra kel, hogy az eredő egyensúly megmaradjon. Ha a
genetikai anyag egyik fele, az utódban módosuló eredő az egyik irányba elfejlődik, akkor az
azonos rendszerben lévő másik ágaknak az ellenkező irányba kell fejlődni. A
tulajdonváltozásokhoz, és a minőség változásokhoz hasonlóan a fizikai és a kémiai
együttváltozók, a hő és a nyomásváltozásban megjelenő együttváltozók is kiegyenlíthetik az
állapot változásokat. A lendület ellen hatékony lehet a nyomás, a hideg ellen a hő, a lúgos
elöregedés ellen a savas fiatalság, a mágneses töltést eredményező iránnyal rendelkező
kvantumszintű áramlás egyensúlyát az ellenkező irányú azonos áramlás biztosítja. A
hatásegyensúly nem konkrét stabil érték, hanem ilyen érték körül kiszámíthatóan változó
eredő, az átlag ingadozása, amely az élet időben és térben változó összetettségéhez vezet.
A nyomás egyensúlya az ellennyomás, az érzés egyensúlya az ellenérzés. A hatás egyensúlyát
pedig az azonos értékű ellenhatás biztosítja. A lendületszimmetria hiánya a kisebb érték felé
mutató irányeredővel rendelkező áramlást eredményez. A lendülettel a térben áramló
részecskék nem teljesen (támadás) pontos találkozása leperdüléshez, megperdüléshez, és töltés
(forgás, saját perdület) kialakulásához vezet. A forgással elvesző szimmetriát az ellenkező
irányú forgással rendelkező, azonos fejlettségű szerveződés képes csak kompenzálni.
Miként a fiatalság egyensúlyát az öregség, a türelmetlenség egyensúlyát a megfontolt
nyugodtság adja, a férfi egyensúlyát az őt a tulajdonsági eredőiben kiegészítő Nő biztosítja.
Az egyedi tudás ellenpólusa az összetett tudás, a szakosodott egyedi precizitásé, a részletekben
pontosságé az összetett bölcsesség, a mindenség működésének a megértése. Ha valamelyik
tulajdonság az egyensúlyban lévő párjával a szimmetriától eltolódik, az élet mechanizmusa
meggyengül, és az ellenerő, fékezés nélkül maradt másik tulajdonság megerősödik. Ilyenkor
az addig neutrális eredőjű tér minősége, állapota megváltozik, és ha valamiből máshol többlet,
akkor helyi hiány alakul ki, amely miatt az adott egyensúlyi eredő eltolódik, a szimmetria és
egyensúly hiánya felerősödik.
A természetben bármely lendület, haladás vagy elrugaszkodás, változás csak szimmetriában
történhet, csak akkor alakulhat ki, ha valamiről, egy közegről, anyagról vagy élő
szervezetekről, korábban kialakult állapotról elrugaszkodunk. Az elrugaszkodással kapott
lendület mindig szimmetriában áll az elrugaszkodó felületnek, anyagnak, szerveződésnek
átadott ellenkező hatásirányú erővel, hatással. Az elvont energia minősége mindig
szimmetriában áll a máshol ezzel többletbe és fölénybe került energiával. (változással).
Az idő egy puffer tényező, egy dzsoli, amely a megváltozott szimmetria helyreállásáig az
érintett térrészben minőségváltozást eredményez. A teljesen nyugodt tér esetén az alapállapot
egy idő után visszaállna, de egy folyamatosan változó, az időben is hullámzó térben kialakuló
eltérést más terekben kialakuló eltérés nem engedi megnyugodni. A gerjesztés körkörös, és
szabályozott, a tudattal és az érzéssel is befolyásolt.
Miközben az elveszett téregyensúly igyekszik visszanyerni az eredendő szimmetriáját, a
tömeg és a lendület tehetetlensége, a nem jól értesült tudat tehetetlensége miatt mindig túllő a
célon, nem tud idejében fékezni. A célon túllendülő élet ezután már nem fékezi a változást,
hanem gerjeszti, generálja, fenntartja az általa is eltérővé tett, átalakított különbséget.
A balra forgó női szerveződéseket a jobbra forgó férfias szerveződések fékezik, amely viszont
fékezést eredményez a töltöttségben, de az átadott hatóanyag miatt a másik fél egy idő után, ha
nő volt, férfiasabb eredőjűvé válik, ha férfi volt elnőiesedik. A bolygónkon nőiesednek a
halak, ezek szerint a talaj alatti rétegvizek, és lehet hogy mi is a melegfúzió felé fejlődünk.
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Az egymáshoz képest ellenkező forgási (töltési) eredővel rendelkező férfi és a nő
egyensúlya:
Ha egy részecske, szerveződést impulzus, nem a tömegközépponton áthaladó részecske találat
ér, akkor a korábbi a neutrális állapota megváltozik. Ez akkor is változást szenved, ha a
tömegközépponton megy át a hozzámérhető részecske, vagy neutron csoport, de ez esetben a
balra forgó és a jobbra forgó részecskék aránya nem változik, ezért éppen annyi részecske lesz
balra forgó nő, mint amennyi jobbra forgó férfiassá válik. Ha elhalad a teret megosztó és a
párra osztódott közösség érzelmeit is felkorbácsolód, felszító neutron, akkor a szerelem
felerősödik, és a neutrális állapot némi szaporodást eredményezve visszaáll. A térrész, az
életcella megnyugszik, és a környezetre tett hatásában ismét neutrálissá, azt nem gerjesztővé
válik. Más azonban az eredmény, ha a korábbi életcellát, térrészt nem pontosan a
tömegfelezőn áthaladó neutroncsoport osztja meg. Ez esetben a nemek aránya megváltozik, de
a kisebb nembeli csoport erősebben töltötté válik, Ekkor nemcsak a lokális nemek aránya
tolódik el, hanem amennyivel nő a kisebbség töltése, annyival több részecske válik töltötté az
áthaladó neutron csoportból, azaz a nemek és a perdületek, a nembeli töltések aránya helyreáll.
A kisebb energiaszintű neutronok száma csökken, de a nagyobb energiaszintűeké nő, ezért a
téregyensúly lényegében nem változik, csak a kisebb energiaszintű neutronok nagyobb
energiaszintre fejlődnek, változnak. Ha a nagyobb energiaszintű esemény nem teljes
egyensúllyal végződik, akkor a pár nemi és hormonális egyensúlyából hiányzó rész, vagy
többlet egy utód szerveződésben elkülönül. Ha a férfi és a nő fiú gyermeket nemz, akkor
bennük az addigi eredő nőiesebbé válik, vagy egyidejűleg egy kislány is megfogan, de lehet
hogy a szülői szerveződésben marad és csak később születik meg.

Az ionos anyag és a kovalens anyag egyensúlya:
Az anyag és az élet rendezettsége egy entrópiaként ismert folyamatban elvileg elromlik, de
valójában csak a rendezettség változik. Ha egy nemlineáris eseményben feldobódik a térbe az
anyag, a leülepedéskor tisztább és kevertebb rétegekbe ülepedik, azaz réteges, ionos
rendezettségbe épül. Ilyenkor a tisztább, nagyobb azonosságú rétegek között, kevertebb
vegyes rétegek alakulnak ki, amelyek átmenetet képeznek az eltérő fejlettségű, eltérő
gazdagságú, eltérő tudati rendezettségű anyagok között. A téresemény hosszú időre relatív jó
egyensúlyi állapotot alakít ki, amelyben a nagyobb azonosságra került réteg megnyugszik,
azonos irányba azonos cél felé törekszik, és ha egyenlő a tömegsűrűsége, a fejlettsége, azonos
szintekre ülepszik le. A leülepedő nagyobb azonosságú anyagok azonban mindig olyan vegyes
szerkezetű, időben gyorsabban változó anyagrétegekre rakódnak, amelyek elválasztják
egymástól a tiszta rétegeket, és az időben gyorsabb változással hatásegyensúlyt tudnak állítani
az azonosság közös törekvésének. A vegyes állapotú rétegekbe, életcellákba szerveződve
együttváltozó kovalens anyag azonban ionhatárokkal körbezárt, amely vezetőképes
ionhatárokat alkotnak a vegyes szerveződések körül. A tér szemcsézettsége, a lokálisan eltérő
térrészek kialakulása a kiterjedéssel és háromdimenziós térfogattal is rendelkező, és nem
pontszerű térrészek, a kaotikusan összeomló nagyobb tércellák átalakulásakor következik be.
A pontszerű térrészből nem tudna azonos irányba és közös célba átszerveződni, átáramolni az
anyag, az csak szélességgel és mélységgel is rendelkező térből tud egymást keresztezve egy
közös pontban időfolyamatot, térátalakulási eseménysort létrehozva összegyűlni. Lásd a .
oldalon a . ábrát.
A tér szemcséződése, a nagyobb azonosságú kevésbé változó térrészek, és az időben
gyorsabban változó, nagyobb sűrűségű térrészek kialakulása szükségszerű, ez nemcsak az
áramlási interferencia, hanem a fejlettségi interferencia, az információs interferencia
következménye.
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Az erő és a hatékonyság egyensúlya:
A melegfúziós szerveződésekbe egyre több energia áramlik, amely elsősorban a látványos
adásnak köszönhető. Ha az átlagos térben valaki adakozni kezd, akkor egyrészt kisebb lesz a
lokális élettér nyomása, de ez miatt a nagyobb nyomású környezetből feléje fog áramlani az
Isteni energia. Nem véletlen, hogy a szeretetet hirdető Isten az adakozásra szólította a híveit, a
látványosan, jókor jó helyen adott ajándék, gesztus mindig meghálálja magát. Mivel az élet a
tömeg tehetetlensége miatt nem tud a kapott dologgal éppen azonos mennyiségben visszaadni,
ezért igazságra törekedve az eredőjében mindig többet ad, mint amennyit kapott. Valószínűen
ez az a legkisebb feszültséget kiváltó hatás, amely képes a nagy helyi feszültségeket is
szétoszlatni, és a távoli csillagokban kialakuló nagy életnyomásból helyben profitot termelni.
Ezt akár a térenergia kicsatolásának is tekinthetjük, de ez nem erőszakkal elvett, hanem az
adás miatt busásabban visszakapott energiatöbbletet, szeretet többletet, elkötelezettséget, a
közöd van hozzá érzését generálja. Az adásra serkentés az adó személynek lehetőséget ad a
fontossága és a jósága elismerésére, arra a legnagyobb hajtóerőre, amely az élet szálait
mozgatja.
A melegfúziós szerveződések tehát látszólag adnak, ezért bennük kicsi életnyomás alakul ki,
amely azután feltelik, sőt túltelik,és ezzel szerveződési nyarat, gazdagságot és jólétet, majd túl
nagy feszültséget hoz létre. Ez akkor alakul ki, ha a kapott Isteni energiát, mások jó
szándékkal adott szeretetét energiáját nem adjuk tovább, és a szeretet energia egyenletes
áramlása valahol (a gazdagabbaknál, a harácsolóknál) torlódni kezd.
Az energiában és változtatóképes szerveződések elkezdenek költekezni, egyre kevésbé
értékelik a náluk feltorlódott energiát, amely miatt az energiatermelő hatásfokuk romlik, a kis
nyomású élettér egyre nagyobb nyomásúvá és taszítóvá válik. Az elszegényedő, és az
életnyomásban lecsökkenő életlencsék, cellák azonban ettől kezdve egyre jobban
meggondolják, hogy mire és mennyit adnak ki, mérlegelővé és gondolkodóvá válnak, azaz a
szegénység fejleszti a tudatot, a személyi hatékonyságot, a találékonyságot, a hatékonyságra
serkentő tudatot. Ez nagyobb tudást, több életbölcsességet hoz létre az energiában
leszegényedő, depresszióssá váló térrészekben, életcellákban, amely a kicsi energiaszint
ellenére, a tömeggel és a közös lendülettel növelve már elegendő ellenerőt, ellenhatást képes
állítani a melegfúziós kevesek nagyobb furfangjával és perdületi energiájával, a nagyobb
kapcsolatteremtő képességgel. A környezet rendjét, szabályait megtartók mindig többen
vannak, és az eredőjükben, he nem osztódnak meg, ha jobban szervezettek, mindig
hatékonyabbak, több energiát, különbséget képesek létrehozni. Ez a többlet azonban sokszor
átmegy azokhoz, akik csak kivárnak, akik megosztják a közösségeket, akik látványosan
adakoznak annak érdekében, hogy nagyobb forgalom menjen át rajtuk. A sokból le lehet
csípni egy kicsit, a közösből lehet másoknak adni, hogy ezután már a sajátként elfogadható
viszontadás növelje az egyéni lehetőségeket, és a Kovács János által megtermelt, a közösbe
beadott értékből így lesz Király Jakabnak nagyobb háza, sportautója, Mercédesze. Az erő a
töltöttebbek, a kapcsolatokat sikeresebben építők kezébe vándorol, de ez csak akkor ér
valamit, ha van hozzá elég szegény és lendületes, hatékony szerveződés, aki a neki juttatott
anyagi erőből, a kölcsönzőnek még nagyobb különbséget, még nagyobb erőt kovácsol.
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A melegfúziós szétáradás és a hidegfúziós összehúzódás egyensúlya.
Amikor a teret szétválasztó, a túl kényelmes állapotba megnyugvó életet megosztó neutronok
áthaladása eltérő irányba forgásba hozva torriod állapotot alakít ki, és eltérően töltötté teszi a
szétválasztott térrész szerveződés egymással szemben áramló, de különböző neművé váló
részeit, kerületi irányú, majd örvényes forgás, aktívabb életáramlás alakul ki. Amikor a
nemlineáris változás csökken, a megbolygatott térrész regenerálódik, igyekszik új egyensúlyba
kerülni. Az elválasztott és ismét egyesülni akaró térrészek között megindul az áramlás, az
anyag és életcsere, és a keveredő lamináris áramlás, részben radiális irányú belső
anyagcserévé fejlődik. Amikor a kevert állapot leülepedik, és újra nagyobb azonosságú, de a
lamináris irányában egymástól eltérő irányba áramló réteges szerkezet alakul ki, az élet
gyorsabban fejlődő belső, és lassabban fejlődő külső rétegekre bomlik. Az anyag és életcsere a
két eltérően fejlődő réteg között sohasem szűnik meg, ott mindig vegyes kovalens állapot
alakul ki, amelyben az anyagcsere hol sikeresebb, és ekkor a vegyes réteg kiterjed, hol
elszigeteltebb, és ekkor a határok megerősödések közben a homogén eltérés megerősödik.
A tér és azon belül az életcellák sokféle állapotban lehetnek, a kitágulás energiadús
állapotában, és az elszegényedés, az elöregedés, az összehúzódás Tél-apó állapotában is. Ha a
szerveződések a melegfúziós kitágulás nőies teltségébe fúvódnak, a kiáramló, emigráló
részecske energia miatt a belső tér üresebbé, a nyomás kisebbé válik, amely miatt a jó
szándékú férfias angyalok csoportjai behatolnak a már kisebb életnyomású, lehűlt, vagy
elveszett aurájú nőies szerveződésekbe, a lendületükkel és a változtató képességükkel
termékennyé téve a nagyra felfúvódott kerekded nőt. Amikor a férfias szerveződéseket
elhagyják a hideget kedvelő neutronjaik, bennük a nyomás kisebbé válik, megnyugszanak,
átmeneti lehűlés és szerveződési tél, melegfúziós energia és változás hiány alakul ki,
amelykésőbb kiegyenlítődik. A két nemileg eltérően töltött szerveződés valójában csak fiatal és
nagyon idős korban van a környezettel egyensúlyban, amikor még nem, vagy már nincs nemi
tevékenység, amikor a nemi energiákat már nem pocsékolják gerjesztésre, egymásra, hanem
az utódok nevelésére, a rendezettség növelésére fordítják. Amikor a differenciálódásban a
felmenői nemi hormonok, a feles örökítő anyagokba elkülönülnek, a korábban genetikailag
kevertebb, és ezért magasabb belső egyensúlyban lévő, de már határozatlanabb szerveződések
megtisztulnak a túl nagy másságtól, de ennek az ára a szimmetria eltolódása, a perdületi
függőség, vagy az áramlási függőség kialakulása, amelyet az egyensúlyt vesztő szerveződés
egy rövidesen megkötött új kapcsolattal kompenzálhat. A kiáradó férfias energiának nőre, női
nemi hormonokra, illóanyagokra, ferromonokra van szüksége, hogy a túl nagy lendületét
kompenzálhassa, és visszanyerje az életszimmetriáját. Hasonlóan a női szerveződéseknek is, a
szédülést megfékező, vagy a belső keringést megnövelő neutrálisabb hatásra van szükségük,
hogy visszanyerjék a belső egyensúlyukat, hogy növelve a töltést, az együtt élő tömeget
fokozhassák. A jó férfi által jól karbantartott nő azonnal kivirul, más férfiak szemében
kívánatossá válik, szinte kiabál róla, hogy magasabb egyensúlyi eredőbe jutott. Ha a
hidegfúziós kiáramlás, átáramlás, a melegfúziós szétáramlással egyensúlyba kerül, a közös tér,
a család magasabb szimmetria fokozatra, sikeresebben együttműködő, hatékonyabb családba
épülhet. A nemek egyensúlyában, a mikrokozmoszokban periodikus megszokottság és
kiegyenlítődés, majd dominancia csere, és ismét nagyobb keveredés, új vegyülés alakul ki. Ez
egy idő után ismét megszokottsághoz, érzelemhiányos, (közömbös értelemben) neutrális
állapothoz vezet, amely újabb elkülönülést okoz, de a távolság és az elszigeteltség mindig újra
kiváltja a nemi kapcsolat igényét, a melegfúziós szétáradás, és a hidegfúziós befogadás, majd
a kölcsön kapott energia bármely állapotának és az örökítő anyagok visszaadásának a
kényszerét.
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Az öreg és a fiatal egyensúlya:
Ha az élet túlszaporodik, akkor az eltartandó fiatalok aránya az eltartókhoz képest
megnövekszik. Ez a szokásosnál nagyobb terhet rak az eltartó képes középrétegre, amelynek
nemcsak magát, és az öregeket, hanem a felszaporodott fiatalokat is el kell tartani. Ez negatív
energiahullámot hajt végig az élőrendszeren. Később azonban ez a negatív energiahullám
eloszlik, a munkaképes fiatalok felnövésével, termelésbe lépésével átmegy pozitív energia
hullámba, és egy életöltővel később az eltartók kerülnek többségbe. Ilyenkor átmenetileg
könnyebbé válik az élet, és azon családok, társadalmak, amelyek termelő rétegének az
átlagkora megfiatalodik az energiabőség, és a nagyobb rendezettség időszakába kerülnek. Ez a
családoknál és a nagyobb tömegszámú szerveződéseknél is a felvirágzás és a kiteljesedés, a
szerveződési nyár időszaka, amikor energiatöbblet alakul ki, amikor a felesleget a túlélésbe, a
jövőbe kell befektetni. Ha ez nem történik meg amikor fellendülés, boom van, akkor a
következő energiahiányos hullámban nagyobb lesz a szükség, és a fel nem halmozott tartalék,
nem tart ki a hetedik szűk esztendő végéig. A szerveződések fiatalsága is elmúlik, és amikor a
sok fiatal termelő együtt kirajzott hulláma megöregszik, a termelők és a fogyasztók aránya
még rosszabbá válik. Ha a termelők többsége kiöregszik, akkor ismét megváltozik a termelők
és a fogyasztók aránya, és kevés számú termelőre sok eltartott terhe rakódik. Ekkor a
közösség, akár milyen energiaszintű és tömegszámú, elöregszik, és az élet szempontjából a
legrosszabb időszakába, az időhiányos (kaotikus) szerveződési ősz állapotba kerül. Ilyenkor a
kisebb létszámú eltartóknak sokkal többet kell termelni, hogy az elromlott termelő –
fogyasztói arányt ellensúlyozhassák. Ez nagyon nagy terhet rak az életre, nagyon felgyorsítja a
rendszeridőt, az eltartóknak a szokottnál sokkal többet kell termelnie. Ráadásul a kevés
termelő hatásfokát nagyon lerontja az általános energiahiány miatt hasonlóan nagyon hajtó, a
dolgokat nagyoló, az életen keresztül-kasul áramlók, a valódi termelőket lépten nyomon
akadályozók által gerjesztett káosz. A hatékonyabb szerveződések által létrehozott, kitermelt
energiából ilyenkor nem csak ők és családjaik részesednek, hanem a már nem hatékony, nem
termelők, a rendszertől függőségbe kerültek is ezeket a tortákat szeletelik tovább. A központi
rendszer ilyenkor meggyengül, és az eddig a központi függőség és támogatás nélkül maradók
terhe a még termelőképes középrétegre rakódik. A termelők fogyasztók aránya és az élet
hatásfoka egyre romlik, és a kitermelt értéknél, a létrehozott rendezettségnél több használódik
fel. Az élet energia és rendezettségtermelő képessége negatívba fordul, ilyenkor a tartalék
felhasználódik, majd minden bomlásnak indul.
Az élet ilyenkor csúsztat, és a nyugdíjba vonulók nem kapják meg a nyugdíjukat, vagy csak
egy jelképes értéket, amely még a meghalásra sem elég. E réteg és az ilyenkor élő, közép és
időskorú szerveződések az Isten és az élet áldozati bárányai. Az öregek valamivel jobban
járnak, mert ők már megették a kenyerük javát, és eljutottak a békés, bár eltartó jövedelmet
adni nem tudó, az elmúló ősz állapotig, de a középréteg, a vegyesebb átlag életéből kimarad a
megnyugvás, a pihenést hozó tél lehetősége. Az életben az első negyed élet meghitelezésre
kerül az elődök által, amelyet azután az utódoknak kell visszafizetni, de a nagy válságokkor
egy réteg átlaga nem éri meg a tisztes öregkort. Ez az átlagos réteg csak három fertályéletet él,
az első nem termelőt, és két termelő időszakot, ezért nem kerül az élet végére szimmetriába.
Az ilyen élőrétegből kerülnek ki az Isten angyalai, akiknek a szabályokat betartó alszerveződései az
áldozatukért cserébe a nagyobb energiaszintű rendszerek szaporodáskor az utódszerveződésekbe
áttelepülhetnek, és azok vezető szerveződéseiként, az életinformációt átörökítő organizációként
átadhatják a tudásuk a közben kifejlődő új generációknak.

A térszaporodás felfutásakor, az organizáció megfiatalodásakor a táplálékláncban megnő a
feladott energia, ezért időzíti a természet a fellendülést tavaszra, a nagyobb rendszerek
szaporodására, azon térállapotra, amikor a szerveződések éppen áthaladnak a felmenői
nagyobb azonosságú élőrétegeket elválasztó vegyes állapotú élőrétegen, amelyben a nagyok és
már öregek lebomlásából fejlett, és energiában már dúsabb fogyasztható kis szerveződésekből
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nagyon nagy kínálat van. Ekkor szaporodnak a bálnák, a ragadozó halak, akinek az ivadékai
néhány nappal, héttel megelőzik a szelídebb, kevésbé fejlettebb halak ikráinak a kikelését, és
mire a szikzacskók felszívódnak, a plankton eleségről a ragadozó ivadékok is áttérhetnek az
energiában dúsabb kishal ivadékokra. Az élet tavasszal, a vegyes, átlagos élőrétegen
áthaladáskor árad, és az átlagos rétegek lamináris szeleivel sok közben nagyobb energiaszintre
nőtt szerveződés élőréteget vált. A már túl gyorsan változó rétegben elhaló idős szerveződések
a továbbfejlődő utódaikban jelennek meg az új, már nagyobb változássűrűségű élőrétegben.
Az új élőrétegben azonban már a fogyasztható energiára éhes szájak, friss munkaerőre és
táplálékra vágyó fejlettebb szerveződések várják az újoncokat. Míg a már fejlettebb
rétegekben élőknek tavasz van, az energiában dús fellendülés időszaka, addig a nagyobb
változássűrűségű, fejlettebb élőrétegbe átkerülteknek, a tudatban nehezebben követhető
gyorsabb változás időszaka, a lebomlással fenyegető kaotikus ősz kezdődik. A tavaszi és őszi
napéjegyenlőségi szimmetriafelület tehát az átlagos kevert élőrétegen áthaladás, nemcsak
határozatlanságot, hanem évszakváltást, a kisebb energiaszintű szerveződéseknek élethalál
váltást hoz el. Ez egy alacsony energiaszintű munkaerő piac, ahol fejlett és terhelhető munkaerőt kapni, amely
vegyes élőrétegben gyorsabb a képzés, mennyiségi és minőségi átalakítás is folyik.

A jóság relativitása:
A belsőbb, vagy a külső élőrétegekből érkező, nekünk energiát hozó szerveződések jót tesznek
velünk, e részecskéket ezért az életünket segítőként, angyalokként fogadjuk, de ugyanezen
részecske szerveződések ördögöknek tekintettek abban az életszférában, amelyből elszállítják
az ott sokak által konvertált, de csak kevesebbek által birtokolt energiát. Az új rétegekben nem
számít, hogy az energia miből származik, a fekete pénz bűzlik, de mégis azt tartják, hogy a pénznek
nincs szaga, hogy fekete és harácsolásból, vagy szorgalmas munka eredménye az amely az új
rétegbe befektetésre kerül.
Ha ezt az élőrétegünk ország méretű szerveződéseire vetítjük, akkor, ha az egyik országban valaki által
sikeresen koncentrált tőkét átviszi egy másik országba, akkor azzal az országgal, amelybe bevitte a
gazdaságot lendületbe hozó tőkét, azzal jót tett, élénkítette a piacát, de egyidejűleg rosszat tett azzal az
országgal (szerveződéssel), vállalkozással, amelyből a tőke kivonódott. Az egész élőréteg, a befogadó
szerveződés szempontjából jót tett a cselekvő, ha a régi helyen a tőke már holt tőke volt, azaz nyugvó,
kevésbé mozgó, melyet ezzel versenyre és mozgásra kényszerít. Ne felejtsük, amiből sok van, az
leértékelődik, és ha az idegen tőke beáramlik, az mozgásra, fejlődésre, változásra kényszeríti az addig
nyugvó tőkét, amely változatlanság a dinamikus élettel hosszabb távon nem fér össze. Sem az
anyagkészletek, sem a pénzkészletek (sem az időben gyorsabban változó életkészletek) indokolatlan
feltorlódása, leülepedése nem előnyös az élet szempontjából. Ha megreked az energia áramlása, a nem
jól áramló rétegek határainál torlódás, az áramláshiányos rétegekben mozgáshiány, és pangás alakul
ki.

Az energia azonban lehet fehér, de fekete is. Az élőrétegünkben sokat harácsoló, másoktól az
energiát begyűjtő szerveződések ugyanilyen fekete bárányok, mert elviszik tőlünk a sokunk
által keservesen összegyűjtött energiát, de szívesen fogadott fehér angyalokként érkeznek azon
élőrétegekben, ahová ezt az energiát beviszik. Az adóparadicsomok ilyen fekete energiával
telnek fel, amelyekből a gyorsabban változó élőrétegekbe visszaáramlik a változatlanságot és a
pangást nem jól viselő, de már tisztára mosott ,,angyali,, fehér energia.
Ha az élet és sok neutrális részecske kemény munkájának a megtakarításából származik, akkor
az élet negyedik fertályára jutó megtakarítás jogos és fehér energiának tekintendő, amely nem
jelent aránytalan felhalmozódást, túlzott tartalékot. Minden olyan élet megérdemli e
tartalékolás lehetőségét, amely nem vitte túlzásban az élet első negyedében az eltartást, azaz
nem adott túl nagy kényszert a környezetre. Ha a középkorúvá váló termelő, becsülettel
ledolgozta az élet második negyedét, és ha a termelő negyeddel a ledolgozott tárgyidőszak
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eltartásán kívül visszafizette a fiatalkor első negyedében felvett (kapott) kölcsönt, ekkor az élet
felére eljutott a környezettel első neutrális állapotig. Ha azonban továbbél, és ledolgozza az élet
harmadik negyedét is, ezzel felhalmozása és többlete (követelése) keletkezik, amellyel jogot
kaphat további egynegyed életre, a békés öregkorra, a nyugdíjas életre. Ha ez után békében
elmegy, miként mondjuk, - hogy nyugodjék békében, - az Isten valóban tartós nyugalmat
biztosít hosszú időre megszűnteti a változás kényszerét, és az ionos anyagba sűrítődő élet
megnyugvást talál az idő gerjesztése ellen. Mivel azonban mindig vannak olyanok, akik nem
tudják kitermelni a beléjük fektetett invesztíciót, (kölcsönt), ezért adósok maradnak, és
olyanok is akik kitermelik, de már nem marad idejük élvezni, ezért ők a jövőt meghitelezők.
Akik akár folytathatják az életet egy következő életperiódusban, mert teljesítették a neutrális
karmikus értéket, és ismét befektetőkké (az utódaik) hitelképessé válnak a nagy rendszerben.
A tartalékot gyűjtők azonban sokfélék lehetnek, nemcsak olyanok, akik a bennük szerveződött
változtató képességet a jóra és a rendezettség növelésére használják, hanem olyanok, akik a
mások életének a munkájával sikeres, de szerény felhalmozását eltulajdonítják, elorozzák,
vagy egy nagyobb közösség javait magukévá teszik. Ők az adott környezetben, életszinten a
legfejlettebbek, a túlfejlődők, akiket a tudati, vagy a tömegi tehetetlenség, vagy a
hatalomvágytól függőségbe kerülés túlvisz a természetes szükséges tartalékképzésen, akik
függőségbe kerülnek a hatalommal, a harácsolással, az életenergia maguk felé áramoltatásával.
A fekete lyukakkal analóg túlfejlett szerveződések már ismét a melegfúzióssá válás stádiuma
felé fejlődnek. Miközben belül nagyon gyorsan változnak, gyorsan kapcsolnak, a sokféleség
magas reakcióképes állapota alakul ki, ezért szinte jelen idejű energiakiáramlással tudják az
élet problémáit eloszlatni. Ez kifelé már látszatra energiaadó, (külsőleg) nőies energia kiáramlást
mutató állapot azonban nagyobb befelé áramlási eredővel jár, ezért belül már kisebb
életnyomás és férfias nyugalom alakul ki.
A lélekélet utolsó időszakában, és a 12 egymást követő életből álló karmikus életidő utolsó
két, a 11. és a 12. életszakaszában, a túlfejletté váló szerveződésekből a belső nyomás
lecsökkenése után a töltés kiáramlás is lecsökken, ezzel e célt segítő füzérpályák, a haj és
férfias szőrzet is kihullik, vagy visszafejlődik. Az ilyen fejlődési szakaszba kerültek elvesztik
a szőrzetük nagy részét, megkopaszodnak, a bőrük simává, teltebbé és szőrtelenebbé válik.
Elkezdődik a külső férfias jegyek csökkenése, és a külső nőies jegyek kifejlődése, de belül
eközben még a folyamat fordított hatása erősödik fel. Amikor a túlfejlett szerveződések és a
fekete lyukak körül a kaotikus időszak végére kiürül a tér, valójában csak széttágul. Az átlagos
felülettől, a tömegfelezőtől kifelé a központi szerveződést elhagyó részecskék kirajzanak a
kisebb életnyomású környezetbe, ezért az aura lerobban, felhígul, a központi tömeg pedig
kisebb átmérőbe, és nagyobb sűrűségbe tömörödik. A nagy azonosság, és a fiatalkori emlékek
azonban visszahúzzák a kifelé eltávozókat, és amikor visszajönnek, hozzák magukkal a
párjaikat, a családjaikat és az utódaikat. A régi rossz tér közben az emlékeikben megszépül,
amely közben a valóságban is megváltozik, más lesz megszépül. A sokaság által elhagyott,
depresszióssá váló élettérbe, a tömeg kifelé áramlása alatt és után csökken az impulzus és a
változás sűrűség, az életnyomás túl kicsivé válik, szerveződési tél állapot alakul ki. Az
életövezetben a helyzet egy negyed életciklus alatt normalizálódik egy idő után
kiegyenlítettebbé és ezzel az átlagos vegyes életre, az új tavaszra ismét alkalmassá válik. A
környezetben a folyamatot már ismerő szerveződések tájékoztatása által elterjed, hogy a rossz
világ elmúlt, és a fecskék visszatérnek a tanyára, a korábbi fészkek ismét benépesülnek.
Megindul a közben a kiáramlás miatt nagyobb életnyomásúvá vált környezetből a rendezett
visszaáramlás, és a közvetlen környezethez viszonyítva a korábbi helye körül maradó központi tömeg
felé ható befelé áramlásban új életbe sűrítő tavasz, befelé és egymáshoz közeledő hidegfúziós,
ezért egyre nagyobb közös tömegbe épülő életáramlás alakul ki. Ez a beáramló sok neutron miatt
a külső kép egyre férfiasabbá válik, de belül a változássűrűség növekszik és a melegfúziós a
változásban növekvő nőies, (melegfront) időszak kezdődik. A belső változásban lecsökkent, lehűlt
tér megnyugszik, a kaotikus, össze-vissza áramlás lehetősége állapota megszűnik, és befelé és

Aspektus könyvsorozat 11. könyv

Élet és valóság

211

azonosan rendezett irányban áramlóvá váló tömeg többségbe kerülése redukálja a szabálytalan
életáramlást. Ami korábban lebomlott, most analóg de fordított sorrendben visszaépül, a
történelem és a múlt egy kicsit más összetételben, közben megváltozó környezetben
megismétlődik. A befelé áramlás megerősödésekor, a kifelé növő szőrzet feleslegessé válik, a
füzérpályák visszafejlődnek, a nemi csatornák befelé fordulnak, a bőr feltelővé, feszessé és
simává válik. A szerveződésben lévő központi tömeg, új vertexé fejlődik most sokáig minden
befelé, e térrész felé, a szabályokat megtartva azonos eredő irányban, rendezetten áramlik. Az
új mező egyre rendezettebb energiával feltelik, az erejében és a tudásában kiteljesedik,
kívülről izmossá és sármossá válik, és miközben kívül tovább férfiasodik, de belül már
elkezdődik a torlódás növekedése, belül már a szerveződési nyár és a melegfúziós állapot felé
fejlődik. A hang egyre tisztábbá és szépen csengővé válik, elvesznek a kaotikus állapotban
még fals felhangok, és a szerveződés ebben az állapotban könnyen a művészvilág üdvöskéjévé
válik. Miközben a szerveződést kívülről figyelők szemében sármossá és a nők kedvencévé,
erősen férfiassá válnak, belül elkezdődik a nyár, a kiteljesedés egyre nagyobb
változássűrűségbe fordul . A szerveződést kezdik elhagyni a neutrális részecskék, nő a káosz.
Miközben a későn és már rosszul értesülők még befelé áramlanak, és még abban a tudati
állapotban települnek be a nyarát és a fényét élő szerveződésbe, hogy ott kisebb az
életnyomás, azt az állapotot rosszul viselők, és a jövőt ismerők már kifelé áramlanak.
Megkezdődik az egymással szemben áramlás, és a beáramló fiatal tapasztalatlan, de
gazdagodásra és fejlődésre vágyó fiatal részecskék a katedrákra, és az előző generációk által
betöltött zsírosabb posztokra vágynak. Növekszik az életnyomás, a fiatalok szaporodnak majd
középkorúvá válnak, és kezdik kiszorítani az ő változási tempójukat már követni nem tudó, a
korszerűségben, reakció képességben (frekvenciában) mindenképpen lemaradó előző
generációkat. Az előző periódus most nagyobb tömegben és nagyobb időintervallumban
ismétlődik meg, amely miatt a változás e periódusok közben tovább gyorsul, a szerveződés a
csillaglét felé fejlődik. A tömeg és a tudatállapot kezd megosztódni, a konzervatívabbak, a már
jó pozíciókban lévők maradni, és a megkezdett irányokba továbbhaladni akarnak. A fiatalok
ettől eltérő irányba haladni és fejlődni szeretnének, ezért hamarosan elkezdődik a kaotikus ősz,
amely addig fokozódik, amíg rendezettség hiányában újabb impulzushoz és szaporodáshoz
nem vezet. Amikor a környezetből a vertex felé áramló részecskék hite lendülete, utánpótlása
elfogy, és a szerveződésnek rossz híre támad a környezetben, (ismét elterjed, hogy drága, vagy
szervezetlen, vagy túl nagy az élet nyomása), a befelé áramlók létszáma nagyon lecsökken,
míg a kifelé áramlóké megnövekszik, az anyagcsere korábban jó aránya ismét a kifelé áramlás
és a bomlás, az elöregedés javára tolódik el. Ekkor ismét élet és halálváltás, nemiségváltás és
új életbe átszerveződés kezdődik. A külsejében megfiatalodó, (látszatra kifelé áradó fiatalokat
ontó) jól fejlődő, de a belsejében átszerveződő, elöregedő, egyre kaotikus szerveződésben, a
kifelé áramló eredő miatt a hajzat megnyúlik, a külső jegyek az élet elejei neutrálisról
elnőiesednek, a szerveződés melegfúziós állapotba kerül és nővé fejlődik. Előbb az agyból és a
férfias szervekből a melegre túl érzékeny herék, a neutrális velőállomány kifelé eltávozik, ez
miatt a szerveződés elnőiesedik, és a korábbinál jobban nő az agyi neutronok eltávozása miatt
a haj és a férfias herék átalakulása miatt a szemérem szőrzet. A tavasz utáni állapotban a
szerveződések nemet váltanak, a következő életciklusban a kifelé áramlás ideje alatt
melegfúziós szerveződéssé, nővé fejlődnek. A szétáramlás és a kiürülés ismét nemiség és
állapot változással jár, amikor a belső és a külső nemi jellegek ismét felcserélődnek, és
miközben kívül még a nőies állapot ráncolódott, elveszett életnyomása látható, az elhaló idős
nőies szerveződés belül már férfiasodik. A kiáramlás végén a haj, a neutronok elfogyásakor a
felesleges füzérpályák ledobódnak, a haj kihullik, de az arcot egyre erősebb kevésbé férfias
(vegyes eredőjű) piheszőrzet borítja. Az ilyen állapotba kerülő, nemet váltó nőknek, az életük
végére szakálluk nő. A megnagyobbodott mellek már az élet vége előtt visszafejlődnek, a hang
mélyebbé és férfiasabbá és ismét tisztábbá, belül kongó baritonná, vagy alttá válik. A nemrég
elhunyt, sokak által szeretett Magyar operaénekes, Gregor József részecske mezője ebben az
állapotban távozott el tőlünk.
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Ha az élet kívül a férfias hidegfúziós tél állapotba, befelé áramló lendületösszegződésbe és a
közös tömegbe épülés felé, belül a nőies, melegfúziós időszakában, a szerveződési nyár és a
kaotikus ősz széttartása és kiáramlása, differenciálódása felé fejlődik. Az élet minden
lehetséges életállapotot megél, átél, kipróbál, amely a megmaradását segíti, eközben fiatallá,
és kiteljesedővé, majd öreggé, összehúzódóvá, férfivá majd nővé fejlődik. Miközben az élet
külső és belső rétegei, szerveződéshez tartozó makrokozmosz külső határrétegei, és a belső
mikrokozmosz rétegek e hat karakteres eltérő állapotba fejlődik, eközben a közöttük lévő
átlagos kovalens állapot tendenciája, hol erre, hol arra fejlődik. Ez a tendenciáktól is függő 12
féle eltérő életállapot lehetőséget alakít, amelyben a belső mikrokozmoszok a külső
környezettel velük egyidejűleg de ellentétes irányba fejlődő inverz párban változnak, míg e két
eltérést kompenzáló átlagos, vegyes rétegek katalizátorként lediferálják a különbséget.
Valószínűen ez a 12 eltérő állapot jelenik meg az európai csillagképekben és a Kínai
állatjegyekben, amely a környezet dominancia változásaival van összhangban. Akár a
környezetben keringő közeli felmenő, vagy és testvérszerveződések, tehát a közeli bolygók
befolyásváltozásainak is tekinthetők, amelyeknél a változó arányok miatt hol az egyik, hol a
másik a dominánsabb, és a kisebbségbe kerülő élet e befolyás változásától függően kiáramlik,
kivonul a számára nem szerencsés összetételű, szabályrendszerű környezetből.
Ha tovább szőjük a gondolat fonalát, akkor akár az élet megmaradó képessége is e kivonulástól függ,
mert ha nem kötnének kompromisszumot, és nem engednék át a területet a kisebbségbe kerülő
szerveződések, a nagyon nagy ellentét miatt felőrölnék, nagyon visszafejlesztenék egymást. Ennek az
oka az ellentétes áramlási eredőbe, az ellentétes szabályokban keresendő, A két eltérő szabályrendszer,
a kifelé és a befelé áramlás, ha azonos csatornákon folyik, nem egyeztethető össze az élettel. Az egyik
szabályrendszerben felnőtt, és ennek megfelelő erkölcsi normákat megtartó nemzedék nem férhet össze
egy teljesen másik szabályok szerint élő, és ennek az erkölcsi normáit megtartó, homlokegyenest
ellenkező irányba haladó nemzedékkel. Hogy az élet ne fejlődjön vissza, a kisebbségbe kerülő
másképpen áramlóknak el kell távozni, új hazát, új életteret, új utódszerveződést kell maguknak a
térben alapítani. A mást akarók tehát elkülönítődnek, és ha tartósan kisebbségben maradnak, vagy
felmorzsolódnak, vagy szervezetten eltávoznak.

Mivel azonban a tér közeli, ezért erősebben befolyásos közeli szereplőin kívül, távolabb, de a
nagy energiaszintjük miatt befolyásosabb szereplők is vannak, ezért a lokális változásokat és
ezek arányait nem csak a közvetlen környezet, hanem a távolabbi környezet is befolyásolja. Ez
miatt a 12 csillagkép, állatövi állapotot további eltérő részállapotok is befolyásolják, és a
genetikai sokféleség így könnyebben kifejlődik. Ha a környezetbe a képviselőiket bejuttató
nagyok itt hagyják a hadifoglyaikat, vagy és a leszármazóikat, egyes idegenek és utódaik
mindig kinn ragadnak a korábban az otthoniak által befolyásolt térségekben, ezért vagy
kisebbségként hagyományőrzőként megmaradnak elszigetelődve, vagy beolvadnak és
színesítik a sokféleséget, növelik a helyi közösség biodiverzitását, sokféleségét.
Az állapot változás a kiterjedésében is eltérő. A férfias állapotban, a külső kiterjedésben a
legnagyobb, és ilyenkor a belső kiterjedésben a legüresebb, legkisebb, majd a nagyon nagy
azonosság a vegyes állapot felé fejlődik, hogy azután az élet második felében a vegyes
állapotból újabb differenciálódáson át az elkülönülés felé, és elkülönülve ionos tisztább
azonosság felé fejlődjék. Ekkor alakul ki a tojás állapot, amelykor energiában és változásban
dús töltöttebb részecskék sárgájára, és neutrális részecskék fehérjére különül el az élet, hogy
aztán a kiscsirkén át a tyúkba fejlődve ismét vegyes, szaporodóképes, egymástól lamináris
áramlású neutrális határfelülettel elkülönült, de terenként nagy azonosságú, de az elkülönült
terektől eltérő fejlettségű, ionos állapotot létrehozó differenciált szerveződésbe fejlődhessék.
A természetes 2/4 termelő és 2/4 fogyasztói arány nem elég az élőrendszer fennmaradásához.
Ennél nagyobb kitermelt érték arány, tartalék felhalmozása is szükséges, hogy legyen min és
miből élni az utódoknak. Tehát statisztikai átlagban minden generációnak egy kicsit több
rendezettséget kell leadni az életében, mint amennyit fogyaszt, amely miatt egy stabil
egyensúlyban változó élőrendszerben folyamatos felhalmozások és többletek, ennek az
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áraiként máshol hiányok alakulnak ki. Ez a többlet nekünk a Föld, amelyet az élő elődeink
felhalmoztak, amely ezzel lehetővé tette sokunk, időben tartós életként megélhető változását.
Ilyen tartalékot képeznek a Földön a rétegekben elhelyezkedő ionos anyagon kívül a sarki
mezőkbe a jéghegyekbe és a hóba fagyott, a Tundrába szerveződő neutrális hideg részecskék,
amely a több ezer éves meleghullámot, - amely most várhatóan következik – sokáig mérsékli,
és az elolvadásával sokáig hűti az egyre gyorsabban változó környezetet. Ha e hideg tartalék
elolvad, akkor még ott van a neutrális vizek tartaléka, amely az elpárolgással nagyon sok hőt
tud elvonni, sok változás impulzus hőjét tudja kompenzálni. Mielőtt a Vénusz állapotába kerül
a Föld, e tartalékok sokáig a főfolyamatok ellen hatnak, mérséklik a bolygótojás belső
feszültségét, segítik a nagy esemény időzítését, az Antikrisztusként várt kisded új eljövetelét.
E tartalékok nemcsak sokáig kompenzálják a várható magas változás sűrűséget, hanem
mérséklik, csökkentik a nagyobb energiaszinten ezek nélkül sokkal gyorsabb felmelegedést,
időt adnak a Földet elhagyni képes technikai eszközök kifejlesztésére és a nemsokára
lakhatóvá váló Marsra áttelepülők egzoduszának az előkészítésére.

A tudat és az érzés egyensúlya:
Ha a tudatot, az atomi energiaszintű bonyolultságon változó élet eredő ismereteként
azonosítjuk, amely egy meghatározott energiaszintet és frekvencia tartományt ölel át, akkor az
atomi energiaszint alatti élő világot a egy nagyobb érzékenységű, kisebb energiaértékű
egyedekből szerveződő, de eredőjében azonos értékű szerveződési szintnek tekinthetjük.
Minden szerveződés két élőréteg között kering, a hidegebb és neutrálisabb eredőjű apai réteg
és a melegebb és spinben töltöttebb anyai réteg között ingázva változik. Ha a nagyobb
energiaszintű részecskék életterét, a belső életszféra területét a rendezett életcella, a
szerveződés vezetősége felé feladott hivatalos csatornák eredőjének és a tudat forrásának
tekintjük, akkor a kisebb energiaszintű szerveződések külsőbb és a belsőbb teret is kitöltő
sokaság észleléseit feladó érzésnek véleményeknek, kell tekintenünk. Miként a z
életpiramison át feladott észlelések rendszerint megszépülnek, az élet letompítódnak, mire
felkerülnek a tudat vezetőségéhez, ezért a közös tudat eredője sokszor nem azonos a tényleges
észlelésekkel és a valóságokkal. A kis energiaszintű, nem kellően lobbizó hatások nem
adódnak fel, és hiába kiabál néhány alacsony energiaszintű szerveződés, hogy UFO-t
észleltem, ez az információ már csak kétkedés és cáfolat útján kerül a tudathoz. Az UFO
észlelések valóságosak, de nem a mi időrendünkön történik, hanem sokkal alacsonyabb
szinteken, a bejövőkkel és az észlelőkkel is azonos frekvencián. Miközben mi a nagy tömeg
miatt már rég helyhez kötöttek vagyunk, a sokkal kevesebb részecskéből szerveződő, és ezért
kisebb térsűrűségű részecske szerveződéseink időutazásokat tehetnek a múltba vagy a
fejlettebb jövőkbe.
A szerveződés és a megmaradás csak akkor lehetséges, ha a szervezést végző nagyobb tudattal
rendelkezők, az irányítók és a vezetők, relatív hatásegyensúlyba kerülnek az általuk szervezett
személyi észlelésekkel, érzésekkel rendelkező irányított, szervezett tömeggel.
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A kiegyenlítő hatások egyensúlya:
Mint látjuk, ha egy térben nincs egyensúly, áramlás alakul ki az egyensúly visszanyerése
érdekében. Lehet, hogy valamikor csak egy Isten (ős) határozta meg a változás szabályait, de
mivel ma már alacsonyabb hatókörrel sokféle szerveződés van az egy közös térben, az életet
alapító első Isten terében, ezért az életáramlás szabályai, az életet eredő hatásai terenként és
helyenként, lokális életcellákként eltérőek. A sok hatás egymással viszonylagos változó
egyensúly között ingadozik, de ez az egyensúly az élet megmaradása érdekében sohasem lehet
teljes, mindig valamilyen két eredeti, a nő és a férfi, de most-már nagyon sok egymástól is
eltérő szélső érték között változik. Mivel ezek az eltérő hatású térszereplők sohasem tesznek ki
egy egészet, egy isteni eredőt, ezért a tökéletesre vágyva mindig túlfejlődnek a
kétkomponensű felületi szimmetrián, és a háromdimenziós térbe az idő mélységébe is
kiterjedve belső áramlással is rendelkező toroid szerveződéseket hoznak létre. A tér
szereplőinek az egyedisége egyedi hatásokat ad hozzá a mindenséghez, amelyben minden
hatásnak megvan az ellenkező eredőjű hatáspárja, a szimmetriapárja, amely képes egy
bármilyen energiaszintű szerveződés környezetre tett hatását inaktívvá és neutrálissá
módosítani. Ez a hatás a férfinak a nő, a nőnek a hozzávaló férfi, kisebb szinten a változást
kezdő eltérő gén, és az immunválasz, a gént semlegesítő, a hozzá kötődő antigén, az antitest.
Az öreg antitestje a fiatal, az erőssé a gyenge, a gyorsé a vele szemben haladó azonos kinetikai
lendülettel rendelkező neutroné, és a sokféle vegyi hatást az ellentétes vegyi hatáseredőjű
vegyi hatás fékezi meg. Ha a szervezetet antitest támadja meg, amely a kialakult rendezettségi
állapotot lebontani igyekszik, a szervezet immunrendszere lemásolja a betolakodót, és
tükrözve annak a tulajdonságait ellenhatású antigént hoz létre. Ez megfelel a szervezetben még
nem honos termék lemásolásának, és az eladósodás meggátlása érdekében analóg
élettermékek, a betolakodókat a helyi piacról kiszorító saját élettermékek tömeg-gyártásának.
Az antigén feleségként, vagy ellenhatású szerveződésként hozzákötődik a betolakodóhoz, és
kisebb idegen arányú átmeneti utódokat hoz létre, csökkentve az idegenséget, a másságot.

A generáció váltás, ritmusváltás:
Érdekes probléma vetődött fel, amikor Moetrius nagyobb felbontásban és eltérő aspektusból is
boncolgatni kezdte, hogy az ember szaporodási ritmusa miért tér el az éves ritmustól.
Kétségtelen, hogy a nők biológiai ritmusát a Föld utódjának tekinthető Hold vezérli, amely
bizonyos értelemben a jövő. Ez a ritmus, a nemzőképességgel rendelkező nőknél átlag
négyhetente generál magasabb változássűrűséget, peteérést, amely megegyezik a kétszer 14
napos, a kéthetente változó Holdciklussal, a Hold Földközeli és Földtávoli váltakozásával. Ha
a Holdon élnénk, akkor e váltakozás a Naphoz hasonlóan a Hold Földközeli és földtávoli
helyzetének a befolyásolásával lenne magyarázható, tehát nemcsak a Föld hat a hozzá
periodikusan közelebb és távolabb keringő Holdra, hanem a Hold is hasonlóan hat a Földön
élő kisebb energiaszintű, az ő ritmusában változó, tehát vele harmonikus rokon
szerveződésekre. A melegfúziós nőkben mindig akkor erősödik fel a belső változás
gyorsulása, a hormonok és női nemi anyagok termelődése, amikor a Hold közelebb kerül a
Földhöz és a hold aurájában lévő részecskék befolyás növekedése miatt a változássűrűség az
élőrétegünkben az átlagos érték fölé növekszik. Ekkor peteérés és tüszőrepedés következik be,
azaz a méh falára tapadó, energiában dús sárgatestben elkülönülő balkezes aminosavak
felkészülnek a gyorsabb fejlődésre, a vegyes állományú utódszerveződés ellátására. Ha
bekövetkezik a megtermékenyülés, és a szervezetet gerjesztő neutrális, de eredőjében
jobbkezes aminosavakat tartalmazó férfi hormonok sikeresen összekeverednek a placentává
fejlődő tápanyagban dús térrészben, az elkülönült nemi anyagok vegyes átlagos életbe
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keverednek. Ez esetben el kell fogadni, hogy a Föld is visszahat a Napra, és amikor közelebb
vagy távolabb kering tőle, de mivel nagyon mások a tömeg és a távolság arányok, ezért ez a hatás jóval
szerényebb, de a nagyobb energiaszintű Nap hatása az emberi szinten nem elhanyagolható. A
sokkal nagyobb érzékenységű tartományban, a lélekszinten változó szerveződéseknél ilyen
nagy különbség súlyosabb differenciálódással, élet-halál váltásokkal jár, ezeknek a
szerveződéseknek a szaporodását kétségtelenül befolyásolja, és viszont. A nanoszintű
részecskék napbeli, és a naphoz közelebbi élőrétegben szaporodása, kiáramlása valószínűen
összefüggésben van a Naphoz közeledő, vagy távolodó bolygók távolság és belső arány
változásaival. Normális ritmus szerint, az emberi szaporodásnak meg kellene egyeznie az évi
keringéssel, de valamilyen hatás, - lehet, hogy nemcsak a Hold közeledése, vagy távolodása a 12 hónap, egy keringési ciklus helyett csak 9 földi hónapra, 10 holdciklusra redukálja a
terhességet.
Két eset lehetséges.
Az egyik, hogy a magzatfejlődés valójában 12 hónapig tart, de a nemi örökítő anyagok, mint
az elit katonák az egyesülésük előtt három hónapos előképzésben, célirányos szelekcióban
vesznek részt, amelyben felkészíttetnek az útra és a feladatra, az új életprogram betanulására,
irányítására. Mivel ez egy elitképző életszakasz, amely a legkisebb energiaszinteken kezdődik,
lehet hogy három hónap szükséges, amíg az élet alsó szintű fraktálláncán, az életpiramison
végigmegy a kiválasztódás, az elődre (annak is valamelyik felmenőjére) reprezentáns, de megfelelő
fúzióra (sikeres együttműködésre) képes genetikai minta kiválasztódik. Az egyik felmenői
szerveződésben receszív állapotban, ellenzékben lévő, elnyomottabb részecskék ennyi idő
alatt genetikailag nagyobb azonosságba szerveződnek, és – mint a zsidók Egyiptomot - elhagyják
az ismereteik szerint rossz felé fejlődő, de a valóságban csak az egyik szülőhöz, vagy nagyszülőhöz,
esetleg egy ellenkező életáramlású, de nagy befolyású idegen szerveződéshez közeledő, de a számukra
végzetes élethelyzetet, el nem viselhető, túl meleg, vagy túl hideg környezetet létrehozó
közösséget. Ez esetben a szaporodást megelőző elkülönülésben mindig azok a részecskék
fognak kiválni, amelyek az elődben már általuk már ismert fejlődési irányt nem jól viselik. Ha
egy melegfúziós női szerveződéshez közeledik az utód, a bolygó, és ennek a hatása erősödik,
akkor a hidegfúziós lélek részecskék kiválnak, mert e környezet számunkra már ismerten túl
meleg, túl nagy változássűrűségű, ellenkező életáramlási iránnyal, eltérő szabályokkal
rendelkező. Ez esetben nagyobb eséllyel neutrálisabb és férfi eredőjű utód fog születni, aki
kisebb változássűrűséggel kezdi az életet.
Ha egy hidegfúziós apai szerveződéshez kerülnek közelebb, (ami egyenlő azzal, hogy az anyai
befolyású belsőbb élőrétegből a környezet által befolyásolt külső rétegbe kerülnek) akkor a melegfúziós
részecskéknek kell kiválni a közös élettérből, mert e részecskék nem szeretik a túl hideget.
Akár mindkét eset fordítva is lehet, ha abból indulunk ki, hogy a nagyobb szerveződésbe átmenő
részecskéknek az a dolga, hogy csökkentsék a befogadó mező másságát, túl melegét, vagy túl hidegét.

Ez esetben a már megismert rossz, a múlt felé még nem akarnak azt már ismerő szerveződések
haladni, ezért ők inkább igyekeznek visszatartani a közösséget, ha nem sikerül, akkor kimaradni e
tudatukban rossznak ítélt fejlődésből. Mindkét eset oda vezet, hogy a közös szerveződésből
kiváló örökítő anyagnak, a korábban kevert génkészletnek csak a fele felmenői
kromoszómával rendelkezik. Az elődben még kevert, egymással szemben áramló
szerveződésekben a mást akarók elkülönülnek, új ha a másik felmenő fél genetikai anyagával
sikeresen fuzionálnak, elkezdődik a közösen szervezett élettér, az utódtér létrehozás, építése.
Lehet, hogy erre kell a végét járó régi rendszerek szerveződéseinek az energia harácsolása, a
sok tőke begyűjtése, mert a más egymás ellen áramló kaotikus közösség együttélési kényszerét
szerveződési hasadással akarják kiváltani. Ez esetben a természet rendje érvényesül, és a
túlfejlettek nemcsak elkülönülnek a mást akaró nagyobb többségtől, hanem kisebb egységben
elkülönülve saját szerveződést és egyedi tiszta többséget, átmentett, felhalmozott tőkében dús
centralizált hatalmat hoznak létre.
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A környezetünkben, a már differenciálódott Jugoszláviában, a Szovjetunióban és Csehszlovákiában
már megtörtént az elkülönülés, és a vegyes állapotú, egymással egy közös rendszerben együttműködni
már nem képes szerveződés a korábbi eredeti alkotóira, nemzetiségeire bomlott.

Az azonosság növekedése úgy jön létre, hogy az egykor elődbe keveredő, a vegyes
szerveződést létrehozó, eltérő apai és anyai örökítő anyagokból az összeférhetetlenek, az eltérő
irányban áramlók először elkülönülnek, majd a szervezkedésben ki és szétválasztódnak, hogy
ne zavarják meg a nagyobb azonosságú, de rétegesebb, egymástól már eltérő irányba fejlődő,
új közös határokkal elszigetelődő, a szaporodás előtt bizonytalanná váló életet. A vegyes
kevert élőréteg, élőközösség felbomlik, és a kevert állapot öntisztulással, (vagy tisztogatással)
megszűnik, majd az átalakulás során a személyi áramlások irányát, és pályáit tartalmazó
rekombinációban a közösség utótisztulása is bekövetkezik, ionos állapot alakul ki.
A terhességi (embernél kilenc hónapos) utódba keveredési idő, az új élet kifejlődése nem a
talajba vetett már vegyes mag fejlődésével kezdődik, hanem a magok megérése és
kiválasztódása is a folyamat részét képezi, amely viszont egész éves periódust
eredményez. Bár a nagyévi terhesség, a jégkorszak kb. 6000 év, azonban az eseményt megelőző
megtermékenyítési esemény csak néhány pillanat.

Az élet kezdete tehát nem együtt kezdődik, hanem az ivari anyagok, az örökítő állomány elitje
külön, külön készül fel a fúzióra és az életutazásra, a szerveződési rendszer megváltozására.
Ha a gyümölcs hasonlatnál, pl, egy almánál maradunk, akkor az almának előbb virágoznia és
sikeresen megporzódnia kell, amelyből előbb vegyes, átlagos állományú, sejthatárokkal
egymástól elkülönülő ionos almatömeg, életgyümölcs képződik, de az almagyümölcs
szerveződés tömegének a szimmetriapontjaiban már fejlődésnek és érésnek indulnak a
nagyobb azonosságú, a folytonosságot átvivő magok. E magokban rejtőzködő örökítő anyagot
kemény, erős, a vegyes sűrűségű alma átlagos állományánál lassabban változó, áramló, nagy
azonosságú neutron felület sokrétegű neutrális héj szigeteli el az időben lebomló környezet
rontó hatásától, és a vegyes állományú, de túlfejlődő, túlérő és ezzel rendezetlenné váló alma
húsában bekövetkező káosztól. E magot ez a záróhéj kellően elszigeteli a közvetlen
környezetben kialakuló változástól, nem engedi a káoszt e fokozottan védett magtérbe, az
életbölcsőbe átjutni, ezért a környezet, az alma húsának a lebomlásakor a mag csak nagyon
kicsit fejlődik, együtt és majdnem változatlan marad mindaddig, amíg az alma húsában zajló
káosz, a változás nagyobb sűrűsége sikeresen elszigeteli a külső változástól, a környezet
fertőző lehetőségétől. Amint azonban a változásban felbomló, és már sokkal kisebb energiaszintű, de
a magokkal még rokon, nagy azonosságú részecskék felszabadulnak, a már romló almatömegbe
épülés (maradás) a közös rendszerben szerveződés kényszeréből, a magas változássűrűséget nem jól
viselő neutrálisabb részecskék a lebomlás során eltávoznak a múlt felé, vagy bejutnak a védett
térbe, és átadva az információt a környezet változásról felkészítik a mag állományát a fúzióra,
és ha eljön az idő, bejuttatott katalizátorként felgyorsítják a változást. A magok környezetében
csak az egymással nagy azonosságú, a melegfúzióra és a közelben lévő fejlettebb
részecskékkel vegyülésre hajlamos töltöttebb szerveződések maradnak, akik a talajra hulló
mag környezetében lévő, már ionosan fejlettebb mikroszerveződésekkel új párkapcsolatokat
kialakítva előkészített, kellően befogadó, támogató, már vegyes (negyedes) környezetet
hoznak létre. Ez a lehetőség azt eredményezi, hogy a közvetlen, de a mag állományától
mindenképpen eltérő összetételű környezetben a magban lévő egyediség már ne idegenként
jelenjen meg, hanem az új vegyületekkel előkészített, nemzetiségekkel beoltott rokonságot
találjon. Amikor a mag kiszabadul a már rokonai által vele nagyobb azonosságúra hozott
környezetben, az avar és az ionos por keverékében árnyékolt, de kellően nedves környezetben
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a változás sűrűség és a magba bejutni képes neutrális részecskék mennyisége ismét
megnövekszik, az új élet, az utód szerveződés fejlődésnek indul.
Ezzel elkezdődik a magok duzzadása, csíraképződés alakul ki, és ez átlagos fejlettségű,
sűrűségű, nőies, melegfúziós eredőjű vegyes szerveződéseket növeszt az átlagosnál nagyobb
egyedsűrűségű talajba. Hasonlóan átlagos, vegyes sűrűségű, de férfias, hidegfúziós eredőjű
vegyes szerveződések (párok) épülnek az átlagosnál kisebb sűrűségű légtérbe, a lassabban
változó külsőbb életszférába. Az egymástól elszigetelt nagyobb azonosságú nemekbe,
felmenői örökítő anyagokba elkülönült réteges ionos élettér a folyamatban lebomlik, és új
vegyes állapotú kovalens élőbb, időben gyorsabban változó életbe keveredik. (szerveződik.)
A lebomlás során a környezetbe átszerveződő részecskéknek fontos szerep jut, mert miközben vegyes
szerveződésbe épülnek a környezet részecskéivel, csökkentik annak a másságát, ellenállását, vegyes
állapotú átlagos feles, majd negyedes eltérésű környezetet hoznak létre. Ugyanez a szerepe, a fákról
ősszel lehulló leveleknek, miközben lebomlik a zöldtömeg, vegyes átlagos rétegbe, humuszba keveredik,
amelybe lehulló magok már a befogadásra alkalmas előkészített, őket befogadó, kellő azonosságú
környezetet találnak.

Van azonban a ¾ évnek egy jelentősebb lehetősége is, amely az életciklusra vonatkozik. Sok,
az embernél sokkal érzékenyebb, kisebb energiaszintű, nem évelő szerveződésnek a téli nyári
környezetváltozás már olyan nagy különbséget hoz létre, hogy az éves ciklusokban fel és
lebomlik, mint elöregedett közös szerveződés elpusztul, de a nagyobb azonosságú elkülönült
télállapot alatt új, eltérően organizált szerveződésekbe tömörül. Tehát az embernél sokkal
érzékenyebb melegfúziós szerveződések, nyáron a nekik megfelelőbb, velük nagyobb
azonosságú felmenői élőrétegeikben, a nagyobb változássűrűségű állapotokban aktívabakká,
és az élőrétegben többségbe kerülve dominánsabbá válnak. Ugyanekkor a neutrálisabb, e
meleget nem kedvelő szerveződések visszavonulnak a velük nagyobb azonosságú hidegebb
külső rétegekbe, és ott vészelik át a számukra már elviselhetetlen meleget és a túl nagy
életnyomást. Télen, amikor a hideget kedvelő neutrális többség veszi át a bioszférán a
kormányzást, a melegfúziósabb, több kötési energiával rendelkező szerveződések
visszahúzódnak a melegebb, a centrumokhoz közelebbi élőrétegekbe. A talaj feletti szférák
attól lesznek nagyobb azonosságúak, és e neutrálisabb, a közös célokban összetartóbb
részecskék által meghatározott szerveződési rendűvé, mert ilyenkor ők kerülnek
dominanciába, meghatározó többségbe. A gyorsabb fejlődési irány felé, a mezőkbe befelé
igyekvő melegfúziós részecskék többségbe, dominanciába kerülésekor, nagyobb lesz az
áramlás és a kapcsolat, a kereskedelem a mezők egyediségben és töltésben fejlettebb centruma
felé. Ilyenkor meghatározható késéssel az ellenhatás, a ki és a szétáramlás is megnövekszik,
amely miatt a korábbi térfogatukhoz képest kitágulnak az anyagok és a szerveződések, ezért
kevesebb gravitációs tényező, a fejlődés felé ható neutron hat, amely miatt veszítenek a
súlyukból. (Lásd az Arany fehér por, és a gravitációs erő csökkenése internetes anyagokat.) Ilyenkor
nagyobbakká és átjárhatóbbá válnak a melegfúziós állapotban jobban elporladó részecskék
közötti hézagok, egyenletesebbé és kiszámíthatóbbá válik a térbeli eloszlás, az élet, ezért a
befelé haladó, ennél kisebb sűrűségű de összetartóbb, fejlettebb részecskék szabadabban
tudnak a kifelé már rendezetten haladók hézagai között befelé áramolni. A fejlődés, a talaj felé haladó
fejlettebb részecskék csak a talajszintben kerülnek kölcsönhatásba az ott már más irányba,
lamináris, keresztező irányba áramló részecskékkel. A légtérben azonban még sikeresen
kikerülik egymást. A sokkal kisebb térrészt kitöltő, légiesebb kifelé, felfelé áramló részecskék
egyre gyorsulnak, és csak a magasabban lévő, és ismét eltérő keresztező irányba áramló
rétegben, az életszférák határain (pauza), a légtér potenciál gátjain kerülnek kölcsönhatásba a
velük szemben, vagy oldalirányban áramlókkal.
A több kölcsönhatással járó élőrétegek, az időben gyorsabban változó életfelületek ott alakulnak ki,
ahol az egymás körül és egymástól ionos rétegeződéssel elkülönülő határfelületeket is képező
külső vagy belső rétegek lendületben stb. hatásszimmetriába kerülnek egymással, és ezt
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követően eltérő irányban és eltérő sebességgel áramlanak, fejlődnek. A talajban és a
légrétegekben az egymástól eltérő fejlettségű, eltérő irányban áramló rétegeket lamináris
áramlású neutronhéjak, pauzák, szigetelik el egymástól, amely jól elkülönített egymástól eltérő
fejlettségű réteges rendet hoz létre. Ezek az eltérésen jelenleg a legnagyobb energiaszinten és
felbontásban, a hozzánk viszonylag közel lévő Vénuszban figyelhetők meg.
A Vénuszból, valószínűen 5-6 ezer évvel, egy nagyévi negyedévvel (a szaporodó Marsból 1213 ezer évvel, egy fél nagyévvel, lásd a Marsból érkezett meteoritről leírtakat az Interneten) ezelőtt
ezelőtt, intelligens, fejlett mikroszerveződések nagy tömege költözött át a Földre, az akkori
Amerikai kontinensre. Az is lehetséges az átköltözés már egy kényszer következménye, amikor a
becsapódó megtermékenyítő szerveződés hatására, nagy energiájú anyag kilövellés, (utódképződés)
kezdődött, és a már kevert mikroszintű életbe épült szerveződések sokasága átköltözött az akkor már
általuk lakható állapotban a szerveződési tavaszban fejlődő Földre. Valószínű, hogy a fogamzó

képessé vált Vénuszban, a becsapódás eseményében a régi élőréteg nagyon átalakult,
hatalmas környezetváltozás kezdődött. Az elöregedett élőréteg nemcsak differenciálódott,
hanem a következményekben kialakuló változást nem jól viselő, a téreseménytől kifelé eső
nagyobb része novaszerűen ledobódott, kilökődött, elmenekült a felbomlott élőrétegből. Az
átlagos, vegyes eredőjű régi élőréteg helyét átvette az ionizált, vastagabbra hízott, majd a
nagyobb tömegsűrűség miatt összébb húzódó, töltöttebbé váló nőiesebb belső élőréteg, és
ennek a külső határához közelebb húzódó, neutrálisabb eredőjű, fejlődni akaró, de éles
pauzaszférával, neutron felülettel elkülönülő férfias külsőréteg. Az Atya, és a Szent lélek
újabb összeérése egy fiatal fiút hozott létre. A régi szerveződés még élet és partiképes, a
környezetváltozást elviselő, kellő biodiverzitású élő anyaga az utódba kezdett átszerveződni.

A Vénusz problémája:
A Vénusz légkörében most kétrétegű ionos állapot alakult ki, azaz két, egymástól ellenkező
irányba és eltérő kerületi sebességgel, de valószínűen azonos tengely körül forgó ionoszféra
alakult ki. A külső szférában erősen töltött, férfias neutrálisabb szerveződések befelé akarnak
haladni, de ezt megakadályozza a belső ionszférának a központi magjából kiáramló,
gyorsabban forgó, a létszámában kevesebb, de nagyobb energiaszintű, az ionos fejlődésben
már előrébb járó, kifelé áramló szerveződés. A két majdnem homogén réteg, az új ionoszféra
közös határán hatásszimmetria alakult ki. A belül élő ostromlottak nem jutnak elég vízhez és
az életteret elviselhetőre lehűtő szerveződésekhez, a neutronokból a belső rétegekben nagy
hiány alakult ki. Az ostromlók, bár sokan vannak, nem rendelkeznek elegendő energiával, és
bár nagy tömeggel és ezért nagy lendületi eredővel rendelkezik, de a technikai fölény a belső
élőrétegbe szorultak oldalán van. E két nagy azonosságúra, de szélsőségesre elkülönült,
homogénebbre visszadifferenciálódott majdnem amorf élőréteg egymástól eltérő szerkezetű,
eltérő irányba fejlődő, eltérő töltöttségű. Mindkét rétegben éppen azokból az adottságokból
van sok, amelyből a másikban kevés, ezért a két különvált réteg önmagában nem tud
szaporodni, nem életképes, de a két réteg közös határán nagyon gyors keveredés, és átlagos
élőrétegbe szerveződés alakult ki. A régi vegyes élőréteg megújulása, utódba átfejlődése
történik. Az esemény azért érdekes számunkra, mert a természet rendje szerint, a Naplányok
szaporodási rendjében a Föld, Gaia következik. Az esemény után egy nagyévi negyedévvel a
Föld éri el az ekliptikát, azt a szimmetriasíkot, amelyen a határozatlanság, nagyobb
differenciálódás és a megtermékenyítés várja.
Az Isteni tudás akkor egészül ki, amikor már a külső kör bezárult, és az addig hiányzó tudás komplex új
lélekbe szerveződik. Ekkor már nem kell félni, hogy az információ komplex vírusa átterjed a
környezetre, a termoszféra bezárult, már csak megváltozott egyedi, elfogult információs részecskéket
enged kiáramlani.
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A tér és a fejlettség egyensúlya, a nagyévi évciklus rotációja:
A Naprendszer csak egy a megszámlálhatatlan nagy energiaszintű szerveződés körül, amely a
Földnek és a bolygó testvéreinek is a létezéshez szükséges környezetet jelenti. A naprendszer
önálló vonatkoztatás rendszer, amely akár zárt rendszernek is tekinthető, amelyben folyamatosan
amennyi veszteség keletkezik a jövő felé, azt megfizeti, megfinanszírozza a múlt. A rendszer
központja, a Napcsillag, amely az élete felénél tart, amely középkorú szerveződésnek
tekinthető. E csillag által a térből és az időből elfoglalt területen fejlődnek az utódai, és e
birtokon belül, időnként vendégek, cselédek, szolgálók és rokonok együtt élő nagy szervezett
famíliája biztosítja a sikeres együttfejlődést. A Nap az ereje teljében van, fiatal, energiában
dús érett, többgyermekes terebélyes menyecske, amelynek megszámlálhatatlan fiúgyermeke,
és csak nyolc melegfúziós leánygyermeke van. Elképzelhető az is, hogy a Kékcsillag felé
fejlődő Szaturnusz most az egyhez képest negatív energiaszintű szerveződési tél, (férfi)
állapotban van, az átlagos sűrűsége 0,7 a legkisebb a Nap leánybolygói között. Az sem
lehetetlen, hogy a kevésbé fejlett Szaturnusz a Nap társa, de nagyobb valószínűséggel csak a
legidősebb, az anyjához nagyon vonzódó kedvenc fia.
A Naprendszer belső bolygói különböző életciklusokban szerveződnek, amelyből a
legfiatalabb Merkúrban most meleg szerveződési nyár van, a tavasz utáni fellendülést követő
kiteljesedés időszakának vége felé jár az idő. A Merkúrnál idősebb bolygótestvér a Vénusz,
amelyben éppen szerveződési őszvégi állapot alakult ki, amely a nyár utáni állapotban a
lebomló régi vegyes, átlagos kevert kovalens rétegből csak most kezd kifejlődni az utód. Az
egymással rivalizáló, eltérő nemű ionoszférák kaotikus, ellentétes irányú fergetegében,
hatalmas differenciálódás, erőpróba és átszerveződés folyik. A két ellentétes irányban forgó
réteg között sokmilliárdnyi kis fiatal életörvény differenciálja le a két réteg közötti jelentős
különbséget, az élet feszültségét.
A Vénusz jelenlegi belső szerkezete
A külső ionszférán kívül lévő, határréteggel
elválasztott külső környezet kék, nyugodt, hideg,
amely most befelé áramlik, összegződésben van, és a
fejlődés felé nyomja a sárga, már erősen gerjesztett,
eltalált, felgyorsított fejlődésű, az óramutatóval
ellentétes, retográd irányba forgó, külső, már ionizált,
élőréteget. A belső fejlettebb és nagyobb azonosságú
mag azonban még a régi megszokott irányban forog,
még balra forgású, érzelmű, amely miatt a mag és a
külső ionizált életszféra között egy neutrálisabb,
vegyes jobban keveredő, de intenzív változásban
fejlődő, szintén ionizált állapotú örvényes élettér,
mindkét rétegtől eltérő állapotú, lila színnel rajzolt, a
belső életnyomásában növekvő utód élőréteg fejlődik.

A két réteg között párba épülés, és az átlagos vegyes utódréteggel differenciált elszigetelődés
is történik. A közös felületen vegyes eredőjű, átlagos párokba, családokba, és együttműködő
vegyes dinasztiákba szerveződik az élet, amely azonban elszigetelődik a két szélsőséges, az
életnek nem kedvező, túl nagy feszültségű, túl nagy töltöttségű életövezetektől. Az időben
gyorsabban fejlődő vegyes kovalens réteg növekszik, miközben a belső és a külső
önmagukban nagyobb azonosságú, de egymáshoz viszonyítva nagyobb eltérésű ionos réteg, a
fák évgyűrűivel analóg szerkezeti rendbe épül. Az eltérő téli – nyári (férfias és nőies) pászmák
között azonban átmeneti vegyes állapotú kovalens élőrétegbe szerveződik és csökken a
különbség. A tér erősen ionizált, gerjesztett, a Vénusz most valóban a szerelem bolygója.
A vegyes állapotú réteg két oldalán (kívül és belül) fejlődő két eltérővé vált, megosztódott
férfias és nőies élőréteg már a kiteljesedés állapotában van. A korábbi közös kovalens réteg
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felbomlott, és a belső gazdag és fejlett életszféra, a Vénusz túlfejlett rétegeként, egy
bolygótojás sárgájaként a nagyobb szintű differenciálódás stádiumában van. A Bolygótojás
lendületenergiával telített neutronokban dús fehérjéje és a magasabb energiaszintű fejlettebb,
töltöttebb sárgája között éles erős kettős határ húzódik, amely határok között a vegyes átlagos
új élet fejlődik. Az élet nyomása a belső térrészben egyre növekszik, egyre nagyobb a változás
sűrűség, a bolygó a differenciálódás legfeszültebb állapotát éli. A hőmérséklet magas, és ha
ekkor a belső réteg nyomásnövekedése átszakítja a külső fehérje réteg és a belső sárgatest
között a már sokrétegű, erősen feszülő, (vagy épen e nagy különbségben lebomló) neutron felületet,
akkor a belső és a külső nyomás különbség nagyon rövid idő alatt, de a tudattal követhető
folyamatban kiegyenlítődik, és egy életszakasznyi időre ismét kovalens vegyes,
robbanásszerűen elszaporodó, gyorsabban fejlődő életbe keveredik. Ha egy megtermékenyítő,
nagyobb valószínűséggel aszteroida, vagy üstökös még nem szakította át e felületet, akkor az a belső
nyomás növekedése miatt ez a közeljövőben várható. A befelé ható nyomás nem bontja fel az
idő buborékjait, de ha egy kis másság, a jobb lehetőség információjával bejut, az nagy belső
változásokat indíthat el az addig csak egy utat ismerő vezetőkkel rendelkező térben. A belső
nyomás megnövekedése már alkalmas a kívülről fel nem bontható szerveződések felbontására,
az elszigetelődés megszűntetésére. Ha az erőviszonyok megváltoznak, és a tágulásra képes,
engedékenységre hajlamos külső élőréteg szorítását legyőzi a belső részből eddig elvezetődni
nem képes életnyomás, akkor a feszültség kisül, levezetődik, és az egymással összekeveredett
két ionoszféra, a külső réteget, a termoszférai placentát kitágítva egy utód mezőbe, időben
változó életprogramba göngyölődik. A Vénuszt érintő eseményben élőrétegi életciklus váltás,
utód alakult ki. A Vénusz átlagos fejlettségű élőrétegén kívül rekedt, eddig elkülönülve fejlődő
anyag már keveredik a belsőbb nagyobb fejlettségű anyagokkal, részecskékkel, és az eddig
határokkal egymástól elkülönült, önmagában nagyobb azonosságú, de egymáshoz képest
eltérő ionos szerkezetű élet a keveredésben egyesülő folyamatban ismét közös
szervezettségbe, vegyes állapotú utódba épül. Ez esetben a Föld soros a szaporodásban, amely
csak most kezd tüzelni. A legmelegebb, legnagyobb feszültségű, az utódfejlődés időszakában
lévő Vénuszban a szétválás előtti állapot fejlődik, de a Földben, Gaiában még az elöregedett
élőrétegekben változó kevert állapotú örökítő anyagok külön készülnek a nászra. Nagy annak
a valószínűsége, hogy a Vénusz már megtermékenyítődött, ott az elszigetelődés lebomlása már
sínen van, de eközben a szaporodásban soros Föld éppen az egymástól elkülönülő, rétegenként
homogenizálódó fázisában fejlődik. A Föld tehát a késői nyár és az ősz közötti átmeneti
állapotban, a kaotikus nagyévi ősz állapotában, de még a tél megkezdése előtti állapotban
fejlődik.
A néhány hónappal, esetleg egymáshoz képest negyedévekkel, vagy másfél évekkel
időeltolódásban lévő eltérő fejlődés segít megérteni a planetáris viszonyokat, a
bolygórendszerünk fejlettségbeli állapotát, és ezeknek az életünkre is meghatározó
összefüggéseit. A nagyévi évciklus, amíg a Nap a bolygó gyermekeivel megkerüli az anyai
csillagot, az ismereteink szerint most 25800 földi évet vesz igénybe. (Az időben folyamatosan
növekszik, egyre nagyobb (külsőbb) életspirálon keringve a Nap is távolodik az anyjától).

A nagyévi ciklusban négy negyedév található, amely egymástól átlag negyedévnyire (vagy
másfél évre) eltolódott, kb. 6500 évvel, negyed nagyévvel eltérő állapotok alakulnak ki. Ez a
nagyéves ciklus egy keringési időszak alatt két áthaladást tételez fel a nagyévi
napéjegyenlőségi szimmetria felületen, amikor a nagyévi, felmenői ekliptikán áthaladnak a
Nappal együtt vándorló, de egymáshoz képest negyed, vagy másfél évi időeltolódással az anyjukat
követő bolygók.
A planetáris környezetben, az eggyel nagyobb nagyságrendű energiaszinten a szerveződési nyár
állapotában lévő Naphoz képest, a Merkúr 6500 Földi évnek megfelelő, negyed nagyéves
eltolással éppen a gyorsan fejlődő serdülőkor, a tavasz utáni nyár, de még szaporodásra nem
kész állapotába lépett.
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A Vénusz, mint a Merkúrnál idősebb leánybolygó a szerveződési ősz, a lebomlás és átalakulás
átmeneti állapotába fejlődik, amelyben a kaotikus időszak és az évforduló, a kisded
megszületése zajlik. Ez kb. 6500 földi évnek és egy nagyévi negyedévnek megfelelő
időeltolódást jelent a kora nyári állapotban lévő Merkúrhoz, és a kaotikus időszakra, a nagyévi
tél előtti, szaporodásra és a differenciálódásra csak most felkészülő Földhöz képest.
A Föld tehát egy fél nagyévi ciklussal el van tolódva a Merkúrhoz képest, és a nagyévi
harmadik negyedévben, a szerveződési őszben lépve a szerveződési tél, a férfias állapottá
átalakulás előtti állapotban van. A differenciálódás nálunk még nem nagy mértékű, erős, de
még nem nagyon keveredő, vastagodó placentával, de még kellően vegyes, kevert élőréteggel
rendelkezik a Bolygónk. A Gyermekként azonosítható vegyes kovalens élőréteg, az ionos
állapotú szüleihez képest már nem halhatatlan utód, az elöregedett fiú, az elöregedett élettér
állapotában van. Az életszféránk elöregedett, az átlagos élőréteg a megfiatalodásra készül.
Ha tovább megyünk a bolygók során, a Földnél idősebb Mars már a szerveződési tél
állapotban van, amely az elmúlt időszak nagyévi téli jégkorszakában megférfiasodott, lehűlt,
lehiggadt, megnyugodott, és a vegyes szerkezetű újrakezdés, a tavasz kialakulása már itt-ott
elkezdődött. Már enged a hatezer éves nagyévi tél, és a lefagyott Marsbeli tundra jégrétege
alól itt – ott felbukkannak a tavasz forrásai. Az élet új peridusba lépve nemsokára kifejleszti az
következő nagyévi életciklus első virágait, a Marson a tavasz, a magvetés ideje és a
fellendülés lehetősége közeleg. A Mars tehát a Földhöz képest egy (nagyévi) negyedévi
ritmuseltolódással előrébb fejlődik, de az is lehet, hogy a bolygók közötti szaporodási ritmus
időeltolódása az emberi életritmussal arányos (csak nagyévi) másfél év.

Az időeltolódást továbbgondolva annak is van valószínűsége, hogy a jelenlegi kisbolygó
övezet helyén mégiscsak volt egy bolygó egykor a Mars és a Jupiter között, amely azonban
ezek szerint valamelyik szülési eseménybe, tavaszba, újrakezdésben elpusztult, és a Nap
időspirálon kifelé keringő, egymástól távolodó darabjai a felbomlás, átszerveződés állapotában
vannak. Ez esetben ez a bolygó adja a testvéreinek a továbbéléséhez szükséges energia egy
részét.
Bár a kisbolygó övezet keletkezéséről sokat találgathatunk, de a legnagyobb valószínűség
szerint ez az időszak a Nap életében egy jelentős fejlődési határ átlépése és a szaporodási
ciklus időszaka. A kisbolygó övezet keletkezése idején valószínűen a Nap áthaladt egy nagy
szimmetriafelületen, feltehetően a galaxisunk ekliptikáján, amelyen sok élethalál váltásban
felszabadult földönfutó aszteroidafiú áramlott. Azért nem alakult ki nagy, a leánybolygók
kifejlődéséhez vezető belső különbség, mert a gyakoribb szexuális eseménnyel járó
impulzusokban a belső feszültsége rendszeresen levezetődött. Ez kisebb fiúbolygók, aura
nélküli nagyobb azonosságú holdak tömegének a megszületését eredményezte, amelyek az
időspirálon kifelé áramolva a határfelület Ort övezetébe tartanak, hogy neutrális eredőjű, de
nagyobb lendületű katonaként védjék a közös életteret a betolakodó idegenektől. A kisbolygó
övezet tehát a tavaszi sokaság, a közös szerveződésbe épülés előtti állapotában virul, amelyben
az élet még egymástól elszigetelődve fejlődő sokasága, külön irányokba fejlődve, magas
biodiverzitású élőrétegként veszik körül a Nap, belső bolygókat lehatároló fiatalabb utódait és
térségét. Lehet, hogy a Nap életében, egy felmenői periódus, egy utóvirágzás, vagy egy új
szerelem eddig tartott, amely előtt (kívül) a múltbelibb állapotok, az előző életciklusok vegyes
következményei fejlődnek. A vegyesebb élőrétegbe szerveződött kisbolygó térségben még
kisebb a feszültség, sikeresebb és sokszínűbb életbe keveredett a változás.
A Galaxis legnagyobb változássűrűségű térségében született, felnövő Nap, a csillagtéri környezetben a
csillagtestvéreivel és Bolygóival és az életterében fejlődő környezettel együtt kering, bolyong az anyai
nagycsillag életterében, két egymással szomszédos nagyévi élőréteg közös szimmetriafelülete, és ezt
határoló két élőrétege között. A Mars és Jupiter közötti kisbolygó övezetként ismert időspirálban,
életszférákra bontható rétegeződésében sok ezer, egymástól részben eltérő irányba keringő, de kifelé
távolodó kisbolygó mellett, több nagyobbat ismerünk. A Ceres, a Pallas, a Juno, a Vesta, az általunk
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ismert nagyobbak mellett azonban az Eros a maga 23 km-es átmérőjével - a holdtestvérek
megszámlálhatatlan sokasága között - eltörpül. E sokszínű szerveződési réteg képezi a Nap belső
neutrális eredőjű életspirálját, a belső leánybolygók és az egy életperiódussal a csillagfejlődésben is
már előrébb járó, már idősebb és önállóbb Családos nagybolygók között. A Nap ekkor keresztezte a
Galaxis szimmetriafelületét, amelykor eseményben dús időszakában,- miközben a térségben
felrobbanó, felbomló öreg csillagok elárvult fejlett maradványai gyakran megkísértették,- sokat
fejlődött. Ez a nemlineáris térbolydulási időszak vezetett a sok kisbolygó kialakulására, amely egyben
sikeresen szaporította a már kellően töltött nagybolygók holdgyermekeit. A Nap ezen eseményeiben
született kisholdak (kisbolygók) már ismert közelebbi tagjai, a Galileo, a Gaspra, az Ida, a Near, és a
nagyobb Mathilde mellett nagyon sok távolabbi, a fény-elnyelése, a magas szén, vastartalma és a
nagyobb távolsága, aldebója miatt kevésbé látható testvéreik nagy tömege rejtőzik. Érdemes
kiemelésre a Mathilde, amely még nagyon fiatal, kis töltésű szűzies hold, átlag 55 km méretű, amely
belül még üreges, kívül sima, fehér és szűzies, még alig forgó, amelynek a két pólusánál már
megfigyelhető trombita alakú, kb. 20- 30 km átmérőjű bemélyedés található. Ez vagy a nagyobb
sűrűségű anyaggal töltődésnek az első eredménye, vagy /és a saját forgás, a porszerű pórusos
burokban szerveződő belső életáramlás és a toroid állapot, a pólustölcsérek kialakulásának a
következménye.

A Jupiter ez esetben ismét a szerveződési nyárvégi állapotban lévő bolygóélet-szférában, kiterjedt
nőies életritmusban kering, amelyen egy nagyobb életbuborékban, egy nagyságrenddel nagyobb
energiaszintű, egy életperiódussal magasabb fejlettségben a csillagfejlődés felé haladó
evolúcióban szerveződik.
A természet logikája szerint kifelé haladva a következő bolygónak a szerveződési őszvégi
állapotában kellene lennie, a kaotikus időszak végén, a kiürült, lemerült állapotban. Az élet
azonban néha csúsztat, és az anyjuktól kifelé haladó, távolodva fejlődő bolygók néha átjutnak
a környezettől elválasztó felmenői szimmetriafelületeken, és ettől kezdve közeledni fognak
egy másik rendszer nyelőjéhez, nagyobb változássűrűségű központjához. A későbbi
szakaszban az . oldalon bővebben leírásra kerül e ritmusváltás, ezért most átugorjuk, de
fogadjuk el, hogy néha a szerveződések életében ritmusváltás, egy fejlődési időszak
kihagyása, átugrása is lehetséges. A bolygónknak éppen most van része e ritmusváltásban,
amelyre a következő fejezetben bővebben visszatér a szerző.
A kifelé következő bolygó, a Szaturnusz, valóban a nagyévi tél, az energiaszegénység, a
nagyon kicsi 0,7-es belső energiasűrűség, a Napbolygók között a legkisebb sűrűségű állapotában van.
A Szaturnusz jelenleg a Földnél is kékebb, hímnemű eredőben fejlődő bolygó, amely a
Földdel valószínűen ritmusazonosságban, csak egy periódussal nagyobb energiaszinten
szerveződik. Jelenleg éppen a Szaturnusz erősebb befolyása alá kerültünk.
A Szaturnuszban a férfias, neutrális állapot kezd kialakulni, már letisztult a környezet, és
befelé áramló hideg örvénnyé vált, elszegényedett a Szaturnusz, amelyben fekete lyukkal analóg
állapotú energianyelő, negatív nyomású, neutronokkal éppen feltöltődő központ van. Itt lehet, hogy jelenleg
minden befelé áramlik, és a Jupiternél is idősebb bolygóban egy energiaösszegződés, közös
cél, vertex van kifejlődésben. A szívét és a lelkét már korábban a környezetnek kiadó bolygó,
a Szaturnusz most kifelé önző, csak magával foglalkozó, aki a korábbi nagylelkűsége miatt
energia szegénnyé vált, és most a saját magával törődés, a belső mikrokozmoszi élettér
energiával, változtatóképes részecskékkel és élményekkel feltelési időszakába lépett.
Ha a szerveződések első fiatalkori nagylelkű természetes időszakának, az energia és változtató
képesség mindenkinek (a környezetnek) adása elmúlik, és a mindenkinek mérték nélkül adott
energiakiáramlásnak vége, a befelé fordulás, az önmagával törődés, a belső mikrokozmosz
fejlesztési időszaka kezdődik. A szerveződésből kiáramló élet miatt életnyomás csökkenés, és
impulzusban hiányosabb, alacsony nyomású depressziós belső állapot alakul ki, amely ebben a
fejlődési stádiumban kisebb, mint a környezet nyomása, ezért a kifelé áramló irány megfordul,
és a már nagyobb nyomású környezetből folyamatos beáramlás és feltöltődés kezdődik..
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A ritmuseltolódás következménye.

A 2006 év végi földi tél elmaradásának, a ritmusváltásnak az okai:
Az élőréteg váltás, áthaladás a szimmetriafelületen, vagy egy nagyobb rendszer
napéjegyenlőségi síkján, lehetővé teszi az életcella váltást, és a nemi eredő megváltozását, a ki
és a beáramlás, és az időspirál egy részén a forgásának a megváltozását. A szerveződések
kifelé haladnak a születést eredményező mező belső rétegeiből, és miközben távolodnak az
anyától, közelednek a külső térben lévő más szerveződések felé. A távolodást az anya növekvő
életnyomása eredményezi, amely egyre erősebben tolja el magától a környezet eltérő
részecskéi miatt egyre nagyobb másságú utódját. A kifelé haladás rétegről rétegre, életcellából
életcellába, a vedlő állatokkal analóg átfejlődést jelent. Ilyenkor a cella, amelyben addig
fejlődött a szerveződés ott marad, de a benne kifejlődő élet a vedlés, az életcella váltás után
továbbáll, eltávozik. Amikor egy fiatal szerveződés annyira eltávolodik az egyre nagyobb
nyomású anyai szerveződéstől, hogy ezzel átkerül egy másik szerveződés életterébe, az addig
őt a távolodásban segítő anyai háttérnyomás, mint a szerveződés anyagcseréjét is meghatározó
nyomástöbblet elveszik, és helyette a távolodási irányból érkező nagyobb apai nyomástöbblet
megfordítja a betáplálás irányát. A bolygóknál, de a kisebb szerveződések esetében ez a toroid
alakú, tengelyszimmetrikus átáramlási szerkezet irányváltozásával jár, a be és a kiáramlási
irányok ilyenkor megfordulnak, amely miatt a szerveződésben pólusváltás, és nemiségváltás
alakul ki. Az északi póluson kialakult áramlási tölcsér, az eddigi beáramlás és betüremkedés,
csökken, és a déli pólusnál kialakult sarki test kitüremkedés elkezd visszafejlődni, az eddig
észak déli főirányú átáramlás délről észak felé átáramlásra változik.
Az átlagos élőrétegi
Az anyai szerveződés
tömegfelezőtől az anya felé eső
iránya
Az anyához közeli élőrétegben nyár állapot
alakul ki
Tél állapot
Nyár állapot

Ősz állapot, a
tél elmarad

Melegebb, nagyobb nyomású tavasz
Az idegen élőrétegbe befelé haladva egyre
nagyobb életnyomás, és szerveződési nyár
kezdődik
A lendület tehetetlensége miatt egyre nagyobb
változássűrűségű rétegek felé haladunk
A fogyasztó csillag központjának az iránya

rétegben mindig nyár állapot
alakul ki, de a távolabbi
élőrétegben tél és hideg,
beáramlás fejlődik. A kifelé
haladás során a nyár állapot után
tél állapotnak és hidegebbnek
kellene kialakulnia, de az anyjától
távolodva a közös
szimmetriafelületen áthaladó
szerveződés nem a hidegebb
környezetbe, hanem egy másik
szerveződés nagyobb nyomású
életterébe, az ősz rétege után
egyből a tavasz rétegébe kerül. A
beáramlás megfordul, és a
nagyobb nyomású élőrétegből a
déli póluson át kezdődő beáramlás
alakul ki. Az üvegháztartás
nemcsak az emberi tevékenység
következménye, az az evolúció
része.

A nagyobb nyomású anyai élettér kilökte a bolygó fiókát a védetlenebb nagyvilágba, amely a
meglévő tömeg és a lendület tehetetlensége miatt átkerült egy nagyobb változássűrűségű
nagybácsi, vagy nagyszülői (nagyanyai) szerveződés nagyobb impulzus sűrűségű, nagyobb
életnyomású rétegeibe. Ettől kezdve felmelegedés és a még nem eléggé fejlett szerveződés
részére sok újdonsággal járó nagyobb eseménysűrűségű, kaotikus időszak következik. A
bolygónk, a lendület és a tömeg tehetetlensége miatt átkerült egy idegen rendszerbe, amelyben
eltérő életszabályok működnek, amelyhez már régóta közeledett. Valószínűen ez miatt rövidültek és
enyhültek a telek, és az üvegháztartási folyamatnak csak a belső differenciálódásban, a
feszültség növekedésben van szerepe.
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Nagyobb nyomású anyai (Napi) és nagyévi
nagyapai élőrétegek, amelyekből kifelé halad a
bolygónk. A nyíl az átáramlás főirányát mutatja
É

D
É

D

A legkisebb életnyomású
térrész, amelyben lamináris
áramlásban kis tömegű, de nagy
sebességű neutronok áramlanak

Egyre nagyobb életnyomású élőrétegek felé
haladunk, amely miatt az átáramlás iránya, és
a beáramlók összetétele megváltozik.

Nagyobb életnyomás, akár fejlettebb fogyasztó szerveződés is lehet, amely felé
haladunk. Ha a bolygónkban változó szerveződések az eddigi iránytól eltérő új
fejlődési irányt választanak, akkor elkerülhetjük az elfogyasztást, de ennek az
ára valószínűen egy szaporodás, az idegen neutronok segítségének,
lendületének az elfogadása.

A pólusváltozás
következmény, amely a
déli irányban lévő
melegfúziós nagyanyai,
vagy egyéb nagynéni
stb. (akár idegen
fogyasztó)
szerveződéshez
közeledés miatt
következik be. A
meleget nem jól viselő
neutronok kiáramolnak,
de a helyüket töltöttebb,
melegfúziós eredőjű
részecskék foglalják el.
Közeledünk a
neutronjaink számára
nem érthető kaotikus
pokol felé.

Ez valóban életritmus váltást eredményez, mert az ilyen eseménybe kerülő szerveződések, ez
esetben a bolygónk életéből kimaradt egy alacsony nyomású, depressziós tél szerveződési tél
állapot.
Mivel az egymással az Ort övezet szerű külső határfelületeikkel összeérő csillagszintű
szerveződéseknél ritkán van teljesen azonos kerületi sebesség, ezért az összeérő felületeken
állandó különbség észlelhető, amely eltérő sebességben, eltérő iránydimenzióban, és eltérő
ritmusban nyilvánul meg. Ez egymástól eltérő irányban áramló élőrétegeket hoz létre, amelyek
között mint a Vénuszban, kicsi örvényes, de erősen töltött szerveződések differenciálják le a
réteg eltérő irányú forgásból adódó feszültség különbségeit. A következmény, hogy egymás
körül, ionizált, vagy/és neutrális határokkal, is elszigetelődő réteges ionos buborék szerkezet
alakul ki, amelyek között vegyes, a környezettel nagyobb összhangban lévő kevert átmeneti
szerveződések kapcsolják össze az időben is eltérő fejlettségű életbuborékokat. A környezettől
elszigeteltebb, nagyobb azonosságú, ezért homogénebb élőrétegeket tehát átmeneti, vegyes,
időben gyorsabban fejlődő élőrétegek kötik össze egymással, amelyek egyben elszigetelik e
jelentős eltérő élőrétegeket egymástól, de azt is mondhatjuk, hogy a vegyes állapotú, eltérő fejlettségű,
lamináris áramlású élőrétegeket elszigetelik e nagy azonosságú radiális irányú anyagcserét folytató ionrácsok
egymástól. A térfejlődés tehát ionrácsos réteges állapotot hoz létre, amelyben nem állapítható

meg, hogy ki a rács és ki van belül és kívül. A könnyebb megértés miatt, most a hagyományos
felfogás aspektusából közelítjük meg a térszerkezetet, és azt tételezzük fel, hogy a homogén
ionrácsos rendszerben, az időben jobban keveredő vegyesebb eredőjű átmeneti életcellákban
gyorsabb fejődés, kevertebb vegyes kovalens állapot alakul ki.
. ábra: a kerek erdő analógiája:
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A kerek erdőben alul viszonylag
homogén, de nagyobb részecske
sűrűségű, lamináris áramlású
földréteg, felül is viszonylag
homogén, kisebb sűrűségű de szintén
lamináris áramlási irányú légréteg van.
E rétegek között vegyes sűrűségű,
sokféle, de töltöttebb, az előző
rétegekre merőleges, (kereszt)
irányban áramló rendű, kicsi
energiaszintű fű, és a létszámában
kevesebb, vegyes, átlagos sűrűségű,
egymástól is eltérő, de a
szimmetriafelületekre merőleges,
radiális áramlási eredőjű, kevert
állományú fák, periodikusabban de
szakaszosan fejlődő melegfúziós
lombosok, és folyamatosan fejlődő
hidegfúziós örökzöldek is találhatók.

A tér - (idő) szerkezete tehát olyan, mint a kerek erdő, amelyben egy nagy kerek térségben, kis
kerek keresztmetszetű fák, ágak és cserjék dzsungelében nagyobb azonosságú gázzal kitöltött
átjárhatóbb élettér van, amelyben eltérő, vegyes és réteges, fatörzs szerkezetű
szerveződésekben a meleg és a hidegfúziós időszakokban téli és nyári pászmák alakulnak ki.
A tér buborékjaiban, élőrétegeiben hasonló nagyobb azonosságú téli – nyári pászmák között,
vegyes, átlagos élőrétegek találhatók, amelyek őszi és tavaszi átmeneteknek tekinthetők.
A látszólagos szétszórtságban azonban rend van, a nagyobb azonosságú szerveződések maguk
körül vegyes, átmeneti élőrétegeket alakítanak ki, amelyben az utódaik keverednek a
szomszédos környezet más szereplőivel. A bioszféra nagyobb kötöttségében fejlődő
szerveződései a fákkal ellentétben, (de a fák aurája, mag és virágpor állománya is), a tér
időbuborékai ide – oda elmozdulnak egymáshoz, és a közöttük lévő szimmetriafelületekhez
képest. Az ilyen térben viszonylag kötöttebb, nagyobb buborékrendszerek között, sokkal
kisebb örvényes, együtt neutrális eredőjű buborék párok szabadabban áramlanak, amelyek
nemcsak elválasztanak, hanem genetikai információt, és az élőrétegeket, az elődöket összekötő
vegyes másságot is közvetítenek a környezet felé.
Ha a naprendszert létrehozó nagyobb felmenői anyai (nagy)-csillag, és az apai nagycsillag,
vagy a környezet közötti teret a logikai aspektus nagyításában jobban megfigyeljük, akkor
pászmákkal tarkított vegyes gyűrűsszerkezetű életteret találunk, amelyekben a nagyobb
azonosságú, kerületi (lamináris) irányba áramló részecskéket tartalmazó homogén élőrétegeket
vegyes átlagos, de erre eltérő, vagy merőleges, radiális irányú, keresztáramlású élőrétegek
szigetelik el egymástól. E terekben, az élet rendje szerint genetikai információval és
változtatóképességgel rendelkező, kisebb energiaszintű, lemenői utód szerveződések és velük azok átlagos
lemenői, a nagyobb buborékok már negyedazonosságú (összetételű) unokái áramlanak, nagyszülőtől
nagyszülőig.
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A felmenői csillagok élőrétegeinek a szimmetria
felületei között köröznek, bolyonganak az utódok,
akik viszik magukkal a gyermekeiket, a felmenői
unokákat. A két nagy energiaszintű szerveződés
között genetikai információs anyagcsere is történik,
amely során, az egyik, a lehűlő, időben
összehúzódó, a mezőben minőségében tél állapottá
átalakuló, Yin eredőjű szerveződésből hím
ivarsejtekké váló, kis energiaszintű genetikai
információt is tartalmazó kisebb energiaszintű,
hidegfúzióban egyesülő hím szerveződések válnak
ki, amelyek a melegfúziós nőivarú csillag felé
áramolnak. A melegfúziós csillagban a női Yang
minőségbe átfejlődő hormonok képződnek,
amelyek a nagyobb belső nyomás miatt kifelé és az
időben éppen összehúzódó, tél szerveződi állapotba
kerülő mezők felé áramlanak. A két szerveződés
közötti nagyobb szimmetria felületeken átáramlás
azonban rendszerint ritmusváltást hoz létre,
amelykor a kifelé haladó utód, egy őszi rétegből
nem egy hidegebb tél rétegbe, hanem a szomszédos
nagycsillag tavasz állapotába fejlődik. A tél, (néha
egy másik évszak) ilyenkor kimarad, és az apai
szülőtől távolodó szerveződés az egyre nagyobb
változássűrűségű anyagi rétegbe ér, tehát a befelé
haladó irány miatt megváltozik a tél és a nyár
sorrendje. Ha az apai csillag felé halad, akkor
lehűlés és konszolidáció, ha az anyai felé, akkor
egyre forróbb nyarak fognak kialakulni.

A következő ábrán kinagyításra kerül a felmenői rétegváltás folyamata, a nagyévi ekliptikán
áthaladás, amely most az idén a szerveződési ősz állapot után a tél elmaradását, és a negyedév
kihagyásával egy másik ritmusba átkerülést, fordított réteg és ritmusrendet hozott létre. A
Nappal együtt vagy az anyai nagycsillag (nagymama), vagy az apai nagycsillag (esetleg a környezet)
felé áramló Föld átjutott a határozatlanságát is okozó szimmetriafelületen és az indulási
helyzetétől távolodásban a másik nagyszülő felé közeledik. Az anyai nagyszülő azonban már
idős nagycsillag, ráadásul melegfúziós szerveződés, amelyhez közeledve egyre melegebb
élőrétegekbe kerül a Föld, hacsak a részecskéinek az eredője nem dönt a fejlődési irány, az
eddigi haladási irány, a cél megváltoztatásáról. Ha a bolygónkban a neutrális részecskék
lennének többségben, akkor valószínűen visszafordulnánk, de erős a gyanú, hogy a
melegfúziós női szerveződések vannak többségben, és ez esetben az ő akaratuk fog
érvényesülni.
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Az anyai szerveződéstől és a születési terétől is
távolodó, az anya belső melegebb és a hidegebb,
kisebb változássűrűségű külső élőrétegei között
bolyongó szerveződés az anyai téren belül
befelé haladva melegebb, fejlettebb élőrétegbe,
de kifelé haladva mindig hidegebb környezetbe,
a szerveződési tél rétegbe kerül. Ha azonban
átjut a szimmetriafelületen, ezután a további
irányba haladva a kezdettől távolabbi
élőrétegben, és már egy másik rétegbe befelé
haladva már nem tél, hanem melegebb és a
tavaszba átmenet, vagy nyár alakul ki.
Az élet ritmusváltásra kényszerül, a téli nyári
rend, felcserélődik, és a szimmetriafelületen
áthaladás alatt az ősz után kifelé haladva nem
tél, hanem melegebb tavasz, vagy nyár
kezdődik.

A bolygók és a szerveződések rendszerint a tavaszi és az őszi napéjegyenlőséget okozó átlagos
állapot, a nyarat okozó belső, és a telet okozó külső határréteg (élőréteg) között bolyonganak,
amelyben a két szélsőséges, potenciálgátnak is tekinthető, keresztirányban (laminárisan)
áramló rétegek meghatározzák a nagyszülőkhöz viszonyítva a radiális irányú kilengési
lehetőségük. Mindaddig e két réteg között bolyonganak, köröznek, amíg az elhatározás meg
nem erősödik a szülőben, vagy az unokákban, és ki nem mondja a gyermekeinek, hogy
menjünk a nagymamához. Ha azonban az egyik élőrétegben a megnövekedő belső nyomás
miatt kifelé áramlanak, átlendülve a potenciálgáton átkerülhetnek a másik felmenői
rendszerbe, amelybe ettől kezdve – ha megtartják a korábbi irányt- a lefékeződésükig
befelé haladnak,
Az eddig az anyai térből az önállóság és a tapasztalatszerzés felé, kifelé áramló a hidegebb
külső környezetbe kerülve lehűlő, megnyugvó szerveződés, ha átkerül egy másik
vonatkoztatási rendszer közös határán, a szimmetriafelületen, akkor az eddig kifelé irányuló
áramlás, a tehetetlenség megőrzése esetén, a másik rendszerben már befelé haladó
irányú áramlással folytatódik. Ha a Föld az utolsó hazai ősz állapotú, lebomló kaotikus
rétegből kifelé áramlik, akkor egy másik rendszer magasabb változássűrűségű központjához
közelebb kerül. Ha az anyai élettér védelméből kikerülve a valóságtól való szülői védelem
csökken, a nagyobb változássűrűségű kevertebb, átlagos szerveződéseket és megoszló
erőviszonyokat tartalmazó rétegekben, amíg át nem jut a legnagyobb térbeli szimmetriát képező kevert
térrét is elválasztó határfelületen határozatlanság alakul ki. Ekkor az új rétegbe, új szerveződés
felségterületére érve tudomásul kell venni, hogy megváltozik az időrend, itt némileg eltérő más
szabályok, más közös célok érvényesülnek. Ha a bolygónkban együttműködő szerveződések
nem értik meg az új térhelyzet másságát, és az eltérő viselkedés, reakció szükségességét, akkor
nagyon sok negatív hatásnak lesznek kitéve, az új rendszerben ellenséggé, vagy a legjobb
esetben megtűrt jövevénnyé válnak. Ha azonban megismerjük és megértjük az új élettér, a
szerveződési környezet eltérő szabályait, és nem azok ellen, hanem azokat segítve a közös
életáramlásba beilleszkedünk, akkor a bolygónk befogadásra kerülhet, és az élete
megváltozhat, a sikeres beilleszkedés a ,,nagymama rendjébe,, esetén akár jobbra is fordulhat.
Moetrius csak most értette meg, hogy a 6 éves szuka kutyája miért változtatott a tüzelési szokásán.
Eddig mindig februárban tüzelt, és fogadta be más kutyák nemi hormonjait, tavaly már nyár végén
tüzelt, és karácsonykor születtek meg a kisdedei, az utódok. Ezek a kiskutyák, már új élettérben
születtek, miként mi is lehetőséget kapunk a ritmusváltással az új élettérbe való beilleszkedésre, és a
magunkkal hozott genetikai információk átadásával a térrész másságának a csökkentésére. A nagyévi
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egyenlítő másik felére kerültünk, az átlagos élőrétegben haladásunk, a demokrácia felé fejlődésünk
középidejére, amelytől ki, és a befelé lévő nagyobb felmenő befolyásának a megerősödése felé fejlődünk.
Vagy hideg telek jönnek és konszolidáció várható, vagy egyre melegebb idő következik, és a Föld, Gaia
a tüzelés és a peteérés felé fejlődik. A környezet is ezt erősíti, és ha az író visszaemlékszik a nagy telek
elmúlására, az egyre enyhébb telek kialakulására, a melegfúziós kormányok felerősödésére, akkor
melegfúziós időszak, nagyobb, de elfogult és kaotikusabb rend felé fejlődés valószínűsége felerősödik.
Az áthaladás megérthető pólusváltáshoz, a külső rétegek áramlásának a megváltozásához vezethet.

Ha a női szerveződéseknek a peteéréskor csak néhány % -kal emelkedik a belső
hőmérsékletük, akkor ez a Föld belső hőmérséklete a bolygótojás megérése és a tüszőrepedés
esetén legalább 150 C fokos felszíni, bioszférai eltérés, hőemelkedés várható.

Az élet csúsztatása:
A nem teljes életciklusok miatt az életritmusok rétegenként eltérőek lehetnek és ezek az
eltérések halmozódóak. A halmozódásokból interferenciák keletkeznek, amelyek ritmust
változtatnak, és az élet szimfóniája hol magasabb feszültségen és tisztán csengő hangon, hol
lassabban és alt-hangú dobbanásokba csendül. A mélység és magasság, a fezsültség és az
enyhülés megváltozásait, más sok neves zeneszerző próbálta a belső hangot követve zenébe
szerkeszteni, de ez a ritmus csak megközelíthető, az Univerzum zenéje az összetettsége miatt
teljesen élethűen nem lejátszható. A szférák zenéje azonban, mint ritmus és ritmusváltozás is
megérthető, és ha a saját szervezetünk belső változására figyelve a mélabús dallam időnként a
lélek felemelkedésével az égig cseng, az Alleluja pontot keltő dallamára megnyugszunk. A
lineáris változás monoton ritmusát, időnként a nemlineáris változást megelőzően, az élet
csúsztatása, elhangolódása fals diszharmóniával tölti fel, hogy azután az összecsengő közös
ritmus mindannyinkat felemelkedő hangulatba hozva a boldog belső átélés örömóda összetett
lendületes harmóniájába emelkedjék.
Az élet nem szükségszerűen négy évszakokból áll, miként a kétszer kettő is néha öt, néha az
évszakok és az élőrétegek csúsztatnak, néha az életek csúsztatnak. Ha egy embernek nem telik
eleségre, a belső mikrokozmosza koplalni kezd, és kimarad egy-két ebéd, a belső rendszernek
nagyobb változássűrűségű esemény. Ha a család elszegényedik kevesebb lesz az anyagi erő, a
nagyobb energiaszintű változás, és ilyenkor kimarad egy-két vásárlás, vagy előre jön egy-két
kisebb esemény.
Ha a vállalkozás, mint szerveződés csúsztat, mert nem tudja kifizetni az alkalmazottait, és a
számla kiegyenlítése helyett csődöt mond, a jövedelem nélkül maradó dolgozók (és a
családjaik) fizetik meg a csúsztatás árát.
Ha egy nagyobb energiaszintű nemzet, elkölti a jövő tartalékait, és nem lesz miből megfizetni
a múlt generációjának a negyedik életidőszakát, a nyugdíjas szerveződési őszt, az élet csúsztat,
és e réteg értéktartó nyugdíj nélkül marad, vagy a megváltozott körülményekben elhal.
Jól mondta József Attila, … a mosónők korán halnak…!

Ha egy országnyi szerveződés nem tudja megfizetni a napszámosait, mert a hatalommal és a
gazdasággal rosszul sáfárkodók elherdálták a közvagyon javait, eladták és felélték az elődeink
által tegnap, és a múltban felhalmozott értékeit, akkor az élet ismét csúsztat, és a kisebbség,
mint közellenség ismét előkerül. Ilyenkor a roma, vagy a zsidó, az alul és a felülfejlett
mássága felnagyítódik, és vagy kifoszttatik, vagy még előbb pünkösdi királlyá, majd
közellenséggé koronáztatik, aki előbb felveri, majd végül megadja a ki nem fizetett napszám
árát.
Ha a végét járó hatalom csúsztat, lehetőséget ad azoknak, akiket addig megtűrt, és elvesz
azoktól, akiknek még valamilyük van. Ha a felülfejlett réteg szabadul a gazdaságra, akkor az
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alulfejlett rétegeket pajzsként felemelve előre küldi rabolni, fosztogatni, hogy a kialakuló
zavarosban a nagy rabló sikerrel tudjon a nagyobb halra halászni. Ilyenkor kezdődik a pünkösdi
királyság, a kisebbség látványos, de átmeneti felemelkedése, a törvényt nem tartó,
hallgatólagosan támogatott nazarobin állapot. Ha rossz és nem tartható a törvény, ez már elég
indok, hogy az alul és túlfejlett kisebbség előnyére, és az átlagosan fejlett többség rovására
meg lehessen változtatni. Ha veszélyes évforduló, szerveződési tavasz közeledik, és a
tőkediktatúrát megtartó hatalom fél a megmozdulásoktól, a leváltástól, és egy-két sorozatot
leadat a rendőrpalotára, ez elég indokká válik akár a statárium bevezetésére, a gyülekezési jog
korlátozására, a már nem jogos, nem legális, hamisítással megtartott hatalom félelmében
kialakuló hisztériára. A nem engedélyezett gyülekezési jog szabálysértésnek minősítése az
első komoly lépés a totális diktatúra felé, amelyet a bűncselekménnyé minősítés, és a totális
szabadságjog elvonás követ.
Ha egy társadalom feléli a jövőjét, ha elhasználja a múlt és a jelen energiaforrásait, az élet
csúsztat, és az együttfejlődésben elmaradt kisebbséggel, és a még vagyonnal, erővel és a
rendezettséget növelni képes tudással rendelkező átlaggal fizetteti meg a hatalmat fenntartók
jobblétét.
Ha egy életszféra kimeríti a változás és a keveredés lehetőségeit, ha már nagy a káosz, az élet
ismét csúsztat, és kihagy, vagy előrébb hoz egy változást, hogy az életkölcsönt már
visszafizető, és a szerveződési őszt is előre megfinanszírozó középrétegnek ne kelljen a
befizetéseit visszafizetnie. Az élet csúsztatása a jelen rövidülése, az előre felélt jelen helyett az
előre rohanás, a jövőbe kerülés és a környezetváltozás ehetősége, amikor a nyugdíjasok
részükre ki nem fizetett tőkéje a szaporodásra és a túlélésre fordíttatik.

Mi történik a környezetben, ha a Földbuboréknál idősebb, külső Szaturnusz
életbuborékja férfias, összehúzódó állapotban van?
Miként a Föld nevű bolygón az egymásban lévő életbuborékok az élőrétegek előbb született és
később született testvéri viszonyban vannak, és egy termékenységi ciklussal, vagy életöltővel,
negyedével eltérő állapotban szerveződnek, mint az előbb, vagy az utóbb született
testvérrétegeik. Néhány energiaszinttel feljebb, a bolygók múlt felé lévő külső élőrétegeiben
szintén testvéri, fivéri viszonyok alakulnak ki. A bolygókat tartalmazó élőrétegek egy-egy
nagyobb rendszer szerveződési központjaiként szintén előbb és utóbb született testvéri
viszonyban vannak. Ha e gondolatsor helytálló, akkor az élőrétegünktől, a bioszférától kifelé
haladva a felmenői, elődtereknél, életbuborékoknál megszámlálhatjuk, hogy azok milyen
rokonsági fokban állnak az élőrétegeinkkel, és a bolygónkkal.
A Szaturnusz buborékban a múltban sokáig kiáramlás működött, amely széttolta a teret, amely
miatt a Szaturnuszon kívül lévő idősebb életbuborékban és a belső fiatalabb buborékokban
nagyobb életnyomás, tartós, folyamatos nyomásnövekedés alakult ki. A Szaturnusz külső
légkörének a szétáramlása, az életbuborékban lévő nyomás lecsökkenésével járt, amely a
környezetre is megnyugtatóan hatott. A külső, nagyobb és idősebb életbuborékban, a részecskék
életszférájában az Uránusz és vezetősége kering, a megfelelő anyagcserét segítve és ellenőrzi az
élőrétegében folyó változást. Az Uránusz élőrétegben tehát most beáramlás és férfias tavasz
állapot alakult ki, amelyben az energiaösszegződés sikeresen épülhet egyre nagyobb eredőbe.
A szintén férfias Szaturnusz bolygószerveződés a Naptól már messzebb kering, az anyai
energia utánpótlása magasabb frekvenciákon még segíti a szerveződés rendezettségét. A saját
energiatermelés, és az újabb evolúció a leghatékonyabb állapotban szerveződik,
mindenhonnan együttműködésre kész energia áramlik, és az élet e szerveződési központban az
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összeépülés, a kiteljesedés és a szerveződési nyár felé halad. A Szaturnusz élőrétegben
kialakuló nyomáscsökkenés egyrészt lehűléssel és befelé áramlással jár, amely miatt a külsőbb
Uránuszi élőrétegből, a még kisebb életnyomású fiatalabb Szaturnusz felé áramlik az energia.
A legidősebb bolygótestvér jelenleg segíti a fiatalabb fivérét, energiakölcsönnel látja el.
Gondoljuk tovább a folyamatot, hogy miképpen érinti ez a befelé áramló állapot a
Szaturnusznál fiatalabb Jupitert, és a még ennél beljebb fejlődő fiatalabb bolygók életövezeteit
és élőrétegeit.
Ha a Marsban a csúsztatás miatt a nagyévi tél állapot vége, és a korai tavasz van kifejlődőben,
akkor Jupiterben már a kiteljesedésnek, a kitágulásnak, a szerveződési nyárnak kell kialakulni,
azaz a Jupiter jelenlegi neme már ismét melegfúziós nő. A melegfúziós nyár végi, nagyévi ősz
állapot kialakulását nemcsak a sűrű átláthatatlanul gomolygó felhők bizonyítják, hanem az is,
hogy ahhoz, hogy tartós kiáramlási folyamat alakuljék ki, az élőrétegben belül kaotikus magas
nyomásnak, és a nyomásában csökkenő állapotnak kell a külső élőrétegekben kialakulnia. A
belsőbb élőrétegben tehát már meleg és melegfúziós szaporodási folyamat van, és bár a Jupiter
külső élőrétegeiben éppen kezdődik a férfias tavasz, de ez még nem teljesedett ki.
A Jupitertől befelé lévő, a nagyévi ciklusban éppen a ciklusváltást eredményező fiatalabb
élőréteg, a kisbolygó övezet, éppen a kisebb részekre szétvált állapotban, az elöregedő elbomló
téli réteg, és a megújulás megfiatalodó, átszerveződő, újravegyülő állapotában szerveződik. Ez
a réteg a nagyévi évváltás olyan állapotát őrzi, amikor a naprendszer éppen áthaladt a
galaktikus egyenlítőn, és az elöregedett élőréteget, az elhalt, már felbomlott 5. bolygót
megújította, megfiatalította a nagy szimmetriasíkon áthaladó még neutrális, fiatal fekete lyuk.
Több nemesgázzal töltött élőréteggel és egy bolygóval beljebb, a Mars külső élőrétege, a

(megmaradt) légköre éppen energia befogadó, azaz befelé áramló, még hideg, férfias tél
állapotban van. Mint láttuk, a marsi nagyévi élőréteghez képest két réteggel külsőbb
bolygórétegben változó Szaturnusz is éppen a kemény tél állapotban szerveződik, de ez
nagyobb energiaszinten, egy periódussal az egyediségben fejlettebb állapotban van.
Figyelemre érdemes az az észrevétel, hogy a bolygók körül a felhős takart állapot is eltérő
tendenciával, és ezért két eltérő következménnyel járhat. Ha a belülről a kiáramlás és a kiteljesedés
felé fejlődik, azaz belül magasabb a változássűrűség, akkor ez egyrészt elzárja már töltött, ezért pergő
állapotban, kisebb lendülettel de nagyobb perdülettel áramló melegfúziós részecskék elől a kijáratot,
ezért miközben az elektron jellegű, kevésbé töltött férfias, neutrálisabb részecskék még képesek radiális
irányba kivándorolni, belül folyamatosan nő a melegfúziósok aránya és haszontalannak látszó
hőtermelése. Ez a belső hőmérséklet emelkedésével jár. Ha azonban a nagyévi tavaszi szelek
felszakítják a kiáramlást addig meggátló határfelületet, a placentát, a keveredés a környezetbe
kiszorult részecskékkel nagy vehemenciával elkezdődik, és a közös határfelületen a bolygótojás,
kovalens, átlagos, vegyes állapotba keveredése újra megkezdődik. Ha viszont már megszületett az utód,
és a belső nyomástöbblet kiáramlott, akkor a szétterjedő, kifelé ható energiahullám az utánpótlás
hiányába lelassul, majd a környezettel egyensúlyba kerülve állóhullámmá merevedik, és lamináris
áramlású életspirálba fejlődik. Amikor a belső változássűrűség lecsökken, és a külső felhők
árnyékolása elfogja a külső energiát, akkor szerveződési tél és átmeneti jégkorszak, kis életnyomású
depressziós időszak alakul ki. Amikor viszont a nagyévi szelek felszakítják a belső teret leárnyékoló
placentát, nemcsak gyors és új keveredés kezdődik, hanem az anyai, (nagyanyai) Napi és a környezeti
vegyes energia beáramlása is megkezdődik. Ez növeli a belső változássűrűséget, a sokféleséget és
elhozza a nagyévi tavaszt. A Mars most ezen állapothoz közeli stádiumban fejlődik. Ekkor viszont
csökken a feszültség, a hőmérséklet és a környezettől élesen elkülönült állapot. A leülepedett porral
már nem körülvett bolygókba neutrális beáramlás, és hideg elszállítása, a belső áramlások
kialakulása, és ezzel a vegyes átmeneti légkör kifejlődése megkezdődik.

A Jupiternél fiatalabb élőréteg a kisbolygó övezet, a Nap életspiráljának azon része, amely
vagy nagyévi, vagy galaxisbeli évváltásnak, genetikai szünetjelnek, nemesgáz vonalnak
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tekintendő. Az élet ilyenkor az ionos változásnak kedvez. A kisbolygó övezet tehát vagy még
nem fejlődött fiatal közös bolygóba, vagy valószínűbb, hogy a korábban társult, de egymástól
elvált fiútestvérek éppen összevesztek, és a kaotikus ősz állapot után a szerveződés felbomlott,
annak együttműködésre már képtelen részei eltávolodtak egymástól. A kisbolygó övezet akár
az évfordulót, a periódusváltást is jelképezheti, amelyben a késő őszi állapot, a felbomlás és a
szétáradás éppen tetőzik, és a nincs bolygó állapot alakult ki. Ettől az időváltó övezettől befelé
található a Mars, amely a téli állapotban, a légkörtől elvált differenciálódott ionos állapotban
van. A belső nagy azonosságú mag és a külső nagy azonosságú környezet között a kevert
átlagos, vegyes élőréteg leépült, a kovalens élet elsorvadt, lefagyott inaktív állapotú. Ez
esetben, ha kifelé, a Jupiter felé már a szerveződési nyár, vagy – és az ősz tombol, akkor a
Mars még az előző periódus végén a szerveződési csúsztatás, a rövid tél végén, vagy a kezdeti
tavasz az új periódus elején és állapotban jár. A Marsi légkört alkotó neutrális eredőjű
részecskék egy része a szétáramlás során részben a lefagyott bolygóra ülepedett, de más
részben a környező külső és belső bolygórétegekbe emigrált, azaz átkerült a menekülteket
befogadó Földre és a kisbolygó övezeten át a Jupiterbe is jutott.
Érdemes továbbgondolni, hogy miképpen hat ez a Marsi tél vége a jelenleg még a vegyes
kovalens sokféleség állapotában szerveződő Föld sokrétegű életbuborékára. A Mars
bolygórétegénél fiatalabb Földön a szerveződési nyár végi állapot van, a kaotikus ősz már
elkezdődött. A Földnél a bioszférai kovalens, kevert állapot nemrég meghaladta a legnagyobb
kiterjedését, (a Föld jelenleg a legnagyobb átlagos sűrűségű bolygó a Naprendszerben), és a
kaotikus őszi szerveződési szakasz, a nőies felfúvódás és a kisebb sűrűségre ritkulás
növekszik. A belső kaotikus folyamatos felerősödése közben az energia kiáramlása
megkezdődött, de a termoszférában a még nyitott a placenta, amelynek a nyákdugója csak a
megtermékenyítés után zárul be. A kifelé még radiális irányba is eltávozni képes, vagyontalan,
elektron jellegű neutrális részecskék kiáramlása erősödik, és míg belülről a bolygótér egyre
jobban nőiesedik, melegfúzióssá válik, addig kívül megjelennek a férfias füzércsatornák, és ha
külső szemlélő nézné a Földet, azt kívülről egyre szőrösebbnek, férfiasodónak látná.
Miközben a Marsi rétegben már kicsi az életnyomás, és a környezetből befelé áramlik az
energia, a Föld élőrétegénél egy bolygóréteggel beljebb, a Vénuszban már megtörtént a
fogamzás, és jelenleg a placentán belül magas belső feszültség alakult ki. Jelenleg a nagy
energiaszintű rekombinációban a keveredés és a differenciálódás fázisában a belső porlódás és
a fiatal utódba átszerveződés folyik. A Vénusz tömegfelezőtől befelé levő belső élőrétege, a
fogamzás után a differenciálódás és a szülés közötti melegfúziós állapotban van, amelyben a
belső éppen egymásba vegyülő vegyes ionoszférában fejlődő magzatba épülő részecskék
kiáramlását erős lezárt placentaréteg, a külső ionszféra gátolja. A szelepelési mechanizmus,
határzár, amelynek az a feladata, hogy meggátolja a töltött részecskék ki és a visszaáramlását,
a túl nagy belső változássűrűségű élőrétegből a változási folyamat környezetre átterjedését. A
távoli csillagokból elmenekült, és a közeli bolygókból kiáramlott fejlett neutrális eredőjű
energia azonban képes átvergődni ezen az akadályokon, és a külső ionszférán áthatolva, a
szaporodásra kész neutrálisabb szerveződéseknek utat nyitva, mutatva, azokat
energiacsempészként átjuttatni a határon. Tehát a Vénusz jelentősen lezárt határrétegein
jelenleg csak a legfejlettebb, nagy lendülettel bíró neutronok és még koncentráltabb
lendületenergiájú neutrális vezetéssel bíró még csak kicsit töltött szerveződések tudnak
áthatolni, energiát és információt szállítani, ezért tömeges kiáramlásra, egyidejű anyagcserére
a terhesség ideje alatt nem kell számítani. Valószínűen addig fog a belső nyomás növekedni,
amíg a Vénusz új holdgyermeke a jelentőssé nőtt különbségben meg nem születik. Ehhez a
bolygónak egy nagyobb szimmetriafelületre kell érnie, amelynél erős lamináris szelek fújnak,
és nagyobb energiaszintű angyalok járőröznek. Amikor ezek az angyalok felszakítják a
placentát, és megkezdődik az utód kiáramlása, és a lamináris szelek szétfújják a placenta
maradványait, amelynek egy része a befelé áramló részecskékkel keveredve, a nagyobb
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fejlettsége miatt áthatolhatatlan felszíneken az időben gyorsabban változó vegyes rétegekben
lerakódik, más része nagyobb sűrűségbe és az anyabolygóba épül, míg egy része az utódba, a
fiúba szerveződik. A három részre elkülönülő anyag egy része az apáé, az Istenné lesz és a
környezet, a múlt felé távozik, más része a melegfúziós anyába épül vissza, míg a maradék a
fiúba, az utódba épül. A szentháromság, Moetrius hármasa ismét szimmetriába kerül.
Vegyük végre észre, hogy a lokális életbuborékok kitágulása, vagy összehúzódása csak
akkor járhat sikerrel, ha az a szerveződés a környezetében lévő analóg energiaszintű
szerveződésekkel összhangban, de azokkal ellentétes fázisban változik. Ez a földön is
érvényes, akár az emberi szintre, akár a vállalkozásokra, és az ország-szintű, valamint az
élőrétegi szerveződésekre is vonatkozik. Ha a környezet éppen összehúzódóban van, és oda
áramlik az energia, akkor ez csak az esetben történhet, ha a lokális tér környezete éppen
kitágulóban és kiáramlóban változik. Ha viszont a környezet kitágulóban van és terjeszkedik,
akkor a lokális térrész energia befogó állapotba kell hogy kerüljön. A kifelé ható veszteséget
azonban minden szerveződés sokrétegű ellenhatással igyekszik meggátolni, ezért ha egy
élőrétegben az átlagosnál nagyobb belső életnyomás alakul ki, akkor ettől a belső határok is
rendszerint lezáródnak, és a külsők, - ha a még kijjebb lévő élőrétegben nincs éppen még
nagyobb nyomás – kinyílnak. A nyomás mindig a kisebb nyomású környezet felé vezetődik el.
Ha a belső élőrétegben viszont éppen lehűlés, tél vagy tavasz és kisebb életnyomás van, ez a
belsőbb élőrétegek és a centrum irányába hajtja az energiát, ott növeli a változtató képességet,
a túltelítődés esetén a káoszt. Az energia centrumok és a belső élőréteg felé áramlását, tehát
vagy a külső nagyobb nyomás, vagy a belső kisebb nyomás, azaz a környezethet viszonyított
negatív különbség segíti. A bolygók és az élőrétegek tehát nemcsak egy irányban
szelepelnek, az ozmózis kétirányú, de az áteresztőképesség függ a belső és a külső tér
differenciájától. A sejtekből kiáramló energia olyan kicsi energiaszinttel és neutrális eredővel
rendelkezik, hogy a műszerek nem észlelik. Onnan tudhatjuk mégis, hogy a sejt folyamatosan
anyagcserét folytat, hogy a szinte folyamatos beáramlás ellenére egy idő után nem növekszik,
csak a tél és a nyár, a nőies és a férfias eredő állapot között pulzál.
Mégis mitől függ, hogy egy szerveződés melegfúziós női állapotban (nyár és ősz) vagy
hidegfúziós férfi, (tél és tavasz) állapotban fejlődik. Valószínűen a szerveződés belső
változássűrűségének és a fejlettségének, a melegfúziós kiterjedésben lévő szerveződések, és a
hidegfúziós szerveződések arányától. Ha a melegfúziós eredőjű részecskék áttelepülnek a
hidegebb környezetből, mert ott éppen számukra kellemetlen tél állapot van kifejlődőben,
akkor a belső arány is megváltozik, és a szerveződés eredője, többsége ezt a fejlődést fogja
választani. Ha a környezet éppen felmelegszik, és nagyobb életnyomás alakul ki, akkor a
lokálisan kisebb életnyomású, kisebb feszültségű térrészekbe rendezett irányú, eredőjű neutron
beáramlás kezdődik, amelytől a belső tér lehűl és az együttműködő-képesebb rendezettebb
állapotba fejlődik. Ez hidegebbet, nagyobb rendezettséget és alacsonyabb változássűrűséget, a
megfelelően keveredő, jó arányokat biztosító téli vagy-és korai tavaszi állapotot hoz létre.
A kajmánoknál, és más kétéltű szerveződések, (ragadozók) megtanultak az energiával óvatosan báni, és
az elfogyasztott nagy energiatartalmú, elég fejlett táplálék miatt az energiavesztés, a kiáramlás
megakadályozása érdekében nagyon vastag páncélt, szigetelést növeszteni. Az állatok a meleg napon és a
nyárban feltöltődnek, de kifelé áramló töltött részecskéket a sokrétegű páncél megakadályozza a
kijutásban. Amikor a kajmán tojást rak, hogy szaporodjék, a nőstény dönti el, hogy a tojásokból hím,
vagy nőivarú egyedek fejlődjenek. Ha sok a környezetben a hím kajmán, akkor az anya a melegben
kitakarja, a hidegben betakarja a tojásokat, hogy azok több energiát kapjanak és ezáltal gyorsabban
fejlődjenek, hogy mire megszületnek a hidegfúziós eredőjű hímtöbbletű részecskéket (állapotot)
sikeresebben befogadó melegfúziós állapotban legyenek. A hímtöbbletű, befelé áramló környezetben a
befogadóképes állapotban lévő női szerveződések evolúciós sikere biztosabb.
Ha a kajmán tojása nagyon felmelegszik, harminc fok körül benne a változás felgyorsul, és kaotikussá
válik, ezért időben gyorsabban fejlődő nőivarú utódok születnek. Ha ugyanezen tojásokra kevesebb
külső gerjesztés jut, azaz hidegebb 26 C fok körül marad a tojások hőmérséklete, akkor hím
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ivarállapotú utódok fejlődnek ki. Tehát a ki vagy a betakarással, a védőréteg növelésével a fejlődési
időt, és a belső rész, vagy a külső rész gyorsabb fejlődését tudja a kajmán anya módosítani.
Tehát a tojások ki vagy betakarásával, a hőmérséklet által meghatározott arányú neutrális vagy
melegfúziós töltött részecskék többletének, vagy hiányának kitett tojások mindig az alapján fejlődnek
hímmé vagy nőivarúvá, belül, vagy kívül nagyobb változássűrűségűvé, (befelé vagy kifelé áramlóvá)
hogy az anya miképpen dönt, azaz a várható megszületés idején milyen nemű utódoknak lesz nagyobb
esélye a környezetben hasznos szerveződésként kiegyenlítőképes társra találásban. Ha a nőivarúak
vannak többségben, akkor kelendőbb lesz a hím ivarú, az együttműködő képesebb befogadó képesebb
utód, ha viszont a hidegebbet szerető hímek, az összehúzódók vannak a környezetben többségben,
akkor nőivarú utódokról gondoskodik. Valószínűen ugyanezen ok miatt dönt a méhkirálynő a
megtermékenyítéskor, hogy hím ivarsejtet juttat e az utódjára, vagy meghagyja nőivarú dolgozóvá
fejlődni. Nemsokára az ember is eljut e választási lehetőséghez, az evolúcióban más sok faj alkalmazza
a környezet igényére figyelő nemi szelekciót. Tehát a kajmán-anya, az általa előre ismert várható
jövőbeni igény, a kereslet várható növekedésre ad a nemek tudatos megválasztásával választ.
Tehát az anyag adott, az átlagos eredőjű nemi anyagok keveredésében akkor dől el a neutrálisabb
részecskék javára az eredő, a hatalom és a dominancia, ha a külső környezetben is a neutronok, a hideg
férfias rendezettebb részecskék vannak többségben, és ez a többség bekerülve belső többségre jut. Ha
az átlagos hőmérsékletnél tartósan magasabb a környezet hőfoka, akkor környezetben több melegfúziós
részecske aránya, ezért ilyenkor általuk meghatározott szerveződési rend és nyár állapot fejlődik ki. Ha
a többség döntése szerint, a dominanciáért folytatott belső harcban a melegfúziós többletben lévő
részecskék fölénybe kerültek, győztek, akkor az általuk meghatározott irányú fejlődésben nőivarúvá
válnak az utódok eredői.

Az együttműködés egyensúlya:
A melegfúziós szerveződések megtanultak adni, a környezet felé több (bár kisebb, de
fejlettebb Dávid típusú) szerveződést, katonát kibocsátani. Ezt a nagyobb szexuális
szabadsággal, a féktelen szaporodással, a melegfúzió, a részecskékre bomlás állandósulásával
érték el. Az ilyen folyamatos orgiának sok fiatal részecske a következménye, amelyek kellően
nagy lendülettel (és még nagyobb perdülettel) kiáramolva a melegfúziós születési hely körül a
környezet befelé áramló részecskéivel légköri rétegeket, aurákat, életszférákat hoznak létre.
Miközben e nagy energiaszintű bolygónyi szerveződések a környezetnek sok, - a kiáramlás és
a túl nagy töltés elvesztése, kiegyenlítődése után visszaforduló, lehűlve már a megszerzett
szimmetriatárssal befelé áramló neutrális részecskéket (szerveződéseket) feltartó – katonát,
családokat adnak, ezért folyamatosan ellenszolgáltatást kapnak az így a külső hatásoktól
megvédett környezettől. Ezzel szemben az aurával analóg légrétegekben élő más életterméket
termelő szerveződésektől energiát, a folyamat fenntartásához szükséges utánpótlást és eleséget
kapnak. A melegfúziós szerveződésekből kiáramló nagy azonosságú korszerű, de töltöttebb, a
kapcsolódásra hajlamosabb melegfúziós részecskék hozzákötődnek a külső térben lévő más
nemű, ellentétes irányban forgó (töltött), befelé áramlás közben kitáguló és ezzel hidegfúziós
energiát adó szerveződésekhez, és a változtató képességű neutronokat közös családba
szervezve, hazahozzák az élő energiát, a változtatóképes de itt nem honos neutrálisabb
részecskéket és a közben fogant utódokat. A házasodj Ausztria nagyban is működik. Ha a
kereskedelem, és az anyagcsere megfelelő szinkronítással működik, a folyamat fennmarad, de
növekedés nem lesz belőle. Ahhoz hogy az együttváltozó tömeg növekedhessék, olyan
többlettel, ígérettel, illúzióval kell rendelkeznie, mint a Kánaán földje, amely az ígéret
szálaiból szövődött. Akkor érhető el, hogy a szabad részecskék az egyébként nekik nem
természetes közeget jelentő melegfúziós térrészekbe is bemerészkedjenek, ha az a hit keltődik
bennük, hogy a szomszéd kertje zöldebb, azaz ott jobb, mint otthon. Lucifer, az Isten másik
arca talán ezzel kezdte a lódítást.
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Az időben változó élet, tehát olyan egyenletes anyagcserére alapul, amelyben nem alakul ki
tartós deficit, amelyben a beáramlási többlet, tartós többletet és ezzel a különbség megőrzési
lehetőségét biztosítja. Ehhez olyan kicsi energiaszintű részecskékkel, szép barna lányokból
álló aura kirakattal kell magát körülvennie, amelyekbe a befelé áramló fehér neutronok
beleszeretnek, és a töltöttebbé váló szerveződések, a már nem lányok hazaviszik a megszerzett
neutrálisabb legényeket, leányokat és a vegyes utódaikat a nekik hazai, de azoknak idegen
élettérbe.
Ha adóság keletkezik és a belker, vagy a külkereskedelmi mérleg elromlik, az élet csúsztat, és inflációt
erősítve elrontja a tőke értékét, hogy kevesebbet kelljen visszafizetnie, vagy krahhot jelent a tőzsdén, és
az összeomló pénzpiramis alá temetett hitelezők sirámait már nem hallja senki. Más esetben olyan
pénzpolitikát vezet be, amelyben csak az jár jól, akinek már van, és a folyamatban centralizált tőkével
felkészül a szaporodásra, a neki már nem tejelő élettér elhagyására, a gazdagabb életterek
kiszakítására.
Könnyen lehet, hogy az országunk rablói a nemzeti vagyon kifosztói, nemcsak hatalom további
megtartására törnek, hanem az általuk egyoldalúan működőbbé tett, meggazdagított országrésznek az
elszegényített országtól való elszakítására, a nekik sikeres tőkekoncentráció átmentésére. Ennek
áldozatául kerülhet Budapest, és az ország fejlettebb része, amely a gazdagodás lehetőségének a hírére
már – mint a Horvátok a szegény Boszniától - szívesen elszakadnak a szegény többségtől.
A gazdagabban eltávozók csak azt nem tudják, hogy a pénz nem boldogít, hogy ahová mennek, a
gazdagságuk ellenére is szegények és megtűrtek, kihasználhatók maradnak, és csak a belső köreikben
az operabálokban élhetik át a gazdagság előnyösnek hitt illúzióit.

Az együttműködés csak addig lehet sikeres, amíg az a többségnek jobb, amíg aki ad, az kap is.
Ha az adok – kapok, a jó és a rossz arány megváltozik, az erkölcs és a morál az igaztalannal, a
nemes a törvénytelennel felcserélődik. Az életünk nemlineáris esemény felé tolódik, és a
megosztottá váló polarizálódó nemzet, élőréteg, szaporodásba fog differenciálódni. A megújulás
akkor válik időszerűvé, amikor a korábban sikeres keveredés végleg elromlik. Ha már az
elkülönülés és a szembenállás felerősödik, a differenciálódás már nem kerülhető el. Ha az
együttműködés egyensúlya, az élet igazságként ismert időbeli eredője elromlik, az isteni
közös tudat beavatkozik, és mindenható bíróként maga hoz ítéletet.
Az emberiség a végső lehetőségét éli a kiegyezésnek, egy sikeresebb életcellába,
életszerkezetbe átkerülésnek, amelyben ha nem jó fejlődési irányt választ, ez egy
nagyévnyi időszakra meghatározhatja az élet továbbfejlődését. A jó irány, a lélek iránya,
amely a szívből jön, amely nemcsak a tegnapnak, hanem a mának és a jövőnek is épít. Ez
pedig lamináris életáramlásba fogja terelni az élőrétegben fejlődő változást. A nyergelj,
fordulj időszakát éljük.
A természet azonban kisebb szinten mindig éppen ellenkező irányba fejlődik, mint a nagyobb
energiaszintű változás, hogy mérsékelje annak az erejét, csökkenti a változás hevességét.
Miközben a környezet meghatározza a fejlődés lehetőségeit, belül a környezetváltozást
ellensúlyozó reakciók, ellenhatású folyamatok fejlődnek ki, amelyek mindig a változás
tompítása irányába, az a nemlineáris evolúció mérséklése irányába hatnak.
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Az Idő egyensúlya és két (több) féle vetülete:
A szerveződések éves ritmikus változását két folyamat generálja. Az egyik egy külső hatás,
amelyek a szülő és a nagyszülő körüli keringésben, valamint a bolygótestvérek egymáshoz
viszonyított állapotváltozásában mutatkozik meg, és az analóg élethelyzetek ismétlődése, a
felmenői (külső) szimmetriafelületeken, rétegeken áthaladás szerint változik. Ez az alapállás a
korábbi tudományos alapállással részben megegyező, amely szerint a téli –nyári váltakozást a
keringés során beeső napfénynek a rétegekre merőlegesebbhez közelebbi szögállása generálja.
A forgástengely dőlése, amely kétségtelenül segíti a változás gyorsulását, azonban korántsem az
egyetlen tényező, hanem a bolygónk élőrétegek közötti váltakozása és a környezet változása is
meghatározó. A bolygónk az éves keringése során egyszer a Naphoz (a szülőmezőhöz)
közelebbi, a napéjegyenlőség átlépése után a Naptól 5 millió km.-rel távolabbi határrétegbe
kerül. Ez is befolyásolja a változás gyorsulását, mert a belsőbb fejlettebb rétegben
melegfúziósabb irányban fejlettebb, többségben lévő, nagyobb változássűrűségű részecskék
élettere található. Ott gyorsabban pereg az idő, míg a külső nagyobb azonosságú élőrétegben
egy fokozattal neutrálisabb szerveződések élnek, ezért ott nyugodtabb és hidegebb környezet
van. Ez a periódus megegyezik és egybeesik a közeledési és távolodási ütemmel, miközben a
keringési ciklus két végállása között váltakozva bolyong a Föld. Tehát a melegfúziós anyai
csillaghoz (szerveződéshez) az átlagos távolságnál közelebbi élőrétegbe kerülő utód változása
felgyorsul, élénkebbé válik, a szerveződés nyár állapotába kerül, és miközben járja az
életköreit, és együtt tágul a közvetlen környezettel, e rétegek között váltakozik, de néha a
ritmusa eltolódása miatt néha eltérően viselkedik. Az időt, a keringés és az évszakok
periodikus váltakozása határozza meg, amely kiegészül a még külső ritmus, a napszak és az
éjszakák váltakozásával, amely azonban már részben belső ritmussá is válik. A Nappalok és
éjszakák váltakozását, az aktív idő és gyorsabb változás, és a pihenő idő és lassabb változás
periodikáját a Föld takarása és a részecskék védettebb térbe áramlása határozza meg. Míg az
idő nappal a melegfúziós szerveződések aktivitását és a kiáramlását, egy melegfront
kiterjedését segíti, addig az éjszaka a beáramlásé és a hidegfúziós szerveződéseké, amelyek
ekkor aktívak, és éjszaka segítik a nappal elromlott belső rendezettség helyreállását, a
befogadott dolgok tudati elrendezését, rendszerezését. Mivel az életterünkben, a
környezetünkben nemcsak a jelen, hanem egyidejűleg a múlt állapotában lévő, és ezekhez
viszonyítva a jövő állapotában lévő fejlettebb szerveződések is jelen vannak, ezért az élet
jelene és nappala nem mindig lineáris. Ez azt eredményezi, hogy mindannyiunk által könnyen
megérthető események, és általunk nem helyre tehető, még meg nem értett események
váltakoznak, amelyeket a dolgokat csak a materialista alapállásból, egyoldalú aspektusból szemlélő
tudomány nem tud megérteni, nem tud másoknak megmagyarázni. Ahhoz, hogy e dolgokat
megértsük, a nem érthető eseményeket más alapállásból is meg kellene vizsgálni, de ehhez el
kellene rugaszkodni a földről az egyoldalú életszemlélet merev aspektusától.
Paradigmaváltás szükséges, hogy a jelenünkbe keveredett jövőbeni dolgokat, és a
múltunkból hiányzó sötétebb részleteket is megérthessük, olyan külső és belső aspektusok,
amelyekben az idő, mint egymást nem mindig lineárisan, fejlődési rendben követő eseménysor
is megértésre találjon.
A jelenünket, és a múlton át jövőt is befolyásoló külső hatásokon kívül, párhuzamosan egy
belső hatás, állapot, eseménysor is fejlődik, tehát az időnek, mint eseménysornak nemcsak
egyféle folyása, hanem sokféle egymásra ható keveredése fejleszti a jelent. Bár a jelen még
elég nagy eséllyel kiszámítható, ha ismerjük a jelenünk felé tartó események lehetőségeit,
erőszintjeit, de ezek végtelensége miatt csak a nagyobb energiaszintű változásokat tudjuk a
valószínű események közé sorolni. Az időbeli felbontási lehetőségünk véges, amely a
fejlettségünktől, a már megtörtént események ismeretétől, és ezen ismeret alkalmazási
képességétől is függő. Ez, és az átváltás előtt levő határozatlansági állapot, amely miatt csak néhány
lépésre lehet előre kiszámítani, az így is bizonytalan valószínűségi jövőt. A jelen történéseinek
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a kialakulásához, a múlt, a külső tér és a környezet, valamint a belső tér felől a jelenünket
megközelítő eseményeknek a jelen terünkben és időnkben egyesülése szükséges, ezek
határozzák meg a dolgok és események jelen idejű kifejlődését, az idő előre, az egyedi
bonyolultság, vagy hátra a komplex bonyolultság irányába fejlődését. Ha e két ritmus eredője
valamerre eltolódik, a dolgok helyileg vagy rosszabbá és gyorsabbá, vagy jobbá, esetleg
lassabbá, másoknak éppen előnyössé, vagy hátrányossá válhat. Ha fordítva tolódik el az élet
ritmusa, a lassulás és a kiáramlás felé, akkor az ehhez szokott, ilyen körülmények között
felnőtt, e körülményeket jól viselő szerveződések, és kisebb részecskéik számára dolgozik az
idő. A tartós egyensúly és a lineáris változás kialakulásához a két egymás felé haladó
eseménynek a időben és ritmusban, a térben és időben is egybe kell esnie egymással. Ha ez a
ritmus, a hely, vagy az időzítés valami miatt eltolódik, az esemény, az impulzus, a szaporodás,
vagy az ihlet nem jön létre.
A szerveződések sikeres szaporodásához a belső állapotnak, a peteérésnek, és a kezdeti
differenciálódásnak is meg kell érnie addigra - tehát külön-külön ki kell fejlődnie az örökítő anyagoknak,
- a mikrokozmoszban az idő alatt, amíg a környezetben a makroevolúciós változás másik
férfiasabb komponense is kifejlődik. Ha a női petesejt nem érik meg az esemény idejére, vagy
elégtelen a férfias örökítő anyag fejlettsége, jelenléte, aktivitása, egymást erősítő hatása, a
vegyülés nem jön létre, vagy nem lesz képes nagy dinasztiába fejlődni, és az utód szerveződés
nem fejlődik egyediségbe, idő előtt elabortál, elhal. A sikertelen rendszerváltozások, a nemzeti
forradalmak rendszerint azért buknak el, mert nem jó az időzítésük, az esemény a környezetet
rendszerint felkészületlenül, nem jó fázisban éri. A külső környezetben is meg kell érnie az
időnek, a változásra fogékonyság állapotának addigra, mire a komplex szerveződés forradalmi
lendülete felerősödik. Ilyenkor a szabadság tüze nem tartható határok között, a felgyúló tömeg
tehetetlensége hatalmas, az nem tud megállni a határok előtt. Miként a Francia, úgy az
Októberi forradalom tüze is szétterjedt, és a környezet féltve a kialakult belső állapotait
beavatkozott. Az adott időben a külső felől befelé haladó, és a bentről kifelé haladó folyamat
nem került egymással közös irányultságba, eltérő cél alakult ki, a belső és a külső hatások nem
kerültek egymással szimmetriába, szinkronba, végül a nagyobb energiaszintű környezet hatása
legyűrte, átalakított, lecsillapította a nemzeti törekvéseket. A későbbi világháborúkban
kialakult szelekciót, mint a környezetnek nem kedvező nagyobb energiaszintű változást, a
világégéssel fenyegető kontinensekre átterjedő háborúkat is hasonlóan visszaszorította, bár
nem azonnal, de még idejében elfojtotta.

Az élet egyensúlya:
Az élet egyensúlya a jelen, amelyben a múlt a jövővel kerül időben változó szimmetriába. Ha
ez az érzékeny egyensúly valamerre nagyon eltolódik, akkor a jelenünk vagy vissza a
lassabban változó múlt, vagy a gyorsabban változó jövő felé eltolódik. Mindkét eltolódás az
átlagos térállapottól, az anyai és az apai mezőktől egyforma hatástávolság megváltozását
jelenti, amelykor az élet vagy túl közel kerül egy anyai melegfúziós állapotban lévő
szerveződéshez, vagy túl közel egy közös vertexszel rendelkező, hidegfúziós állapotban lévő,
a környezetet magába szippantó, nagyfogyasztó térrészhez. Az egyensúly azonban nemcsak
egy dimenzióban az átlag körüli ingadozást jelent, hanem ezeknek az állapot lehetőségeknek,
hatásállapotoknak olyan sikeres együttesét, amelynél az élet eredő szimmetriája, változási
rendje, a harmóniája éppen a legnagyobb. Ilyenkor még nagy toleranciával rendelkezik az élet,
magas biodiverzitású, amely a sokszínűség tündöklése, és a karakteres egyediség
kiemelkedése is a lehető legtöbb dimenzióban a legnagyobb elmozdulási, életrugalmasságot
eredményező átlagos állapot körül van.

Aspektus könyvsorozat 11. könyv

Élet és valóság

237

Az élet valamennyi együttváltozó, fizikai és kémiai, elektromos, fény stb, természetű
kétesélyes hatása egyaránt lehet a szélsőséges, és kedvezőbb átlagos állapotban. Ha
valamelyik együttváltozó dimenzió-pár egyik része kimerül, mert a lehetőség valamelyik
dimenzióban a nagyon kevés, vagy a nagyon sok felé elhajlik, akkor a dolog szimmetriapárja
csökken, a kelleténél többé, vagy kevesebbé, kisebbé alakul. Az egyedi dolgok szélsőségek
felé eltolódása rontja az élet toleranciás lehetőségeit, megfeszíti a már kialakult szélsőséges
állapotokat, és csökkenti a válaszreakciók lehetőségeit. Az ellenálló és reakcióképesség, az
alkalmazkodás és kitérés lehetőségének az eredője akkor a legnagyobb, amikor az élet átlagos
állapot körül változik, és csak annyi az egyéniség kiemelkedése a szürkeségből, amely a
megkülönböztetéséhez szükséges.
A nagy azonosságot és az unalmas egyhangúságot az élet nem jól viseli, pontosabban nem
minden állapotában viseli jól. A vegyes típusú átlagos élet, változni akar és egyediségre
törekszik, egyre újabb élményekre vágyik. A nagy azonosságot nem jól viselő átlagos élet,
eltérővé, kiemelkedővé és észlelhető egyediségűvé akar válni, de az ionos állapotát elfogadó
élet megnyugszik, elfogadja magát és a környezetét olyannak, amilyennek az Isten teremtette,
és ezzel megbízhatóbbá és kiszámíthatóvá, egyenletesen terhelhetővé válik. Ez az önelfogadás
a belső boldogság titka. Az a minőségi különbség, hogy az élet és az anyag éppen a nagy
azonosság és az egyetértés, az együttműködés állapotában van, megbízhatóságot, de változási
igényt eredményez. Ha azonban a nagy azonosságú közeg részecskéi elfogadják magukat, és a
környezet állapotát, és már nem akarnak a tér és az Isten, az élet szabályaitól eltérően változni,
akkor megbízható térpolgárokká, az isteni mező katonáivá válnak. A változni, fejlődni akaró,
önmagával, vagy az őt körülvevő környezettel mindig elégedetlen szerveződés nem
kiszámítható, és ha többszörösen töltött marad egy korábbi impulzus után, a váratlan reakciói
még a nagy isteni közösség által sem kiszámíthatók.
Az élet jelentősebb része a legnagyobb átlagos állapotra, a legnagyobb pufferolási lehetőségre
törekszik, amikor a szimmetriához közeli állapot nagyon nagy életrugalmasságot, elmozdulási
és alkalmazkodási lehetőséget enged. Ez teszi az életet széles sávban és mostoha körülmények
között is alkalmazkodó képessé, túlélővé, mert magas biodiverzitással és kellő rugalmassággal
rendelkezik. Az átlagos állapotról, - ha a környezet ezt kívánja - a minőség jelentős
megváltozása, az élet megszűnése nélkül el lehet térni a szélsőségek felé, de a már
megfeszített állapotban könnyen kiszámíthatatlanná válik és átbillen a mérleg nyelve. A magas
biodiverzitás az a legkiegyenlítettebb eredő szerinti állapot, amikor az élet a lehetséges
dimenzió párokban, az együttváltozó érték-párokban a lehető legnagyobb egyensúlyi eredő
körül kis ingadozásokkal változik. Ez az egyensúly azonban lehet a szélsőséges lehetőségek
egymást gyorsan kiegyenlíteni képes eltéréseivel meghatározott, amely magas belső
átalakulási lehetőséget enged, de kifelé korlátolt, csak a többlettel megadható, vagy a hiánnyal
máshonnan elvonható reakciókat tesz lehetővé. Erre mondják, hogy az élet csodálatos,
nincsenek egyértelmű szabályai, még mindig sok meglepetést tartogat, mindenből, még a
helyzet hátrányaiból is képes előnyöket kovácsolni.
Az erős ebben egyedi, de ez esetben nagyobb eséllyel nem rendelkezik a gyengédség
lehetőségével, viszont jól fogadja a gyengédséget, kiegészítő párt alkothat a nagyon
gyengének, és ezért főleg ott használható, ahol a gyengét kisegítő erőre van szükség. Az
elefánt nem a porcelánboltba való, de a jó kontraszt együtt szívesen látott különbség. A durva,
jó ott, ahol az élet rosszát le kell radírozni, de nem használható ott ahol a finom és érzékeny
hatásokkal lehet eredményt elérni. Ennek ellenére a durvának nem a durva a megfelelő párja,
hanem a gyengéd, amelyre a durva mindig is vágyik. A gyengéd, már ismeri a gyengédséggel
járó előnyöket és hátrányokat, ezért számára ismeretlenebb állapotra és társra, erősre, néha
titokban a durva hatásokra vágyik. Ha valaki a telítettséghez és a fehérhez közelebb kerül, az
energia kiáramlás és az adás állapotához, nem lehet egyszerre fekete állapotban, az
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energiavétel és a befogadás állapotában. Ha az isteni energia és állapot a mindennel telítettség,
a túltelítettség, amelynek már adási kényszere van, akkor kell lennie párjának, aki lehetővé
teszi az isteni ige és értelem befogadását, akinek mindebből hiánya van. Ha kialakul a
mindentudás, az csak akkor ér valamit, ha olyan befogadó párra lel, amely mivel nem
rendelkezik tudással, képessé válik ezt az adást befogadni, és a tudásban megnyilvánuló
többletadás kényszerétől a túl sokat tudó társat megváltani. Az összetett tudás viszont
határozatlanná, és erőtlenné tesz, amelyben ha megismerjük a jónak hitt dolgok, célok
hátrányait, rossz oldalait, egyre kevésbé vállalkozunk a jóra, a változtatásra. Az ilyen
határozatlanná és ezzel erőtlenné váló szerveződésnek határozott irányba áramló erős társra
van szüksége, hogy kimozdítsa a semmittevés határozatlanságából, hogy az erő a tudásból
életként ismert lendületet és kellő különbséget hozzon létre. Amikor a szerveződések a
nagyobb életbuborékok között áramolnak, mindig eljutnak a két rendszer közös határán az
átlagos állapot, a hatásszimmetria értékre, a határozatlansági állapotra. Ha ilyenkor belül is
azonos fázisban lennének, és egyszerre válna határozatlanná az egész szerveződés, akkor
megrekedne itt az élet. Ilyenkor jól jön, egy eltérő életfázisban és már lendületben lévő társ,
segítség, amely bár a szimmetriában hiányosabb, néhány dologban tudatlanabb, de ezért van
még lendülete, hite, célja, amely a közös rendszert átviszi a határozatlanságon, és az
életáramláshoz szükséges különbséget, kellő ritmuseltolással mindig fenntartja. Ha valamely
rendszerben a többség nincs a határozatlanság állapotában, hanem legalább kétharmada
határozott irányban áramlik, ez lehetővé teszi az egész rendszer önálló változásának a
megmaradását, az életként ismert folyamat megmaradását. A lényeg, hogy sohasem legyen
maradandóan teljes hatásegyensúlyban, határozatlanságban a szerveződés többsége, hanem
hittel, és céllal rendelkezzék, hogy az élet holtpontjain az együttváltozó sokféle közösség a
maradék lendülettel, a tömeg, vagy a tudat tehetetlenségével mindig átkerülhessék.

Az energia, a szeretet adásáról,
A többség betartja a természet szabályait, és az átlaghoz közel, de ritkán az átlagos értéken
helyezkedik el. Néhány dologban kiemelkedő, egyedi lehet, de ezek száma nem érheti el a
lehetséges dimenziós skála fele elemét, mert amennyi dologban kiemelkedő és egyedi, annyi
dimenzióban, a lehetséges tulajdonságok belső felében éppen alultelített és hiányos, az ilyen
ingerekre válaszképtelen állapotba kerül.
Ha bármilyen energiát, információt adsz a környezetnek, és annak a többsége betartja az
életáramlási szabályokat, ez esetben ragaszkodik a karmikus egyensúlyához, ezért mindig
kicsit többet (rátartással) fog visszaadni, hogy ne maradjon adóssága. Ez az Isteni szándék
szerint, egy kicsit többlettel kerül másnak továbbításra, és nem szükségszerűen annak kell
visszaadni, akitől azt kaptuk. Ez a kovalens élet kapcsolatata, az az átfedési többlet, amely
miatt a kéz nemcsak összeér, hanem átfedésben kapcsolatban marad egymással. Ekkor nem
veszik el a bábák között a gyermek, és nem szakad meg a folytonosság. Az adás lényege nem
csak az, hogy közünk legyen egymáshoz, hanem az is hogy visszaadási kényszert ébreszt. Az
adás nagyobb visszaadási érzéskötelességgel jár, amely ismét visszaadódik, és az élet máris
egymással élő kapcsolatban álló közösségbe szerveződik. Amikor adok, és kapok, akkor egy
kicsit magamból, a magaméból adok, amely átkerül a másikba, és attól kezdve közünk lesz
egymáshoz, a szóban, tettben vagy az információs hatásban átadott részecskéink maradandóan
ott maradnak a másikban. A karmikus adósság érzése gondoskodik arról, hogy ne kerülj tartós
felhalmozott többletbe, mert ez egyértelműen az eladósodáshoz, ezzel a védettség növelésének
az igényéhez, és ezzel a rendezettségi hatásfok csökkenéséhez, a figyelem és a tudat
lekötéséhez vezet. A tartozásra, az adósságra figyelni kell, az mindig a legváratlanabb
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pillanatokban visszaköszön, és benyújtja a kiegyenlítetlen számlát. Ebből csak rossz
származhat, míg a felénk tartozóktól statisztikai eredőben jóra számíthatunk.
Talán az életet is az indította el, és tette az élettengert egyre viharosabbá, hogy elkezdődött az
információ, az akkor még jó szó adása, és a hozzátett még jobb szóval történő visszaadása. Ha
egyre többet adott vissza, aki kapott, akkor egy idő után már a szeretet nyomasztóvá, és az
élettenger hullámzóvá vált. Nem szükségszerűen elvett állapottal, szándékkal kezdődött a
változás. Az, az önkéntes adás, a jó szándékával is kezdődhetett. Valakinek meg kellett
valamerre szakítani a határozatlansági láncot.
A periodikus rendszerben a fémek, a szerveződési nyarak sok energiacseréjével járó állapotai a
túladás és a szeretet kiáradásának a ,,hibájába,, esnek, és ezzel egy idő után nagyon
lemerülnek. Ilyenkor sokfélévé és ezzel határozatlanná, céltalanná és kaotikussá válnak. A
kaotikus ősz állapotba kerülő, felbomló és rendezetlenné váló élettereiből menekülnek az ilyen
környezetet nem jól viselők.
Az élet a melegfúziós energia adás Yang állapotából periodikusan kimerül, és az energia
befogadás, a Yin befelé áramló állapotába fejlődik, hogy abból az utódrészecskéken át ismét a
Yang állapotú minőség adásának az állapotába fejlődhessék. A kifelé áramló már túlhevült,
kaotikus részecskéket tartalmazó Yang térrésznek hideg, lehűtő és befelé áramló rendezett,
energiára van szüksége, mindazon dologra kereslete van, amelyből neki éppen hiánya van. A
tudatilag azonosan rendezett, de kevés impulzussal rendelkező elöregedő Yin térrésznek
viszont a benne hiányos melegfúziós, vegyülő-képes energiára van szüksége. Az anyagcsere és
a részecskecsere, az árucsere igényét a hiány és a többlet kiegyenlítési igénye tartja fenn.
Minden szerveződés mindig abból tud adni, amiből neki éppen többlete van, de sokszor nem
jónak adja, mert olyanra pazarolja az energiáját, akinek nem arra van szüksége. Ilyenkor bár a
szimmetria hiánya csökken, az csak eltolódik, a különbség egy része, és ezzel a folytonosság
mindig megmarad, csak az eltérés másra cserélődik. Az adás kényszerét és az elfogadás, (a
hiányosság elismerésének) a kényszerét az hozza létre, hogy az átlagos teljes telítettségi
állapot tartósan nem tud kialakulni, ezért lokálisan mindig eltérő többletekkel és eltérő
hiányokkal rendelkeznek a térben változó többség egyedi részei. A közös rendszerbe beadott
többletnek akkor van értéke, ha e karmikus banknak, amelyben a pénz, az energia, a szeretet és
minden más többlet, pl. a változtatóképes hatás is elfér, befogadódik, és e többletből az
elosztásra megbízott mindig annak és abból ad, akinek és amire valóban igénye (hiánya) van.
A nagy közös rendszer ideális megvalósulása, az ideális ,,kommunista,, eszmény az érdektelenségen, és
a megértés hiányán, a többség másfelé fejlődési állapotán bukik meg. A dolog elmélete jó, ezért
érdemes később ismét körüljárni, hogy min bukik meg rendszeresen az isteni idea megvalósulása?

A jótettet tehát nem szükségszerűen az adást, vagy a kapást, hanem a hiányosság, a
képességhiány kiegyenlítődést, a megfelelő anyagcserét jelenti, az adást annak, akinek amiből
éppen kevesebb van, amire éppen szüksége van. Akinek sok az önbizalma, annak nem jó tett,
ha tovább növeljük, amije amúgy is bőven van, hanem akkor segítünk rajta, ha egy kicsit
elbizonytalanítjuk, megmutatjuk, hogy a túlzott önbizalom végzetes lehetőségekhez vezethet.
Akinek viszont kevés az önbizalma, azokat bátorítani, vagy olyan hatásokkal, társakkal ellátni
szükséges, amelyekkel a nagyobb életszimmetria felé segítjük. A jó fogalma tehát téves, ha
azt a puszta adással azonosítjuk. A jó akkor jó, ha célba ér, és ha a kölcsönhatási láncon
keresztül éppen ahhoz és akkora dózisban kerül, akinek a hiányaihoz erre a legnagyobb a
szüksége, és a többleteitől éppen az szabadul meg, akinek a legnagyobbak és már feszítők e
többletek. A többletet jókor jó helyre adni, egyenlő a már bennünket is feszítő
többletünkhöz befogadó-képes hiányt, enyhülést kapni.
Ha megismerjük a saját egyéniségünk, a szervezetünk pillanatnyi eredőjét, a jelen hibáit és
hiányosságait, valamint az egyediségünk többletét, az adás lehetőségeit, akkor lehetővé válik,
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hogy olyan társakat, állapotokat keressünk, amelyben a feleslegünk hasznosan leadhatjuk,
pontosabban a hiányainkra elcserélhetjük. Ez nemcsak a túl nagy feszültség, a felesleges
többlet, a már púpok megszűnését jelentheti, hanem a hiányunkat kiegészítő hatások cseréjével
a jó érzést keltő elégedettség, a megbecsülés, a hasznosság és a hála, a létezés fontosságának a
visszajelzését is. Minél többféle eltérés, minél többféle együttváltozó dimenzió-pár jön létre,
annál nagyobb az élet többletcseréjének a kiegyenlítődési lehetősége. Ehhez azonban előbb az
időben tartós kiegyenlítődést, időben változó életfolyamatot lehetővé tevő különbségnek ki
kell alakulnia, amely a fogamzással kezdődő rekombinációban és születésben alakul ki, amely
eljut egy maximális egyediséghez, amelytől kezdve ide – oda lengve, eseményekkel töltődve
életfolyamatban kiegyenlítődik. Az élet olyan, mint a kondenzátor, amelynek előbb fel kell
töltődnie, hogy a létrejövő feszültség leadásában időben változó eseménysorban végül
kisüljön, és visszanyerje az eredetihez közeli nagyobb különbség nélküli állapotát. A
valamilyen tulajdonságban telített állapotok akkor tesznek lehetővé kiegyenlítődést, ha a
szimmetria-pár alultelített állapotai is azonos negatív értékkel képviseltetnek a térben. Ez az,
amiért az Isten nagy lendületű angyalai felkeresik a távoli töltött ördögöket, és ha ők nem
mennek érte, akkor a melegfúziós ördöglányok és fiak mennek az angyalokért a világ végére.
Azzal találhatjuk meg a számunkra is létező boldogságot, a magasabb szimmetriába kerülés, a
kiegyenlítődés lehetőségét, ha az egyedi állapotunk többleteit és hiányait megismerve,
kihasználva, befonódunk a nagy életrendszerbe, és megértve az élet rendjét, a többleteinkből
folyamatosan adunk a környezet hiánnyal rendelkező szereplőinek. Ez esetben nagy az esélye,
hogy az élet törvényeit megfelelően betartó többség szintén lead a saját többletéből, amelyből
karmikus bank, Isteni térenergia fedezet keletkezhet a keletkező hiányok kiegészítésére. Ez
esetben a többletet leadók, mindig enyhülést fognak kapni a saját leadásukból, és mások olyan
többletének a leadásából, amelyre nekik éppen szükségük van.
Mi kell, hogy a nagy életrendszer ez szerint működhessék?
Az hogy az önismeret és a környezet ismeret, és annak a felismerési lehetősége is
növekedjék, hogy nekem milyen egyediségem van, miből van olyan többletem, amelyből
másoknak és magamnak is hasznosan adhatnék, és miből van olyan hiányom, amelyből a
szemérem pirulása nélkül, az adóknak jót téve elfogadhatnék.
Az is szükséges, hogy az értékrendek, az igények, a hiányok és a többletek, a dimenziós
értékpárok eltérővé, minél többfélévé váljanak. Ha valakinek többlete van az egyik
tényezőből, de hiánya van egy másik tényezőből, mindig legyen egy harmadik, sokadik, aki
eltérő hiányokkal és eltérő többletekkel rendelkezzék, hogy az élet többletei és hiányai ne
kevés és nagy szereplő, gyorsan kiegyenlítődő drasztikusan nagy adagjában, hanem sok kicsi
lokális tényező, térrész, életcella, szerveződés között kicsi kvantumokban is cserélődhessék.
Az energia, a lokális többlet, az erő csak egy abból a különbséggel rendelkező sokféle
dimenzió-párból, amelyből többlet, vagy hiány egyaránt kialakulhat. Az energiának is lehet
lendület többlete, vagy hiánya, perdület többlete vagy hiánya, rendezettségi többlete vagy
hiánya, a szónak és a gondolati energiának, azaz a kisebb szintű hiánynak vagy a többletnek is
lehetnek eltérő fokozatai, különböző energiaszintű, még kisebb különbség szintű állapotai. A
szeretet is energia, kisebb egységekből áll, a tudás, pedig egyedileg és lokálisan rendezettebb
többlettel, vagy a rendezettség hiányával is rendelkezhet, és ennek a szimmetriapárjaként az
univerzális tudással és többlettel, vagy ennek a tudás és a rendezettség együttes hiányával is
rendelkezhet. A dolgokat szemlélhetjük közeli aspektusból, nagyobb tér vagy időbeli
felbontással, ez esetben lehetőségünk lesz a kisebb részletek megértésére, de ennek az ára a
távlatok és az összefüggések, a dolgok kívülről látásának az elvesztése. Az objektív lehetőség
a kívülről szemlélés csak addig adatik meg, amíg a rendszeren kívül áramlunk, és kellő
rálátásunk van a történésekre, de ha belülre kerülünk, befolyásolttá és érintetté válunk, a már
megismert, meg, vagy meg nem értett rendszer részeivé válunk. Ha már közöm van hozzá,
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akkor a kölcsönhatási lánc tovább adódik, és neki is köze lesz hozzám, közöttünk, híd, és az
egymással összekötő eseményben kapcsolat, életfonal épül.
És az is kell a megfelelő életműködéshez, hogy a szimmetria-párok között mindig legyen egy
szabad kakukktojás, egy lokálisan pár-(atlan) nélküli tényező, akit nagyon feszít a benne lévő
hiány, vagy a többlet a kiegyenlítődés, és a nagyobb szimmetria felé, aki ezzel vagy a leadási,
vagy az elfogadási kényszer, az anyagcsere, a kölcsönhatás felé fejlődik. Ha a leadott többlet
egy másiknak okoz továbbadási, kiegyenlítődési kényszert, akkor a körfolyamat, bárhány
tényezője van, fennmarad, és a közöm van hozzá, a már nem idegen számomra, a szervezetek
közötti kapcsolatépítés, az élet együttműködése az isteni térben tovább működik.
A Yin és a Yang, az eredeti kettő, két egymást kiegyenlítő sokféle arányú rendszerré vált,
amelyben a tél állapotba és összehúzódóvá váló Yin térrész mindig kapott. Bár a hiányát
kiegyenlítő kölcsönhatást más formában, Yin energiában mindig visszaadta a Yang térrésznek,
a Yang ismét visszaadta egy másik már vegyes szerveződésnek a többletét, és ezzel a tér és az
idő részben zárt, az időben még nyitott rendszerré vált. Ha egy idő után a kapás természetessé
válik, az élet elfelejti ezt az érdemei szerint értékelni, és természetesnek fogadva a folyamatot
hogy ez neki jár, a visszaadásban hiányossá, a kapott értékeket felhalmozóvá, hálátlanná válik.
A gyermek, az idő, a folyamat, amely megbontotta e zártságot, amely ezzel az információ és a
genetikai anyagcsere, az életinformáció hordozójává vált. Az utód a harmadik, a páratlan
tényező, az élet különbségének a továbbvivője, a lét harmadik fődimenziója, amely az
egymással véglegesen soha meg nem békélő anyai és apai környezetet nem engedi teljesen
egymásba vegyülni, és nem engedi egymástól teljesen elkülönítődni, sem egymásban végleg
feloldódva kiegyenlítődni. E másság, mint Szinbád, folyamatosan úton van, és mint a szent
lélek folyamatosan a változás többlet felől a kisebb életnyomású tér felé áramlik, de mire
odaér, a kölcsönhatásával, a szaporodással, az utód létrehozásával nagyobb életnyomást alakít
ki.
A megszerzett, vagy kapott többleteinket, mint púpot a hátunkon hordozzuk, és ahelyett hogy
megkeresnénk azt, akinek erre van szüksége, és megszabadulnánk a feleslegtől, az élet
védelme, és félelmére hivatkozással megtartjuk, hordozzuk, viseljük e többleteink terhét.
Az élet a lehetséges legtöbb állapotában a dimenziók egyensúlyára törekszik. Minél több
érték-pár kerül a szimmetriához közeli állapotba, annál magasabb szimmetria fokozatot
érhetünk el. Ezzel haladunk a lendületben szimmetriahiányos, de a tudásban fehér, a belül már
feszítő többlettel rendelkező, az állandóan adni akaró állapottól, a fekete, a belül hiánnyal
rendelkező, mindig kapni akaró energiahiányos és az átlagos szürke állapot felé. Szerencsére a
szürke eredő nem szükségszerűen jelent szürke egyforma egyedekből különbség nélküli
nemlét állapotot, hanem a sokféle eltérő másság is szürke eredőt eredményezhet. A sok kicsi
fehér, belül telített, és a sok kicsi fekete, a belül telítetlen, energiában, vagy összetett tudásban
hiányos kicsi szerveződés átlaga is szürke, amely átlagos vegyes eredőt eredményez, ez is
rendelkezhet a sokféleség és az egyediség szelektáltan magas biodiverzitásával, a
kölcsönhatásra lehetséges válaszreakciók eltérő összetételű, de nem végtelen, nem mindenható
véges lehetőségeivel. A két végállapot közötti átmenet, az információ és energia csere azonban
folyamattá vált, és e folyamatban áramló információ, a tömeg és a hiányos tudat tehetetlensége
miatt továbbáramlik, nem tud, és már nem akar megállni a kiegyenlítődési folyamatban az
átlagnál, mert éppen az átáramlás, a nem teljes kiegyenlítődés hoz létre folyamatosan változó
új élethelyzeteket, új feszültség gócokat, lokális többlettel rendelkező, és életfolyamatban
kiegyenlítődhető, időben változó állapotokat.
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Fekete és fehér:
Avagy a telítetlen energiahiányos elnyelő, és a telített, az energia adó állapot.
A közös tér nagyobb nyomású, telítetté váló, kifelé áramló többlettel rendelkező lokális
térrészekkel, és éppen lemerülő, valamely tulajdonságban, dimenziópárban éppen hiányossá és
depresszióssá váló, ezért az ilyen hatásokat befelé áramoltató, a hiányokkal feltöltődő lokális
térrészekkel, életcellákkal, szerveződésekkel rendelkezik.
Ismert, hogy valamennyi energiaszinten találunk éppen energia, vagy hatás átadó állapotban
lévő térrészeket, amelyek telítettek valami hatással, többlettel rendelkeznek, amelyekből
folyamatosan leadnak az ilyen hatásokban hiánnyal rendelkező külső, vagy belső
környezetnek. Hasonló számban találunk ezzel éppen ellentétes fázisban változó térrészeket,
életlencséket, amelyekben éppen a hiány növekszik és ezen hiányok a környezetből befelé
áramolnak. A két véglet között számos olyan eltérő minőséggel, eltérő aránypárokkal, más
belső összetétellel rendelkező lokális térrész található, amelyben az életminőség, a belső
összetétel változása más állapotban szerveződik. A különbségek nemcsak minőségben, hanem
az energia szintben és a tulajdonságokként ismert variációkban is megjelenhetnek, amely
lehetnek egymáshoz, vagy a környezethez viszonyítva mások.
A fehér és a fényes állapotokat olyan térállapotként ismerjük, amelyben valamiben, pl.
energiában éppen telítettség, többlet és kiáramlás alakul ki. Az ilyen minőség kifelé energia és
hatásadó, a hasonló többlettel rendelkezőket gerjesztő, a leadott minőség hiányaival
rendelkezőkre megnyugtató. Ez az az a relatívság, amelyet Einstein mondott ki kellően
hangosan elsőként, úgy hogy sokan meghallották, hogy nyoma maradt az új utat kereső fejlett
tudatokban. A lélek meleg fehér fény, amely kifelé ad, tehát már olyan telítettséggel,
valamilyen energiaszinten tudás, vagy lendület többlettel rendelkezik, amelynek le kell adnia
ebből a többletből, hogy egyensúlyban maradhasson. A lélek megfelelő párja az adott
tulajdonságban, minőségi eredőben már depressziós, valamiben erősen hiányos szerveződés,
térrész, amely befogadó-képes e többletre, és a lélek ezért az olyan befogadó térrész felé
áramlik, amelyben a jó lélekből kevés, mindig hiány van. Ezek a térrészek viszont éppen a
melegfúziós, a túl gyorsan változó térrészek, amelyben a jó lélek egy idő után a többletéből
nemcsak leadóvá, hanem kifosztottá és eltérő minőségűvé válik, menekülni kényszerül a
számára túl sok hatást tartalmazó, és az ilyen azonossági többletet nem jól viselő térrészből. A
valamilyen hatásban, pl. energiában telítetlen, depressziós fekete tárgyak, az ilyen
szerveződések, időben változó térrészek vonzzák az energiát, befelé áramló, és befogadóképes szerkezettel rendelkeznek. Ha fekete a kutya, a macska, a Holló, a feketerigó vagy egy
állat Pl. Párduc, vagy egy ember, bőre-haja színe, akkor az a környezetből mindig több
energiát lélekenergiát fogad be, az energia áramlási iránya a szeretet részecskékből befelé
állandó. Az ilyen ember nem az energiát kiszóró fénylő melegfúziós szerveződés, hanem
olyan nagyobb részecske sűrűségű fekete lyuknak tekinthető, amely a környezetnél éppen
kisebb életnyomással rendelkező lokális térrészt, befelé áramló aurát ural. Az ilyen
szerveződések mindig azon tulajdonságokra feketék és befogadók, amelyekből bennük
éppen hiány van, de azon tulajdonságokból, hatásokból azonban ők is leadók, amiből
éppen többletük van. Ha ez a többlet, nem egy másik hiányával kerül konkurenciába, hanem
leadatik a közös térnek, amely végtelen bankként befogadja e többleteket, az ilyen szerveződés
is megtalálhatja a kiegyenlítődés és a boldogság, a hasznosság lehetőségeit. A hasznosság
érzéséhez csak az szükséges, hogy olyan egyéni, leadható többletekkel rendelkezzünk,
amelyből éppen a környezetnek hiánya van, és ebből a többletből tudjunk adni ott, ahol erre
éppen szükség van. Lehetőleg mindig ne csak mások legyünk, mint a többség, hanem olyan
egyéni többlettel, belső hatással, egyedi tulajdonsággal, vagy tulajdonság csoporttal, eltérő
személyi eredővel rendelkezzünk, amelyre a körülöttünk lévő környezetnek mindig hiánya
van. A kajmán-szülőben lévő részecskék, mint a méhkirálynőben lévő részecskék a

Aspektus könyvsorozat 11. könyv

Élet és valóság

243

megérzésűnek engedve a várható piai többségi igényre adnak előre választ a későbbi
nemzedék nemének a befolyásolásával.
A belső mikrokozmosz állapot eredőjét nemcsak a környezet igénye, hanem a szülőn kívül az
egyed tudatos személyiség formálása is segíti, amelyben a saját akaratnak fontos szerep jut. A
saját akarat, az elhatározás, a Hit a cél léte, vagy nemléte tehet bennünket a környezet
szemében kívánatos és megbecsülendő, elfogadható és elfogyasztható életgyümölccsé,
olyanná, amely megédesítheti az ilyen energiahiánnyal rendelkező fogyasztó keserű szájízét.
Az édes cseresznye esete, avagy a fejlődés felé haladás lehetősége:
A sok napsütéssel és kellő különbséggel váltakozó tavasz, sok magas biodiverzitású virágot
terem, amelyből sok édes gyümölcs fejlődik, amely feltelve energiával, a többletek, vagy
éppen a sokféleség lehetőségével édessé válik. Ha nem elég nagy a belső sokféleség, bár
feszes és nagy, de nem lesz édes a termés, nem lesz az árucsere, anyagcsere piacon kelendő,
nem lesz fogyasztható, és a termésbe invesztált egyedi többlet, nem tud a fogyasztó felé
kölcsönhatási folyamatba kerülve továbbfejlődni. Az egyedi ízekkel, és egyedi hatóanyagokat
termelő szerveződésekkel rendelkező gyümölcsre viszont éppen azok vágynak, akiknek a
benne rejlő többletből, az egyedi hatóanyagokból, vagy a hatóanyagok ilyen egyedi
összetételéből éppen hiányuk van. Ha a termés nem rendelkezik megfelelő különbséggel,
valamely dimenzióban olyan többlettel, amelyben máshol, a folyamatban a következő
láncszemnek, a tudást és a feladott alapanyagot/végterméket összetettebbé dolgozó
fogyasztóba hiány van, akkor nem tud a benne lévő élet a körfolyamatba illeszkedve tovább
fejlődni. A megérett, és sok energiával, magas biodiverzitással, de valamely egyediséggel
rendelkező gyümölcsöt szívesen fogyasztja, magába építi az ilyen hatóanyagot megkívánó,
ilyen hiánnyal rendelkező fogyasztó. Csak az a többlet fog a felvevő piacban, a fogyasztóban
megmaradni, amiből a szervezete biodiverzitásának, a belső sokféleségnek éppen hiánya volt.
Ha a fogyasztó szerveződésben nem volt olyan energiaszinten és életpályán áramló részecske
szerveződés által betöltött életpálya, akkor a hiányokat megszűntető, a hiányzó tulajdonságot
szimmetriába hozó, új belső színt adó egyediség sikeresen beilleszkedhet, vagy kipótolhatja a
fogyasztó belső mikrokozmoszának a biodiverzitását, teljességét, segítheti annak a
mindenhatóvá válását. Ha a gyümölcs nem tud belül édes energiával felhalmozódni, a benne
szaporodó minőség nem fog továbbfejlődni, a gyümölcsnél fejlettebb, és e többletekre nem
vevő, más hiányokkal rendelkező fogyasztók nem erre vágynak. Minél több egyediség, többlet
és hiány, egyedi különbség halmozódik fel egy gyümölcsben, vagy az ilyen eltérésre alapuló életben,
környezetben (szerveződési rendszerben), csak az a gyümölcs tud a környezet részévé válni, a
hiányaival a környezet többleteit befogadni, és a belsejében lévő egyedi többletet, amire éppen
hiány és igény van, a környezetnek leadni, amely egyrészt valódi különbséggel és a piaci,
fogyasztói igényre választ adó többlettel is rendelkezik.
Abban a nagyobb energiaszintű lokális térrészben, környezetben, amelyben az életbe szövődés
lehetősége a többletek és a hiányok kiegyenlítődésére, az anyagcserére és a kölcsönös adások
és tartozások karmikus cseréjére alapul, ezeknek a többleteknek a megléte, a keresett
különbségek kialakulása az érték, amely a lokálisan legmagasabb biodiverzitási lehetőséget, a
kiegyenlítődési képességet, a mindenhatóbbá válás lehetőségét jelenti. Amikor azonban a
szervezet belső egyensúlyba jutva eljut a majdnem mindenhatóságig, már nem tud a
tökéletesség felé fejlődni, elkezdődik a lebomlás, a belső visszafejlődés, és a már mindenható
környezettel azonossá válás. A Föld, a nőnemű Gaia ilyen rendszer, és idővel még ilyenebbé,
melegfúziós csillaggá fejlődik, amely a különbség fokozása a cél, és a vegyes állapotú, eltérő
célú utódain keresztül a hidegfúziós környezettel folyamatosan hatóanyagot, nemi információs
anyagot, és különbséget cserél.
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Utazás a múltba:
A felhők születése és halála:
Amikor a túl magas változássűrűségben fejlődő erdőben, a fejlődés felé haladó fotonok
elektron házasságokba, családi szerveződésekbe épülő asszimilációja, szintézise eljut a
hidrogén szintig, az elektronoknál nagyobb energiaszintű protonok kapcsolatából szén
származéknak tekinthető magasabb energiaszint állapotú, szabad gyökkel, némi elektron
(utód) többlettel rendelkező hidrogénatom, család képződik. Ez a hidrogénatom, a nemesgáz
állapot és a szaporodás, a szerveződési megújulás gömbszimmetrikus, nagyon jól keveredő, jó
energiaelosztású (0,071 tömegsűrűség) térállapotba kerül. Az atomi családba szerveződő párok
energia megtakarítsa, a környezethez viszonyított különbség növekedése nagyobb
szimmetriahiányt hoz létre, amely csak akkor kerül ismét nagyobb szimmetriába, ha a
környezetnek leadja a szimmetriahiányt eredményező többletét, azaz valamilyen egyedi
tulajdonságú elektron utód, a többlet jelenik meg, s a szimmetriahiány a térben és az időben
áttolódik a múltból a jövőbe, amely többletet, szimmetriasértést lead a környezetnek.
A vegyi összetételét és az aszimmetriáját tekintve a Hidrogén család éppen ellentétes eredő felé
fejlődő, olyan férfias többlettel rendelkező hatású anyag, amellyel a neutronvonaltól, a közös
határfelülettől éppen azonos távolságra, de az ellenkező irányba haladó, nála sokkal fejlettebb,
hozzá képest nagy 1.14 egységnyi részecskesűrűségű, de az elektron többletét agresszívan
redukálni képes, kb. 18-szor nagyobb térsűrűségű, több réteggel beljebb fejlődő, már két
elektronhiánnyal rendelkező, az evolúciós szerveződése végén lévő már szimmetria nélkül fejlődő

oxigénatom, már nem rendelkezik.
Amikor a fotoszintézisben a nagy lendülettel a fejlettebb szférákba kerülő hidrogén utódok
beépülnek a növények és a fák és más szervezetek, sejtek együttváltozó tömegébe, lényegében
vegyi kötődés keletkezik. Az utódok kapcsolatra és családba lépnek a náluk fejlettebb, de
velük együttváltozni képes anyagokkal, szerveződésekkel, akikbe változtatóképes légiesebb,
neutrálisabb, de olyan eltérő nemi minőségű energiát, a tudatban még csak félkész terméket, kevés
létszámú de lendülettel rendelkező közösséget szállít, amelyre ott éppen igény van.
Ha a növényekből a túl nagy besugárzás, a túl nagy napsütés hatására, a faszövetté (később kellő
oxigén hiányában besűrűsödő szénné) differenciálódás során, az elszegényedő, visszafejlődő,
felbomló oxigén kiválik, a fejlettebb szerveződésként elhalás és az eredeti alkotóira osztódás,
majd a térfogat megnövekedése, és a felfúvódás miatt, a környezetnél kisebb sűrűségűre válva
a nagyobb élőnyomású térrészből kiszorítódik. Ilyenkor a felfelé, az adott élőrétegből kifelé
áramló, még mindig jelentős (az átlaghoz viszonyítva negatív) tömegű oxigénatom egyre
jobban gyorsul, és nemsokára szembe találkozik a nála sokkal kisebb tömegszámú, de
nagyobb lendületű, koncentráltabban vele szemben haladó, ellentétes lendületű, a többlet és a
hiány tekintetében kiegészítő képességű, (vegyi) hatású hidrogén szerveződésekkel. Ha az
impulzusban csak egyatomos kapcsolat alakul ki, akkor hidrogén(mon)oxid keletkezik, ahol a
tömegszám (a lokális tömegérték) 1.21 körülire módosul. Ha ez nem elég a neutrális állapot, az
átlagos eredő eléréséhez, akkor a vegyület (gyermek, az utódszerveződés, a család)
egyenlőtlen és szimmetria hiányos marad. Az oxigén típusú hiánnyal rendelkező, domináns
többségben maradó részecskék ilyenkor fogékonyak maradnak a vágyaik további kielégítését
segítő hatásokra. Az anyag és az élet ilyenkor agresszív és kielégítetlen, amitől hajlamos
marad a csalfaságra, arra, hogy az elektron felesleggel rendelkező, és oxidációra vágyó
anyagokkal a kiegészülés, a nagyobb szimmetria érdekében hevesen egyesüljön. Ha azonban a
fákban kialakult kapcsolat a szén továbbfejlődése miatt zsákutcába jut, és a szén-oxigén, vagy a
széndioxid, szénmonoxid, esetleg a víz házasság felbomlik, az ionos anyagi lét felé továbbfejlődő
utód, a szimmetriahiányt továbbvivő oxigénatom, mint felszabaduló termék, a gyermek egyre
gyorsulva a gyökérzónákból a külső határfelület felé fejlődik. A tovább, vagy visszafejlődő
életminőségeknél nagyobb új különbség alakul ki, amely életáramláshoz vezet, melyben nagy
az esélye, hogy a vele szemben (a talaj és a továbbfejlődés felé) haladó, már elektrontöbblettel
rendelkező, tehát pozitívan töltött hidrogénion felhőjébe és impulzusba kerüljön. Az impulzus
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eseményben az egymást a lendületben és az ellenkező töltésben és a tömegszámban, hatásban
is kiegyenlítő keverék apróbb részecskékre bomlik, és nagyobb azonosságú vegyes állományú
vízzé egyesülve az oxigén elektronhiánya kiegyenlítődik, nagy azonosságú, vegyileg
semleges, H2O állapotban ismert, a környezetre neutrális eredőjű stabil anyag, folyadék
halmaz, (közeg)-állapotú részecskékre bomlik. Úgy is értelmezhető azonban a folyamat, hogy a
lendület többlettel, szabad hidegfúziós elektron részecskével, azaz munkaképes fiatal férfival
rendelkező hidrogén szerveződés társul, frigyre lép a sokkal gazdagabbnak látszó, őt
kihasználni és elemészteni képes, de már nagyfogyasztóvá vált, a család eltartásához kellő
számú dolgozóval még (vagy már) nem rendelkező fejlettebb oxigénleánnyal. A közös
egységből a környezetre neutrális hatású, energiaként ismert többlettel és hiánnyal,
különbséggel nem rendelkező, nem termelő, de nem fogyasztó, kiegyenlítettebb, neutrális víz
eredőjű család szerveződik. Miként a vásárokat is kisebb egyedek, emberek hozzák létre, a vásárok
sem szaporodnak, de a létrehozó szervezeteik egymással együttműködésre képesek.
A víz szaporodását nem értő és a tudatlanságukat leplezendő kérdéssel hitetlen kutatók csak azt árulják
el, hogy nem ismerik az anyagi élet szerveződési állapotát és történéseit. A szerveződési szintekben bár
a víz családok a víz családokkal, - mint a nagyobb fejlettségű szinteken a sejtek a sejtekkel együttműködő szövetségre lépnek, de nem szaporodnak, csak nagy azonosságú, erősen kötőképes
részecske közösségbe szerveződnek. Nem a családok szaporodnak, hanem minden szinten a töltött,
nőiesebb és már elektron hiányosabb, lúgosabb, és a még nagyobb hittel, nagyobb lendülettel
rendelkező hidegfúziós, elektron többlettel, szorgalmas fiatal dolgozóval rendelkező kisebb egységeik,
az alkotó egyedik, akik ezzel nagyobb szimmetriába kerülve a környezethez viszonyítva neutrálisabbá
válnak. Bár a víz közösség az őt érő erőhatásra, kölcsönhatásra képes kisebb sűrűségű

egységekre, vízcseppekre, vagy vízgőzre szétválni, ez csak fizikai darabolódás, a vegyi
kapcsolatot, a vízmolekulát létrehozó házasságot ez nem, csak a molekulák közösségeit érinti.
Ha a vizet alkotó részecskeközösségek a túl nagy környezeti változássűrűség hatására nemcsak
elgőzölögnek, elpárolognak, hanem a vegyi kötések is felbomlanak, de a hidegebb és
nyugodtabb környezetben, egy fejlettebb ionos részecske, pl. egy ezüstjodid, vagy más fémion, ionos
porszem védettebb árnyékolásában, gravitációs terében a hidrogén és oxigén atomok ismét
képesek nagyobb energiaszintű szerveződésbe vízcsepp molekulákba egyesülni. Ilyenkor az
egyre nagyobb tömegbe fejlődő molekulacsaládi közösségeik, és mint eső, lehullnak a
nagyobb változássűrűségű felszíni rétegekre. Az utódok azonban az eredeti alkotóikra, a
genetikai anyagukra felbomló elődökből ismét nagyobb szimmetriába kerülő fiatal vízgőzbe,
majd e molekulákból nagyobb közösségekbe, cseppekbe egyesülnek.
A víz fejlettségű családoknak a túl magas változássűrűségű környezetben, (ha nagyon erős a
Nap és a fény) a változássűrűsége megnövekszik, és a belső keringések, a Brown mozgások
felgyorsulnak. Ez egyre nagyobb élettempót diktál a szerveződésekben, amelyben
felszaporodik a nem kívánt impulzusok száma, felgyorsul az élet fejlődése. Ilyenkor a
rendezettség csökken, az életáramlás a minőség helyett az életet megtartani tudó mennyiségbe
épül. Ha később csökken a tempó és a kényszer, a szervezettség növekszik, és az élet
visszatérhet a normál kerékvágásba, a mennyiség helyett ismét a minőséget építheti. Ekkor
nemcsak a vízmolekulák és a vízcseppek minősége nő meg, hanem a bennül felhalmozódó
nagyobb komplexitástól a fák évgyűrűi is sűrűbbé válnak, szilárdabbá és nagyobb
energiaértékűvé fejlődnek.
A jelenünk, a Föld nevű bolygó bioszféraként ismert élőrétegében változik, amely a két
szomszédos gömbhéj-réteg közötti demarkációs életövezet alsó és felső felületei egyben
sűrűségi határt is jelentő határfelületek, amelyben az általunk ismert ritmusú életfolyamatok
változása az egymástól eltérő fejlettségű közegek határa között zajlik. Az általunk elismert
életet az a különbség tartja fenn, amely a talajként ismert, nagyobb sűrűségű, fejlettebb anyagokat, és
részecskéket tartalmazó, időben gyorsabban változó lamináris irányban áramló élőréteg, és e sűrűségi
határtól kifelé eső légiesebb élőréteget lezáró lamináris áramlású határrétegek között tartósan
kialakult. A bioszférai élőréteg a szomszédos lamináris áramlású ionos rétegeket egymástól
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távol tartó vegyes, átmeneti életövezet, amelyben radiális irányú örvényes áramlások, kisebb
cirkulációk biztosítják az életövezet fennmaradásához szükséges optimális életnyomást.
Míg a tőlünk kifelé eső élőrétegekben változó kisebb energiaszintű, de nagyobb azonosságú
szerveződések időben lassabban változnak, (de lehet, hogy gyorsabban áramlanak), addig a Föld
centruma felé lévő, egységnyi térfogatra jutó nagyobb tömegszámú részecskeközösségek
természetesen gyorsabban változnak. Ez azt jelenti, hogy a külső tágasabb térben szabadabban
eloszló, vagy együttáramlás miatt is nagyobb azonosságú részecskék időérzetét, és a fejlődését
léptető impulzus események ritkábban, vagy eltérő frekvencián következnek be, azaz nekik
lassabban múlik az idő, mint a tőlünk a Föld középpontja felé eső, nagyobb eseménysűrűségű
térben élő részecskéknek. A két szomszédos élőréteg egymáshoz viszonyított időritmusa, időre
jutó eseményszáma eltérő, és ez az eltérés valószínűen nemcsak a térfogatra jutó
tömegszámtól, hanem az élőréteget határoló átlagos felület gerjesztésétől is függ. Kétségtelen,
hogy a gömbszerű alakzatba és felületbe szerveződő, az általunk talajként ismert közeghatártól
kifelé eső, külső élettér, határréteg, élőréteg külső felülete nagyobb, mint a talajszintként és az
átlagos tengerszintként ismert határréteg felülete. (Az is lehet, hogy a kisebb felületű
határfelületek a nagyobb nyomás és az intenzívebb változás miatt barázdáltabbak, a felületek
feszültséggörbéi sokkal nagyobb kilengésűek, ezért ez is csökkentheti, tompíthatja az eltérést.
A nagyobb térrészben eloszló részecskék között szabadabb és tágasabb a tér, könnyebben
eláramlanak egymás mellett.
Ha általunk nem mérhető tömeglendületű, (kinetikai energiájú) - részecskéket feltételezünk
folyamatosan kintről befelé áramlani, akkor a bolygócentrumhoz közelebbi, ezért valószínűen
kisebb belső felülettel rendelkező határrétegeken átáramló részecskéknek a belső felületre jutó
tömegszáma, tömegárama folyamatosan nőne. Az egységnyi felületen és azonos idő alatt a
tömegközpont felé átáramló részecskék áramlási keresztmetszetre jutó mennyisége (befelé)
rétegről rétegre nőne, ha nem gátolná meg valami ellenhatás, ellenáramlás, vagy életnyomás
növekedés a tovább haladásukat. A gömbhéjszerű határfelületekkel körbevett, részben lezárt
térrészek azonban nem teljesen átjárhatók, azok kivetető csatornák nélkül periodikusan
túltelítődve lendületnyomással feltelnek, majd életnyomással túltelítődnek. Ha viszont a külső
rétegekben változatlanul folyamatos befelé áramlást észlelünk, feltételezhetjük, hogy a befelé
áramlók egy része, az irányában, vagy a minőségében átalakulva, a lendületében és a céljában
megváltozva, elterelődve egy idő után kifelé terelődik, más részük pedig a sokkal nagyobb
sűrűségű együttváltozó tömegbe épül. Ha a kifelé és a befelé áramlás viszonylagos
egyensúlyba kerül, akkor olyan változási eredő alakul ki a két szomszédos határrétegben,
(élőrétegben), hogy a nagyobb részecskesűrűségű térrészben azonos időre több, a részecskéket
kölcsönösen megváltoztató, információt átadó, módosító impulzus esemény történik, mint a
külső tágasabb térben, amelyben több a lehetőség az ilyen és a nem szándékos impulzusok
elkerülésére. Ha elfogadjuk, hogy az életet léptető belső óra, az idő ritmusa az időegységre
jutó, a szerveződésen, vagy annak valamely kisebb egységén, valamilyen hozzá mérhető energiaszinten
módosító események számától függ, akkor meg kell értenünk, a tudományosan már bizonyított
tényt, hogy a belsőbb határrétegekben, élőrétegekben gyorsabban percen az idő. Ez egyben azt
is jelenti, hogy e rétegtől kifelé eső élőrétegekben, szférákban ehhez képest lassabban telik az
idő, kevesebb az azonos térfogatú (keresztmetszetű) térészben történő kölcsönható esemény.
Minél beljebb lévő réteget viszonyítunk egy külsőbb réteghez, annál nagyobb
eseményszámbeli, kölcsönhatásbeli eltérést észlelünk, azaz minél több részecske szorul a
közös térbe annál gyorsabban követik egymást az események, az élet történései. Ez ritmus
eltolódást, és fejlődési gyorsulást hoz létre a nagyobb változássűrűségű élőréteg javára, azaz
analóg eseményeket feltételezve, a gyorsabban változó (belsőbb) térrészben előbb és
gyakrabban történnek meg olyan események, amelyek az analóg eseményfejlődés miatt a
külső térrészben is megtörténnek. Ha egy űrhajós egy külső életszférában kering a Föld körül, egyre
kevesebb olyan energiaszintű kölcsönhatás éri, amely a Föld felszínén rá erősebb befolyást
gyakorolna, és ha a belső változása nem léptetné a saját rendszerideje óráját, leállna az életfolyamata,
legalábbis hibernált állapotba kerülve lelassulna az öregedése. A belső változás, és a meglévő csak
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kevésbé mérhető külső gerjesztés miatt azonban ott is ketyeg a belső órája, ami a szervezetén belül
zajló, időegységre jutó eseményszámot jelenti. Valószínűen ekkor is ki van téve olyan mikroszintű, és a
felsőbb légrétegek és szférák által már nem lefékezett kozmoszbeli részecskék kölcsönhatásának,
amelyek az űrhajók szerkezeti anyaghézagain át be tudnak jutni az utastérbe, és ekkor alacsonyabb
energiaszinteken is fejlődik, amely az életpiramisát is továbbfejlődésre kényszeríti. A tudat által nem
észlelt kis energiaszintű kölcsönhatásokat azonban a kisebb energiaszintű részecskéink észlelik, és
érzések formájában feladják, amely miatt az űrhajósoknak a kint tartózkodás alatt gyakrabban vannak
képzelgésnek hitt benyomásaik, sőt a Holdon valószínűen nagyon erős ilyen alacsony energiaszintű
befolyás alá kerülhetett a tudatuk.

Ha a mélyen a föld alatt dolgozó bányászok munkakörülményeit megismerjük, az
elmondásaikból azt is megérthetjük, hogy miért van már néhányszáz méterrel a felszín alatt
sokkal nagyobb hőmérséklet. E kisebb térfogatú térrészekben nemcsak nagyobb a nyomás,
hanem sokkal több, olyan időben változó, és az ionos anyagon kívül az ember részecskéire is
kölcsönható-képes részecske, anyag, szerveződés esemény történik, amely megnöveli e
térrészekben keletkező, velünk és a környezettel is kölcsönható-képes impulzus események
időbeli számát, és ezért gyorsabban lépteti a lent dolgozók rendszeridejét. Ha tartósan a föld
alatt ilyen környezetben dolgozunk, nemcsak gyorsabban változunk, hanem hamarabb
megöregszünk. Ráadásul itt a légtér szabadabb neutrálisabb részecskéitől védettebb
térrészekben egyoldalúbb melegfúziós hatásnak leszünk kitéve, sokkal több, tüzesebb,
töltöttebb részecske hatása ér bennünket. Ez miatt megnövekszik a belső hiányunk a
szabadabb légiesebb részecskékre, és e hiányt ellensúlyozva a tudat alatti hatására
megnövekszik a természetes környezetre az igényünk. Minél többet vagyunk a mélyben, egyre
jobban vágyunk a felszínre, a szabad levegőre, a légies oxigén, nitrogén részecskék levegőként
ismert keverékére, hogy visszanyerjük a mélyben elromlott arányunk, a szimmetriánk.
Fordítsunk egyet a történet kerekén, és gondoljuk tovább, hogy mi a következménye annak, ha
két eltérő időritmusban változó rétegbe azonos kezdeti állapotú lényeket küldünk?
Ha a külső térben, lassabban változó, a felszínhez viszonyítva csak feleannyi eseményt él át,
mint a radiális irányban a mélyebb rétegbe küldött, akkor elvileg csak feleannyira öregszik. Ha
tíz éves emberkéket küldünk a két eltérő ritmussal változó élőrétegbe, és a külső rétegbe
küldött a húszéves korára, a kint eltöltött idő alatt éppen feleannyi eseményt, a külső környezet
által benne keltett változtatást élt át, mint a belső rétegbe küldött, akkor a gyorsabban élő
emberke elvileg dupla annyi eseményt él át, ismer meg. Ilyenkor a nagyobb eseménysűrűséggel
változónak több lesz a tapasztalata, a benne keltődő belső változások, változtatások ismeretek
összeadódnak, és az időre jutóan a beépülő ismeret miatt gyorsabban fog fejlődni, mint a külső
rétegbe egyidejűleg kevesebb eseményt átélő. Ha növeljük az eltérő környezetben eltöltött idő
mennyiségét, a fejlődési különbség is növekedni fog, és több generáció után, már sokkal
fejlettebbé fog válni a gyorsabb környezetben élő, mint a kisebb eseménysűrűségű
környezetbe kerülő. Valamikor ilyen, talán kevésbé karakteres időeltérésben fejlődött
egymástól eltérően a lassabb élő, és valahol elszigetelődő neandervölgyi ember, és a közben
nála és hozzá viszonyítva sokkal gyorsabb fejlődő, másokkal jobban keveredő, azonos idő
alatt sokkal több, az életnek hasznosabb és tanulságos eseményt megismerő Homo Sapiens. A
fejlődési különbség, a megoldási különbség, a már ismert módszerek, alkalmazkodó képesség
nagyobb száma döntő volt az élet e fejezetében, és az azonos élettérbe kerülés, a hatékonyabb
rendezettségi, szervezési megoldások pontot tettek a történelem egy fejezetére.
Fordítsunk egyet a szemlélet kerekén, és a bolygó egymást követő határrétegeinek az
elhelyezkedéséhez kötött kint és a bent fogalmát, terjesszük ki az ember szerveződésben
fejlődő mikrokozmosz külső és belső élőrétegeibe. Az emberi típusú élet, a szervezeti
mikrokozmosz éppen olyan réteges szerkezetű, mint a bolygók, vagy a nagyobb energiaszintű
rendszerek. A külső életszférákban a nagyobb meleget, és a túl nagy változássűrűséget már
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nem jól viselő, már öregebb, a múltat képviselő szerveződések változnak, míg az atomokhoz
és a bolygókhoz is hasonlóan, a belső védettebb terekben a nagyobb védettséget igénylő
melegfúziósabb nők és a még neutrálisabb gyermekek fejlődnek. Bár a szervezet vezetőit a
legvédettebb térrészekben, a gerincben, és az alacsonyabb impulzus sűrűségű, a szervezetnél
valamivel hidegebb hőmérsékletű koponya védelmében találjuk. A legöregebb és legnagyobb
tudati információval, valamint a külön tárolt események összefüggéseivel, a tényleges
történésekkel rendelkező már védett generáció, az idősebb neuronok még életképes őssejtjei
mindig a tudásközpontban, az agyként ismert akadémiában székel. E neutronok képviselik az
emlékezetet, ők jegyzik az események és az idő rendjét, valamint a részletekre emlékező
alszerveződések, részecskék IP címét, kapcsolatát, az elérhetőséget. Ha a nem megfelelő
sorrendbe beépült információ nagyobb rendezettsége, átgondolása szükséges, az agyban
székelő öreg, tapasztalt neuronok előhívják a részleteket hozó küldöncöket, és megpróbálják a
legnagyobb valószínűség szerint időrendbe szervezni a kapott, részecskékben rögzült
eseményeket. Ilyenkor különböző gondolataink támadnak, amelyekből a kevésbé valószínű
variációkat elvetjük, és végül megállapodunk az általunk legvalószínűbb, az eseményekbe és
az idő rendjébe, valamint a meglévő ismereteinkbe is beleillő értelmezésnél.
Miként a bolygótér külső rétegeiben, a kevesebb, de kisebb energiaszintű változás miatt csak
lassabban múlik az idő, hasonlóan az emberszerveződés, mikrokozmosz belsejében is eltérő,
nagyobb a változás sűrűség, mint az ennél lassabban fejlődő határrétegek, a bőr külsőbb
rétegeiben. Ha a két eltérő időritmussal fejlődő élőréteg határán vegyes sűrűségű, átlagos
időritmussal élő lényeket feltételezünk, akik hasonló, analóg, de egymástól eltérő
változássűrűségű szomszédos rétegekkel rendelkeznek, akkor náluk is feltételezhető, hogy az
eltérő sűrűségű rétegekben eltérő ritmusban telik az idő.
Ha a szervezetben a folyamatosan fenntartott állandó anyagbontás miatt, legalább periodikusan kisebb
az élet nyomása, mint a környezetben, akkor a környezetben lévő olyan kicsi méretű részecskék,
amelyek átférnek a bőrsejtek, szövetek pórusain, hézagain, a kisebb külső nyomású állapotokkor
beáramlanak e térrészbe, és kiegyenlítik a belső hiányokat. Az alacsony vérnyomású, kisebb belső
nyomású emberek, a nagyobb nyomáskor energiát kapnak a környezetből, amely némelyeket feldob, a
nagyobb szimmetria felé segít, de az ellenkező életfázisba lévőket éppen eltéríti a szimmetriától. Akinek
már amúgy is nagy a belső nyomása, magasabb a vérnyomása, azoknak ez a plusz már éppen azt a
többletet eredményezi, amely miatt elromlik a szimmetriájuk. Az ilyen emberek érzékenyebbek a
melegfrontra, fejfájósak, esetenként migrént kaphatnak. Ha viszont csökken a környezeti nyomás, a túl
nagy belső nyomással rendelkező emberek energiát adnak le, de megnő a kiáramlásuk, és túl nagyon
lecsökkenhet a vérnyomásuk. Ha csak véletlen volt magas, akkor a hidegfrontkor magasabb
szimmetriába kerülhetnek, de ha a magasabb vérnyomás már természetes megszokott állapotként
szükséges volt a szervezet ellátásához, akkor a leeső belső nyomás káros irányba ront a szervezet
egyensúlyán. A légnyomás és a frontváltozás tehát szelektív, a hatása egyénektől függően eltérő, attól
függ hogy az javítja e a szerveződések egyensúlyát, vagy ront azon.

A bőr sok rétegből áll, amelyek egymástól is eltérő ritmusban fejlődnek, eltérő ritmusban
kerülnek jobban nyomottabb, vagy kisebb életnyomású állapotba. Ha a belső nyomás
csökkenésekor a szervezetbe beáramló részecskék a környezeti nagyobb nyomásra feltöltik a
szervezetet, azaz kiegyenlítődés történik, akkor a következő periódusban, a nagyobbra nőtt
belső nyomás kialakulásakor el kellene hagyniuk a szerveződést. Ez azonban állapotváltozás,
minőségi átalakulás vagy munkavégzés nélkül nem lehetséges, csak a belsőben, vagy a korábban
létesült kapcsolat felbomlása árán. A belső rétegek feltöltődése, a belégzést követően lezárul,
és a külső bőrrétegekben ilyenkor a gyors neutronok miatt azonnal ható, megnövekvő nagyobb
rétegnyomás miatt lecsökkennek a kapillárisok és a pólusok, lezáródnak a kifelé vezető
átjárók, és a sejtekben látszólag egyirányú folyamat, befelé áramló ozmózis alakul ki. Mivel a
gyors neutronok, a belső nyomás növekedésekor hamarabb telítik a felületi rétegeket nagyobb
nyomással, a belső impulzussűrűség megnövekedésekor a külső határfelületeket képező
bőrsejtek előbb telnek fel feszültséggel, mielőtt a belső hidegfúziós jólétben egy pillanatra
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elkényelmeskedő töltöttebb részecskék feleszmélnének. Az életnyomással feltelő sejthatárok
közötti hézagok, a kifelé vezető menekülési utak időben előbb lezárulnak, mint mielőtt az
átlag értesülne a változásról, mielőtt a statisztikai többség kiáramolna a rendszerből.
Természetesen itt is van veszteség, mert mielőtt a dimenziókapuk, a pólusok lezáródnának, a
jobban értesültek el tudnak távozni, amely az északi és a déli póluson is kiáramlásként, a rossz
gyomorszájjal rendelkező embereknél rossz , bűzös leheletnél, a nagyobb csillagoknál Jetként
jelenik meg. A déli pólusokon is kialakulhat veszteség, ha már rossz az emésztőrendszer, és
nem zárnak jól a szelepek, vagy túl gyorsan megindul a bomlás és a kiáramlás. Az eltérő, de
kisebb környezeti nyomáshoz szokott légies, hidegfúziós részecskék ilyenkor pánikba esnek, a
számukra túl rosszá vált körülményeket már nem jól viselik. Az addig együttváltozó
közösségeik, családjaik felbomlanak, és mivel a bejáratokon már nem tudnak eltávozni, a
szabad utat végigjárva munkára és energia leadásra, a környezet átalakítására kényszerítődnek.
Mivel az egyes élőrétegekben a kívülről lezáródó, egy időre nagyobb életnyomásúvá váló
külső rétegek feltöltődésével egyidejűleg a még belsőbb lévő rétegek nyomása ilyenkor
átmenetileg csökken, a menekülés és a továbbhaladás lehetősége, az idő és a dolgok
kifejlődésének a rendje, e részecskéknek már meghatározott. A szervezetbe került részecskék
továbbhaladási, fejlődési lehetősége mindaddig csak befelé lehetséges, amíg át nem haladnak a
számukra kijelölt időúton, az emésztőrendszeren, az ér vagy és az idegrendszere stb. a
szervezet áramlási kapillárisain. A kiút csak akkor lehetséges, ha már olyan kicsi térméretű
szerkezeti egységekre, vagy soros elrendeződésre, szervezett füzérláncra nem bomlanak, amelyek már
át tudnak férni a szervezet rétegeiben a határfelületek átjáróit lezáró részecskék hézagain. Ez
az út a fejlődés útja, az áthaladó, lebomló szerveződéseknek az élet és a tudatfejlődés, a Tao
útja. E részecskéknek a testüregeken, a sejtüregeken és a még kisebb belső szimbioták
részecskéinek a hézagain, az éppen kisebb nyomású ereken át vezet ki az út a szabadba, amely
alatt munkát kell végezniük, amely alatt kölcsönhatások és események történnek velük.
Ezekben az eseményekben hatások érik őket, és miközben az anyagi energiaszintben, az
együttműködő tömegben visszafejlődnek, a tudati állapotban és a megismerésben, a társaik,
családtagjaik és a barátaik elvesztésével járó, bennük mindörökre megmaradó, nyomot hagyó egyre
több élettapasztalatra tesznek szert. Mire átvergődnek egy őket elfogyasztó szerveződés
keringési rendszerén, vagy és emésztő rendszerén, megismerik az élet történetét, és megértik
az energiát elvonó, átalakító, lebontó fogyasztó típusú élet működését.
Ebben a folyamatban nemcsak tapasztaltakká, hanem egyre bölcsebbekké és univerzális
tudásúakká is válnak, de ennek a végtelen tudásnak az ára, az anyagi energiaszintről visszafejlődés
az időben, egy olyan kezdetlegesebb, kisebb energiaszintű korábbi állapotba, amikor még
sokkal kevesebb részecskével társulva merész elhatározással nekivágtak az anyagiasodás felé
fejlődő életnek, elhagyva a hidegfúziós Istent, keresni kezdték a Kánaánt és belekezdtek az
egyediség felé fejlődésbe, nekiindultak az ismeretlenbe vezető evolúciónak.
Az evolúció folyamatos körforgás, a részekre váló egész állapotából, az egyre nagyobb
közösségekbe, egyre nagyobb együttműködő egységbe szerveződő, egymással életpiramisban
összefonódó sejtek, szövetekbe és szervekbe, majd egyre bonyolultabb individuum egyedekbe
fonódó anyagi állapotáig. Az egyedek még nagyobb lélekszámú, tömegszámú társadalmakba,
azok élőrétegekbe, bolygókba, egyre nagyobb együttműködő közösségekbe szerveződnek,
szeretnék visszakapni az elveszett Kánaánt, az aranykort, a paradicsomot.
A kezdetben a nagy együtt élő (ős)közösségekből kiváló, egyedekre bomló szerveződések, a
Tao útján fejlődve anyagi tömegbe épülő, és ezt követően egyre nagyobb részecsketömeget
szervezetten együttváltozó közösségben tartani képes termelői - fogyasztói mezőkbe kerülnek,
amely során az önállóságot és az elhagyott korábbi szervezet után megnyert kezdeti
szabadságot feladva, az idő múlásával és a tapasztalat növekedésével a változási események során
megtanulnak együttműködni, egymásra figyelő vegyes új közösségekbe szerveződni. Az
anyagi életbe szerveződésen, mint folyamaton, mint a tudatot fejlesztő, az életet megértő, az
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isteni közösség Mindenható szabályait elfogadó megértésen át kell esni az élettapasztalás és a
tudatfejődés, a közös mindenhatóság megszerzéséhez. Az anyagi fejlődésen, a szervezetbe
épülő együttműködésen át a tudatfejlődéshez vezető út, a régi szerveződésekből kiváláson, és
az önállósodáson át a sokszorosan elfogyasztott állapottal kezdődik, és az egyre nagyobb
fogyasztóba átkerüléssel, majd önálló fogyasztóvá válással, de végül megtéréssel és
megértéssel végződik.
Az egymást követő életszakaszokban minden halhatatlan részecske eltérő energiaszintű, egyre
nagyobb tömegszámú, de eltérő összetételű halandó szerveződésbe, és egyre több az
együttélést és az életet védő szabállyal nehezített együttműködésekbe kényszerül. Az élet
védelmében hozott intézkedések, és az életvédő szabályok azonban egy idő (szerveződési méret,
bonyolultság, térfogatra jutó tömegszám) elérése után már annyira megnehezítik az élet működését,
hogy az teljesen ellehetetlenül, és a kezdeti szabad élet kényszerű rossz életté, pokollá válik.
A kisebb egységek látszólagos szabadsága, az egy közösségben és közös térben,
szervezettségben együtt élők tömegszámának a növekedésével csökken, az alkalmazkodási és
az együttélési kényszer egyre nagyobbá válik, míg végül az egyéni szabad áramlás lehetősége
egy már túlbonyolult rendszerben az együtt élő közösség által redukált, a szabályok szerint
változó egyénileg határozatlan, de a közösség által túlságosan is meghatározott rendű életté
redukálódik. Az élet saját áramlási lehetősége és az egyéni élet szépsége, jósága, célja, az élet
szabadságának a kezdetekben észlelt illúziója ilyenkor elveszik, és az élet szabadságként
megismert minősége egyre jobban elromlik. Az egyéni fizikai szárnyalás helyett, a képzelet
szárnyalása és az emlékezés marad meg, még az információ, később még a gondolat szabadága is
csökken. Az egyre nagyobb tömegű közösségbe kerülő, egyre nagyobb közösséggel
együttváltozó részecskékre, egy idő után túl nagy teher, túl nagy életnyomás, bonyolult
szabályrendszer nehezedik. Ilyenkor már nemcsak az általuk közösen fenntartott belső
rendszert kell táplálni, hanem a nagyobb és egyre tehetetlenebbül fejlődő szerveződés
bürokratikusabb nem-termelőit, a közös rendezettséget segítő fenntartókat, a rendezettséget
növelőket is el kell tartani. Ez folyamatosan lerontja az élet hatásfokát, az együttváltozás
lehetőségének a hatásfokát, és elrontja az élet kialakult kezdeti rendezettségét, a jóság
állapotát. Ez egy idő után olyan nagy változássűrűséget, megértési terhet ró a még szabadabb, de
a melegfúziós szerveződésekben és a külső határfelületeken szolgálatot teljesítő részecskékre, hogy
azok egy idő után nem tudják a tudattal és a megértéssel követni a számukra túl gyorsan
változó szabályokat, állapotokat, ezért az események megértésével lemaradva egyre nagyobb
időzavarba kerülnek. Mivel a belső rétegekben élő nem termelők eltartása is rájuk hárul, egyre
jobban kihasználódnak, elhasználódnak, elromlik a belső rendezettségük, a szervezeti
egészségük és az életminőségük. Az élet jósági minősége ilyen együttváltozásban elveszik, és
az együttműködés, az ilyen már rossz rendszer kiszolgálása értelmetlenné válik. Ez az állapot,
a szerveződések elöregedése, amikor a már túl nagy életnyomásban a belső élet minősége a
külső élet együttműködési kényszere miatt elveszik, és az együttműködés kezdeti előnye, a
benne résztvevőknek hátránnyá változik. Ha a határokon szolgálatot teljesítő neutronok
feszültség elviselő képessége, a szeretettel, kohézióval, gravitációval kapcsolódó egymásban
hívő együttműködése, a teherbírása a belső nyomáshoz képest lecsökken, a határok
felszakadnak és a nagyobb nyomású belső térből kiszabadulnak a fellázadt angyalok.
Ha a természetes rotáció, a körforgás, a szervezetek védett belsejében és a kedvező helyzetben élő,
rendszeresen hegemóniába kerülőknek a határfelületekre és szolgálatba kerülése, az élet időben szükséges
rotációja nem teljesül, egy idő után a túlterhelt, kihasznált szerveződések, az elektronok, a
dolgozók, a töltések, a munkát végzők kifáradnak. Ilyenkor a közös teherviselésben, az elosztásban,
a jó és a rossz elosztásában is aránytalanná válik az egymásra utalt rendszer. Ha az azonos
élőrétegekben, ez egymás mellett, vagy közös vonatkoztatási rendszerben változó
szerveződések együttműködő csoportjain belül a túlzásba vitt különbség azzal a felismeréssel
párosul, hogy az élet célja nem egyezik meg a túl mássá vált, kihasznált, túlterhelt közösség
együttműködést létrehozó eredeti céljával, súlyos differenciálódás és szerveződési bomlás

Aspektus könyvsorozat 11. könyv

Élet és valóság

251

kezdődik. Az élettér ilyenkor előbb az elromlott dolgokat megértőkre és felismerőkre, a
tudatban haladókra, de hátrányos anyagi helyzetbe kerülőkre, és az élet javait élvező, de a
tudatban és a teljes megértésben eltompulókra differenciálódik. A közösség egy
szaporodáshoz vezető folyamatban megosztódik, és a már korszerűtlen megoldású, már csak
egy utat ismerő előd szerveződések, és az adott körülmények között korszerűbbnek számító, a
terhelést, az előnyöket és a javakat, a terhekkel egyenletesebben elosztó, nagyobb
életrugalmasságú utód szerveződésekre bomlik. Ez a szaporodás egyrészt megoldja a lelassult,
elromlott életáramlás gondját, és a túl eltérővé fejlődő szerveződéseket elválasztja egymástól.
Az elavultabb, de még más (múltbelibb) körülmények között eléggé korszerű, jól működő
szerveződéseket a kevésbé fejlett, lassabban változó múltbeli külsőbb életterekbe továbbítja,
amelyekben még hasznosnak és korszerűnek számítanak, míg az anyagiakban, vagy a tudatban
másokkal együttműködni már nem képes továbbfejlődőket egyre nagyobb részecskesűrűségű
ezért nagyobb változássűrűségű centrális egységekbe sűríti. A nagyobb sűrűségben is
egymással együttműködő képes fejlettebb szerveződések kiszorítják a legfejlettebb életterekből
a már korszerűtlen életszerkezeteket, amely miatt a kisebb térfogat sűrűségűek a külsőbb
élőrétegekbe, a nagyobb sűrűségűek a legfejlettebb centrális élőrétegekbe, a galaxis
központokba, az irányító központokba kerülnek. E fejlett rétegekben már olyan nagy az
egyedsűrűség, az energiasűrűség, hogy a bőségesen rendelkezésre álló energia értéke elveszik,
helyette a fejlődés és a korszerűség, az egyre nagyobb változás sűrűség, az életverseny időbeli
mennyisége kerül előtérbe. Ha az élet végigjárja e stációkat, eljut a teljes megismerésig, a
pokol állapotáig, amelyet csak a legfejlettebbek, a legnagyobb feldolgozó képességűek, az
érinthetetlenek képesek együttműködni, és az általuk megélt nagyfogyasztói élettel
folyamatosan nemesgáz állapotú angyali részecskékkel megtölteni a közös életteret.

Az életáramlás, az energiaáramlás kialakulása:
A makro környezetünkben lévő nem hasznosított (és nem hasznosítható) energia mennyisége a
bolygónkban élő emberiség energiaigényéhez képest végtelennek tekinthető, de van egy
optimális áramsűrűség, egy optimális eseményfejlődés, amelyet még a tudatunkkal jól fel
tudunk dolgozni. Ráadásul nem csak egy frekvencián, egyféle kvantumokban kapjuk az
információs utánpótlást, hanem sok egymástól független, eltérő egységméretű csoportban,
autókban, buszokban, vonatokban és gyalogos egyedekben is. Értelemszerűen a nagyobb
csoportokban érkezőkből kevesebb egység beérkezése is azonos mennyiségű kisebb egységet
és kölcsönhatást szállít, míg a kisebb kvantumokban szállító járművekből több kell, hogy azonos
számú, de eltérő minőségű, az adott térben hiányt pótló, életváltozó kisebb egységgel betöltse
a teret.
Az energiaáramlás szabályai nem különböznek a fizikai, az áramlásdinamikai és az elektromos
ismereteinkben tapasztalt áramlási szabályoktól, hiszen azok e megértett törvényszerűségekből
fejlődtek ki. Az átbocsátó keresztmetszet, a feszültség különbség, valamint a vezető közeg
áteresztő, vezető, továbbító vagy szigetelőképessége határozza meg az átfolyó energia, vele az
átfolyó változtatóképes egységek mennyiségét, a kivehető, átáramló teljesítmény mennyiségét.
Bár e teljesítmény valamely más hatás rovására fokozható, de mindig van egy optimális
áramsűrűség, amelyen időegység alatt a legnagyobb átáramlás alakulhat ki. Ha a nyomást, a
feszültséget fokozzuk, egy darabig nő az áramlás mennyisége, de mint a stadionok kijáratánál
a nagy nyomástól könnyen túlhevülés, káosz és eldugulás alakulhat ki.
Az életnyomás, a háttérnyomás különbsége megismerhető határok között változik, és ez éppen
olyan, mint egy alapfeszültség. Ha megfelelő az alapfeszültség, azaz kellő különbség,
elegendő életnyomás van, akkor egy határok között a felhasználás, a másik rétegben kialakuló
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különbség, az életnyomás hiánya, alacsonyabb szintje határozza meg, hogy a meglévő eltérést
fenntartó szelepeknek a megnyitása, a részecskéket egymástól elszigetelő határfelületek
átjárhatósága mennyire korlátozódik.
Ha az élőrétegekben nő az elhasználás, és egyre több nagyobb egységre épült, de elöregedett,
elhalt, korszerűtlen, és már túl nagy életnyomású szerveződés bontódik fel, akkor lokálisan
csökken az élet feszültsége, (különbsége), amelytől azonnal szabadabbá válik a be és a
kiáramlás. A centrális irányban befelé áramló lendületben nagyobb áramlási sűrűség azonban és a
tömegi tehetetlensége miatt a központokban, vagy a lezáródó sűrűségi (közeg) határokon
periodikusan torlódik, az élőréteg változással telítődik, amely átmeneti időkre magasabb, sokak által
nehezen követhető eseményű változássűrűséget hoz létre. Ettől ismét megnő az élet nyomása
és szűkebbé válnak az átjárók, a kijáratok. Ha stadionokban, rendezvényeken egybegyűlt élő
lényeknek tekintjük a különböző térsűrűségű, és ezzel időben változó térfogatú
szerveződéseket, amelyek egy jeltől és egy információtól, egy eseménytől válnak igazán
töltötté, akkor megérthető, hogy a stadion, mint élettel feltöltődő élettér, az időben elhúzódó
feltöltődésben, a nyitott kapuknál szabad és még egyenletes lineáris beáramlásban,
(időszakban), mint egy kondenzátor teljesen feltöltődhet. Ha azonban valahol kiadnak egy
órajelet, egy fals, az ott levőknek kedvezőtlen, (vagy akár csábító) információt, (pl. vége a
meccsnek, a rendezvénynek), a tömeg korábbi áramlási iránya megfordul, és szinte egyidejű
kiáramlásba kezd. Ilyenkor megnő az áramsűrűség, a kijáratok telítődnek és torlódások
alakulnak ki. Néhányan, akik már előre tartanak a túl nagy tumultustól ugyan előbb
elindulnak, de a főtömeg a tudati tehetetlenség, az azonos gondolkodás miatt majdnem
egyszerre indul el. Ha valaki ilyenkor kiad egy riasztást, (Tűz van), vagy ingyen osztogatnak valami
sokak által vágyott dolgot, (ez lehet anyagi dolog, étel, pénz, arany, nyeremény, vagy manna, de akár szellemi
jellegű információs energia, dicséret, elismerés, érdemrend stb.), a dologra régóta vágyó, annak a

létezésében, a megszerzési lehetőségében kellően hívő tömeg azonnal oda fog áramlani. Ez
majdnem egyidejű, sokak által megértéssel nem követhető nemlineáris eseményt kelt. Az
ígéret helyszíne felé vezető utak azonnal telítődnek, hatalmas torlódások alakulnak ki, és a
felhevült, indulattól dagadó emberektől eldugulnak az átjárók. A lezáródó átjárókon belül
megnő az életnyomás, az emberek egy része pánikba esik és fejet vesztve ide-oda rohangálva
keresi a kijáratokat. Ismert, hogy ilyenkor nagy valószínűséggel káosz tör ki, és az átjárók a
szokásos átbocsátási képesség töredékét sem tudják teljesíteni. A bent lévők egymásnak
ütköznek, az áramlásban egymást akadályozzák, eközben letapossák a gyengébbeket. Ha a
meccsre, diszkóba, kiállításra stb. tömegrendezvényre még baráti csoportokban, vagy/és
családokban együtt mentek, akkor a benti tumultusban bizonyosan elszakadnak egymástól a
családok, csoportok tagjai, összekeverednek, egyesek elkallódnak, szükségszerűen kisebb
tömegszámú csoportokra, egyedekre bomlanak.
A környezetben élő emberekből bizonyára sokan elmennek az ilyen rendezvényekre, mindenki olyanra,
amilyen élményre vágyik, de ennek legelső feltétele, hogy tudomást szerezzenek a gyülekezési (ívási)
rendezvényről, lehetőségről. Azok a szülők, családfők, akik eredményesen meggátolják, elszigetelik a
gyermekeiket ezen információktól, azoknak gyermekei fiatal korban nem ismerik meg e lehetőségeket,
ezért nem esnek kísértésbe, de amikor az őket gátló hatások, mint Jerikó elszigetelődést okozó falai
leomlanak, idősebb korban behozzák, és néha túlzásba viszik a társasági életet. Ha túl későn kerülnek
be az élet sodrásába, a korai ismeretek tapasztalatok hiánya kihasználhatóvá teszi őket, amelytől pl. a
kaszinókban elszegényedhetnek. Ha azonban már fiatalon folyamatosan bevonásra kerülnek az élet
rejtelmeibe, idejekorán, - amikor még nincs nagyobb vesztenivalójuk - megismerik e rendezvények jó és
rossz oldalát is, később már tudnak mihez viszonyítani, szelektálni, vissza tudják tartani magukat és
utódaikat a megismert rosszaktól, a nagyobb veszteségei lehetőségektől.

Míg a befelé áramlásban még a csoportok együtt tudtak bemenni, a belső kaotizált térben
biztosan elszakadnak egymástól, és a bezártság tudatában néhányan klasztrofóbiássá válva
pánikba esve hisztérikus rohamokkal gerjesztik a többieket. Ha ki vannak jelölve a
vészkijáratok, a tömeg megindul a stadion (szervezet) útvesztőin ezek felé, de közben a
helyszínről kifelé haladó eltérő összetételű csoportokba keveredik. A tömeg vegyül egymással,
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eltérő összetételt és más minőséget hoz létre, a befelé haladó csoportok és a kifelé haladók
eredő tulajdonságai, kvantum egységei eltérővé válnak. Ha szűkek a kifelé vezető átjárók,
(mert pl. nem tervezték ekkora egyidejű tömegáramra), vagy csak az emberek egymásnak feszülve,
egymást akadályozva a kiáramlásban lecsökkentik az egyébként elég széles keresztmetszeteket, a kiáramlás
csak egyenként lehetséges, libasorban, miként a füzérsugarakban haladnak a töltések. Míg a
befelé menő csoportok még szakaszosan szálingóztak, kvantumokban, családokban,
csoportokba, nagyobb egységekben, a kifelé menő emberek már csak kisebb egységekben,
egyenként tudnak kifelé haladni. Megváltozik a bázissorrend, a férfiak és a nők
felcserélődnek, itt-ott gyerekek és aggastyánok, az élet dolgait jobban és kevésbé jól ismerők
vegyülnek egymással. Míg befelé nagyobb kvantumokban, csoportos egységekben mentek, a
kifelé kisebb átbocsátóképességű átjárókon libasor és a füzérsugárral analóg folytonosság
alakul ki. A kijáratoknál kitódulók felbomolva, a kijárati déli sarkoknál sarki dombot (a
társaikat megváró gyülekező tömeget) létrehozva, majd szétszéledve keresni kezdik a
családtagjaikat, igyekeznek helyreállítani a szétzilált családokat, csoportokat, a korábbi
rendezettséget. A külső szabadabb térben csökken a pánik, a felhevültek lehűlnek, lehiggadnak
megnyugodnak, megkeresik a megmaradt családtagjaikat, és élményekkel vagy a veszteséggel
feltelve hazamennek az általuk megszokott, a fejlettségüknek leginkább megfelelő szülőföldre,
a családi fészekbe, élőrétegbe.
Képzeljünk el egy olyan modern, térbeli stadiont, térbeli vidámparkot, rendezvény központot
vagy Diszkó építményt, amely a levegőbe felnyúlva víztoronyszerű gömb alakú építményként
sok belső rétegből áll, amelyben befelé haladva a belső rétegekben egyre változatosabb,
érdekesebb események, játékok, illúziók találhatók. Ha az építményt fenntartóknak jó a
reklámjuk, és széles területen el tudják terjeszteni, hogy ott érdekes rendezvények találhatók,
az elérhető területről folyamatosan áradni fognak az újdonságra, a másságra és az élményekre
vágyók. A szervezőknek csak jól kell reklámozni, messzire és sokakkal meg kell ismertetni
lehetőséget, és mindig lesznek, akik ilyenekre vágyva feltöltik a termeket. A fiatal korban
hasonló élményeken átesett, jó emlékeket őrző szülők viszik az utódaikat, hogy ők is
megismerjék az élet e változás-dús élményeit, akikből együtt élményekre vágyó tér és
időutazók, életáramlók válnak. A folyamat fenntartásához tehát szükség van a gyülekezésre
csábító ígéretre, a változásra és élményekre éhes életáramlókra, és már idősebb és
tapasztaltabb, a dolgot megszervezni tudó olyan fejlett rendezvény szervezőkre, akik
állandóan fenn tudják tartani az élménycseréhez vezető szükséges folyamatot.
A rendezvényeket olyan már idősebb tapasztaltabb szervezők hozzák létre, akik már többször,
sokszor átélték, megértették a folyamat működését, és kiismerték a tömegáramlás, az élet
természetét és szabályait, elsajátították és kielégítették az áramoltatáshoz szükséges (elvárt)
feltételeket. Ha már elég idősek és kellően tapasztaltak, az életük során felhalmozhatták és
megszerezhették azt az anyagi bázist, energiaszintet amiből a rendezvényszervezés helyszínét
létrehozták, de ha nem tudtak kellő tartalékot felhalmozni, lehet hogy csak a szabadtéri rendezvények
helyszínének a kiválasztásával, megszervezésével, meghirdetésével kezdték. A helyszín kiválasztása akkor
sikeres, ha az olyan sűrűn lakott, sokak által könnyen elérhető térpontba kerül, amelyhez jó a
közlekedés, és minden felől viszonylag egyenletesen sokan laknak. Ezeket a térpontokat,
térrészeket olyan librációs térrészekként ismerjük, amely térrészeken a távoli és egyformán
nehezebben elérhető megközelítésű konkurens diszkók, rendezvénycentrumok elszívó hatása
már nem érvényesül.
Az élet elején az életáramlási szabályokat korábban megismerő, megértő és megfelelően
megtanulók egy idő után rájönnek, hogy miképpen működtethetők a tömegek, hogyan lehet
egyre több haszonra, több energiára szert tenni mások áramoltatásával, és az áramlás
befolyásolásával, számukra kedvező manipulálásával. Egyre fényesebb rendezvények, egyre
érdekesebb illúziók keltődnek, amit a rendezvényre jövő látogatók a tudatukban megélt, mint
velük is megeshető élményként élnek át. Ha optimisták, akkor továbbra is mindaddig eljárnak
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a rendezvényekre, amíg az anyagi lehetőségükből, az erejükből futja, de egy idő után a
narkotimok, a serkentők rabjaivá válhatnak, és az illúzióktól is függőségébe kerülhetnek.

Az életet ez az illúzióként ismert serkentőszer tartja fenn, de egyben ennek a túladagolása,
megszokása rontja el. Akiktől teljesen elvonják az élet illúzióit, azok pesszimistává,
depresszióssá válva magukba roskadnak, elvesztik az életkedvet, az életerőt, a köz és maguk
felé a hasznosságot, a közösen megélt, átélt életben való hit lehetőségét. E hit nélkül az élet
csak részecskék durván száguldozó hologramként működő kavalkádja, amelyben ha
elveszítjük e hologram képzelettel és a már megszerzett ismerettel kiegészített szépséges élet
illúziókkal telített részleteit, a durva valóságot meglátva megrémülünk, depresszióssá
válva elidegenedünk az élettől.
A valamikori legfejlettebb közös tudatba szerveződők felismerték, hogy a változásokat
rendszeresen és analóg módon átélő részecskék megértésre és hitre tettek szert, az életváltozás
értelmének a szépséges hitére. Az élet azonban véges változási lehetőség, és a felejtő képesség
hiánya esetén kiismerhetővé, megismerhetővé, sokszoros ismétlődésként már unalmassá válik.
Az élettudatot szerzett halhatatlan részecskék egy idő, eseménysor ismétlődés után unatkozni
kezdtek, új változásokra, más történésekre és illúziókra vágytak. A már többször leírtak szerint
az első szervező első talán még nem tudatos megoldására kialakult áramlás, kellemes kicsi
különbséggel, eltérő élményekkel rendelkező életáramlássá szerveződött. Az információ és az
anyagcsere olyan fejlettebb szervezők, tudatközpontok körül indult meg, amelyek a már
nagyobb változássűrűség miatt képesek voltak a durva valóság egy részét e változással és a
hitet fenntartó illúziókkal eltakarni, és ezzel a vágynak kellemesebb illúziókat bemutatva az
élethittel a változást, az életáramlás folyamatosan fenntartani. Az ide-oda rezgő, a teret csak
részben kitöltő tömegben megkezdődött életáramlásban, a tömegen áthaladók olyan lyukat fúrtak
a közegbe, amelyben a közben elért, kölcsönhatott, információval, illúziókkal, élettudattal
megfertőzött közeli részecskéket is áramlásba, azonos cél felé haladó mozgásba hozták. Ekkor
alakultak ki az első toroid alakú áramlási szerkezetek, amely a keltett gyenge különbséggel,
még alacsony áramlási sűrűséget és nagy áramlási keresztmetszeteket alakítottak ki, de a
toroid közepén lévő szűkületben a megszokottól eltérő gyorsuló, majd lassuló, a ritmusában
módosuló változás érdekes élményként maradt meg a résztvevőkben.
A mag nélküli toroid féle hidegfúziós áramlás magas áramlási keresztmetszeteket tart fenn,
ezért nem hoz létre nagy különbséget, kellő keresztmetszetet és nagy átmérőjű áramlási
csatornákat hagy nyitva, ezért az ilyen életáramlásban nem alakul ki az élet teljes
visszabomlását eredményező nagy feszültség. Az eredeti életalapító, az első szervező sikeres
volt, amit mások, megértve az élet áramoltatás lehetőségét leutánoztak, és eltérő megoldások
is kialakultak. Egy idő után azonban ezeket az életáramlási lehetőségeket mindenki
megismerte, az már nem hatott újdonságként. A tömeg a már megismert élmények után más
még érdekesebb, még vonzóbb élményekre, új illúziókra vágyott. Akik kellően felismerték a
folyamat és a közvágy, az életigény és a fogyasztás irányultságát, azokban hamar
kialakulhatott a rendezvény szervezés vágya, a dolgok irányításának a vágya. A korábbi, már
idősebb és lassan korszerűtlenné váló rendezvényközpontoktól távolabb, azok hatáskörén kívül,
vagy a tönkremenők helyén korszerűsített, látványos új találkozási centrumokat hoztak létre.
Kialakultak a duplázott egymásnak hátat fordító gömbszimmetrikus toroidok, a melegfúziós
megoldások, (lásd a . oldalon a számú ábrákat) amelynek a labirintusaiba betévedt részecskék
már nem tudtak akkor elmenni, amikor akartak, mert a kifelé távozáskor a labirintusban egy
szemben beáramló, a másik toroidból kiáramló, ellenkező irányba beáramló tömegbe
szaladtak. A centrális rendszerű melegfúziós intézmények körkörösen nagy bejárati
keresztmetszetű, olyan varsa és trombitaszerű beáramlási csatornákat építenek, amelyek egy
információs jelre, a hirtelen kiáramlást keltő pánikjelre leszűkülnek, kifelé kevésbé átjárhatók,
ezért a benti mikrokozmosz, a rendezvény centrum, és a kint, a makrokozmosz, a szabadabb
tér között sokkal nagyobb különbséget, magasabb impulzus sűrűséget, nagyobb életnyomást
tudnak létrehozni.
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A folyton új illúziókra vágyó isteni részecskék egy idő után ide-oda áramolni kezdtek a már
gyermekkorban megismert régi illúziókat adó gyülekezőhelyek és a legújabb, még jobb
illúziókat keltő, őket sikeresebb megtévesztő, és élményekhez juttató korszerűbb helyek
között. Az információkat, a változtató képességüket, a lendületükbe csomagolt feles életenergiájukat ide – oda
vitték a már megismert régi lágyabb, fiatalkori emlékillúziókat adó hidegfúziós centrumok, és az újabb sokkal
veszélyesebb lehetőségeket is keltő melegfúziós rendezvénycentrumok között. A sikeres megoldások sok
energiát hoztak mozgásba, és akiknek ez hasznossá vált, azokban hamar felvetődött a gondolat,

hogy építsük meg nagyobban.
A gondolatot, az igét felismerés, a felismerést tett követte, és a fejlődés megindulásával az
időben változó mindenség felépítése egyre nagyobb méretekben elkezdődött, folytatódott.
A szabad térbe épített gömbszerű rendezvénycentrumoknak azonban attól függ az áteresztő
képessége, az átbocsátott energia mennyisége, hogy mekkora a legszűkebb, szabályozható
keresztmetszet. Ha a gömbszerű szerkezetek bejáratai csak a gömbök tetején és az alján, vagy
sok tölcsérszerű kapuval engedte be a látogatókat, azok befelé áramlása szinte akadálytalanná
vált mindaddig, amíg az átáramlás lehetősége, a kijáratok keresztmetszete is azonos
lehetőséget tartott. Ha a bejáratok a szerveződések feltöltődése miatt egy kicsit beszűkültek, a
kapuk előtt torlódás és nagyobb impulzus sűrűség, magasabb energia leadás alakult ki,
(felverődtek a belépők árai és a jegyüzérek felvirágzása elkezdődött), majd a szűkebbé váló kijárati
keresztmetszetekben megnőtt a kiáramló tömeg sebessége, ami miatt csökkent a
megfigyelőképesség lehetősége. A kapuk előtt még kényszerűen lassabban befelé haladó,
torlódó csoportok egyedeinek a befelé araszolás közben volt idejük nézelődni, a kitett
plakátokat, információkat elolvasni, értesülhettek a legközelebbi rendezvényekről, ezért már
itt megfertőződtek a következő rendezvény információs betegségével, amely biztosította a
rendezvényeket látogatók állandó utánpótlását. Másokat a lassú kifelé haladás helyett vonzani
kezdtek a belsőbb fényesebben megvilágított termek felé szabadabbnak látszó, nyitottabb
átjárók, amelyekben még pompásabb, több illúziót keltő, időben gyorsabban változó új
dolgokat bemutató belsőbb helyiségekbe jutottak. Az illúziók és a képzelet rabságába kerülő
szerveződések, mint a Judit, a Kékszakállú herceg várában, elkezdtek szobáról szobára a
fejlődés felé haladni, és közeledtek az élet valóságát takaró, már illúziók nélküli hetedik ajtó, a
pokol ajtaja felé. A valóság pedig félelmetes azoknak, akik nem szokták meg, akik nagyon az
illúziókban élnek, akik nem értik meg, hogy a narkotimok, illúziók hatása véges, e dolgok
megismerése csak a valós élethez viszonyítási alap megszerzéséhez, a jó és a rossz, a
követendő és az elvetendő magatartás egymástól elválasztásához szükséges. A valóságnak
kisebb az ára, mint az illúzióké, de akik illúziókban élnek és elodázzák a megismerést, azok
egy idő után eltévesztik a valóság és az élethez valóban szükséges illúziók arányát. A valóság
pedig az, hogy akik fogyasztanak, azokból fogyasztottak is lesznek!
Aki sok anyagot köt magához, azt az anyagi kötelékek magukhoz láncolják. Az élet
termelésre és fogyasztásra is szakosodik, de akik ma termelők, rendezvényt látogatók, azokból
holnap rendezvényt szervező, másokat kihasználó nagyfogyasztó válhat.
A környezetből egyenletesen levehető megújuló, energiaáram időbeni mennyisége véges.
A folyadékok, az elektromos energia és a gázáramlás törvényszerűségeit ismerők kellően
tisztában vannak az áramlási szabályok azon törvényszerűségeivel, amelyben a vezetői
keresztmetszet és a vezető két végén lévő különbség, és az átáramoltatni kívánt közeg éppen
olyan fontos a tömegáram szempontjából, mint a vezető belső ellenállása. Az átáramló
energia, (közeg) mennyiségét mindig a legszűkebb keresztmetszet átbocsátóképessége,
tömegárama határozza meg, de számít az átáramló közeg egységnyi kvantumainak a mérete,
fejlettsége és a szabad keresztmetszet aránya. A nyitott keresztmetszethez képest kicsi méretű
egységű átáramló közeg esetén magasabb áramlási sűrűség, és gyorsabb áramlás alakulhat ki,
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de ha a nyitott kiáramlási keresztmetszethez képest nagy az átáramló kvantumok, egységek
aránya, az átáramló közeg árama nem lineárisan változik. Ha a nyitott keresztmetszet felületét,
vagy/és az átáramló egységek méretét változtatjuk, egyes kedvezőbb arányoknál nagy áramlási
sebességet, egymás mellett párhuzamosan azonos irányba átáramló sorokat és kicsi torlódást
kapunk, más esetekben már csak egyenként, és libasorban haladhatnak át a tömegben áramló,
de a nyílásokhoz képest túl nagy egységek. Azonos méretű 2 x 2 m-es átjárón, az ember
kvantumokban átáramló töltések akár négy sorban is folyamatosan haladhatnak, de az átjárók
azonnal eltömődnek, ha elefánt méretű egységekben, vagy buszméretű kvantumokban áramlik
át a közeg. Van tehát egy optimum, amely energiasűrűség, arány alatt az áteresztőképesség
ideális, amikor úgy is megvalósulhat az életáramlás, amikor még nem keletkezik feleslegesen
sok impulzus, amikor az áramlással nyert élmény, és az élményszerzésre fordított energia
egymással egyensúlyban áll, és lineáris folyamatosságot enged. Az életáramlást alapító Isten
valamikor ilyen életáramlást kezdett, de ez a későbbi gyakorlati megvalósításban, az élet
versennyé fokozódása közben sokkal rosszabb hatásfokúvá vált és egyre aránytalanabb
kockázattal járt.
A tömeg áramlásba hozása, azonban nemcsak lineáris változást tesz lehetővé. Ha a
látványcentrumokon, a szervezett térközpontokban tágas bejárati tölcsérnyílásokon beáramló
tömeg áramlását olyan információs befolyással változtatható felületű, keresztmetszetű
kijáratokkal látjuk el, amelyek a szükséges pillanatban, adott szóra, jelre, szikrára lezárják a
kijárati keresztmetszeteket, akkor az áramlás és az energiaterelés befolyásolási lehetőséghez
jutunk. Ilyen megoldással szabályozni lehet a kiáramlás irányát, sebességét, a gondolkodásra
vagy a döntésre, cselekvésre rendelkezésre álló idő mennyiségét, az események közötti
szabadon, tehát eseménytelenül (vagy kisebb energiaszintű, a résztvevők által nem észlelhető események
eltelő (feldolgozásra és megértésre alkalmas) idő arányát. A túl nagy, túl gyors életáramlásban,
a nagyon pergő eseményekben a látott, hallott, észlelt dolgokat a csak felületesen megfigyelni
képes észlelők nem tudták összefüggésbe kapcsolni egymással, ezért nem voltak képesek
megérteni, nem tudták egymással megbeszélni, kiértékelni, magukban a dolgokat a megfelelő
rendezettségbe helyezni, a látott, hallott, átélt eseményeket a tudatban a helyére tenni. Miközben
a túl gyorsan áramló, a dolgokat ezért csak felületesen megértők egyre többször időzavarba és
ezzel megértési, folytonossági hiányba kerültek, addig a csak lényeges dolgokra figyelő,
lassabban áramló szervezők a helyzeteket és az életet kihasználó urakká váltak. Mondhatjuk,
hogy uralták a dolgokat, képesek voltak higgadtan figyelni a körülöttük gyorsan zajló, de meg
és kiismerhető természetű életáramlást, képessé váltak a szervezett áramlást fenntartva maguk
felé irányítani, a látogatókat megszédítve, azok által a tervezettnél e célra szánt energiánál
egyre nagyobb többletre szert tenni.
A bolygók központjába kerülő, élve maradó, a teljes szerveződésre rálátó, tapasztaltabb
szerveződések hamar rájöttek, hogy nem kell figyelni minden, már megismert kicsi dologra,
elég, ha az ismeretlenre koncentrálunk, és úgy szervezzük meg a körülöttünk zajló
életáramlást, hogy a lényeges nagy károkat elkerülve a felénk energiát hozó látogatóktól a
velük hozott anyagi energiába épült lendület többlet, érzelmi többlet egy részét elvegyük. Az
útonálló rablók éppen ezt teszik azokkal a folyamatosan az útjukba kerülő vándorokkal,
akiknek kifosztás közben meghagyják az életét, és feltételezik, hogy egyéb út hiányában
máskor is erre fognak áramlani, ezért, majd ha újra megszedik magukat, újra ki lehet őket, vagy
a rossz úttól általuk távol nem tartott társaikat fosztani. Az ilyen útonállók sugallják, és hozzák létre azt
a megtévesztő helyzetet, hogy nincs más út. Valójában az időben gyorsabban változó,
érdekesebb térrészekből kifelé vezető dimenziókapuk, a részecskék által periodikusan
lezáródó határfelületek csak periodikusan nyílnak, vagy csukódnak, de akik megértik a
működésüket, azok előtt már nem tudnak zárva maradni, a kivárók, vagy a kellő kinetikai
lendülettel nekifutók szabadabban közlekedhetnek. A kijáratok elzáródását nem a szűkületek
hozzák létre, azok csak az átlagos forgalomra tervezett helyzeteket alakítanak ki, hanem a
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helyzetet már, vagy még nem megértők pánikba esése. Ha a dupla elrendezésű rendezvény
központokban a centrumok 7. legbelső szobájában, szintjén egymásnak engedték a kijáratot
kereső, de már egymással szemben haladó, kellően pánikba hozott szerveződéseket,
valószínűen nagy tülekedés alakult ki, és a pánikba esők másokat letaposva elkezdték keresni
a kiutat. Az ilyen tömeg már nem tud figyelni a részletekre, az illúziókra, pánikba esik,
egyedekre bomlik, az egészek, a családok részei elszakadnak egymástól. A kiút keresése
minden másnál, mások életénél is fontosabbá válik. A vámszedő haszna az elhagyott tárgyak,
kabátok, táskák, anyagi dolgok, és a belépőként beszedett lendületenergia, a korábbi egységek
kötési energiájának, az illúziók és a szeretet megcsapolása. Az ilyen szerveződésekbe
beáramló energia mennyisége a beáramlási keresztmetszetek, a határfelületek átbocsátási
képességétől függ, de befolyásolja a benti torlódás és a kivezető szabad nyílások meg vagy
nemléte,, azok keresztmetszete és áramsűrűségi viszonya. Nem a környezeti energia véges,
hanem a bolygókba a beáramlást fékező szabályozó határfelületek időbeli áteresztőképessége
korlátolt, azok csak egy meghatározott tömegáramig képesek a kétirányú lineáris áthaladást, az
egyenletes anyagcserét, a részecskecserét biztosítani.
A nagyobb, külső határfelületeknek, az idősebb életbuborékoknak nagy gömbfelülete van,
amelyekben a már nagyobb egységekbe tömörült részecskék között kellően tágas hézagok
vannak a szabadabb életáramláshoz. Az egymásban lévő egyre fiatalabb, egyre későbben épült
életbuborékok, a belső terek határfelületeit záró részecskék azonban még egyenletes
eloszlásúak, egymás mellett sűrűn haladnak, közöttük az átjutás nehezebb. Minél kisebb
méretű, egy részecskékkel határolt gömbfelületű térrész, annál kisebb az ekvipotenciális gömb
felülete, és a határfelületeit lezáró részecskék közötti hézagok átbocsátó képessége, az
életáramlásra alkalmas keresztmetszete. Ha ráadásul a részecskéknek nem adjuk meg a
határfelületekre merőleges, legegyszerűbb áramlási lehetőséget, akkor kis szögben
megközelítve az átjárókat könnyen eltéveszthetik a be vagy kijáratokat, elterelődhetnek,
visszapattanhatnak, kiszorulhatnak a rosszul megközelített térből. Ha még kint vannak, és elég
idejük van megfigyelni, hogy hol vannak a bejáratok, és azokat milyen irányból, szögben kell
megközelíteni ahhoz, hogy szabadon bejussanak, valószínű, hogy az elég idővel rendelkező
lineáris beáramlásban még jól sikerül. Ha kifelé már nemlineáris eseménysűrűségbe kerülve
nincs elég idejük az ismeretlen, rosszul megvilágított helységek labirintusaiban a kijáratot
keresni, nagy eséllyel az őket a 7. szobába (a legbelső, legnagyobb változássűrűségű rétegbe,)
periódusba csalogató legnyitottabb központi fehér fény felé fognak haladni. Miközben rétegről
rétegre, periódusról periódusba befelé haladnak, egyre nagyobb változássűrűségű, az
eseményeket nem ismerők által megérthetetlen és a tudatban követhetetlen egyre nagyobb
időzavarba kerülnek. Végül a befelé haladó csoport felbomlását okozó, a továbbhaladást
egyénenként a hit és a képesség szerint is meghatározó legbelsőbb szobákba kerülhetnek.
Akiknek elfogy a bátorságuk, a lendületük, az anyagai energiájuk, a továbbhaladásba, a célba
vetett hitük, azok a külsőbb szobákból már visszafordulnak, és visszatérnek a szabadban
várakozó társaikhoz, de akik semmitől el nem tántorodva hisznek az eredeti célban, azok
továbbhaladva eljuthatnak a centrum és az illúziók által eltakart valóság még nem ismert
mélységeibe. Míg kifelé a végtelen szabad tér és az isteni közösség található, addig befelé a tér
beszűkül, véges, és a befelé áramlók megismerhetik az elbizonytalankodók által soha meg
nem élhető titkos, azok szemében bűnös ismereteket is.
Az utat végigjáró, az összefüggéseket és a Tao útját megismerő, megértő látogatókból, később
rendezvény szervezők válhatnak. Csak ők azok, akik megismerik, megérthetik, hogy a 7.
szobából, az élet legnagyobb mélységeiből is mindig van kiút, hogy a pokolból kivezető út
is az Istenhez, a szabad térbe vezet. Néhányan azonban megrekednek az intézmények
kényelmében és a szervezettség rabszolgáivá, kiszolgálóivá és az élet kihasználóivá válnak,
akik nem térnek vissza az Istenhez, hanem a nagy egységtől, a közös rendtől függetlenedve
önállóak próbálnak maradni. Az isteni szabályokat, arányokat nem megtartó szerveződések
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egy idő után egyre nagyobb energiaszintű befolyás alá kerülnek, és egy idő múlva
szükségszerűen elvesztik az élethez szükséges önálló szimmetriát, és egy nagyobb
energiaszintű egymásba fonódó rendszert működtetve az életrendszer rosszként ismert részévé
válnak. E rossz nélkül azonban nem működőképes az élet, a különbség, mint hajtóerő
szükséges, de a szélsőséges nagyon sokaknak rossz állapot létjogosultsága megkérdőjelezhető!
A rendelkezésre álló természetes energiaforrásokat azok a szervezett rendszerekbe beáramló
részecskék adott keretmetszetű határfelületeken átáramló olyan mennyisége jelenti, amely a
legegyenletesebb folyamatosságot eredményezi. Ha az átbocsátó keresztmetszetek minden
rétegben befelé és kifelé is azonos keresztmetszetűek maradnak, egyenletes és lineáris
átáramlás, minden résztvevő által viszonylagos pontossággal kiszámítható élet alakulhat ki.
Lásd a Nap lineáris időszakát és a nemlineáris időszakát, amely minden irányba meredek
kiáramló füzércsatornákat, sugarakat épít a korona köré.
Az optimális energiafelhasználás a legkisebb keresztmetszeten átbocsátható energiaáram
mennyiségére tervezhető, amelynél ha valahol nagyobb a keresztmetszet, ott elégtelen
átáramlás, életpangás alakulhat ki. Ha valahol tartósan nagyon beszűkül az energiaáramlást
fékező keresztmetszet, ott (a helyzet kijavítása nélkül) nemcsak helyi torlódás alakul ki,
hanem a teljes, egymással összefüggő rendszer energiaáramlása károsodik, az elosztás az
ideálisnál kisebb szintre redukálódik. Ha az egyik rétegben rövidzárlat alakul ki, és túl sok
energia vonódik el az egész áramlásból, ott a pangásba került életszférák rovására az
életnyomás lecsökken, és a kisebb nyomás miatt ki és elhasználódik a külső rétegből beérkező
energia, amely nem jut el a perifériákra. Ilyenkor a láb vagy a kar hajszálerei beszűkülnek,
elégtelenné válik a vérellátásuk.
Ha az áruházakban az első szinten minden van és olcsó, a vevők itt elköltik a pénzüket, és nem mennek
tovább, a következő szintekre, vagy ha tovább mennek, már nem marad energiájuk amiből
vásárolhassanak. Hasonlóan a rendezvény szervezeteknél, a vásároknál stb, ha a megközelítés felőli
fogyasztás, vámolás nagyon erős, az időben, az eseménysorban hátrább lévők jövője, az utódok jövője
elfogyasztódik.

Ha a bolygóknál a külsőbb határrétegekben túl nagy a változás sűrűség, (szerveződési nyár
van), akkor a belsőbb határrétegekbe kevesebb energia érkezik, és ott kaotikus szerveződési
ősz, még beljebb szerveződési tél, energiahiányosabb állapot alakul ki. Ha nem elégszünk meg
az optimális átáramló energiával, amely a rétegek megfelelő összehangolása, az életáramlás jól
szervezettsége esetén kielégítő változatos életet enged, akkor el kell használnunk az elődeink
ideje alatt a mélyebb rétegekbe beépült energiákat, felhasználjuk a környezet korábbi
tartalékait. Ha ez sem elég, és nem térünk észre, nemcsak az alattunk lévő rétegekben
kelthetünk energia vákuumot, amelyért természetesen később az idő gyorsulásával fizetni kell,
hanem felhasználjuk a jövőben beépülhető kívülről jövő energiákat, amelyekre nincs jogunk.
Ez az energia az utódainknak van szánva, akiknek ez teszi lehetővé a lineáris életet. A
határfelületek szabad keresztmetszeteinek, mint energiaszűrőknek az átbocsátó
képessége az optimális energiaáramban véges. Amely előd adósságot hagy az utódaira,
annak nem foglalják imába a nevét, annak nem tisztelni, hanem átkozni fogják az utódai az
emlékét.
A környezethez viszonyított neutrális állapot, olyan a környezetet nem terhelő, semleges
állapotokat jelent, amikor az élet nem fogyaszt többet, mint amennyit termel, amikor a hatás
kibocsátás és az energiafogyasztás a mennyiségben egymással, és a többi környezeti élőréteg
átbocsátóképességével is arányos marad. Ha belső körben forog az energia, és ez a gerjesztés
nem terjed túl a lokális határokon, a környezetet nem terheli, az a környezetre tett hatásában
majdnem teljesen semleges, legfeljebb az áramlás mágneses és elektromos hatásai által keltett,
a tér háttérsugárzásaként ismert környezeti rezgést, és ezzel állandó életnyomást hoz létre.
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Miként a bolygók és a csillagok határfelületeket és élőrétegeket képező sokrétegű szűrőinek az
ideális energiaárama, az optimum körüli áteresztőképessége is véges, hasonlóan az emberi
szervezet, és a kisebb egységeink, a sejtek, a molekulák, az atomok rendelkezésére álló
optimális energiaáram időbeli mennyisége is korlátozott. Ez az optimális mennyiség is
felosztható a szervezetekben egyenlően és egyenlőtlenül, de a teljes energia felhasználása nem
észszerű, mert tartalékok is szükségesek. Az ésszerű energiafelhasználás arányosságot tételez
fel, a betáplálással, amely a befogadott és a felhasznált energiát aránypárba állítja. Az
erőforrások átcsoportosításáról a szervezetek vezetői, az irányító, az igényt jól érző lélek, és a
már megismert tapasztalatokra hagyatkozó tudat dönt. Van, amikor az egyik téved, van amikor
a másik. Ha a környezet energia betáplálását eltérő frekvencián érzékelő, egymástól eltérő
energiaszintű kettős szűrő, a test és a lélek egymással összhangban van, a tudat is kevesebbet
hibázik. Ez az összhang azonban gyakran megbolydul, mert a kisebb energiaszintű
változásokra sokszor túlérzékeny lélek könnyen ad pánik, vagy téves jelzést, máskor pedig a
csak nagyobb energiaszintű hatásokra figyelő tudat sokszor figyelmen kívül hagyja az érző
lélek által feladott fontos, de egyéni érzéseket. Az érzékeny lélek nagyon korán megérzi a
térben kialakuló, csak általa érzékelt várható változásokat, megérzi, amikor egy vele
felharmonikus, nagy azonosságú, de eltérő idő és energia arányú nagyobb energiaszintű
szerveződés valahol jelentősen megváltozik, vagy meghal, ha az ő szintjén időritmusában
valahol nagy népvándorlás alakul ki. A megérzés a nagyon nagy azonosságú, ezért
klónszerűen analóg, kis tömegű, de nagy lendületenergiájú hírvivő részecskék azonosan
értelmezett változásában rejlik. Ha egy nagyobb energiaszintű szerveződés, bárhol a térben
megváltozik, a vele nagy azonosságú, valaha egy azonos egységben változásban résztvevő
vele kapcsolatban álló, általa közös egyéni frekvencián információval folyamatosan táplált
részecske energiaháztartása, eredője is szinte egyidejűleg megváltozik. Ekkor megérezzük, hogy
valami baj van a testvérünkkel, a nagyon nagy azonosságú közeli rokonunkkal, esetleg a
velünk analóg szerveződési állapotban lévő, de sokkal nagyobb energiaszintű, bennünket nagy
azonosságú részecskékkel és energiával folyamatosan támogató esetleg távolabbi
szerveződéssel. Ha nagyon sok, a megváltozó, elhaló szerveződésre jellemző összetételű, de
méretben, energiaszintben, változási frekvenciában eltérő arányú részecske van bennünk, vagy
egy tárgyban, a távoli szerveződés felbomlását e részecskék is megérzik, gyengül az
életnyomásuk, és azonnal megváltozik a térben kialakult eredő szimmetriájuk. Ilyen távoli
csillagok elhalása addig a környezettel szimmetriában álló kőzetrétegek, élőrétegek belső
erőviszonyait is megváltoztatja, amely a rétegszimmetria megváltozásával földrengéseket,
szökőárakat, addig egymással egyensúlyban lévő, de ezt elvesztő lemezmozgásokat válthat ki.

Ismerjük meg egyszerűsítve, hogy az érzés miként működik:
Az emberek, miként az anyagi tárgyak és más élőlények, olyan, mérhetetlen kicsi egységnyi
tömegű csillaghamuból, csillagporból és gázból kialakuló életbuborékok nagy tömegbe
szerveződött részecskéiből állnak, amelyek a térnyomás legkisebb változásainak a hatására
ide-oda rezegnek, és ha valahol a környezetben csökken e térnyomás, mint a cigaretta füst
azonnal abba az irányba áramlanak. Ezek a részecskék, a felbomlott előd Isten részecskéi azonban
sokféle állapotban, eltérő egységekben és összetételben, sokféle minőségben is jelen lehetnek
bennünk, miként a környezetben is. A térben lévő, sokféle sűrűségű, eltérő fejlettségű közös
szerveződésbe már együttműködő, együtt áramló, időutazó részecskék, az impulzusokban kialakuló,
továbbfejlődő, a környezetnél nagyobb sűrűségű, vagy/és nagyobb változássűrűsége miatt az ilyen
térben, és környezetben még járatlan, tapasztalatlan részecskék egy részének átjárhatatlan,
átláthatatlan térrészeket hoznak létre. E térrészekben a belső áramlások rendezett iránya miatt
kevesebb a ki nem számítható impulzus, a szabad térhez viszonyítva annál védettebb,
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árnyékoltabb tér, kiszámíthatóbb, a tudattal és a megértéssel is követhetőbb élet alakul ki. Az
együttműködésben és az anyagba épülésben fejlettebb, nagyobb sűrűségű anyagok, az
anyagmagok keletkezésénél mindig számíthatunk egy a környezeténél fejlettebb, nagyobb
sűrűséggel rendelkező, árnyékoló védettséget fenntartó magházra. A lassabban változó,
nyugodtabb és árnyékoló, védő képességgel rendelkező ionos anyagban (az életet védő
házban) a szimmetria változásához gyorsan alkalmazkodni képes, a genetikai információkat az
elődöktől az utódokba szállítani képes, az életváltozás sok tapasztalatával rendelkező, de már
kis energiaszintű, elporladt de együttműködni képes lélek közösség lakik. A lélek olyan az
anyagi részecskékkel analóg, időben változó, de a szerveződési energiaszinttől is függő kisebb
egységnyi tömegű részecskékből áll, amely a korábbi életváltozásban, előzően másokkal,
eltérő összetételben már átélt életfolyamatokban már nagyon sok impulzussal járó
eseményben, változásban vettek részt. A megváltozó, átalakuló környezetben életben és
szervezetten maradó lélek körül már nagyon sokan elporladtak, de a sikeres stratégia, a túlélő
képesség, az egymásba és az együttműködésbe, a közös Istenbe vetett hit, az élet
szimmetriájának a megtartása túlélőképessé tette e már nanoméretű, nagyon finom de
túlérzékeny, időben nagyon gyorsan változó, és gyors változtatóképességgel rendelkező
egységekből (még kisebb egyedekből) szerveződő részecskéket. A lélek részecskék a megérzett lét
alapjai, azok a legkisebb energiaszintű, de még, vagy már tudatos élő egységek, amelyek a
nagyobbakká váló közösségek lebomló szimmetriájaként jöttek létre. A tér állandó
differenciálódása, a különbség folyamatos növekedése miatt nemcsak az anyagi, hanem a lélek
részecskék is fejlődnek, de ők az anyagi valósággal, gyarapodással inverzben egyre
szegényebbekké, és egyre kisebbekké, viszont egyre tapasztaltabbá, univerzálisabbá válnak. A
tapasztalatszerzés lehetősége, az átlagos méretből kialakuló differenciálódás, az egyre több
impulzusban részvétel, amelyben a részecskék egy része miközben részben elporlódik,
tapasztalatot szerez és megtanul a vele azonosakkal, a sorstársakkal együttműködni.
A lélek részecske az örök vesztes, a kisember, aki mindig betartja a szabályokat, aki hiszi
az igazságot és az Istent. Miközben a lélek részecske univerzális megértést és tapasztalatot
szerezve elporlik, egyre kisebb energiaszintű, magához hasonló, egyre kevesebb
vesztenivalóval rendelkező, nagy azonosságú részecskékkel társul. Akinek anyaga van, annak
vesztenivalója is van, ha az anyaghoz kötődik.
Az élő részecskék olyan vegyes szerveződések, akik nagyon sok elhalt, már nem aktívan
változó, de éppen ezért megbízható környezeti anyagot is beépítenek az életrendszerükbe, a
házukba, és az élettérként körülöttük lévő környezetbe. Az ionos anyag védelmét megszokó,
azt a saját védelmére és eszközéül felhasználó élet kötődni kezd az ionos (anyagi) dolgokhoz,
később már nem tud ezek segítsége nélkül élni, míg a lélek részecske a szabadon úszó,
állandóan áramló, akinek a védelmét, az anyagi eszközöket, határokat és határfelületeket építő,
fenntartó, ilyen védelemmel rendelkezők építményei által védett, de általuk átjárhatóbb
szabadabb tér biztosítja. Akár a hajléktalanok védőszentjének, rokonának is tekinthetjük őket,
akinek megadatik a nincstelenek szabadsága, a szabad áramlás mindenkor pillanatnyi öröme.
Az emberek az életük során sokféle eltérő fejlettségű állapotban, eredőben lehetnek. Vannak,
akiknek már nagyon fejlett a részecskéi vannak, amelyek már nagyon sok változást ismernek,
és a nagyobb egységeik is nagyon elporlódott, nagyon érzékeny lélek részecskéből állnak, és
összetett komplex ismerettel, részletes tudással rendelkeznek. Bár e szerveződések sokat
tudnak, nem bírják a fizikai igénybevételt, nem terhelhetők, sokszor túlérzékenyek. Mások,
akiknek többségi melegfúziós részecskéik vannak, akik már megjárták a poklokat, a
melegfúziós terekben egymásba olvadó, fonódó rokoni szálakból, oxigén nélkül összeolvadt,
egymással társult durvább, nagyobb részecskékből állnak. Ezek a szerveződések viszont
terhelhetők, sok energiájuk van, ők erősek.
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Ha a már sok tapasztalatot szerző lélek lényeket olyan sokrétegű finom szálakból font,
sokszoros hálóval körülvett lélektársulásoknak tekintjük, akik a már szorosan egymáshoz
tapadt, nagyon kicsi méretű részecskéik között ennél is kisebb hézagokkal rendelkeznek, akkor
megérthető, hogy e finom szűrőn, (tükrön) minden kicsi, a tér résein át nem férő hatást szállító
részecske fennakad, nyomot hagy. A lélek nagy érzékenységű hálója, a legkisebb, de
legfényesebb fehér buborék, (az élet tükre) rendkívül finom szálakból szövődik, már a foton
méretű részecskék is durva kölcsönhatásokat keltenek e finom szövedéken, a hatásokkal
csillagporral telítődő lélekbuborékon. Miként a pók lágy hálóját átszakítja egy átdobott kavics, e háló
is igen sérülékeny a nagyobb energiaszintű, kölcsönható-képes durva hatásokra. Az ilyen,
számukra durva hatások elől a lélek közösség mindig igyekszik kitérni, az élet szövedékét, a
folytonosságot egészben megőrizni. Ha nagyobb és durva anyag akad a lélek útjába, annak a
sokkal nagyobb szerkezeti hézagai között, a kicsi tömegű és ezért kicsi tehetetlenségű lélek
átfér, ezért ha e rések megvannak, nem kerül sor aktív kölcsönhatásra. A nagyobb és kellően
tágas hézagokkal rendelkező, már rossz biodiverzitású, lélektelen anyagi szerveződések nem
érzik meg a lélek hatását, jelenlétét. A lélek azonban megérez minden olyan hozzá mérhető,
energiaszintű közel azonos téridős elrendezésű szerveződést, amely a térbeli áramlása során
benne kölcsönhatást tud kelteni. Ha egy szagokat szállító molekula szerveződés a lélekkel
sűrűn átszőtt életszövedéken áthatol, a nagyon elporlódott részecskékből, finom lélekhálóból
alkotott fonadékok megrezdülnek, jelzést adnak a tulajdonosának, a közösségnek, amit a lélek
a magas tapasztalata miatt, a korábbi már megismert dologhoz, eseményhez köthető, általa
már megélt, megismert információként be tud azonosítani. A már sok tapasztalatot szerző,
elporlódott részecskékből szerveződő, a Tao útjának a végén járó ember, nemcsak sok (nagy)
lélekkel rendelkezik, hanem nagyon érzékeny, (sokszor túlérzékeny) a szagokra, az illatokra, a
betegségekre, a fájdalomra. Az ilyen embereket könnyen hipohondereknek minősítik azok,
akiknek fogalma sincs a lélek rejtelmeiről, finomságáról és érzékenységéről, akik éppen
ellenkező anyagi valóságban fejlődnek. Az ilyen nagy lélekkel rendelkező szerveződések
nagyon sok olyan dolgot, változást megéreznek, amelyeket a náluk sokkal nagyobb méretű, a
nagyobb tömegbe fonódott melegfúziós részecskék közötti sokkal nagyobb hézagokkal
rendelkező, szerveződések nem észlelnek, mert nem kelt bennük lényeges kölcsönhatást. Azok
a szagmolekulák, amelyek már nagy rombolást visznek végbe az elporlódottabb, érzékenyebb
szervezetek finom szövedékén, e finomabb hatásokra sokkal érzéketlenebb szerveződés
nagyobb térméretű hézagaik között még szabadon átáramolhatnak. Attól, hogy ők nem érzik
ezeket a kicsi energiaszintű hatásokat, azok még léteznek, de ami az ilyen érzékeny embernek
már elviselhetetlen bűz, azt a durvább érzékszervekkel, azaz a finom érzékeny lélekszintű
részecskékből hiányos életflórával rendelkezők sokszor nem észlelik, meg sem érzik.
Hasonlóan a betegségre fogékonyabb, a szervezet bármely részét érő ingerekre nagyobb
érzékenységű, nagyon sok olyan alacsony energiaszintű dologra fogékony emberek leheletérzékeny lélek részecskéi sokszor megérezhetnek olyan kicsi energiaszintű, éppen csak a
nanoszint feletti hatásokat, információkat, mint a kisebb részecskéik társulásainak a térutazása. E
szinteken természetesek az idő és a térutazók, az UFO-k járművei, és hatásai. Ezek a dolgok
nem képzelgések, hanem nagyon kicsi szinten, de többek (részecskéi) által is észlelt valós
kölcsönhatások, amelyek azonban hozzánk képest a jövő állapotában fejlődő szerveződések
nano energiaszintű dimenziójában működnek. Néha olyan sok lélek részecske érzékeli az
ilyen eseményeket, hogy amikor az észleléseiket feladják a központi tudatnak, az nem tudja a
szőnyeg alá söpörni, nem tudja a saját hatáskörében a sokkal többek által jelzett eseményeket
hivatalosan meg nem történtnek nyilvánítani. A kényszerű információtovábbítás tehát
feladódik, és miközben a hivatalos utat járja, a nem hivatalos, suttogó információ is elterjed.
Mivel nagyobb energiaszinten más a tudati eredő, az információt továbbadók itt kisebbségbe
kerülnek, ezért e jelzéseket képzelgésnek, hallucinációnak stb, veszik, és a nagyobb
energiaszintűek általi észlelhetetlenség, vagy bizonyíthatatlanság miatt a képzelet játékaként a
sutba vetik az észleléseket. Amikor a tudat erre a gyors frekvenciára áthangolódik, a nagyobb
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energiaszintű, de valós időben történő de nem életveszélyes észlelések egy időre kiesnek az
érzékelésből. Nem tudjuk, hogy hány életszint van az atomi és az elektron szint alatt, de éppen
úgy lehet további négy – öt szint, mint akár 10 vagy 12, esetleg sokkal több. A különbség
képzésnek nincs vége, nincs általunk megismerhető legkisebb és legnagyobb szerveződési
szint, és még azt sem tudhatjuk, hogy mi a középszintet képviseljük e ? E kicsi részecskéknek
komplex mikrokozmosz vagyunk, míg mi is benne élünk egy sokrétegű, összetett még
nagyobb környezetben, még nagyobb és idősebb szerveződésekben, a sokmilliárd szálon
egymással összefonódott életpiramisban. Az Isten malmaiban, az Univerzumban a különbség
képzése ma is magas energiaszinten folyik. A tér háttérnyomását biztosító korszerű, de egyre
fejlettebb, egyre érzékenyebb, egyre túlélőképesebb, egyre gyorsabban szaporodó kicsi részecskék, és ezek
ellentéteként hatalmas különbséget létrehozó nagy energiaszintű szerveződések most is
folyamatosan képződnek. E lélek részecskéknek szinte nincs tömegük, de végtelen nagy a
tudati állapottal segített lendületenergiájuk, ezért a kinetikai eredőjük akár nagyon magas is lehet.
Mivel nagyon sokan vannak, és az érzés parancsára, az Isten óhajára azonosan
cselekszenek, hatalmas együttgondolkodó, együttműködő erőt képviselnek a
mindenségben.
Ők az élet és a folytonosság őrzői, a szimmetria megtartói, és valószínűen ők együtt képezik
az Isten fejlett neutron állományát, a mindenségi közös tudatot. E részecskék legjellemzőbb
tulajdonsága, hogy ha valahol különbség alakul ki, azonnal a kisebb nyomású, vagy /és
kevésbé változó védettebb helyre áramlanak, amely miatt a kisebb életnyomású hely
hamarosan kellő, majd túl nagy életnyomású hellyé fejlődik. A nano energiaszintű, fejlett
tudatú lélek részecskék nagyon sokan vannak, és az életnek, a megmaradásnak rossz
körülmények ellen könnyen fellázadnak. Talán azért menekülnek, mert mindig félnek, a sok
rossz élettapasztalat már megtanította őket a durva változás előli menekülésre. A félelem
megtanította őket az életben maradásra, a minden körülmény közötti túlélésre. A lélek
bátorsága a félelemből is táplálkozhat, a beszorultságtól, az életre alkalmatlan környezettől és
a rossz jövőtől való félelem bátorsága lázadáshoz vezet, és amikor már a maradék szabadságát
veszélyeztetik a jelent a jövő érdekében forradalommal kozkáztatja.

A tudat viszonya az idővel:
Van időm, nincs időm, mindenre figyelhetek, csak egyre koncentrálhatok?
Amíg a hiszékeny lélek, lélekszakadva áramlik, nincs ideje a dolgok mélységének, csak a
felületének a megfigyelésére. Ez nagy ár, a neutrálisabb kétdimenziós részecskék az állandó
rohanás miatt arra kárhoztattak, hogy ne tudják jól megfigyelni a mélység részleteit, csak az
irányokat. A lélek részecskék valószínűen még csak a 2 dimenziós valóságban élnek, az élet
felületein tudnak létezni. Mivel az egy cellához, vertexhez, életközösséghez, szerveződéshez
tartozó főtömegen, a harmadik mélységként ismert dimenzión (a többségükben még) kívül
áramlanak, még kívülről, de sokkal jobban látják az eseményeket, és a látható valóságból csak a
külső részleteket, és ezeket egymással összekötő összefüggéseket észlelik. Ha másik, az ő
életsíkjukon áramló, vagy azt keresztező analóg részecskékkel ütköznek, és bepörögve töltötté
válnak, csökken a lendületkomponensük, de növekszik a perdület komponensük. Az impulzus
a harmadik térdimenzió, a mélység bekapcsolója, amelytől a már háromdimenziós kiterjedésű
életáramlás alaposan megváltozik. Ilyenkor lelassul az addig csak felületeken áramló
részecskék dinamikus lendülete, de megnő a perdülete, és e szerveződések háromdimenzióssá
válnak, amelytől a közeli dolgok megfigyelhetősége, a részletek időbeli és mélységbeli
felbontása nő. A gyorsan pörgő, már három dimenzióban és egymást követő eseményekben
változó részecskék sokszor, (főleg kezdetben a szerelmi impulzus után) szédültebbek, de ettől kezdve
sokkal lassabban haladnak el a környezet részei mellett, ezért sokkal több idejük keletkezik
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ugyanazokat a dolgokat, eseményeket többször szemrevételezni, a dolgok mélységét, és
egymást követő téreseményeit is megismerni. A töltött részecskéknek és az ilyen töltöttebb,
három dimenzióban változó többséget tartalmazó embereknek is sokkal jobb a memóriájuk,
nemcsak felületeket látnak, hanem szinte minden részletet megjegyeznek a környezetből és
annak a többdimenziós változásából. A mélység felé haladás, a részletek megismerése és
összerakása, a dolgok apróbb részletre bontása az erősségük. Nem így a még nem pergő, ezért
sokkal jobban áramló, elsősorban iránydimenzióval rendelkező neutrális (kétdimenziós)
részecskéből kialakuló szerveződések. Mivel e nagy életáramláshoz sokkal nagyobb tér kell,
alapos a gyanú, hogy e részecskék többsége a testen kívüli aurában és nagy sebességgel
kering, ezért kívülről látja az életet, a szervezett közösséget és annak a környékét, amely körül
közös életutazásban kering. Ezek a részecskék úgy változtatnak helyet a központi szerveződés
körül keringve, mint a légtér sokrétegű életszféráiban, a határfelületeken, és a külső
határrétegekben cirkuláló részecskék, mint a Nap Ort övezetében és az életspirálban keringő
szerveződései. Ez teszi lehetővé, hogy kívülről lássák a dolgokat, és főleg a külső aspektusból
látható dolgok és események közötti összefüggéseket észleljék. E lélekszerű neutrínó méretű
még kétdimenziós felületen áramló részecskék valószínűen jól ki tudják számítani az
életpályájukat, nagyon előre (a jövőbe) látnak, ezért el tudják kerülni a várható impulzusokat.
Ez lehet az oka a relatív szabad áramlásnak, a fékezetlenségnek, és az egyre gyorsabb
életáramlásnak. E részecskék csak egymást nem tudják kiszámítani, ha éppen egymás felé
áramlanak, mert ez esetben az egyszeres előrelátás kevés. Ha a legalsó szinten nincsenek olyan
még kisebb részecskék, amelyekről visszaverődnek az általuk kibocsátható legkisebb
küldöncök, akkor a jövőbe látásuk a térben és az időben is korlátozott. Bár a hozzájuk képest
lassú, nagyobb tömegű részecskék lassú röppályáit ki tudják számítani, de a hozzájuk hasonló,
nagyon nagy sebességgel feléjük, vagy egy közös pont felé áramló, kisebb részecske
hiányában nem visszaverődő, nem visszajelző, hiányzó jelzéseit ők sem észlelhetik. Az egyre
nagyobb különbséget képző, hatalmas szerveződések azonban egyre kisebbre őrölik az Isteni
csillagport. Ezért nemcsak felfelé, hanem lefelé is növekszik a különbségi határ, és ezzel nő az
előrelátó képesség, egyre kisebb eleség, táplálék, kölcsönhatást, infromációt közvetitő
részecskék, az egész részekre bontódott mérete.
A nagysebességű neutrális részecskék csak sokára érik el azt az állapotot, amikor annyira
töltötté válnak, hogy a nagy és már többszörös spin miatt egyre kisebb körben és már három +
idődimenzióban keringenek. A többszörösen csavart háromdimenziós pályán, már mélységben
is keringő, de megszédült szerveződések csak a harmadik dimenziós irány megszerzésével
kerülnek a mélységi helyváltoztatás lehetőségébe, amelykor átkerülhetnek a tömegfelező
rétegen, a szerveződési szimmetriafelületen belülre. Ez az élet legnagyobb fordulója, amikor
megváltozik az életszemlélet, és a leülepedés felé haladó részecske attól kezdve már belülről
látja a saját szerveződése és a három dimenzióban és időben változó közeli környezet
eseményeit. Az áramlási sebesség csökken, de a keresztirányú áramlásra, életáramlásra térő
részecskékre ható impulzus sűrűség és ezért a töltöttség is egyre jobban növekszik, a
megfigyelő és a tudat időbeli felbontó képessége, a megértő képesség javul. Az
impulzusokban eltérítődések történnek, amikor megszakad a kétdimenziós neutron füzérek
folytonossága, amely elágazásokhoz, leágazásokhoz vezet. Ha az áramlási pályát keresztező
irányban haladó részecske (szerveződés) eltalál egy kétdimenziós folytonossággal rendelkező
(áramló) füzérpályát, akkor megszakítja a folytonosságot, és a lendületet eltéríti. Ilyenkor a
hajtásokon rügyek, elágazások alakulnak ki. Az impulzusban megszerezhető töltöttség, spin,
saját perdület növekedése esetén a rokonokhoz fűződő kötődések felerősödnek, a hideg
neutralitást egyre szenvedélyesebb érzelem, vonzalom váltja fel. A termelékenység és a
dolgokban haladás csökken, de az aprólékos képességet igénylő tevékenységek javulnak.
Egyre kevésbé válik fontossá az idő, a távolság, a rohanás, helyét átveszi a kimértség, a
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pontosság és a részletekben egyre gazdagabb tevékenység. Ha az Isten megöregszik, bizonyára
órásmesterré válik, aki az aprólékos részletekkel egyre finomabbá alakítja az életet.

Az élet valósága.
A jelenünk egy eredő. A környezetünkben történő változásból a számunkra nem fontos, nem
veszélyes változás részleteit nem nagyon látjuk, a tudatunk megtanult a csak fontosra, a
veszélyt jelentő eseményekre figyelni. A testünk és a lelkünk változása egy együttműködő
sokszintű részecskeszövetség, mely egydimenziós impulzussal kezdődött, majd kétdimenziós,
neutrális erdőjű felületi életáramlással folytatódott, és bennünk már három plusz
idődimenzióban a genetikailag uralkodó dinasztia irányítása alatt szerveződik.
Az élet valójában a kicsi energiaszintű részecskék egymással együttműködő generációjának a
változása, amely a szakosodástól is függően szelektálódó mikrokozmosz élettereket hoz létre.
Az élet második szintje minden szinten legalább három, de valószínűbben négy aktív
együttműködő szintből szerveződik, amelyből a legkisebb és a legnagyobb korúak még, vagy
már részben inaktívak. A három szint, három különböző felmenői szintként is azonosítható,
amelyben a legfelső szintek a már legidősebb, elporlódottabb lélek részecskék a felmenői ősök
genetikai ismereteit tartalmazzák, ezért a legérzékenyebbek a szervezetekben mindig a
gerincben, a csontokban és az agy hűvösebb védett terében találhatók. Ők már (az idegsejtek, a
neuronok, akik már neutrálisok) nem nagyon szaporodnak, csak a generáció váltásban változik
az állományuk. Ők a szerveződési tél állapotában, a már nyugvó, inaktív állapotban vannak,
amelyek már nagyobb energiaszintű eseményeket nem termelnek, de ilyeneket még gyakran
indukálnak az általuk megőrzött egyedi (ösztönös) információ készletet azonban még az egész
közösség hasznosítja. A legnagyobb tudásúak a gyerekekkel a már neutrálissokkal, a
legvédettebb, és depressziós, alacsony életnyomású, hűvösebb térrészekbe kerülnek. A neutron
állományban hidegebb, józanabb ész állomány van, amely felé nagyobb egységekben áramlik
az energiaként is ismert információ, amely csak nagyon kicsi egységekre lebontva,
kielemezve, analizálva a hajszálak és a férfias szakáll kapillárisain át nano méretben tud csak
eltávozni. Mivel a férfiak több neutron állománnyal rendelkeznek, ezért van több szakálluk és
ezért szakálasodnak meg azon nők idős korukra, akik már közel vannak a nemiségváltáshoz.
A kevésbé értékes, kevésbé egyedi öreg sejtek a szerveződés külső felületét védik, tanácsokkal
látják el a bőrt védő neutrálisabb részecskéket. Az idős elporlott, de nagy tudású
szerveződések adják az élethez az öregek bölcsességét, az érzést, a hűvös fejjel a józan
gondolkodást.
A második, már nagyobb töltésű, melegfúziós, modernebb felnőtt, már háromdimenziós
generáció, a már ivarképes későbbi leszármazók, a test izomszöveteit, a sejtek fonadékát, és
folyamatosan szaporodó olyan hálózatát képezik, amelyekből a gyomor, a nemi szervek, és az
állandóan megújuló kötőszövetek épülnek fel. E korszerűbb melegfúziós szerveződési
módszer hatékonyabb a felbontásban, a szaporodásban, az élettermékek lemásolásában, a
reprodukcióban, jó a szervezésben, de nem mindig jó a végrehajtásban. Ez a középkorú
genetikai anyagok állománya, amelyek kb. egyformán fejlettek, még viszonylag jól együtt
tudnak működni, bár a magas töltési szint, sok belső impulzusra ad lehetőséget. E szerveződési
réteg képviseli az élet nyarát, a már és még termőképes állapotét, amely sok gyümölcsöt érlel.
A középkorúaknál fiatalabb generációk, a közösség védelmére képes még részben neutrális, de
már túl az első fontos életeseményeken, az első impulzusokon, a töltötté válás felé fejlődő,
melegfúziós részecskéktől erőtől duzzadó szerveződések adják az erőt, a lendületet, amelyek a
harmadik egy időben együttműködő aktív tavasz generációnak számít. E részecskék a külső
téri behatolók ellen védenek, részt vesznek a rend fenntartásában, az elosztásban és főleg az
idősebb generációk által irányított termelésben. E részecskék sokasága periodikusan kívül a
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bőrfelületen és az aurában teljesít szolgálatot. Ez az állomány képezi a fiatalságot, a lendületet,
a hitet, és tiszta szerelmet, amely a reprodukció és a szent lélekvándorlás alapja. Ezek a
felmenőikkel együtt élő, később született harmadik generációs részecskék már korszerűbbek
mint a szüleik, (akik viszont a nagyszüleiknél korszerűbbek) másként, többnyire még kívülről látják a
világot. Ennek az az oka, hogy az ő részecskéik többsége még a testen kívül az aurában
található, sok bennük a neutrális idegenebb, még más szerveződésből befelé tartó, a helyi
szabályokat nem teljesen ismerő részecske, amelyek azonban biztosítják a természettel (és a
környezettel) való folyamatos kapcsolatot. E részecskék az élet tavaszának számítanak a
szerveződésben. Amikor ők többségbe kerülnek, a tavaszból a szerveződési nyár kiteljesedik,
egy ideig több lesz a termelő, mint a fogyasztó, majd az arány, a fiatalabb generáció
felszaporodása miatt ismét megváltozik. Az ő utódaik képezi a negyedik együtt élő lemenői
Utód generációt, amely még többnyire nem aktív, a részecske gyermekeket, a helyi
megértésben a legkorszerűbb (negyedik generációs) utánpótlást. E fiatalok még főleg
neutrinószerű, neutrálisabb, még nem működő nemi szervekkel rendelkező, töltés nélküli
részecskék szerveződései, még a többségükben neutrálisak, angyaliak és ártatlanok. E
generáció a szerveződési újjászületés utáni állományt, a kezdetet és a tavaszt képezi, akik a tél
során elhalt, felbomlott idősebb szerveződések túlélő, átpártoló emigráló, korszerűbb, még,
vagy már működőképesebb szervezetekbe átépülő részecskéit is tartalmazzák. A többnyire
négy egymással egyidejűleg együtt élő leszármazotti dinasztia azonban még további sikeres
felmenők olyan tapasztalatára is számíthat, amely sok egymást követő generációban az életet
védő hasznos információként, hasznos állapot felé fejlődésként megerősödött, és az adott
élethelyzetekben sokszor hasznos megoldásnak bizonyult. Ezeket az információkat olyan
egyre kisebb anyagi tömegű, de még idősebb felmenői tapasztalatok, utódokban rögzülő
örökítő anyagok, kisebb számban jelen maradó idős túlélők, dédik, ükök, vasszülők továbbítják,
akiknek a nagy életegyensúlya, sikeres életstratégiája lehetővé tette az elhaló szervezetből az
utódokba átköltözőknek, azokkal együtt élőknek a megmaradást, a lélek részecskeként átvitt
élettudás tapasztalati információ megőrzését. E felmenők egyre csökkenő számban minden
utódban, minden sejtben és szövetben, még a molekulákban is benne vannak, és ha átkerülnek
egy másik szervezetbe, a megőrzött információ hitelt és energiát kapva ismét felelevenedhet, a
régi tudás és ismeret ismét életre kelhet. Ilyenkor az öreg részecske elmeséli az őt befogadó
utód szerveződéseknek, hogy milyen volt a forró leheletű sárkányok között élni.

Utazás a jövőbe a sejtek köztársaságába:
A létünk kétségtelenül annak az időben változó, változtatóképes részecsketömegnek az eredője
amelyet a testi és lelki állapotunkként ismerünk. Ez az állapot egy olyan környezetet igénylő
mikrokozmosz élettérben folyó változás eredője, amelyben egymással magas fokúan
együttműködő összetett sejt köztársaságok szövetekként ismert együttműködő szövethálózatba
épülnek. E sejtek, miközben egymással sokféle hálózatba és érdekszövetségbe kapcsolódva
szövetekbe, bőrszövetekbe, testszövetekbe, idegszövetekbe májszövetekbe épülnek, az általuk
fogyasztott információs energiából más minőségű, a közösen változó rendszerhez tartozó, az
analóg köztársaságoktól részben eltérő, átalakított végtermékeket készítenek. A termelés élénk
cserekereskedelem mellett folyik, amikor az egyes sejtek, sejtcsoportok és szövetek által, a
szervekként ismert nagyobb azonosságú egységekben, a közös rendszer más részeiben már
félig lebontott, elemzett átalakított, újraépített információs energiát, félkész termékként tovább
bontva olyan eltérő minőségre alakítják át, amelyre a szervezeten belül máshol van szükség.
A szervezet együttműködő termelést és ezzel összefüggésben lévő felhasználói piacot jelent,
amelyben az elfogyasztott és a környezetből felvett, egymással reakcióképes tápanyagokat,
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kisebb információs csomagokra, kisebb energiaszintű életekre, kisebb közösségekre bontják,
majd átalakítva az adott szervezetben is hasznos együttműködő képes vegyes közösségekbe
építik. A szervezet, a sejtszintű életnek információs energia feltárást, nyersanyagbázist és
magas fokúan szakosodott termelői lehetőséget, és tartós piacot hoz létre, amelyben a
környezetből felvett, különbséggel rendelkező anyagok felbontása, elosztása és átalakítása
rendkívül jó hatásfokkal megy végbe. A környezetből felvett anyagból minden a
feldolgozóknál kevésbé fejlett szerveződés, részecske hasznosításra kerül, de a szervezetnél
fejlettebb, és azzal együttműködni nem képes anyagok, szervezetek lebontásra, vagy
kitoloncolásra kerülnek. Része e rendszernek, hogy a nehezen beilleszkedő, nagyobb
fogyasztású idegeneket is képes integrálni, legalábbis megtűrni, velük együttműködve
számukra hasznos feladatot tud biztosítani.

Az élet jelentése másik paradigmából:
Ha a megismert, hagyományos és elfogadott paradigma felől közelítjük meg az élet jelenségét,
rengeteg olyan félre hallást, félreértést, félre magyarázást tapasztalhatunk, amelykellően
kendőzve, vagy kendőzetlenül kimondja a valóság egy részét, de tagadja annak az égészét.
Nagyon sok, a tudományos igény által is elfogadott szakkönyv tárja fel az élet valós részleteit,
de nincs olyan merész összegzés, amely fel meri vállalni a részletek összefüggésbe állítását.
Ha megértjük, hogy a már idősebb, és események emlékeivel töltöttebb, tapasztaltabb emberek
a részletek aprólékos megfigyelésére és leírására alkalmasak, ebben erősek, akkor megérthető,
hogy e túlfinomult igény túl nagy fájába miért nem mer az ismert kutatók közül senki sem
belevágni. A tudás útja a végtelenbe vezet, és nemcsak a múlt felé, hanem a jövő felé is
végigjárhatatlan. Míg az egyes részletek tetszés szerint jól feltárhatók, kellő mélységben
kimunkálhatók, addig a z élet kerek története sohasem válhat teljessé, jelenleg is, és egyszerre
sok szálon bonyolódik.
Moetrius részecskeeredője és a benne együttműködő lélek éppen a tömegfelezőn, a
legnagyobb szimmetriahatáron tartózkodik, így képes egy ideig viszonylag pártatlanul kívülről
és belülről is szemlélni a környezetében változó életjelenséget.
Az író laikus, nem a precíz részletek, hanem az összefüggések aspektusából, az eltérő
szemlélet, a paradigma váltás oldaláról közelítette meg az anyag és életszerveződés kérdéseit.
Ez miatt az írói és a tudományos szakmában bizonyára szakmai dilettánsnak bélyegzik, de
ezek a könyvek nem egyes szakmákban feltárt részeredményekről, hanem egy más műfaj, a
precízebb szakemberek eredményeinek az összefüggéseiről szól. Moetrius 15 könyvbe
próbálta halmozni az általa megértett információs részletek egymáshoz kapcsolódását,
kibogozni az élet szövevényes hálójának csomóit, az egymással sok-ezer szálon összefonódó
Ariadné fonatát.
Az élet története a tudományos könyvekből a sorok közül is kiolvasható, megérthető, de a
valóság nagy része úgy is feltárható, hogy az élet illúzióját közben nem törjük össze. A lélek
és a gondviselés működik, az életet védő közös szellem létezik. Az Istent azonban nem egy
személyben, hanem az életet védő és e célból egymással együttműködő fejlett érzések, tudatok
közös szerveződéseként kell elképzelni, amelyet csak úgy, mint bennünket, az embert alkotó
részecskék organizált rendszerét egy személy eredőjébe is be lehet azonosítani. A mindenség
közös érzése és közös tudása itt van bennünk, és itt van a környezetünkben. A múlt hatásai
befolyásolja a létünk, és a bennünk is fejlődő jövővel a jelen három plusz idődimenziós
hologrammikus felszínén változó látható eredőbe épül.
Az Aspektus könyvek az érzés és az összefüggés aspektusából közelítik meg a valóságot. Ez a
lélek gyenge, de magabiztos tiszta hangja, amely a tudományos harsonák harsogó
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részeredményei között alig hallik, de megpendítenek minden érző lelket, és megszólaltatják a
lélek harsonáit.
Az életbe szerveződés fraktálrendszere, mélyen az emberi energiaszint alatt kezdődik, a sejtek
közeljövőt építő birodalmán túl, az atomi világok jövőjének a forrásait tápláló nanoméretű
örökítő anyagok forrás világából indul. A nekünk jelent képező, a látható emberi bőr
felszínének a mélyén a jövő egy része, lehetősége fejlődik, az a várható valóság, amely
később a felszíne környékén és a testben egyesülve a bennünket kintről érő múltbeli
hatásokkal, egyre nagyobb méretre és energiaszintre kiterjedve meg fogja határozni a
jövőnket. Nézzünk szembe e lehetséges jövők aspektusaival, amelyeket már befolyásolni is
képesek vagyunk, amelyet azonban sokkal jobban befolyásolnak a mikroszinten bennünk zajló
evolúciós folyamatok. Az élet nem csak a bioszféra kiváltsága, az csak egy nagyon kicsi
részletét képezi, de e pici szeletből kiemelve a sejtek fejlődését, megismerhetjük a folyamattal
analóg, de sokkal lassabban kifejlődő emberi társadalom jó és rossz irányú fejlődéseinek a
lehetőségeit. A Világegytem sorozatban a Vince kiadó által magyarul is megjelent könyvekből
kiemelésre kerül, Richard Dawkins, Folyam az édenkertből, és Robert A. Weinberg, Ha egy
sejt megkergül című könyve. A könyvekből kiemelt részletek kiegészítést kapnak Moetrius
aspektusából, egy más paradigmából, mint amit eddig a tudományos alapokon nyugvó
irodalomolvasó megszokott. A könyvek az emberi társadalom működését szabályozó rendszert
tárják fel, bemutatva az élet szerveződését minden szinten veszélyeztető eltévelyedését,
túlfejlődés, a Rák, a hegemón szimmetriavesztés kialakulását, és a megelőzési, javítási
lehetőségeit. Az előnye a mikrovilágnak, hogy analóg folyamatok sokkal gyorsabban
játszódnak le, és mielőtt nagyobb szinteken tömegesen kifejlődne, ki lehet javítani a hibáit.
Ezért a még kis szinten sokféle lehetőségű élet a nagyobb szinteken már csak a célszerű és
optimális fejlődési irányokat tartja meg, de néha ezek is zsákutcákba fejlődnek, és ilyenkor
javítani szükséges a valóságunkat. Az időben gyorsabban lezajló makroevolúciós
változásoknak ez a szerepük, rendbe hozni, amit az élet elrontott, amely a gyakorlati nagyobb
energiaszintű megvalósításban eltérően sikerült, mint amit az Isten elgondolt. Morffy
szabályai érvényesülnek, bonts vissza a még jól működő állapotig, szerveződési méretig, és a
még nem hibás egységeket kijavítva rakj össze egy jobb modellt. Míg a lineáris időben kisebb
egységekben folyamatosan korszerűsödünk, ha nagyobb szinten elromlik az élet, az revíziót
kíván. Az életet fejlesztő közös gondviselő ezt teszi, amelykor a bontáshoz felhasználja az
ebben legjobb, már túlfejlődött szerveződéseket. Ez a homeopátiás módszer, a hasonlót a
hasonlóval, a már elromlottat a még rosszabbal tetőzi, hogy ellenhatást gerjesztve
kierőszakolja a változást. Ajánlom a figyelmükbe a nem túl távoli jövőben lezajló drámát,
amely a sejtek eltévelyedéséről és a társadalmi rák kialakulásáról szól. A könyvekből vett
idézet részek színes háttérrel kiemelésre kerültek, a lokális dolgok társadalmi vonatkozásait
Moetrius párhuzamba állította.
A sejtekben sok ezer mitokondriumként ismert képződmény található, amelyek olyan
energiatermelő, felbontó elemző egységek, a sejtek energiatermelő erőforrásai, amelyekben
bonyolult kondenzátorlemezek, membránok biztosítják, tárolják a fúzióképes energiát. E
membránok között vegyi üzem és láncreakció folyik, amely a táplálékként elfogyasztott
energiát felbontva nagyon pontosan szabályozott lépésekben elraktározódik.
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A mitokondriumokban olyan hatalmas felületű
membránrendszer található. Ez életterületet és erre
alkalmas környezetet ad sok olyan részecskének, amely a
hidegfúziós szerkezeten a töltésállapotának megfelelő
membránokra telepednek. A középen lévő neutrális
vonaltól balra vagy jobbra, egy – egy membránon egy
vagy két elektrontöbblettel vagy hiánnyal rendelkező nagy
azonosságú töltések foglalnak helyet, mint egy raktárban.
A nemesgázvonal elszigeteli őket egymástól, ezért a
baloldalon lévő egyre nőiesebb, kifelé egyre
elektronhiányosabb részecskék nem tudnak reakcióba
kerülni a jobb oldali lemezeken helyet foglaló
elektrontöbblettel rendelkező részecskékkel. A rendszer
egy feltöltött, és a térből állandóan feltöltődő kondenzátort
alkot, amelyből ha bármelyik részecske felhasználódik,
helyére a szabad térből azonnal analóg szerkezetű másik
töltés, nanoszintű alig töltött, de új töltésre, vagy energia
leadásra vágyó másik ion kerül.

A mitokondrium tipikus hidegfúziós szerveződés, a térenergiát a szervezetben hasznosító
szerkezet, amelynek a speciális saját DNS-e nem vesz részt a melegfúziós örökítő anyag
keveredésében. Azt is mondhatjuk, hogy egy klónozó üzem. Nagyon nagy azonosságú
részecskéket hoz létre, de valójában csak az azonosságuknak megfelelő helyekkel a környezeti
térből veszi a nagy azonosságú, és folyamatosan rendelkezésre álló, különböző töltéssel
rendelkező atomokat. A Mitokondrium osztódását tévesen gondolják megkettőződésnek,
valójában a szabad helyekre a szétváló DNS fonathoz hasonlóan a hely által meghatározott
töltésű majdnem teljesen azonos térszereplők élő szerveződések (bázisok) kapcsolódnak. A
mitokondriális DNS fiatal szerzetesi és apácai szüzeket nevel, tart készenlétben és fog be a
környezetből. Ezek a hidegfúziós isteni részecskék még nem estek szerelembe, még nem
töltöttek, a neutrális lélek bal és jobboldalán állnak. Mivel minden nőben látszólag ugyan
olyan, nagyon nagy azonosságú mitokondrium DNS található, az Isten nagy azonosságú
angyal részecskéi, a lélekrészecskék töltöttebb kísérőjeként jelen vannak minden női
ivarsejtben. Az apa és a fiú kapcsolatában ez az anyag adja a szent lelket. Moetrius még nem
ismeri, hogy ez a melegfúziós Gaia minden nőnemű részecskéjének átadott genetikai
információját jelenti, amely minden Földi sejtben benne van, vagy a hidegfúziós férfiasabb
Isten utódainak folyamatosan átadódó genetikai öröksége.
Mivel a mitokondriális DNS gyorsabban és gyakrabban mutál, mint a mi DNS-ünk, ez állandó
folyamatos fejlesztést, korszerűsítést hoz létre az összes sejtünkben, ezen keresztül a
szerveinket és a teljes testünket is folyamatosan korszerűsíti, Isten gondolata valamennyiünk
sejtjeit befolyásolja.

A fenotípusok az élő DNS anyag termékei, a vázak, amelyek nélkül nincs élet. A lélekből
kifejlődő, kétségtelenül hiper érzékenységű élő anyag, csak védelemben tud életben maradni,
ezért az életet mindenkor végigköveti a környezeti anyagok felhasználása, az Ionos anyag és
az élet, a termelő és a termék mindig együtt fejlődött. Ha csiga lényt épített az élet, akkor a
természeti fejlett anyagokból maga köré csigaházat, és a védelmét, életét megszervező, segítő
eszközöket is épített. Ha az elhaló csillagokról átköltöző
lények hatalmas rajai a Földbe
beérkező mini űrhajókban a Yukatán félsziget környékén landoltak, ezek a fenotípusok magas
fejlettségről tettek tanúságot. Lásd a könyv elején a 24. oldalon is megismételt . ábrát.
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Hasonló láthatunk, a Laorusse, A természet enciklopédiájának a 267.oldaláról bemásolt
ábrán, a DNS örökítő anyagának a bekapcsolódását jelentő örökítő és nem örökítő
szakaszok kieséseikor a
mutációkért felelős mRNS.
fehérjék változásakor.
Egy gén több enzim: Az eukarióta
DNS molekulája exonokból (világos
sávok) kódoló szakaszok, és
intronokból, nem kódoló
szakaszokból (sötét sávok) áll. Az
mRNS egy érési folyamatban
változik, amely alatt a nem kódoló,
nem örökítő szakaszok eltűnhetnek,
inaktívvá válhatnak. Egy gén sokféle
fehérjét (utódot, alkalmazottat) is
termelhet, amely a változékonyságot
és a mutációt, azaz a szükséges
alkalmazkodást segítheti.

Monológ?
Kinek és mi célja lehet az élet szakaszossá formálásával? Miért redukálja a természet az életet
kisebb és eltérő szakaszokra, ahelyett, hogy folyamatos életet élhetnénk? Mi célja lehet az
Istennek, az életet felügyelő közös tudatnak az élet feldarabolásával, avagy az ellentétes
áramlások és a tér élettel, szaporodással telítődése óta nincs más okos alternatív lehetőség?
Az életet irányító közös tudat azoknak is egyenlő lehetőséget akar adni az életélmény
megismerésére, akik a korábbi életek növekedése árán elvesztették a társaikat és a
kapcsolataikat, az élet értelmét.
Miként minden egészséges közösség viszonylagos egyenlőségre és egyforma elosztásra,
hasonló élmények meg és átélésére vágyik …
A döntési lehetőségek nem választhatók el a felelősségtől…
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Térformák
építmények és szimmetria
A tengely-centrikus, hegyes szögben végződő, csúcsos, toronyszerű építmények lényege:
Az építményekben, az azonos cél a csúcs felé haladó részecskék a csúcsban keresztezik
egymás útját, de a közel azonos irányeredő, céleredő miatt nem alakul ki nagy energiaszintű
ellentét, célellentét és totális impulzus. Bár azonos irányba és azonos cél felé hajtanak, de ez
az áramlás együttműködést és közös áramlást eredményez. A kellő időt kapó részecskék, az
egymás felé áramlás és közeledés során elég sokáig lassan egymáshoz közeledve áramlanak
ahhoz, hogy megismerjék és megértsék a másik azonosságát, hogy megértsék azt is, hogy a
másik áramlása nem ellen irányul. A közös áramlásba egyesülés csökkenti az egy főre jutó
közegellenállást, az ék alakba és sorba rendeződés miatt csak az elől haladókat éri nagyobb
terhelés, de váltó demokráciával megosztják a legterheltebb vezetők tehermentesítését,
rotációját.
A tetraéder, három olyan oldallappal határolt felület amelyek egymással szomszédos síklapjai
az alaplapon merőlegesen áthaladó közös szimmetriatengellyel rendelkező hegyesszöget
képező csúcsban végződnek. Az oktaéder, a tipikus piramis forma abban más, hogy nem
három, hanem négy közös szimmetriatengelybe futó hegyesszöget képező csúcsú oldallappal
rendelkezik, de az alap hasonlóan merőleges e szimmetriatengelyre. Valamennyi ilyen
szabályos, és magas szimmetria eredővel rendelkező test, ha egyenlő oldalú, vagy egyenlő
szárú, de 60 foknál kisebb csúcsszögű háromszögben végződik tengelyszimmetrikus,
hidegfúziós szerkezetnek tekinthető, amelyekben működik a csúcshatásként ismert ionos
áramlás, és ez miatt az alaplap közepén érvényesülő, a környezetnél kisebb nyomás
csökkenése. A kúpnál azonban bár hasonlóan kialakul, kisebb a csúcshatás ?

A nem hegyesszögben végződő, 90 foknál nagyobb csúcsszögben záródó, a környezetnél
nagyobb sűrűségű anyagi építmények, és a négynél több oldallal rendelkező, egyre jobban a
gömbszimmetriához közelítő mértani testeknél, a dodekaéder, az izokaéder, és a
tompaszögben végződő síkfelületekkel határolt szerkezeteknél azonban a síkokban
felgyorsuló, nanoméretű részecskék csúcs felé tartó gyorsulása, nem erősíti egymást, hanem az
áramlás irányát keresztező áramlás eredője, a gyorsítás és egymás segítése helyett a kölcsönös
gátlás. Minél jobban közelít a csúcsszög a 180 fokhoz, annál nagyobb az egymás felé
áramlásnak a lendületet rontó, kompenzáló hatása. Kb. 120 fok az a szög, amikor a közös cél,
a csúcs felé haladó lendület egymást segítő és rontó hatása még képes közös eredőben
végződni, és a közös lendület egy része hidegfúzióban egyesülhet. A lendület más része
azonban már jelentősen ellentétes egymással, amely a melegfúzió megerősödését is jelenti,
azaz a keveredés növekedését.
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A tompaszögben végződő
csúcsban találkozó síklapokkal
határolt mértani testek, felületek,
egyre gömbszimmetrikusabb
szerkezeteket eredményeznek,
amelyek, amelyekben egyre
nagyobb a belső ellentét és a
feszültség, a melegfúziós
keveredés. Az egymás ellen ható,
szétporladó részecskék
rendezetlenné válnak, és a tér
minden irányába szétszóródnak.
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Az egymással szemben
haladó, éppen 180 fokos
eltérő irányba áramló
részecskék, egymás
antirészecskéi, amelyek
miközben hatástalanítják
egymás lendületét,
elpusztulnak és
neutrongáz, nemesgáz és
nagyobb lokális nyomás
képződése közben kisebb,
megfiatalodó,
felszabaduló, megváltódó
részecskékre bomlanak.

A tengelyszimmetrikus és gömbszimmetrikus térformák közötti különbség:
A csúcsban végződő építmények, mértani szerkezetek inkább tengelyszimmetriával
rendelkeznek, amelyben a csúcshatás, a hidegfúzió erősebbé válik. Az ilyen szerkezetekben
áramlás indul el és erősödik fel, amely a csúcsszögtől, a környezet életnyomásától és az
egymással hegyesszöget bezáró nagyobb sűrűségű anyagok sűrűségi eloszlásától és belső
egyenletességétől függ. A tapasztalat alapján a hegyesszögben végződő pentaéderes
szerkezetű anyagoknak mágneses hatással kell rendelkezniük, azaz természetes belső
áramlásnak kell a belsejükben és a környezetükben kialakulni.
A Pentaéder, oktaéder azaz a 90, de leginkább a 60 foknál kisebb csúcsszögben végződő
mértani testek külső környezetre gyakorolt eredője a feszültség elvezetődés növekedése, a
hidegfúziós áramlás erősítése. Az ilyen szerkezetek belsejében a feszültség elvezetődése, (és a
csúcshatás növekedése) miatt a lélekáramlás felerősödik, amely a környezetből beáramló
nanoméretű és elektron részecskékkel pótlódik. Mivel az eláramló, már határozott iránnyal és
ezért életáramlási céllal is rendelkező részecskék lokális helyről eltávozása kisebb
életnyomású térrészt hoz létre, ezért a környezetből frissítő lélek és töltésáramlás indul el e
térrész felé. Az impulzusokban forgásba jött, ezért töltötté vált mikroméretű részecskék, a
töltések Ionok tulajdonsága olyan, hogy amennyiben irányba rendezett tartós együttáramlásba
kerülnek, csökken a töltésük, a belső feszültségük, a belső rendezetlenség helyreállítása, és
több idejük marad a problémáik átgondolására megoldására. Ilyenkor az együttáramló
részecskék fékezik egymás forgását, töltését, és mivel az azonos irányú tömeges áramlásban
csökken a keresztező irányú, szabálytalan életáramlás mennyisége, az új feldolgozandó
események időbeli eredője, ezért átmeneti időelőnyre tesznek szert, és a belső nyugalmuk
helyreáll.
Az irányba rendezett életáramlás, a sikeres együttáramlás valóban csökkenti a keresztirányú
részecskeáramlás lehetőségét, és az áramlásban a szélen lévő részecskék kivételével, a belső, a
legvédettebb ioncsatornákban áramló részecskékre jutó, az életáramlásukat lerontó, időben
megzavaró jelentős események száma, aránya csökken. Lényegében a megértési és a
feldolgozási eredő, a probléma megoldás hatékonysága, aránya nő a keltődő hatásokkal
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szemben, azaz időre jutóan kevesebb tudati leterhelést okozó hatás, feldolgozandó esemény
keletkezik, mint amennyi feldolgozódik.
Ha a környezetben nagy a változás sűrűség, a dolgozók és a részecskék e magas terhelést is
elviselik, elvégzik, de mivel jelentősen többet kell nekik azonos idő alatt elvégezni, ezért
miközben növekszik a mennyiség, csökken az elvégzett, feldolgozott, átalakított minőség. Ha
az élet időben túlterhelődik, mindig ez történik, csökken az átalakított minőség, és növekszik a
mennyiség.
Az ideális keveredés és életáramlás tehát olyan a szimmetria körül változó egymást váltakozva
kiegyenlítő eredőjű 60 - 90 fok körül egymásba keveredő azonos irányeredőjű áramlás,
amelyben a hidegfúziós együttáramlás megfelelő többlettel rendelkezik ahhoz, hogy a
rendezett irányú áramlás fennmaradjon, de kellően keresztezi egymást ahhoz, hogy ez a
hidegfúzió ne erősödjön fel egymással szembe haladó életviharrá. Lényegében az életváltozás
jósági eredőjét, vagy változás gyorsaságát az egymást keresztező és lerontó, valamint az
egymást segítő, azonos irányeredőjű áramlások semleges hatáseredője, szimmetriája körüli
változás határozza meg. A nemesgáz vonal, a határfelületeken áthaladás egyenletes
keveredése, a semleges és terhes állapot, amikor a megfelelően elporlódott térrészben lévő
részecskék keveredési és áramlási aránya ideális. Ezen állapot előtt, a határfelületeken
áthaladás előtt az elöregedett rétegekben a fiatal részecskékből van hiány, míg a határrétegen
áthaladást követően a fiatal és energiadús, mozgékony részecskékből azonos irányba áramló
rendezett többlet alakul ki. Ilyenkor elhagyja a bolygónk az általa átlépett határfelületet,
amelynek nyomástöbblete miatt e felülettől kifelé, de az újabb élőrétegbe befelé áramlik. Ha
eléri a legnagyobb szimmetriájú állapotot, térrészt, az élőréteg közepét, a legideálisabb
állapotot, akkor a tehetetlensége miatt túllendül, és ismét a nagyobb feszültségű, de a haladási
irányától függő, a szülőtől már külsőbb, de a halált jeéentő nyelő felé még belsőbb határréteg
felé fog fejlődni.
A 90-120 foknál nagyobb szögben egymás irányát keresztező áramlás eredője azonban
olyan torlódási gócot hoz létre, amelyben a nanoméretű áramlási tényezők eredője
impulzusban és melegfúzióban erősebbé válik. Ha szimmetrikus az áramlás, azaz a környezet
szabad, akkor a csúcs végében melegfúziós gócpont alakul ki, amelyben és a közvetlen
környezetében lokálisan megnő a feszültség. Ez gátolja az ionáramlás és a feszültség
elvezetődését, a környezet nyomása nő, és a mikroszintű részecskék kaotizációja miatt a
lélekáramlás, és a keletkező impulzusok miatti feszültség növekedés, és a feszültség
elvezetődésének az eredője romlik. Ha nem változik meg a lokális áramlás, csak idő kérdése,
hogy mikorra növekszik meg az időben romló élettani eredőjű térrész feszültsége annyira,
hogy, az egyensúly helyreálljon. Ha magas szimmetriájú a térrész, és a torlódást keltő alakzat,
építmény, akkor az életáramlás magasabb feszültség mellett, de szimmetriában változhat. Lásd
a rajzot !
Valószínűen ez az oka, hogy gömbszerkezetű mezőkbe tömörültek a részecskék, amelyben a
beáramlás
Egy gondolat, amelyet kicsiben ki kellene próbálni, az ellenkező irányban csavart formájú
csúcsos építmények egymást erősítő szerepe? Valószínű, hogy ilyen szerkezettel lehetne
növelni a hidegfúziós eredőt és az anyaghiányosabb, sokkal nagyobb szimmetriájú
környezetben eredményes űrtávlati meghajtásokat lehetne elérni a tér utazáshoz.
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A piramis és a templomok szerepe:
Az ideális csúcsszög, amelyben az összegződés és az eláramlás, az élet feszültségét
meghatározó két főhatás éppen szimmetriában van egymással a 90 és a 60 fok közötti
tartományban keresendő. A 60 fok alatti tartományban az életáramlás és a csúcshatás
növekszik, amely miatt a felszíni határfelületen nő a vákuum, az energia tengelyközpont felé
áramlása. A 60 fok körüli tartományban még ideális az egymással hidegfúziós eredőjű,
feszültség elvezetődést és nyugtató hatást létrehozó energiaáramlás, azonban ennek a többlete
a mennybe, a környezetbe megy, és az Isteni energiát erősíti. Ha egy kicsit 60 foknál kisebb
szögben végződik az építmény, a tengelyirányú áramlás és ezzel a tengelyközpontban
keletkező feszültséggyűjtés eredője növekszik, az ilyen szerkezetbe tartózkodók feszültsége
elvezetődik. Nem véletlen a piramis 55 fokos csúcsszöge. Ha tovább csökkentjük e szöget, a
csúcshatás és az ionos szél erősödik, de a környezeti szimmetria eredője romlik. A nanoméretű életáramlás erősödik, amely növeli a tengely centrikus, iránnyal rendelkező áramlást.
Ez csökkenti az áramlási egyenlőséget, a lendületszimmetriát, amely miatt a
tengelycentrumban nyomáshiány keletkezik. A nagyobb nyomású környezetből áramlás indul
el a tengelyszimmetrikus szerkezet legnagyobb nyomáshiánnyal rendelkező középpontja felé,
ahol az áramlási irány a csúcsirány felé haladó áramlássá módosul.
A családi házak sátortetős Pentaéder alakú térformája, a 90 fok körüli szöget bezáró
nyeregtetős megoldások ideális gyorsító felülete hoznak létre, különösen az alpesi jellegű,
magastetős építmények. A templom tornyok és a piramisok, az ionos síklapokkal határolt de
csúcsban végződő irányú szimmetriatengellyel rendelkező felületek olyan kiáramló
csúcshatást, ionos szelet keltenek, amely miatt az ilyen területek alatt lokálisan csökken az
életnyomás. Ezt az effektust a csúcshatás erősebb változatának kiteljesedő, ionos szelet,
töltésáramlást keltő piramishatásnak is tekinthetjük.

A lapos tetős szerkezetek hátrányai:
Ha a gondolatsort folytatjuk, akkor megérthető, hogy a vízszintes irányú szilárd síkokkal lezárt
födémek, és a lapostetős megoldások nem kedveznek a feszültséget elvezető töltésáramlás
kialakulásának, hanem éppen ellenkező hatást váltanak ki. Az ilyen vastag és sűrű anyagokból
készült födémekben, a bioszféra határrétegével nagyjából megegyező irányú lamináris felületi
áramlás alakul ki, amely viszont nem segíti, hanem gátolja a radiális irányú kiáramlást, a lélek
részecskék elvezetődését. Ez mintegy lezárja a kifelé haladó áramlás előtt az utat, és a
vízszintes irányban áramló részecskék hegemóniája miatt a lokális rétegáramlás felfelé nem
tud eltávozni, ezért mindaddig növekszik, amíg el nem éri azt a csúcsfeszültséget, amely
elindítja a rétegforradalmat. Ez viszont a továbbfejlődésre és lefelé, a Föld tömegközéppontja
felé irányuló áramlásra készteti a befelé viszont behatolni képes kicsi részecskék átvett
lendületnyomása miatt, az ilyen kölcsönhatásra fogékony, egymással a genetikai
állományában és az utódaiban már a szerkezetében is összefonódott anyagot. Ez a hatás,
különbség periodikus növekedése felelős az anyag fejlődéseként ismert következmény
kialakulásáért, a lélek és tudatfejlődés kialakulásáért. Minél nagyobb valakiben, valamiben a
belső részecskék sűrűsége, összefonódottsága, azaz minél kisebb átjárható pórusokkal
rendelkeznek, annál nagyobb életnyomás kényszeríti őket a Föld fejlettebb anyagi régiói felé.
Míg a még lazán kötött részecskékkel rendelkező neutrálisabb szerveződésekre kevésbé hat, a
nagyon töltött, és már sok alrészecskében összefonódott, szikár, nagyobb belső sűrűségű
lényekre erőteljes nyomást fejt ki a továbbhaladás, az elhalás irányába. Ezek szerint az anyagi
fejlődés felé haladó élet egyik fő szabályozója a belső impulzusok és elporlódások száma, és a
szervezetben maradó testhézagoknak az átjárhatósága. Ha nagyon elporosodik a belsőnk
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állapota, az átjárás már megnehezül, és x osztódás után már alig átjárható élethézagokkal
rendelkezünk. Ez egyre nagyobb nyomással szorít a nálunk nagyobb sűrűségű rétegek, a
földrétegek felé. Az öreg ember már érzi az élet súlyát, már tudja, hogy nem sok ideje van
hátra, hogy húzza a Föld. Akiben azonban belül kevés tűz ég, azaz nagyon víz típusú,
neutrálisabb, az élet impulzusaiban már elporladott, de eltávozott részecskékkel, és ezért az
életáramlást nem gátló, magasan átjárható részecskehézagokkal rendelkezik, abban egyre
kevésbé akad el az energia, egyre kevesebb kölcsönhatást gyakorol rá, de ennek az ára, hogy
elerőtlenedik. Ha csökken a a felhasználandóval szemben a beépülő energia aránya, a belső
impulzusok aránya és a belső feszültség is csökken, több idő marad pihenni, regenerálódni, és
miközben megnyugszik a szerveződés, megérti végre a körülötte változó mindenséget. Ez
univerzális tudáshoz vezet, amelyben a megértés kiteljesedik, de a bölcsesség megszerzésének
az ára a lélekké válás, az elerőtlenedés és a hatóképesség csökkenése..
Az életnek a legideálisabb forma, a félgömbforma, a gömbház és a nyeregtetős ívesház:
Moetrius első kísérleti háza olyan egymásnak támasztott két falívből áll, amelyben a falazat
csúcsszöge a 90 fokos legkedvezőbb eredőben végződik, de a szerkezet tovább haladva egy
nagyobb sűrűségű, belül nyitott, a szimmetriát megtartó, statikai betonkerettel, záródik,
amelyre került építésre az egymással már 120 fokos szöget bezáró bevilágító elemeket is
megtartó fémszerkezet. Lásd a rajzot.

Nagyon magas
szimmetria
alakul ki

Az öntartó, de statikailag nyomott bordaszerkezettel erősített falszerkezet anyaga nagyon jó
élettani hatást eredményező habbeton, azaz olyan rendkívül pórusos, viszonylag laza
szerkezetű, kis sűrűségű anyag, amelyben a feszültség és a páraeloszlás ideális. Az anyag jó
hőszigetelő, jó hangszigetelő, ideális páraközvetítési eredővel rendelkezik. A falazatban így
egy egyenletes energiaelosztást eredményező térháló jött létre, amely befelé sűrűsödve egyre
nagyobb vezetőképességű (egyre nagyobb sűrűségű) de a szimmetriatengelyben elhelyezett
fémszálat tartalmaz, amelyen a lélekenergia szabadabban tud áramlani a csúcs felé. A lélek a
90 fokot bezáró tartományban, az optimális szögben és a legnagyobb szimmetriában egyesül,
ahol a hidegfúziós eredő és a melegfúziós eredő kiegyenlíti egymást, ezért miközben alul még
egyenletes energia és feszültséggyűjtő, eloszlató hatással rendelkezik, ez a tetőnél nem
végződik sem túl nagy hidegfúzióhoz vezető lélekáramláshoz, sem túl nagy de egyenlőtlen
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keveredést eredményező túltöltöttséghez. A ház alakja, építő anyagának elrendezése és
egymáshoz viszonyított arányai, és építési módja ideális neutralitást hoz létre, amely a
centrális áramlásával segíti a lakói által hazavitt feszültség elvezetődését, de nem okoz a
környezetre szimmetriahiányos terhelést.
A ház élettani eredője magasan felülmúlja a hagyományos, és ilyen szempontból nem
átgondolt rendezetlen házakat, sokkal sikeresebben tölti be azt a szerepet, amelyet egy
otthontól elvárunk. Békét, nyugalmat és biztonságot nyújt, elvezeti a család feszültségét, de
ezt olyan mértékben keveri, hatástalanítja, hogy a környezetre nem enged ki szimmetriahiányt,
többletterhelést. Ha ilyen házakat építünk, kellően szabad lakótelepként, kristályos
rácsszerkezet alakul ki a viszonylag jól eloszló, és a tetőcsúcsok felé felfelé áramló, és a házak
közötti szabadabb térben lefelé áramló, nagyobb fejlettségű részecskékkel. Az áramlás sokáig
lineáris és egyenletes marad, magasan kiszámítható, de bármikor megbontható az
egyhangúsága, az unalma, a flaszter jellege.
Az építési terv az új építési rendszerben a piramis és a gömbház létrehozása, amelyben ki – ki
az igényei szerinti feszültség növelő, és meggazdagodó, vagy feszültség oldó és bölcsebbé
hozó hatású építmények között válogathat. Lásd a pentaéder piramisházat, és az ilyen jellegű
társasházakat.
A gömbház, félgömbház élettani előnyei egyértelműek. A falazat összegyűjti a kaotikus
áramlásokat, és a csúcsirányba rendezi, de ideális csúcsszög esetén magas szimmetriájú olyan
tengelyirányú áramlást hoz létre, amelyben a hidegfúzióban kapcsolatba egyesült hatások a
nagyobb tömegbe épülés és a fejlődés felé haladhatnak tovább. A csúcson kiszóródó, már
nagyobb energiaszintű töltések, családok köráramlásba terelődnek, mint a bolygóknál (lásd a
rajzot) amelyben a feszültségben csökkenő, de gazdagodó részecskék visszakerülnek a
talajszintre, és újra és újra a köráramlásba terelődve viszonylag hosszú ideig tartó lineáris
életfolyamatban változhatnak.

Ki kell fejteni, hogy a felhők és a frontok miképpen okoznak élettani változást,?
Ha nagyobb a térnyomás, azaz tiszta az ég és nagyon süt a Nap, a beáramló foton részecskék
és a szabadabb kisebb, nagyobb elektron és nanoméretű részecskék tömege és átadott lendületi
eredője megnövekszik. Ilyenkor nagyobb sugárnyomás, felületi, vagy életnyomás hat a
direktben elért napsütötte felületekre, de a visszapattanó és a becsapódáskor szétszóródó, szórt
fény hatására a környezet még kisebb méretű, már tompítottabb lendületű, de nagyobb
nyomású élettéri környezetet eredményez. A Nap által közvetlenül nem megvilágított,
árnyékolt felületekben kisebb a térnyomás, ha lokálisan mérnénk a hatáseredőt, itt leesne a
barométer. Ha felhők, vagy vízgőzfátyol takarja el a Napot, a besugárzás és ezzel a részecskék
lendületnyomása a felhők alatti felületen csökken, kisebbé válik a mérhető légnyomás, de
ezzel egyidejűleg a felhőkben növekedni fog a nyomás és a változássűrűség. A felhőben lévő
vízgőz még kisebb részecskékre bomlik, osztódik és párolog, de ez az adott térrészben
lokálisan jobb részecske elosztást hoz létre. Ez viszont lecsökkenti a tér átjárhatóságát, a
nagyobb méretű és a lendületben már elfáradtabb részecskék nem tudnak áramolni,
lényegében lehatárolódik az átjárás a határfelületek között. Megnő a felsőbb élőréteg nyomása,
a határfelület átjárása megnehezedik, csak a sokkal kisebb méretű és nagyobb lendületű,
koncentráltabban áramvonalas szerkezetbe beépült részecskék tudnak áthatolni az időzáron, a
rétegzáron. Ez az alsóbb rétegekben szűrt fényt eredményez. Ha a felsőbb réteg energiaelnyelő
képessége nő, ez növeli a feszültség különbséget a két réteg között, a felső energiában
gazdagabbá és túlnyomásossá válik. Tehát, ha leesik a barométer mutatója, valóban rossz idő
lesz, mert amikor a különbség túl naggyá válik, megkezdődik az ionáramlás, és ebből
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viharfelhők, majd a feszültség kisüléseként villámok alakulnak ki. Valószínűen ugyan ez
történik alattunk lévő rétegekben is. Ha a Napsugárzás magas felületi hőmérsékletet, és nagy
változássűrűséget vált ki a bioszférán, akkor a mi rétegünkben reked meg az energia, itt nő
meg a feszültség, amely addig fokozódik, amíg a nagyobb feszültségű helyekről el nem
kezdődik a kiegyenlítődés, az áramlás a kisebb nyomású lokális térrészekben, határrétegekbe,
vagy az ilyen energiatöbbletet sikeresen akkumuláló szerveződésekbe.

A homeopátia hatásmechanizmusa 3
A homeopátia, a hasonlót a hasonlóval gyógyító eljárás hatásmechanizmusára alapul. Még a
tudományos igényű szinten e területtel és a gyógyászattal foglalkozók többsége sem ismeri az
eljárás alapjait és hatásmechanizmus működését. A részletek közös összefüggésébe eddig nem
szervezett zavaros információi miatt sokan elutasítják e lehetőség megismerését. Azt azonban
még az elutasító kutatók, orvosok többsége is elismeri, hogy a gyógymód hatásos, de
placebónak, a szervezet tudatát megtévesztő hatásnak egyszerűsítve letudják, lenézik e
gyógyító eljárást. Pedig a homeopátia, mint gyógymód tökéletesen védi az életet, ha megértjük
hogy miképpen működik, ha megértjük és jól alkalmazzuk a hatásmechanizmus életünket és
egészségünket is megjavítani képes befolyását.
Az élet leginkább egy folyóhoz hasonlítható, amelyben bár a víz egy része folyamatosan
cserélődik, de a folyó csak nagyon lassan változik. Ha e folyó tisztavizű forrásai közül
valamelyik vízgyűjtő területe, vagy a folyó mellékága elszennyeződik, akkor beavatkozás
nélkül a folyam további része is szennyezetté válik. Ha az élet hatalmas területén, a
környezetben valahol életvihar alakul ki, akkor ennek a vízcseppekkel analóg termékei
bekerülnek az élet energiagyűjtő területére, és valahol elszennyeződve, magukkal hozva az
életvihar hordalékait belekerülnek az életfolyó, majd az élettenger körforgásába. Az isteni
közös tudat szerepe, hogy megakadályozza az élettenger elszennyeződését, hogy a helyi
zavarokat lokalizáltan kezelve ne engedje más területekre átterjedni. A neutralitás szó a
semlegességet jelenti, amelyet azonban a tér és az élet leírásában nagyon sokféle
értelmezésben alkalmazunk. A legáltalánosabb jelentése azonban arra vonatkozik, hogy az
adott térrész, lokális szerveződés eredője akkor neutrális, ha nem fogyaszt és nem bocsátki a
környezetbe annak az eredőjét változtató anyagot. Ez teljesen recirkulált élőrendszert tételez
fel, amelyben minden energia, minden jó és rossz visszaforgatódik, és helyben feldolgozódik,
ártalmatlanításra kerül. Ez azonban szállítás, energiaoptimálási és gazdaságossági, valamint a
megfelelő keveredési gondok miatt nem lokalizálható. A biotóp területek hosszút távon
elszigetelődnek, életképtelenekké és túl nagy azonosságúvá válnak, ezért az anyagcsere és az
életcsere nem szűntethető meg, az élet nem tűri a lokalizációt. A neutralitás tehát akkor is
teljesíthető, ha a kibocsátott anyag, energia mennyisége nem több, mint az importált anyag és
élet, tehát a lokális szerveződés nem okoz terhet a nagyobb környezetre.
A betegség az életfolyó elszennyeződése, amikor valamelyik forrásba, vagy mellékágba
belekerült környezeti szennyeződés miatt az addig tiszta energia helyett, salakanyaggal
telítettebb szennyeződés is belekerül a megváltozó intenzitású körforgásba. A folyókból és a
tengerekből elpárolgó vízgőz mindaddig tiszta marad, amíg a vízgyűjtőkbe érkezve, az anyagi
közegekhez érve el nem szennyeződik. Ilyenkor valamelyik arányosan még jó hatóanyagból
aránytalan túl sok mennyiség, vagy rossz minőség, szennyeződés kerül az életet tápláló
mellékágakba, azokból a főágakba. Ha ismernénk, hogy hol erednek a források, és miképpen
kanyarognak bennünk a patakok, és mielőtt a bepiszkolódottak elszennyeznék a nagyobb
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mellékágakat, meg tudnánk akadályozni a nagyobb folyók elszennyeződését, az életzavarok,
az egészségromlás kiváltó okait. E megismerés érdekében fel kell tételeznünk, hogy az élet a
teljes szabad környezetből gyűjti azokat a részecskéket, amelyek más életekből, életfolyókból
és az élettenger energiadús vizéből elpárologtak. Egyes források távoli csillagokból,
galaxisokból erednek, mások a közeli bolygókból, és kisebb erek a hozzánk viszonylag közel
változó életfolyókból, más elhalt, elhagyott életekből származik. Miként az Afrikai zivatarok
is fel tudják gyűjteni a Szaharai homokot, sokszor sokkal nagyobb szennyeződéseket,
kozmopolitákat, baktériumokat, vírusokat, sőt molekulákat és nagyobb bonyolultságú életeket
is képes szállítani, és nem ritka a békaeső és a már nagyon bonyolult lényeket is magával
ragadó életvihar. A természetes élőhelyről elragadott szennyezőanyagot a bioszférában több
ezer km-re is el képes juttatni, sőt a kisebb méretű részecskék szennyeződésével, a sugárzással
akár többszörösen körbeteríthetik a földet, beszennyezve a vizeket és a növényeket, az élő
anyagot. Ha valahol a Földön kívül, tőlünk távolabbi térségben keletkezik jelentős életvihar,
csillagrobbanás, amelynek a környezetbe szétszóródó részecskéit és szennyeződéseit továbbító
intersztelláris áramlatok felénk tartanak, csak idő kérdése, hogy mikor esik ebből olyan
gravitációs eső, amely jelentős zavart kelt a szennyeződésekkel érintett részecskegyűjtő
életfolyóinkban. A környezetből érkező energiaeső azonban megszűrődik a bőrünk sejteket és
molekuláris részecskéket tartalmazó sokszoros szűrőin, amely energiacsapadéknak ez után
egyre finomabb részecskékből álló szűrőkön kell áthaladni, hogy mire az anyagokon át a
kényes lélekhez, az energia igazságos elosztójához ér, teljesen megtisztuljon, és az adott
szervezetben a legnagyobb közös osztót képező legkisebb, igazságosan elosztható kicsi
egységekre lebomolhasson. Ha nagyon nagy a környezeti energiavihar, felgyorsul az
életfolyadék, az életenergia áramlása, és a szűrők átmenetileg túlterhelődhetnek. Ilyenkor az
átáramló energiához képest lecsökken a szűrési kapacitás, és ha a beállítható tartalékok is
felhasználódnak, kevésbé jól megszűrt forrásokból, szennyezettebb életenergia kerül az
élőrendszerbe. A szűrőknek természetesen energiára és gondozásra van szükségük ahhoz,
hogy folyamatosan jó hatásfokkal működjenek, hogy el tudják látni a tőlük elvárt folyamatot.
Sok esetben azonban a tartós túlterheléskor már nem eléggé jó a véges áteresztő és feldolgozó
képességgel rendelkező öntisztuló szűrők hatásfoka, valami szennyeződés fennakad a
szűrőrendszeren valamelyik szintjén, és ekkor valamelyik szűrőszint egy részének a
teljesítménye kiesik, vagy tisztítatlanul túl nagy adagokban megy tovább, zavart és
energiahiányt keltve a rendszer finomabb szűrőin.
A bennünk eredő források, végső szűrőjét a nanoméretű és energiaszintű részecskéink
biztosítják, amelyekhez, ha nem jut el elég finomra megszűrt, durva szennyeződést már nem
tartalmazó, jól elosztható életenergia, akkor a náluknál sokkal durvább, hegemón
részecskékkel nem tudnak megbirkózni, vagy eldugult nagyobb szűrők esetén nem kapnak
elég táplálékot. Mindkét hiba egészségzavart, életzavart alakít ki az egymásra utalt komplex
életrendszerben, amely csak a jól megszűrt, megfelelően megtisztított, lebontott, a legalsó
szintet is megfelelően tápláló életenergiából tud jól megszervezett egymással szimbiózisban és
fogyasztói láncban is együttműködő életpiramist felépíteni.
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Az életpiramis szűrőrendszere
Testfelszín durva szűrője, bőr,
Szervszűrők, gyomor, tüdő,
emésztőrendszer,
Szövetek és hálózatok szűrője
Sejtszintek szűrői,
Fehérje szűrők,
Molekuláris szűrők,
Atomi szűrők,
Elektronszintű szűrők,
Fotonszintű szűrők,
Még kisebb részecskék szűrői,
Nanoméretű részecskék szűrői
Lélekméretű részecskék szűrői,
A már tiszta, teljesen felbontott,
megemésztett energia elraktározódik, és
igény szerint visszaadásra kerül a
feldolgozó szinteknek, minden
részecskének. Bár a szervek önállóan
felhasználható saját keretekkel is
rendelkeznek, a központi forrás ezt mindig
ahol több kell, ezt mérlegelés után
kiegészíti. A szervezet kormányzója a lélek
dönt a legfelsőbb szinten, és ezt a már
nagyon finoman megszűrt energiát minden
szint között egyenletesen elosztja. Ehhez a
legnagyobb közös osztóra kell lebontani az
elfogyasztott energiát.

Természetesen a bemutatottnál sokkal többszintű szűrő van a szervezetünket képező
életfolyóban, amelyek együttesét biodiverzitásként ismerjük. A fiatal szervezetek megfelelő és
sokféle táplálékkal ellátása esetén mindenkiben felépül e sokszintű szűrőrendszer. A
gyermekkorban egyenlőtlenül és egyforma, azonos hatóanyag tartalmú anyagokkal táplált
szerveződésekben azonban sokkal kevesebb szint jön létre, ezek durvább részecskékből állnak,
a kis energiaszintű finom hatásokat nem képesek kiszúrni, nem képesek az ilyen információs
energia által keltett eseményeket megérteni. Bár ennek más összetevői is vannak, ezek kifejtése máshová
kerül, de az Aspektus könyvekből az élőrendszer teljes összefüggése kiderül.

A nagyobb szerveződések lokalizáltabbak, a náluk kisebbekhez képest, amelyeknél a még
kisebbek nagyobb teret átjárhatnak, uralhatnak. A legnagyobb teret a nanoméret alatti
részecskék uralják, akik bár nagyon sokan vannak, de kicsi az energiaszintjük, de nagy a
tudásszintjük. A kisebb szerveződések térbeli átjárása, közlekedése azonban megnehezül, ha
valahol az életnyomás túlzott növekedése miatt a részecskék összenyomódnak, és ezzel a
határfelületek lezáródnak.
Ha egyenletes, lineáris e folyó áramlása, és a bejövő információs energiát sok szűrő jól
összehangolt munkája sikeresen feldolgozza, elég sok időnk jut mindenre. Ha azonban
egyenlőtlenül, nagyobb hullámokban jön a környezetből az energia, akkor egyenlőtlen elosztás
esetén egyes szűrő, energia feldolgozó rétegek túlterhelődnek, eldugulhatnak elromolhatnak,
akkor a többinek csúcsra kell járnia, és ekkor rohanni kezd a belső óránk által mért idő,
amelyet a szervezetünket egységnyi idő alatt érkező kölcsönhatások száma percent. Ekkor a
szervezetünk kaotikus állapotba kerül, megnő a belső impulzusok száma, és a durva
részecskéink porlódási, öregedési folyamata felgyorsul.
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Az olvasó talán kíváncsisággal, vagy értetlenül olvassa e bevezetőt, hogy mi köze mindennek
a homeopátiához és az élet egészségéhez? Hamarosan ez is érthetővé válik.
A Mr. Hahnemann felismerésének a lényege, hogy az életfolyóban keletkező zavarok tüneteit
megfigyelve, olyan, de nagyon felhígított hatóanyagokat adjon a megbetegedett egyensúlyú
szerveződéseknek, amelyek éppen azokon a szinteken hasson, amelyek eltömődtek,
túlterhelődtek, amelyek alatt lévő részecske szerveződéseink túl kevés feladatot, vagy és túl
kevés táplálékot kapnak és éheznek. A gondolat abból az elképzelésből ered, hogy a
betegségek, az életzavarok elsődleges tünetei nem a kiváltó okot, hanem a szervezet
kétségbeesett öngyógyító kísérleteit jelentik. A láz tünet, és nem a betegség oka, hanem
valami zavar jelzője, következménye, a testünk természetes reakciója az életfolyó olyan
változásaira, szennyeződéseire, amelyek valamelyik életszinten zavart okoztak.
Az egyensúlytalanság és az elosztási zavar következménye a gyulladás. Két lehetőség van:
Valamilyen hatóanyagot nem tudott a szervezet fraktálrendszere kiszűrni, és ezekből túl sok
van, vagy éppen a fogyasztók felszaporodása miatt egy, vagy több életszinttel lejjebb hiány és
munkanélküliség, éhezés van.
Mitől lesz a szervezet valamelyik szintjén éhezés, munkanélküliség, életzavar? Akkor, ha
olyan általuk addig gyártott, és a szervezet részéről ezt jól elismert, megfizetett élettermékből,
hatóanyagból egyszerre csak túl sok idegen hatóanyag, tartós felesleg kerül a szervezetbe.
Ilyenkor a túltermelés, vagy/és a nem szerencsés migráció, a túl sok import miatt e
hatóanyagokat eddig termelők nagy része az energiaforgalomból kiesik, nem lesz rájuk
szükség, munka és jövedelem, energia nélkül maradnak. Ilyenkor csökkenteni lehet a hazai
piaci többletet az import, vagy az idegen termelők korlátozásával, jobb szűréssel, vagy a hazai
termelők előnyösebb feltételekhez juttatásával, az adott időben jókor és jó helyre adott, időben
odaérő dotálással. Ha nem tudja megvetni a lábát a belső piacot elrontó idegen termelésű
élettermék, és ezt terjesztő kereskedelem a szervezetben, mert az immunrendszer megfelelő
válaszreakciót ad, akkor rendszerint visszavonul és nem tud megerősödni, legfeljebb a túl
magas árakat reális szintre csökkentve jelen tud maradni.
Ha jól ismerjük fel a zavar szintjét, és éppen akkora energiaszintű táplálékot, hatóanyagot
adunk, amilyenre a felborult egyensúlyú szinten szükség van, a folyamat megállítható,
megfordítható. Ha sokkal nagyobb egységekből álló, sokkal nagyobb energiaszintű hatóanyag,
erős gyógyszer adásával elnyomjuk az elégedetlenkedők hangját és természetes reakcióit, vagy
betömjük a zavart eltusolók zsebét, a felsőbb szinteket erősítjük, de ezzel az alsóbb szintekhez
még kevesebb energia jut és a zavar tovább növekszik. Bár erőszakkal is le lehet törni az
elégedetlenséget, de ha kihal egy szint, kiesik egy szűrő a feldolgozó rendszerből, csökken a
biodiverzitásunk, a belső sokféleségünk, amelytől a szűrőink együttes hatékonysága, hatásfoka
mindig romlik. Ha azonban jól mérjük fel a zavar okát, és megfelelő hatóanyaggal, a
fejlesztést, a termékfejlődést lehetővé tevő, olcsóbb, jobb, piacképesebb termék létrehozását
lehetővé tevő energiával, és ezzel hasznos munkával látjuk el a saját termelőinket, akkor azok
megerősödhetnek, megfelelő ellentermékkel kiszoríthatják a saját piacunkra a szervezetbe
betolakodókat. Ha tévedésből kisebb energiaszintű, de a saját termelést segítő hatóanyagokat,
alapanyagokat, vagy félkész termékeket adunk be, és ezzel megnöveljük a termelőink
választási lehetőségeit, lehetővé válik sok új élettermék létrehozása, és az szervezeti
egészségként ismert energiamérleg ismét egyensúlyba kerül.
Minden olyan gyógyítási kísérlet, amely nem érti meg a kiváltó okot, amely túl nagy
energiaszintű hatóanyaggal operál, az némi labilitás után helyreállítja valamelyik magasabb
szinten az egyensúlyt, de az alsóbb szintek megoldatlan zavara miatt, a probléma rendszeresen
mindaddig megújul, amíg vagy megoldásra nem kerül, vagy ki nem hal, szét nem verődik az
elégedetlen, energiával és méltó munkával ellátatlan szerveződési szint, termelői, feldolgozó
kör. Minden életszint egy olyan jövőnk és a jelenünk állapotát befolyásoló szervezett bennünk
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élő társadalomnak tekinthető, amelynek egészsége, energiával és munkával ellátottsága fontos
a jövőnkre és az egészségünkre vonatkoztatva. Azonban nemcsak a gyomron és a tüdőnkön
keresztül fogyasztunk az életfolyó tisztaságát befolyásoló szerveződéseket, hanem a
sejtméretnél kisebb, fejlettebb részecskék szabadon átáramolhatnak bőrünkön és a
szöveteinken keresztül. A szövetek és a sejtek, sőt a molekulák és az atomok hézagain,
pórusain át, e térhézagoknál sokkal kisebb méretű, máshol, akár más csillagokban tömegesen
elporlódott, a bolygónk terébe besodródó szerveződések is szennyezhetik az életfolyó
finomabb szűrőit, amelyeknek a feladata az idegen hatóanyagok, idegen élettermékek
észlelése kiszűrése, hatástalanítása, a megerősödés megelőzése. Az egészséges szervezet
(csecsemő korban) nagyon finom és egyenletes szűrőrendszerrel rendelkezik, magas
biodiverzitású sokféleség, sokszintű energiaszűrő, hatóanyagszűrő alakul ki bennünk. Ha
valamelyik szint az élet során tartósan túlterhelődik, az ott dolgozó termelő réteg
egyszerűsíteni és nagyolni kényszerül, és e szinten ilyenkor elromlik az élet, az élettermékek
minőségi termelése mennyiségi termeléssé alakul.
Hiába kezeljük az élet, patak, vagy forrásszinten elszennyeződött folyóit, ha nem szüntetjük
meg a zavart a forrásánál az nagyon nagy energiaráfordítás ellenére is szennyezett marad. A
durva szűrő nem tudja a kicsi szennyeződéseket kiszűrni, legfeljebb erős vegyszerekkel a
behatolva elszaporodók vegyi hatását, következményét tudja egy időre semlegesíteni. Ez
azonban rendszerint máshol rontja el az élet egyensúlyát, amellyel a korábbi életzavarnál
sokkal nagyobb zavarokat és melléktüneteket okozhat. Bálnára alkalmas hálóval nem lehet
keszeget fogni. Ilyenkor a sokkal finomabb, a valóban túlterhelt szűrőszintet kell megerősíteni,
tehermentesíteni, az életüket az idegen élettermék áradattól megvédeni.
Mi történik a sokszorosan felhígított gyengéd hatóanyagok beadásakor. Ezek a kicsi halak nem
jelentenek gazdaságosan hasznosítható energiát a kis méretű táplálékot gazdaságosan
fogyasztani, feldolgozni nem képes szerveződéseknek, a nagyobb energiára éhes
betolakodóknak. Az oroszlán nem eszi meg az egeret, az nagyobb vadra vadászik. Ha nagy
energiaszintű hatóanyagokat juttatunk be, ezeket fogyasztani nem tudó kisebbek ettől még
éhen maradnak. Ha azonban nem olyan nagy halakat juttatunk az életfolyóba, amilyeneket a
hívatlan vendégek hálói, szűrői el tudnak fogni, hanem többet de kisebbeket, akkor azok
átjutnak az idegenek durva szűrőrendszerén, hálóin és az életfolyóban leúsznak a folyó más
területén éhező, de sűrűbb hálóval rendelkező szerveződéseinkhez. A folyamat lényege, hogy
éppen olyan méretű táplálékot, olyan vegyi összetételű és energiaszintű hatóanyagokat
juttassunk az élet folyójába, amely el tud jutni az éppen nem megfelelően ellátott szintekre, de
ott nem okoz zavart, nem okoz eltunyulást, hanem az ott lévő részecskéinknek segít életben
maradni és egészségesebb, teljesebb életet élni.
Meg kell érteni, hogy miért mondja a népnyelv, hogy fűben fában van az orvosság!
A potenciálás szerepe az egyenletes eloszlatás, a gyengéd felbontás, amikor a korábban
nagyobb tömegbe, de gyengén, hidegfúziósan összeépült, könnyen szétválasztható, a teába,
folyadékba átvihető neutrínó, vagy nanoszintű, még egymással nem összefonódó, angyalibb
közösségekbe épült részecskéket finoman eltávolítjuk egymástól. Ilyenkor az egymástól
elválasztott, de élve maradó, meg nem sérülő neutrális részecskéket rázással egyenletesen
eloszlatjuk a nagyobb és durva töltésektől megfosztott, előtte felforralt, már csak náluk kisebb,
vagy visszafejlesztett részecskéket tartalmazó teavízben. Az energiával szegényen ellátott
életszintet nem a nagyobb fogyasztók által is kihalászható, hasznosítható nagyhalakkal látjuk
el, hanem kizárólag általuk fogyasztható méretű, kisebb energiaszintű kishal egységekkel. Így
biztosan eljut a táplálék az energia, vagy a megfelelő hatóanyag a nyersanyaghiány miatt
ellátatlan szintekre, nem fogy el előbb, és a még egészségesen termelő kisebb szintek
egyensúlyát sem borítjuk fel. Néha az is elég, ha a nagyobb és durva idegenek által
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átlyuggatott hálók helyett aprólyukas fínom hálókat adunk, és a megmaradt részecskéket
megtanítjuk az esetleg elhal, elvesztett szüleik foglalkozására, ügyesebben halászni. A térben
folyamatosan áramlik a kisebb energiaszintű energia, az állandóan megújuló energiaforrásnak
tekinthető, bár néha hullámzik, egy időre csökken a mennyisége, de az később bepótlódik.
Az ikrákat lerakó lazacok sokszor elpusztulnak az ikra lerakása után, de ennek a tudatában is felúsznak
a tiszta, még szennyezetlen forrásvidékre, ahol még nem szennyeződött el az élet folyója. E vízben nincs
az ivadék által hasznosítható energiaszintű táplálék, de bőven van erősen redukáló-képes, agresszív
oxigéntartalmú víz, amely nagyon gyorsan felbontja az elhalt, elhullott lazacok sejtjeit, fehérjéit. Az
energia körforgás e szinttől újra elindul, és a lebomló lazacok fehérjéi, sejtjei, molekulái, atomjai a
minőségi átalakulás után átépülnek az ikrákból kikelő ivadékoknak fehérjében dús táplálékot biztosító,
és általuk már fogyasztható egységméretű, energiaszintű, de a kis halaknál kevésbé fejlett
planktonokba. Hasonlóan keletkeznek a krill rákok a bálnák kedvenc elesége a sarki jég alatt.

Ahhoz, hogy az egész folyamatot megértsük, tudni kell azt is, hogy honnan származik a
neutrális, kicsi kötésű angyali energia, amely maga nem szaporodik, de mint a legkisebb
energiaszintű táplálék, nanoszintű csillagpor részt vesz a táplálkozási lánc legalsó szintjeinek a
táplálásában.
Az Isten nagy malmai, a csillagok elporlasztják a beléjük került, beszippantott és bennük
felbomló anyagokat, lényeket, de ami anyag bekerül e rendszerekbe, az átalakított minőségben
végtermékként kikerül. E végtermékekben olyan nanoszintű csillagpor és nem teljesen
megemésztett, élve kikerülő részecskék, rosszabb emésztőrendszerű csillagok esetén
komplexebb szerveződések is élve kikerülhetnek, amelyeket a tisztítótűz, a belső emésztőrendszer
kellő fejlettségű hatóanyag hiányában, vagy a már rossz biodiverzitású, sokrétegű, jó hatásfokú
szűrőrendszerrel, emésztőrendszerrel már nem rendelkező öreg fogyasztó nem tudott
felbontani. E részecskék, a fogyasztókból, a társaikkal együtt átélt pokolból kikerülve attól
kezdve az életet védő angyalokká válnak. Más esetben a már nagyon öreg, elhalt társú idős,
korábban melegfúziós galaxis, vagy csillagszerveződés hideg, egy irányban egyre gyorsabban
forgó örvényes mezővé, a rendezettséget attól kezdve növelő, katonás áramlási rendet tartó
fekete lyukká válik. Az ilyen megtérő szerveződés a korábbi melegfúzió és a részecskék
ütköztetése helyett, csatlakozva a többséget jelentő Isteni táborhoz, attól kezdve az életenergiát
hidegfúziós lágy rendezésbe, egymáshoz közeledés közben elég időt adva a részecskéknek egymás
megismerésre, nagyobb azonosságú klónszerű szerveződések építésébe és tömeges szétszórásába
kezd. A mindenséget életnyomással feltöltő részecskék nem vegyülnek genetikailag mélyen
egymással, mint a melegfúziós szerveződések, hanem nagy azonosságúak maradnak, és lágyan
kötődnek egymáshoz, mintha testvérek, klónok lennének.
A mitokondriális DNS ilyen szinte teljesen azonos, általunk megkülönbözhetetlen isteni
részecskékből áll, amelyek férfias részecskék minden nőnemű szerveződésben azonosak, az
Isten gyermekei, részecskéi, utódai, egymás nagy azonosságú közös apától származó
féltestvérei. E neutrális részecskék táplálják, látják el folyamatosan felhasználható és könnyen
elbontható energiával a környezetet, ők képezik a tápláléklánc, az életpiramis alapját. Ha egy
szervünk, sejtünk, molekulánk megbetegszik, ezek a részecskék alulról mindig újraépítve az
életpiramist helyrehozzák az életzavart, de mivel rendkívül érzékenyek, sérülékenyek, a
gyorsabban változó környezetet nem viselik el. Ha nagyon sok szint, szűrő kiesik, a félkész
termékeket tovább feldolgozók hiányában a szervezetben nem készülnek komplex részecskék,
a végtermékek hiányosak, selejtek használhatatlanok lesznek. E részecskék csak a nagyon
védett terekben, elhalt részecskékből épült ionos házakban, csontokban és a
szimmetriasíkokba képesek megmaradni, a nagyobb energiaszintű egyenlőtlen hatásokra
könnyen lebomlanak, vagy az erős impulzusokban maguk is töltötté válva elvesztik a
szüzességi fogadalmukat. Az angyali hidegfúziós részecskék, a melegfúziós bolygó és
csillagszerveződések közötti szimmetriahatáron közlekedve, ilyen térrácsokat,
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szimmetriafelületeket létrehozva, potenciálgátakat, élethálót létesítve elválasztják a
melegfúziós női szerveződéseket egymástól. Az életben és a társadalmakban akkor erősödik
fel az egyenjogúságért folytatott küzdelem, amikor a bolygó, vagy csillagszerveződések, a
fejlődés felé haladva áthaladnak egy ilyen felmenői szimmetriafelületen, vagy két eltérő
idődimenzióban változó nagy életbuborék szimmetriafelületét jelentő határfelületén. A Föld,
most halad át a Naprendszer fő szimmetriasíkján, az ekliptikán, a Nap két felmenőjét, elődjét
és két szülőjét képező nagy és öreg csillagok közös szimmetriafelületén.

Befejezendő

Jelenleg az életterünkben összeértek a nagyok, túl nagy az élet nyomása, nem maradt
élethézag a túlerősödött, túl sok monopóliumba került erős szerveződés között. Az életterünk
áramlási pályái a túlfejletté vált térrészekben betöltődtek, életpangás alakult ki, újabb
elektronpályára van szüksége Gaiának, hogy a változás megmaradjon. Az élet biodiverzitása, a
sokszínűség lehetősége csökkent, a hegemónia megfojtja az életet. Az élet kristályosodó
állapotába kerültünk, körülöttünk izzik, ionizált állapotba került a túlgerjesztődött tér. Miként
a nemzetközi politikában a nagyok és erősek leszűkítették a kisebb és energiaszintben,
fejlettségben gyengébb arab térség politikai és gazdasági lehetőségeit, Európában és a kis
hazánkban lefagyóban van a rendezettséget már létrehozni nem képes, hatékonyatlanná vált
élet.

A könyv előzményei az Aspektus sorozat 1-10 könyve. A téma azonban folytatódik, hogy a
kialakult életzavar megértése, javítási lehetőségére az információt közvetítő útmutatása az
utókor rendelkezésére maradjon.

A hangrobbanáshoz beszőni a menydörgéssel analóg folyamatot, amikor a fejlődési határon, a
kialakult határfelületen áthaladó nagyobb tömegű, vagy nagyobb kinetikai lendületű
szerveződés előőrse, a felderítők csoportja átszakítja az állóhullámokat, a szimmetria felületet,
azaz átlépi a saját fejlettségét addig gátló szimmetria határt. Pl. a repülőgép lehetővé teszi,
hogy olyan kevésbé fejlett részecskék is átjussanak a szimmetriafelületen, amely fejlettségi
határnak tekinthető, amelyek a saját eredőjük szerint ott nem lenn e keresnivalójuk. A
részecskék nem haladhatnának gyorsabban, mint amilyen gyorsan fejlődnek. Az átalakuló tér
viszont a tudatban és a térállapotban is nagyon gyorsan fejlődik, és a teret és időt nyerő
részecskék előre lendülhetnek a következő szimmetria felületig, a következő fejlődési határig.
Amikor azonban betör a melegfúziós részecskék által uralt légtérbe a hidegfront, a neutrális
részecskék ionizált, de nagyon koncentrált, rendezett irányú felderítői felhője, ez
megváltoztathatja a kialakult lokális állapotokat, és az addig melegfúziós részecskék által uralt
térrészben átlagos vegyes állapotokat, forradalmat hoz létre. Ez egyrészt nagyon gyorsan
szétterjed, lebontja az áttört melegfúziós határfelületet, és ezzel lehetővé teszi a társaik előre
törését. Míg a két külső réteg egyesül, a térben a vegyes átlagos állapot kiterjed, addig az
alsóbb rétegben sűrítődés szerveződési nyár alakul ki, azaz nú az életnyomás. Ennek a
nyomáshullámnak az áthaladását észleljük mennydörgésként, vagy a repülőgép esetén
hangrobbanásként.
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A hangrobbanás és a Földi élet fejlődési lehetősége:
A hatás terjedését befolyásoló tényezők:
A hangot keltő, továbbító részecske szerveződések szétrajzásának megfelelő rezgéshullámok,
a részecskék fejlettségétől és tömegétől is függő információs energiát szállítanak ki az ilyen
részecskéket keltő, átalakító, kibocsátó térrészekből. Ha e meghatározható fejlettségű, tömegű
részecskék térbeli terjedési lehetősége a fejlettségükhöz, ami pedig a tömegükhöz és ezzel a
szerveződési állapotukhoz is kötött, ez azt is jelenti, hogy a jellemzően azonos tömegű,
fejlettségű szerveződések is csak meghatározott sebességgel és kinetikai lendülettel, terjedési
gyorsasággal repülhetnek szét a térben. A tágulásuk, a kiterjedésük addig tart, amíg nem
kompenzálódik a lendületük hasonló, analóg térszerkezetű, tehát közel azonos fejlettségű, de
már ellenkező irányba tartó, vagy nagyobb térsűrűségű, de kisebb tömegű részecskékkel.
Ekkor nemcsak lendületi, hanem fejlettségi kompenzáció is kialakul, és a korábbi irányba nem
képes a szerveződés tovább haladni. Ha a forráshelyről, a hangfrekvencián szétterjedő
részecskék kis azonosságú közegben haladnak, akkor a terjedési lehetőségük kevésbé gátolt.
Ha azonban a jellemző rezgést keltőhelytől távolodva egyre nagyobb azonosságú, de veleük
ellenkező irányba haladó analóg részecskékkel szembesülnek, akkor az azonosságben
megfelelő lendületű kis hírnökök hatástalanítják egymást, és a terjedési irány megváltozása
közben a hang eltéról, vagy szétszóródik. Ezt a közegek fejlettségétől is függő jellemző
távolságot a hang határnak, a hangrészecskéket eltérítő, megállító, hatásában kompenzáló
hangfalnak, hang terjedését gátló határfelületnek tekinthetjük. Ahhoz, hogy ezt a határfelületet
át tudják lépni a részecskék, növelni kell a kibocsátó lendületet, az amplitúdót, a kibocsátás
energiaszintjét, vagy áthatoló képességét. Tételezzük fel, hogy a mikrovilágban viszonylag
nagyméretű hangrészecskék (hangot és energiahullámot továbbító csomagok) olyan sokkal
kisebb részecskék közösségeiből állnak, amelyekhez hasonló sok van a térben. Ha a megfelelő
sebességre gyorsított hangrészecskék, a terjedés közben analóg kisebb csoportokból álló,
kisebb tömegű, kisebb tehetetlenségű hangeffektekkel találkoznak, akkor azokat felgyorsítják,
amelyek még kisebb tömegű atomokat, elektronokat, gyorsítanak fel a terjedési irányba. Ha a
nagyobb tömegű részecskék ellenirányú analóg szerveződésekkel lendület és ezzel terjedési
kompenzációba kerülnek, egyes kisebb, tovább áramló effektek azonban távolabb is
hallatszani fognak, a kisebb tömegű szó és hangfoszlányok tovább tudnak terjedni. Minél
kisebb egységeket gyorsítanak fel az atomnyi méretű hang részecskék, azok annál távolabbra
tudják eljuttatni a hang egyes, magasabb frekvencián változó, fejlettebb töredékeit. Bármilyen
kicsi részecskékben továbbítódik a hangforrás által keletkezett rezgés, mindegyiknek van egy
terjedési határa, amely távolságon belül várhatóan kompenzálódni fognak az ellenirányú, a
terjedést és a különbséget szállító lendülethullámok. Minél nagyobb a tömeghez viszonyított
kinetikai lendület, azaz minél kisebb keresztmetszetben koncentrálódik a tömeg
lendületenergiája, annál nagyobb távolságig juthat el a hang (fény stb) információ. Minden
tömeghez (jellemző sűrűségű homogén közegben) tartozik egy távolság, amikor a
tömegszerkezet állapotától és fejlettségétől függő radiális irányú terjedés végessé válik, és
kompenzálódik. Minél kisebb a lendületbe jött tömeg áramlási keresztmetszetének a felülete,
annál nagyobb a terjedési lehetősége, annál közelebb kerül a szerkezet az egydimenziós
vonalon való terjedési lehetőségig, a lehető legkisebb terjedési ellenállás legfejlettebb,
neutrális állapotáig. Az információ terjedési lehetősége tehát a neutralitásban fejlettséghez
kötött, de ez sorosan haladó érkező effekteket, hangrészecskéket feltételez, akik a kár a
végtelenségre is gyorsulhatnának, ha a vevő oldalon lenne analóg fejlettségű egység, amely
sorba tudja rakni, megfelelő rendezettségbe szervezni a térben nem szükségszerűen lineáris,
vagy keletkezési sorrendben megérkező hangfoszlányokat, és ki tudja egészíteni az esetleg
elvesző szállítók információs töredékeit. Akkor van esély, hogy a lehető legkevesebb részlet
vesszék el, ha minél kisebb részre sikerül bontani az információt, így néhány elvesző karakter
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részlet hiánya még nem jelenti a szöveg, az üzenet olvashatatlanságát. Ha ráadásul
megtükrözzük, megduplázzuk, vagy megsokszorozzuk a kibocsátott részleteket, akkor
nagyobb az esély, hogy az analóg részletek jelentős száma beérkezik, és ebből összerakható az
üzenő mondanivalója, pl. egy életprogram DNS részecskéibe kódolt üzenet.
Térjünk vissza a nagyobb energiaszintű hang részecskék terjedési lehetőségéhez. Ha nem
akarjuk az információt nagy távolságra eljuttatni, akkor nem célszerű nagyon felbontani,
hanem nagyobb, komplexebb csomagokban, hangokban, betűkben, szavakban vagy
mondatokban is eljuttatható, a hallótávolságon belül lévő fogadókhoz. Ez a nagyobb tömegű
hang azonban csak korlátolt távolságra juttatható el megérthetően, mert a távolsághoz és az
ellenirányú azonos információs rezgés kompenzálja, vagy kioltja a távolodás lendületét. Et a
távolságot ismert közegben hanghatárnak nevezzük. A hangrészecskéket továbbító
mikroszerveződések fejlettségétől és tömegétől is függ Természetesen kisebb tömeg azonos
energiaszinttel jobban felgyorsítható, messzebbre eljuttatható, de a terjedésnél néha a
szétbontás és az összerakás több időt követel, ezért egy meghatározott távolságon belül nem
célszerű kisebb szállító egységekre, részletekre darabolni az információt. A következő ábrán
megkísérlem bemutatni, a hangrészecskék körüli terjedési határ és a tömeg, azaz a fejlettség
közötti összefüggést. (A fizikusoktól most elnézést kérek a pontatlanságért, de a feladatuk a
pontosítás és a részletek kiegészítése változatlanul rájuk hárul).
A kisebb részecskék ennél sűrűbben, egydimenziós folyamatban, füzérsugáron haladnak, töredékeket,
színeket, effekteket, karakterekre, részletekre lebontott, sorban indított jeleket szállítanak
A fotonok, a fény t
szállító részecskék
koncentráltsága
A hőt szállító
elektronoké
A hangokat vivő
atomoké
A szagokat vivő
molekulák
koncentráltsága
Az összetett
molekulák terjedési
lehetősége
Még nagyobb
tömegű
szerveződések
terjedési lehetősége,
A fizikailag már
mérhető tömeg
időegységre jutó
terjedési lehetősége,
sebessége

Jelképes időegységre jutó haladási sebesség, távolságok
Fény, 300 eKm/ses
Hang, 331 m=sec
Szagok, illatok : 5-10 m/sec
Gyorsító erőtől függő

A tömegtől, koncentráltságtól és a gyorsító
erőtől, a kinetikai lendülettől függő

A nagyobb tömegű szerveződések terjedési lehetősége a fejlettségi határukkal azonos,
amelyen a szemből érkező, azonos, vagy fejlettebb, koncentráltabb tömegű, tudatú
szerveződéseken már nem tudnak áthatolni. A terjedési távolság minden szinten ettől függ,
hogy a kezdeti lendület és koncentráció, a kezdeti rendezettség, meddig jut el értelmezhető
információként. Amikor kompenzálódik, nála fejlettebb információ, gyorsabban változó,
rendezettebb térbe kerül, ott szétszóródik, kaotizálódik, amelykor rendezetlenné és
értelmezhetetlenné válik.
Egy bármilyen méretű tömeggel rendelkező részecske tömege, koncentráltsága és fejlettsége,
valamint az adott környezeti közeg fejlettsége, sűrűsége és a benne áramló, vagy nyugvó
részecskék áramlási iránya meghatározza a kinetikai lendülettel áramló tömeg maximális
sebességét, amely folyamatos gyorsító erő hiányában nem haladhatja meg a tömeghez tartozó
maximális sebességet. Nem igaz ez az összefüggés, a folyamatosan gyorsított tömegre, amely
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a gyorsító energiájának és fejlettségének a terhére átlépheti e határokat. Ez alatt azt értjük,
hogy gyorsítás és póterő nélkül, egy hangot szállító részecsketömeg nem lépheti át az általa
keltett, hangsebességgel táguló torzult hanghullámfront határát, a fejlettségi határát. Ahhoz
hogy ez megtörténhessen, folyamatos lendületnövelő erőutánpótlást, energiát kell kapni. Ha a
hangot szállító részecskék lendülete a térben és időben kompenzálódik, azaz torlódik és
lendületegyensúlyba, szimmetriába kerül, akkor vagy nagyobb energiát kell közölni, hogy
áthaladjon a haladását gátló ellenálló hangfalon, a fejlettségére jellemző határfelületen, vagy
gyorsabban kell fejlődnie, mint a feltartóztató hullám. Ez azt jelenti, hogy amennyiben át tud
alakulni, felbomolva kisebb tömegű részecskékké, akkor kisebb egységekben átjuthat a
hangfalon, és gyorsabban haladhat, de ez esetben már nem hangként, hanem rövidebb, közép
vagy mikrohullámú rezgésként, hangtöredékekként, gyorsabban haladó, de nagyobb
rendezettséget kívánó foszlányokként terjed a térben.
Ha a hatáscsomagba szerveződött anyagcsoportra a tartós lendületösszegződés miatt állandó
haladási irányú, gyorsító erő hat, akkor az energiacsomag folyamatosan gyorsul. A viszonylag
homogén közegben haladó tárgy előtt, pl. a hajók, repülők által keltett orrhullámhoz hasonló de
körkörös töltöttebb, spinnel rendelkező orrhullámokat keltő ellencsóva keletkezik. Ha a tárgy
gyorsul, a saját maga előtt tolt, a haladási irányba is visszavert részecskék hullámfrontjainak a
térben haladó határfelületei egyre gyakrabban metszik a környezetben lévő természetes
közeghatárokat, határfelületeket.
Nyomáshullámok, hanghullámok, hosszúhullámok, rövid és mikrohullámok, hő és fényhullámok

Sugárzási
energiák

Ha a tárgy, anyagcsoport haladási sebessége nagyobb, mint az általa keltett valamelyik
hullámfront részecskéinek a tömegétől is függő (utánpótlás nélkül) véges haladási sebessége,
akkor az eszköz (tárgy utoléri) az általa visszavert, keltett, de a haladását (és a tér
szimmetriájának a megbontását) fékező részecskéknek a közegben feltorlódó, csak x
sebességgel haladó hullámfrontját. Ha a pl. repülőgép, átlépi az általa keltett nyomáshullámok
haladási sebességét, egy rezonáns hullámfalon kell áthaladnia, amely berezegtetheti a gép
alkatrészeit. Ha folyamatosan gyorsul, akkor egy idő után eléri, az általa hang sebességgel
előre is lökött, visszavert térbeli részecskéknek a környezeti közegben elnyelődő, lefékeződő
lendületű hullámfrontját, és átlépi a hanghatárt, amitől a saját maga előtt tolt
hanghullámfronton átkerülve hangrobbanás, rezonancia keletkezik.
A gyorsulás változtatja, növeli a haladó mező által keltett frekvenciát, azaz azt az ütemet,
amellyel a viszonylag egymástól egyforma távolságra levő határfelületeket metszi. Ha a
tárgyról kibocsátott, és visszaverődő hanghullámok frekvenciája, az előre is kibocsátott,
hangot keltő tömegű, fejlettségű részecskék kibocsátási, visszaverési üteme megegyezik a
környezetben metszett határfelületek frekvenciájával, rezonancia alakul ki. A mező előtt
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haladó orrhullámok (hangot keltő, vivő részecskék) lefékeződnek a fejlettségüknek megfelelő
közeghatároknál, és az ennél gyorsabban haladó mező ilyenkor utoléri az általa keltett, a
térben lendület és hatáskompenzációba került lelassult, torzuló hullámokat. Ha a
hangsebességgel előre (is) haladó hanghullámok hullámfrontját eléri a gyorsuló mező, pl. egy
repülő, akkor a hullámfront átlépésekor hangrobbanás keletkezik.
A hang rezgésének megfelelő sebességgel
előre is elrugaszkodó hanghullámfalnál
gyorsabban haladó repülőről előre nem
vetítődnek hanghullámok, pontosabban
azok csak a repülő elhaladása után, annál
lassabban érkeznek meg. A haladási
irányból fülelve az ilyen repülő hangtalanul
közelit, majd az elhaladásakor a hangfallá
torzult robbanás is elhalad, azaz egyszerre
és robbanásszerűen érkezik meg a
megfigyelő hallgatóhoz a hangsebességgel
haladó hatáshullám, a hangfront.

Látható, hogy a repülőgép elhagyja a lencseszerűvé torzult hangfalat, az általa korábban
keltett, a környezettel szimmetriában lévő közeghatárt, és ekkor szimmetriasértés történik. A
hangot közvetítő részecskék terjedési sebessége a fejlettségükhöz, azaz a tömegükhöz kötött,
amely meghatározza a terjedési/fékeződési arányukat. Ha sok analóg fejlettségű részecske
fékezi a szétterjedésüket, lefékeződnek, és a lendület kompenzálódik, magától már nem
gyorsul. Ha a hangforrás, a részecskéket és rezonanciát keltő tárgy gyorsabban halad, át kell
lépnie azt a fejlettségi határt, közeghatárt, amelyen a részben általa keltett részecskék lendülete
kompenzálódik, hatásegyensúlyba kerül a környezet részecskéivel. Ez a rugalmas és ismert
sebességgel tágulni képes hangfal, energiahullám, a környezetről visszatérülő részecskék miatt
részben gátolja a tárgy haladását, de amikor átlépi a gép a hanghatárt, azaz gyorsabban halad,
mint az általa keltett hangrészecskék táguló felhője, hanghullámfrontja, akkortól ez ettől
kezdve nem gátolni, hanem segíteni fogja a haladását. A gép egy kisebb nyomású, kisebb
egységnyi tömegű, neutrálisabb részecskék cellába érkezett, amelytől kezdve kisebb
közegellenállás hat rá. A gép kevesebb energiával tudja tartani a sebességét, vagy a
gyorsításához, a lokális közeg ellenállásának a legyőzéséhez valamivel kevesebb energiára
lesz szükség. Valószínűen a kisebb tömegű részecskék által keltett, a hangrészecskéknél
gyorsabban haladó hullámfront elérésekor is rezonancia keletkezik, a gép gyorsulása egyre
nagyobb fejlettségű, egyre kisebb tömegű részecskék életterének a szimmetriáját is megsérti.
A fényhatárnál, amely egy jelentős fejlettségi határ a mindenségben, az elektron tömegű
szerveződések és a foton tömegű, náluk fejlettebb, gyorsabb gyermekeik felségterét,
szimmetriáját sérti. A korábban szimmetriában lévő, elvileg nem áramló semleges környezeti
közeg ekkor megosztódik, töltötté válik és áramlásra, fejlődésre kényszerül. Ilyenkor nemcsak
a repülő tárgy halad a közegben, hanem az általa keltett nyomáshullámok, hullámfrontok is
haladnak, de míg az utóbbiak nem kapnak folyamatos, állandó utánpótlást, ezért lassuló
tendenciával elmaradnak a gép mögött, míg a gép a gyorsulása miatt lehagyja az általa előre
lökött határfelületeket.
Térjünk vissza a robbanás keletkezéséhez, és a kialakuló feszültség levezetődési
lehetőségéhez. A robbanásszerű gyors térátalakulás akkor következik be, ha a növekvő
feszültséget okozó tényezők gyorsabban erősödnek, mint az elvezetődést, a feszültség
csökkenését eredményező tényezők. Ha a feszültség növekedése elér egy határt, amelykor a
rendezett elvezetődés pályái összeomolnak, akkor kaotikus dugulás, a továbbhaladást gátló
nyomástöbblet, stressz lép fel, amely a keletkezést meghaladó elvezetődés nélkül
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exponenciális feszültségnövekedést eredményez. Ha az így növekvő feszültség meghalad egy
értéket, a mező és térrész feszültség (a hanghullámon szétáramló és ezen a szinten ellenálló
részecskék) elvezetési és esemény feldolgozó, alkalmazkodó értékét, akkor a gép az általa
keltett, de kellő gyorsasággal elvezetődni nem képes hanghullámok frontját átlépi. Ilyenkor
egyrészt megtörik a haladást gátló részecskék ellenállása, és nem előre, hanem a gép után
haladó neutrális felület irányába görbült kétdimenziós parabolaszerű felületen szétárad.
Valószínűen ez hozza létre a hangrobbanást, és a felbomló, kiesebb részecskékre széteső,
kaotizálódó tér átalakulása, alkalmazkodó megfiatalodó fejlődést hoz létre. A gép által nyitott
dimenziókapun egyszerre áttóduló, addig a haladásban gátolt részecskék előtt felbomló analóg
tömeg ellenállása lecsökken, de egy kisebb szinten, nagyobb frekvencián növekszik, és a
géppel együtt áttóduló hang fejlettségű energiahullám a fejlettségi határon egy neutrális
határfelületet létrehozva nagyobb gyorsasággal szétárad a kétdimenziós felületen és a múlt
terében robbanásszerűen levezetődik. Azt is mondhatjuk, hogy a gép a saját hangjához képest
időutazást tesz a jövőbe, előbb ér oda, mint az általa hangfrekvencián szállított információ. Ez
azonban csak a nagyobb egységre igaz, mert a felbomló, a gépről és az általa előre visszavert
kisebb részecskékről előre lendülő, még kisebb tömegű részecskék gyorsabb frekvencián,
mindig kisebb ellenállással előre viszik a hírt a várható eseményről, a gép várható
elhaladásáról.
A hang, amit hallunk a hangrészecskék téridőbeli terjedési lehetőségének a végét jelenti,
amelynél ekkora tömegben nem képesek hangot keltve, a feszültséget elvezetve
továbbhaladni. Az időzavarból kialakuló robbanásban viszont felbomlanak és kisebb
egységnyi tömegű, ezzel gyorsabban haladni képes elektron, foton stb. részecskékre
bomlanak. A következő jelentős fejlődési határ a fény, a fotonok terjedési határa, amelyet az
elektron tömegű részecskék analóg lefékeződésekor kell átlépni. Ez egy másik fejlődési
periódus szintet jelent. Ekkor valószínűen fényrobbanás, és nagyobb térátalakulás keletkezik,
és a közvetlen környezetben érintett részecskék ekkor a foton méretű, terjedési sebességű
részecskékre, vagy gyorsabb röntgen vagy gamma sugarakra, ilyen frekvencián az energiát
feszültséget elvezetni képes kisebb részecskékre bomlanak.
A kialakult állapot módosulásakor a változás hatáshullámai általában ekvipotenciális
gömbszerű felhőben terjednek, de a környezet erősebb hatásai torzíthatják, lefékezik e
terjedést, a kialakult szimmetria megbontását. Ha nagy sebességgel haladó tárgy sebessége
növekvően változik, annak a hatáshullámai a haladási fronton az áramlási iránytengely felé
torzulnak, és ellenkező irányba a múlt felé megnyúlnak. A változást hírül vivő gömbhullámok
koncentrikusak, azok (viszonylag homogén közegben) a változás helyétől egyenletesen
távolodnak. A környezeti közeg sűrűségéhez viszonyítva nagyobb sebességgel áramló tárgyak,
mezők által keltett hullámfrontok erőteljesebben torzulnak, és egy sebesség felett ezek a
hullámfrontok leszakadnak, és a koncentrikus együtt haladó, együttfejlődő állapot megszűnik.
Ha a változást keltő objektum, mező, térrész gyorsulása nagyobb, mint az általa keltett
hatáshullámé, akkor egy idő után azt utolérve áthalad rajta. Ekkor fokozott erőre lesz
szüksége, mert a hatáshullám-fonton egy impulzusban sűrűbb, kifelé áramló, ezért nagyobb
ellenállású felületen kell áthaladnia, amelyen torlódás és a kialakuló feszültségtöbblet
oldalirányú elvezetődési sebességétől is függő nyomástöbblet alakul ki. Ha a gép átlépi az
általa keltett addig vele együtt terjedő hangfalat, hullámfalat, akkor a hangrészecskéket a
haladásban akadályozó közeg analóg részecskéi differenciálódnak, megtörik az ellenállásuk,
felbomlanak és már csak egy kisebb egységnyi tömegre bontódott – fejlődött részük halad
tovább, a többség a hangfalban szétterjedő potenciálgátat erősítve neutronként, vagy a falról a
múltba visszatérülve tudatja a dimenziósértés tényét. A repülő átkerült a kisebb tömegű
részecskék dimenziójába, átlépett egy időhatárt, a hanghatárt, de a fényhatáron belül marad,
ezért folyamatosan látható.
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A változással keltett hatáshullám, egy állapot változást, az időt léptető eseményt jelent. A
hangrobbanáskor és a hatásváltozás hullámát átlépő mezők sebességnövekedésekor a hírt vivő
hangrészecskék feltartóztatása, eltérülése miatt az eseményinformációt szállító változási
sorrend is változik, előbb ér oda a megfigyelőhöz (hallgatóhoz) a változást okozó mező, mint
az állapot változását hangban tudósító nyomáshullám. Ahhoz hogy ez megtörténhessen, az
adott frekvencián a terjedést segítő tényezőknek kell erősödniük, vagy a gátló hatásoknak kell
csökkenniük. A haladási-fékezés, (fejlődés-konzervatívság) viszony arányának a változás
szükséges.
A fekete lyuk átlag négyszer olyan sebességgel képes radiális irányba is haladni, mint a
csillagok, tehát benne a fotonoknál kisebbre bontódott, pontosabban kisebb térbe koncentrált,
fejlettebb együttváltozó részecskék szerveződése halad a térben. Tehát a gyorsulást segítő
lendületösszegződés, sebesség növekedés, vagy a terjedést gátló közeg ellenállásának a
csökkenése, a viszony, aránypár értékének a megváltozása szükséges.
Gondoljuk át, hogy milyen tényezők határozzák meg a mezők és a csillagtéri közeg terjedéssel
szemben ható ellenállását. A fejlődést, haladást gátló közeg fejlettségtől függő ellenállásának,
és haladó közeg fejlettségének a viszonya
Lehetséges e a fényrobbanás? Ha a hangsebességgel előre haladó hangfalnál is gyorsabban
haladó repülő annak az átlépésekor hangrobbanást kelt, akkor feltételezhető, hogy a
fényhullámok sebességével haladó információs energiafal, a fényhullám átlépése
fényrobbanást eredményez. A repülőgép haladása és gyorsulása a hangfrekvenciákon
valószínűen elegendő energiasűrűséget ad egy hangfal kialakulásához.
Einstein elmélete szerint semmi sem terjedhet gyorsabban a fénysebességnél. Nem kellően
érthető ennek az indoklása. Ez esetben nem keletkezhetne fényrobbanás. Márpedig keletkezik.
Nem is olyan régen a Szaturnuszban is észleltek a fényrobbanással azonosítható
lökéshullámot. Az ősrobbanásnak tekintett kezdet is fényrobbanást eredményezett, és
valószínűen minden esetben ilyen keletkezik, ha valami átlépi a fénysebességgel terjedő
fényhullámfal információ terjedési, a fotonok fejlődési sebességét. Csakhogy nem sok ilyen
hatást ismerünk. Úgy tűnik, hogy a csillagok között lévő tér sűrűségi és hőmérsékleti, terjedési
állapotának a viszonya csak nagyon nagy energiájú változások esetén teszik lehetővé a
fényrobbanást, a fényrészecskék információt, feszültséget elszállító hatásánál gyorsabban
haladó, fejlődő információs mezők létezését. A fotonoknál fejlettebb szerveződéseket
tartalmazó, létrehozó tér nagy energiaszintű átalakulásokkor keletkezhet, vagy és akkor is,
amikor a kicsi energiaszintű, de azonos irányú hatások egy egydimenziós, csak iránnyal
rendelkező pontban, iránnyal rendelkező füzérsugarakban annyira összegződnek, hogy azok
egymást erősítő hatásai miatt fokozott gyorsulás átlépi a fénysebességet. Az ilyen
sugárzásként érkező nagyenergiájú (nagysebességű) részecskék egységei szintén kvantumok,
de a fotonoknál kisebb egységnyi tömegű részecskéknek, a térben nagyobb sebességgel szétterjedni
képes szerveződéseiként azonosíthatók. A fejlett csillagok nagyon nagy energiájú
térátalakulásaikor ilyen lendületösszegződés is kialakul, amely neutrinók, vagy még kisebb,
jellemzően főleg lendülettel, és ehhez képest nagyon kicsi tömeggel rendelkező részecskék
csoportjaként, kozmikus sugárzásként érkezik hozzánk. E gyors részecskék lendület és
hatásinformációját a bennünk is keletkező, ilyen gyors iramban élő lélek részecskék tudják
csak fogadni, ők tudják az életünket e hatásoktól is megvédeni, e hatások halmozódó kárait
mérsékelni, de ha rövid idő alatt nagy tömegben érkeznek, ez az általunk megismert, megélt
élet határain túlra teheti a szerveződésünk lehetőségeit, a bennünk keletkező feszültség és
káosz időegységre jutó elvezetődési lehetőségét. Ha a bennünk fejlődő lélek túlterhelődik, és
már nem képes a változás ilyen gyorsan érkező eseménylabdáit fogadni, elterelni, a bennünk is
élő Isteni tűztől, az élet tüze kialszik, és a bennünk szerveződő rendezettség felbomlik.
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A kölcsönhatás szintjei:
Érzékelési és kölcsönhatási tartományok, átfedések:
A hatás átadás jelentés tartalma tehát a sokféle eltérő energiaszint ellenére analóg de eltérő
energiaszintű eseményben is analóg, azonos lehet. A hatás változtatást jelent, amelyben az
egymásra kölcsönható szerveződések valamilyen szinten megváltoztatják egymás jellemzőit,
tulajdonságát, állapotát. A nagyon kicsi energiaszintű változtató hatásokat információs
pontszerű egységek által közvetített, gyenge kölcsönhatásokként ismerjük. Mivel azonban
Einstein óta van értelme a relativitásnak, és elismerten minden relatív, ezért a ,,gyenge,,
minősítés is relatív megítélésnek tekinthető. Míg a szinte általunk érzékelhetetlen kölcsönhatás
nekünk gyenge jelzőt kap, addig ugyanez a változás az atomi és az elektron szinten hatalmas
változást jelent, amelyben a kisebb tömegű szerveződéseknek akár teljes környezetváltozás is
történhet. A kölcsönhatás lehetősége tehát sokféle érzékenységi szinthez kötött, amelyek
között átfedés van, amely azonban az egészen kicsi nanoméretű változástól a galaxisok
összeolvadásáig összefűzi az egymással kölcsönhatási láncban álló, életpiramisba szerveződő
mindenséget.
Kezdjük a szerveződésünkben élő, legkisebb, általunk megismerhető energiaszinttel, az
információs hatások alatt lévő az érzéseket keltő érzékelési szinttel. A nanoméretű részecskék
tömege olyan kicsi, hogy a lendületben, egyéb tulajdonságban bekövetkező kis enerhiaszintű
változásokat nem észleljük. Ha azonban egyszerre nagyon sok nanoméretű részecske azonos
irányba változik, ez érzéseket kelt bennünk, amely kellemetlen, vagy kellemes érzésként élőnk
át. Ekkor nem a magasabb energiaszintű hatásokat észlelő, ezekről jelzést kapó tudatunk jelez,
hanem egy érzékelési szinttel lejjebb lévő, érzetet keltő részecskéink jelzik, hogy valahol,
valami az ő kölcsönhatási szintűkön megváltozott. Ez jelezheti jó érzést, amikor nekik éppen
megfelelő méretű, gyengéd hatásokat átadó, vagy eleségnek tekinthető, még kisebb
energiaszintű, általuk fogyasztható részecskék érkeznek a szerveződési terükben és idejükbe,,
vagy hasonló ok miatt tömeges szaporodás és fellendülés kezdődik, de jelenthet rossz érzést is,
amikor éppen őket fogyasztó, számukra veszélyes fejlettebb szerveződések kerülnek
tömegesen a környezetbe. A megjelenő, majd a tartós hatás esetén felerősödő kellemetlen
érzés, jelzés, hogy valamit változtassunk, húzódjunk odébb, vagy távolodjunk el az adott
helyszíntől, idegen szerveződések közeléből. Ha a veszély növekszik, egyre több gyenge
energiaszintű jelzés adódik fel a következő energiaszintre, amely azonban ettől felerősödik, az
azonos érzés veszélyérzetként a tudat felé erősödik. Ha a nanoméretű, neutrinó részecskéknél
nagyobb energiaszintű, pl. már elektron érzékelési szinten is megjelenik az ellenérzés, ezt az
atomjaink már tudatos jelzésként fogják fel, amely feladódik a központi közös tudatnak.
Az a tény, hogy az érzékelési szintünk a nagyon gyenge változások érzékelésére terjed ki, nem
jelenti azt, hogy ezek alatt nincs érzékelési és kölcsönható tartomány. Ha a felbontási
képességeinket, lehetőségeinket növeljük, az érzékelési és akár a mérési lehetőségünk
kiterjedhet az érzetet keltő nanoméretű részecskék szinte alá, amely kölcsönhatási
kapcsolatban, láncban áll az érzetet keltő részecskéinkkel. Természetesen az eszközökkel
kibővített tartományok alatt még kisebb méretű, még érzékenyebb részecskék szerveződései
találhatók, hiszen a nagyon hideg, rideg állapotra lehűlő, és egymással szemben nagyon nagy
sebességgel ütköző csillagpornak nincs megismerhető legkisebb egysége. Az általunk
megismerhető legkisebb hatású részecskék is lehűlnek a hideg eseménytelen csillagközi térben
történő áramlásuk alatt, és ha e rideg állapotban nagyon nagy sebességgel egymásnak
ütköznek, sokkal kisebb energiaszintű, általunk még segédeszközökkel is mérhetetlen tömegű,
és észlelhetetlen áramlási sebességű részecskékre bomlanak. A kicsi, de nem nulla
tömegértékű részecskék tehetetlensége nagyon kicsi, azok a gondolattal is felgyorsíthatók,
azonnal és hatalmas áramlási sebességre késztethetők. Lásd az Arany fehér pornál leírtakat!
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Ha pedig e részecskék áramlanak, azok a hasonló, analóg részecskékre kölcsön hathatnak, és
ez nagyon alacsony érzékelési lehetőséget is létrehoz. Ezek a részecskék már azt a szintet
képviselik, amelyek már a mérés észlelésekor azonnal érzik az őket letapogató, és ezzel
megváltoztató részecskéket, tehát nem lehet mérni őket, mert azonnal megváltoznak, mássá
válnak. Az ikerhatásokat, e kicsi tömegű, energiaszintű, végtelenül érzékeny részecskék
közvetítik, amelyek azonnal megváltoznak akkor, ha a velük egy ideig azonos mezőben
fejlődő, analóg nagyon nagy azonosságú társrészecske állapota valamennyire megváltozik. Ha
e részecske az észlelés pillanatában a határozatlanság állapotában volt, ezért nem áramlott,
akkor a nagy azonosságú részecske társának a változásakor azonnal nála is lebomlik a
határozatlanság, és egyidejű, de ellentétes fázis felé fejlődő életáramlás kezdődik. Ezek a
nagyon érzékeny Isteni lélek részecskék jelentik az általunk még észlelhető legalsó
tartományt, de nem a legkisebb, valószínűen sohasem mérhető, és az élet differenciálódása
miatt még kisebb és még érzékenyebb, még kisebb tömegű részecskék lehetőségét.
Forduljunk az általunk elérhető legkisebb érzékelési, kölcsönhatási szinttől a nagyobb
energiaszintű változási, kölcsönható tartományok felé.
A tudomány, a nanoméretű részecskéktől felfelé meglehetősen jól feltárta a kölcsönhatási
szintek egymást átfedő információ és hatásközvetítő lehetőségeit. A részlete megértése, az
összefüggésekbe kapcsolása még lassan döcög, de egyre többen vannak a megismerés
tudományát komolyan művelők között, akik már kimondatlanul és publikálás nélkül is rájöttek
az összefüggésekre.
Ha a megértés megkönnyítésére átugrunk néhány kölcsönhatási szintet, azt nem a pontatlanság
miatt, csak az összefüggésrendszer megértésének a tudati megkönnyítése érdekében tesszük.
A nanoméretű részecskék érzékelési tartománya felett a náluk nagyobb tömegű, de ilyen kicsi
és szuper érzékeny részecskékkel még rendelkező szerveződések képviselik a következő
kölcsönhatási szintet. Ha ezt a szintet az elektronok szintjének tekintjük, akkor tudomásul kell
venni, hogy az elektron energiaszintű, egyediségben már elég nagy fejlettségű szerveződések
velük analóg, de náluk sokkal kisebb részecskékből szerveződnek, amelyekben éppen olyan
érzetet keltő nagyon érzékeny részecskék, és a tudati felismerést keltő nagyobb energiaszintű
részecskék is megtalálhatók. Az elektronok valószínűen még érzik a nanoszintű neutrinó
részecskék bennük érzéseket keltő jelzéseit, és ezeket a gyenge információs hatásokat,
jelzéseket, érzeteket fel tudják adni az atomi szerveződési szintek felé. Bár valószínűen e
szerveződési tartományban sokkal több érzékelési szint található, de egyszerűsítve a lényeg az
érzett, kapott, hallott, tapasztalt változtatás továbbadása.
Ha az atomjainkban érzetet kelt, vagy tudatosul a még mindig csak információs energiaszintű,
gyenge hatás jelzése, ezt továbbadott kölcsönhatás, változási eredő formájában feladhatják a
molekuláris szinteknek, amelyek ezeket a jelzéseket ingerként közvetíthetik a neuronok és a
sejtszintek felé. A kicsi energiaszintű jelzés, az érzés keletkezése mindig előbb keltődik, mint
a tudás vagy a még későbbi megértés. Ha a kicsi energiaszintű, érzékeny lényeink jelzése
folyamatos, és a szervezet sok részéből érkezik, a feladott hatás erőssége, az általuk együtt
okozott hatásváltozás energiaszintje is nő. Egy bizonyos energiaszintű jelzés feladás, belső
feszültség felett, a nagyobb és kényelmesebb, lustább részecskéink nem tehetik meg, hogy
figyelmen kívül hagyják e jelzéseket. A jelzés elindul az inger úton, és ha máshonnan is
azonos értelmű hatásokat kapva felerősödik, nemsokára a tudat által is beazonosítható
felismerésként jut el a szervezetünk kormányához, a közös tudathoz. Észlelünk, mérlegelünk
és cselekszünk, azaz a még nagyobb szintek felé továbbadva a késztetést változtatunk a
környezetünkön, a nekünk életteret adó nagyobb energiaszintű szerveződés, a család, a
település, vagy a vállalat, esetleg az ország, az élőréteg, vagy-és a Föld eredőjén. Ha csak
kevesek érzik az azonos irányú változás, változtatás szükségességét, ezt még el lehet a
tudatnak utasítani, figyelmen kívül lehet hagyni, de ha a szervezetben lévő, szavazóképes
részecskék többsége azonosan érez, gondolkodik, ezt már a közös tudatnak sem lehet
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figyelmen kívül hagyni. Ekkor társadalmi energiaszintű változás, változtatás kezdődik, amitől
megváltozik a környezet eredője, és változik az országunk, a Földrészünk, az élőrétegünk és
Gaia is. Természetesen közben mi is változunk, fejlődünk, miközben fejlődnek a részecskéink,
és a keletkező változásban tágabb környezetünk, az életterünk is fejlődik.
Gondoljuk át a nagyobb energiaszintek analóg kölcsönhatási felületeit és lehetőségeit.
Ha egy bármilyen energiaszintű szerveződésbe, a szerveződés valamely szintjén analóg
részecskékre kölcsönható-képes idegen részecskék hatolnak be, az megváltoztatja az
információs, vegyi eredőt, a töltöttséget, a belső nyomást, az energia felhasználását, elosztását
stb. A mikrokozmoszban ez változást, ellenhatást generál, azaz a környezet, a nagyobb rész
változása és az attól elkülönült kisebb rész változásával összefügg, inverz hatást vált ki.
Ha a környezetben nő a nyomás, a mikrokozmoszi térrész előbb alkalmazkodik,
összenyomódik, majd ettől megnő a belső nyomása, feszültsége, és időben később, - amikor a
térnyomása kisebbre nő - ellenhatásként maga is kitágul. Ha a Föld környezetében nagyobb
változássűrűség kezdődik és a külső élőrétegek nyomása növekszik, akkor a Föld légköre és
gáz állapotú szerveződései, életbuborékai összenyomódnak. Az idő egy kiegészítő
dimenziónak, Jookkernek, dzsolinak tekinthető, amelyben a szimmetriasértés dimenzió
sérüléseként, karmikus adósságként felhalmozódik, de a keletkező változás, a kölcsönhatás
energiája, a szimmetria sértés idővel mindig visszaadódik.
A nagyon kicsi energiaszintű hatások, állapotváltozások visszaható eredője így adódik át egyre
nagyobb energiaszintű szerveződési egységek, az egészből egyre nagyobb részt képviselő
mikrokozmoszok felé, amelytől a tér és az idő szimmetriavesztett hullámzása működik.
Bontsuk fel nagyobb felbontással az ember által természetes állapotban érzékelhető
kölcsönhatási tartományt, hogy milyen tömegű, energiaszintű hatásokat, változásokat
észlelünk.
A legkisebb változásokat az érzet jelzi, Néha a hátunkkal érezzük, hogy valaki figyel
bennünket, máskor pedig megérezzük, ha a szeretett, velünk nagy azonosságú, pozitív érzelmű
személy bajban van. Sokszor megérezzük, ha gondolnak ránk, ha valamely veszély leselkedik,
ha az esemény nagyobb energiaszintű jelzéseit közvetítőket megkerülve a kis érzékenységű
részecskéink sokasága gyenge, de együtt megerősödő hatással jelzi az észlelését. Néha
ráérzünk mások gondolataira, vannak szóra szót mondók, akik mielőtt a másik kérdeznek, már
mondják a választ. Ha nagyon jó a belső biodiverzitásunk, azaz nagyon sok és még
érzékenyebb részecske tanyázik bennünk, olyan rendkívül kis változásokat is észlelhetünk,
amelyre mások nem képesek. Ez a borsószem kisasszony esete, amely már közel áll a sokak
által meg nem értett hypohondriához. Moetrius rendkívül magas belső biodiverzitással
rendelkezik, a borsószem kisasszony hozzá képest csak sziklányi hatásokat érezhet. A
könyvek írója megérzi, ha hét réteg ruhából valamelyik egy kicsit elcsúszik, ha egy atka
mászik a bőrén. Az író arra is rendszeresen felébred, ha egy szúnyog rászáll a bőrére, és még
mielőtt az megcsípné, rendszerint elfordul, így sok szúnyogcsípést tud akaratlanul megelőzni.
Ha egy százas skálán próbáljuk meghatározni az emberi átlagos érzékenységet, az elporlódott
részecskékkel rendelkező, de a részecskéit a jó belső biodiverzitás miatt el nem vesztő író
biztosan 10 alatti értéket kapna.
Tekintsük e jelzésszintű, az általunk észlelhető legkisebb változási információs energiát 1
millió érzékenységi egységnek. Ez esetben a szuperérzékeny (természetesen a nagyobb
energiaszintű hatásoktól ezért magát óvó, a fogorvostól is félő, nagy érzékenységű, szenzitív
szerveződés közvetlen információvételi lehetősége a százezres érzékenységi szinten lehet, míg
az átlagos embereké a 10 ezres, a durvább anyagi részecskékkel és rossz biodiverzitással
rendelkezők pedig az ezres érték körül lehetnek. Az Író olyan igen kis töménységű szagokat,
illatokat, érintéseket is megérez, amelyeket más csak akkor észlel, ha a molekuláris
energiafelhő a sokszorosára erősödik. Valószínűen ennek köszönheti az információ közvetítés
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és az Aspektus könyvekbe leírt térinformáció érzetekként átadott, általa megértett és
automatikus írással lejegyzett lehetőségét.
Az érzetek feletti energiaszintű jelzéseket a foton részecskék közvetítésével kapjuk, amelyeket
azonban csak az eredőjükben érzékelünk. A szemünkön kívül a tudatunk és a többrétegű
bőrfelületünk is részt vesz az érzékelésben, és a foton részecskék lendületétől és behatolási
képességétől (a fejlettségétől) is függően valamelyik élőrétegünk érzékeli a kölcsönhatást, és
az atomi szintű változás továbbadásából molekuláris és sejtszintű változás kezdődik. Ha a
beérkező, foton tömegű, fejlettségű hatás időbeli és/vagy energia sűrűsége nő, az érzet
erősebbé válik, és elhúzódunk az árnyékba, vagy megértve a hatás következményét a
sejtszinten kialakuló ellenreakcióval cselekszünk, megvédjük a szimmetriánkat a túl nagy
eltolódástól. Ha a foton szintet a többszázezres érzékelés tartománynak tekintjük, akkor az
ennél nagyobb tömegű részecskék által keltett átadott információs és kölcsönhatást, a
hőérzetet közvetítő részecskékkel folytathatjuk. Már a foton részecskék nagy térfogatáramú,
vagy rövid időben nagy tömegű sűrűsége hőérzetként jelenik meg, amelyet megértve az
árnyékba húzódunk. A kályha melegét azonban a hideg környezetben az életegészségünket, a
szimmetriánkat támogató hatásnak fogadjuk, amelyeket a százezres nagyságrendű érzékelési,
kölcsönhatási tartományba sorolhatunk. A hőérzetet közvetítő részecskék már mérhető
elektronkörüli tömegűek, amelyeknél még nagyobbak a hangot kelteni tudó, bennünk, a
hallószerveinkben, a testüregeinkben és a bőrünkkel is érzékelhető részecskék. Bár ezek a
fotonoknál és az elektronoknál is sokkal nagyobb tömegűek, de már kevesebben vannak, és
kisebb lendülettel, kisebb kinetikai eredővel érkeznek, ezért egyre jobban
megkülönböztethetők, elkülöníthetők a kisebb energiaszintű részecskék jelzésektől,
megérthetőbb a tudatnak feladott jelzésük.
A szagokat már molekuláris szinten érzékeljük, amelyekben már a fehérje nagyságrendű
szerveződések bomlási anyagit is meg tudjuk különböztetni. Mindezek az érzékelések arra
szolgálnak, hogy megvédjék a szervezetünket az egészségromlástól, a szimmetriavesztéstől.
Az ízeket szintén a molekuláris és a fehérje szintű hatásokként észleljük
Az ennél nagyobb tömegű részecskék szervezetünknek csapódását, beépülését már fizikai
hatásként érezzük. Mivel a szervezetünkre csak ezek a veszélyesek, ezért jellemzően csak
ezekre figyelünk, az átlagos embernek ezekre a viszonylag durva kölcsönhatások érzékelésére
terjed ki a lehetősége.
A fizikai hatásokkal most nem foglalkozunk, de az elektromágneses színkép, a hullámhossz és
a frekvencia összefüggését bemutató fizikai táblázatokból megismerhetők a részecskék
terjedési, szaporodási, ismétlődési, áramlási lehetőségei. A táblázatban visszafelé haladva
egyre nagyobb érzékenységű részecskéket találunk, amelyek egyre kisebb egységnyi
változtató képességet tudnak közvetíteni, de a kicsi tömegszint felé az áramlási sebesség, a
behatolási mélység és a fejlettség nő.

A galaxis szaporodási folyamata:
Az időnkben folyamatosan növekszik a Bolygónk hőmérséklete, amelyet a növekvő
üvegháztartásnak tud be a tudomány. Azt azonban nem tudják mérni, hogy a bolygónk
környezetének a hőfoka miként változik. A természet egyik megoldása szerint, ha egy
centrális térben nő a változássűrűség, akkor a környezetében rendszerint csökken. Ez azonban
csak a lineáris időkben igaz, amikor a külső környezet nem befolyásolja lényegesen egy egy
rendszer állapotát, a rendszer és a hozzá tartozó környezete egymáshoz képest változik, de a
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globálisabb térhez képest csak relatív keveset. Az idő azonban nemcsak lineáris, egyenletesen
fejlődő szakaszokat tartalmaz, hanem amikor a bolygók, csillagok, (vagy a sokkal kisebb
energiaszintű) szerveződések áthaladnak egy sokkal nagyobb analóg rendszer valamelyik
külső határfelületén, szimmetria felületén, állóhullámán akkor az ott áramló neutrális
részecskék miatt a szokottnál sokkal jobban gerjesztődnek. Az időre jutó impulzusszám
emelkedik, és a mezőkben és a velük együtt áramló közvetlen (hozzá tartozó) környezetben ez
miatt nemlineáris változássűrűség, és ebből feszültség növekedés tapasztalható. Mivel a külső
szférák részecskéi ilyenkor sokkal nagyobb sebesség különbséggel áramlanak a bolygók,
csillagok között leszűkülő térrészekben, ezért a kölcsönhatás növekedés nem nagyobb
energiaszinten, hanem a legkisebb térbeli szereplők energiaszintjén meg végbe, és onnan
adódik át a feszültség növekedés a nagyobb szintek felé.
Gondoljuk át, hogy mi hozza létre az ilyen állapotokat a sokszereplős, de egymáshoz képest is
állandóan változó, áramló térben. A tér feszültség és állapotváltozásait a szabadabb térrészek
és a már foglalt térrészek arányának a megváltozása, a térben történő változómezők
sűrűsödése okozza.
Ismerjék meg, hogy mi történik két nagyobb energiaszintű szerveződés szaporodásakor.
Először azt kell leszögezni, hogy a folyamat nem a mi időritmusunkban, hanem a résztvevők
saját ritmusa által meghatározva fejlődik. Ha az emberi szaporodás átlagos idejét egy keringési
ciklusidő töredékéhez viszonyítjuk, akkor a 2 x 14 napos időtartam évente kb. 13 x következik
be. Ezen belül a kritikus fogamzó-képes időszak csak 8-12 óra, amelyet ha az évhez
viszonyítunk, annak a kb, 720-ad része. Ha megértjük a természetes ritmus kiváltó okait, akkor
el kell fogadnunk, hogy mindig hold-közeli állásakor következik be, amikor a Hold bioszférát
metsző határfelületei mintegy rányomódnak a Föld szféráira. Ilyenkor keskenyebbé válnak a
határrétegek, közelebb kerülnek egymáshoz a szimmetriafelületek, amely miatt felgyorsul az
életszférákban a rétegáramlás, ez gyorsítja a rendszeridőket, amely ezután sorban megnöveli a
nagyobb energiaszinten is kölcsönható-képes szerveződésekre az életnyomást. A következő
ábra egyszerűsítve bemutatja, hogy a Hold földközeli (és a Föld és más bolygók Napközeli)
állapotakor hogyan változnak meg az életszférák keresztmetszetei.

Földtávolban 400eKm.

Amikor a Hold Földtávolban van, a két rendszer
szimmetriafelületei nem nyomódnak szorosan össze. Ilyenkor a
kékkel jelölt tengerek felszíneként ismert bioszférai alsó
határfelület felfelé torzul, azaz dagály alakul ki. Mivel a Hold
Földtávolban 1/8 Föld-Hold távolsággal kb. 50eKm-rel
távolabbra kerül, a közös tömegpontot is tartalmazó
szimmetriafelület 25 eKm-rel kijjebb, Földközelben ennyivel
beljebb nyomódik. A vízszint ugyan ennyivel nem tud
megemelkedni, de jelentős nyomáscsökkenés alakul ki. A Hold
által takart irányból kevesebb neutron részecske érkezik, ezért
ilyenkor a kölcsönösen takart rész alatt a radiális irányban áramló
részecskék hiánya miatt a biodiverzitás a takarási idő alatt csökken
és kevesebb impulzus alakul ki. Ez a felszíni nyomás csökkenését
és a két rendszer egymáshoz közeledését eredményezi.
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Amikor a Hold földközelben van a határfelületek jobban
összenyomódnak. Mivel ekkor a Föld-Hold távolság 1/8
részével, kb. 50 eKm-rel közelebb kerülnek egymáshoz,
ezért a határfelületek torzulnak, sűrűsödnek, részben
átnyomódnak egymáson, A Hold azon határfelülete, amely
addig a tengerszinten érintkezett a Föld analóg
szimmetria felületével, a Föld és a Hold
tömegközpontjához is közelebb kerül, ami a tengerszint
süllyedését okozza és ilyenkor apály keletkezik. Ha a
közös tömegközpontot egy szimmetriapontként
azonosítjuk, akkor ehhez a ponthoz képest távolodnak,
vagy közelednek a Föld anya, Gaia, és a Lánya Luna.

A határfelületek torzulását jobban szemlélteti a következő ábra, amelyen a két szélsőséges
állapot kerül bemutatásra:
Föld-Hold távolban a tömegfelező életszféra elég
széles, nincs nagy életnyomás, a többi életszféra
is elég széles, viszonylag távol van egymástól,
amely nagy keresztmetszetet ad az életáramlásra.
Amikor azonban a Hold a Nap és a Föld közé
kerül, kb, 50 e Km-rel közelebb kerül a Földhöz
és 25 e Km-rel a közös tömegközépponthoz,
ekkor a határfelületek közötti távolság is csökken,
az életszférák összenyomódnak, a tér szűkül. Az
élőrétegben laminárisan áramló részecskék
ilyenkor lehűlnek, felgyorsulnak éjszaka alakul ki
A Földközelbe kerülő Hold és a Föld határrétegei
nemcsak beszűkülnek, hanem átérhetnek egymásba,
amely növeli az impulzus sűrűséget, de mivel az
összeérő felületen azonos irányú az áramlás, ez
gyorsulást, nyomáscsökkenést és egymás felé közelítő,
megtartó szeretet erőt, vonzalmat eredményez. Ha
azonban túl közel kerül Luna az anyjához, akkor a
határfelületek kereszteződéseinél az irányazonosság
csökken, eltérőbbé válik az életcél, nő az ellentét és az
impulzus sűrűség, amely a köztestér nyomását
megnövelve nagyobb eltávolító erőt eredményez.
Ilyenkor Gaia megszidja a lányát, tarts tisztes távolságot.

A folyamat nagyobb energiaszinten, a csillagok és a Galaxisok szintjén is hasonlóan működik.
Az időnk és a terünk nemcsak mikroszinten, hanem makroszinten is változik. Az időnkben és
a terünkben galaxis szintű párosodás történik, a Galaxisunkon, a Tejúton keresztül áramlik a
nála sokkal kisebb, de férfias eredőjű Nyilas Galaxis, amelynek a már erősen gerjesztett
csillagai hatalmas amplitúdóval ragyogva kiemelkednek a környezetből.
Lásd a Csillagászat c. könyvből bemásolt fénygörbét
A tengelyirányban lévő Nyilas
galaxisban nagyon fényes, erősen
gerjesztett csillagok találhatók.

A képen a 10 magnitúdó
fényességet elérő csillagok
számára alapuló, a galaxis
keresztmetszetben felvett
diagrammot látunk, amely
nemcsak azt mutatja, hogy
a tejútrendszer gerincében
nagyon fényes, gerjesztett
csillagok vannak, hanem
azt is, hogy az éppen ott
tartózkodó Nyilas csillagai
kiemelten gerjesztettek.

Aspektus könyvsorozat 11. könyv

Élet és valóság

295

Az Aspektus 8, Az Élet históriája című könyv 55. oldalán már bemutatásra került az
Internetről másolt ábra, amelyen a Nyilas galaxisból a Tejútba beszűrődő, beáramló csillagok
spirálja mutatja a talán évezredek óta, de legalább évszázadok óta meglévő folyamatot. A
beáramlást akár elfogyasztásnak és kannibalizmusnak is nevezhetnénk, de a két rendszer
egyesülésében csak kevés, és főleg a már túl öreg csillagok egy része válik a túl nagy szexuális
izgalom áldozatává. A tényleges kölcsönhatás információs energiaszinten meg végbe, amely a
csillagméretű ferromonok szétrajzásával illatfelhőbe burkolja a két galaxis násza által érintett
térrészt.

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.
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 ez 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.
. ábra:
A kis sűrűségű anyag buborékok (csillagok) átszivárgása a gravitációs erőteret is kirajzolja. A látható
csóva az átszivárgás következménye, amelykor már az azonos cél felé tartó, ebben együttműködő,
neutrálisabb, férfiasabb és fényes óriáscsillagok kölcsönös gravitációs vonzást (áramlási folyosót)
fenntartó árnyékoló képessége biztosítja a részecskecsóva fennmaradását. Az átáramló csillagok
között a kölcsönös árnyékolás miatt mindig kisebb a térnyomás, mint kereszt irányban.

A galaxisok szaporodásakor a két rendszer csillag méretű részecskéi áthaladnak a közös téren,
amely miatt a csillagok közötti tér jelentősen beszűkül. Mivel a csillagok között az előbbi
ábrákon is lerajzolttal analóg határfelületek, szimmetriafelületek, életspirálok húzódnak, ezért
ezek ilyenkor jelentősen összenyomódnak, torzulnak, komoly alakváltozást szenvednek. Ha
korábban viszonylag kör alakú ekvipotenciális jellegű állóhullámok, neutrális
szimmetriafelületek (arányok) alakultak ki, azok most torzultan megnyúlnak és az összeérő
felületeken az áramló részecskék, szerveződések irányazonosságtól, vagy eltéréstől függően
csökken, vagy növekszik az életnyomás. Ez azt eredményezi, hogy amely csillagok között, a
határfelületeken áramló neutrális részecskék áramlási iránya közel azonos, ott hidegfúziós
állapot, gyorsulás, lendületösszegződés és szerveződési tél, állapot, lehűlés következik be.
Mivel az ilyen gyorsan áramló felületeken életcsatornában az egyértelműen közös irányba
áramló részecskék (a másik irányú árnyékolás miatt védettebb térrész alakul ki) miatt csökken a
keresztező irányú áramlás, és a lokális kaotizmus, a spirálban haladva beszűrődő tömeg áramlási
sebessége gyorsul, amely egyrészt elszigeteli a megosztott galaxis, vagy csillagtér részecskéit
egymástól, de közben körkörösen ellenkező töltéspárokat kialakítva a már neutrális térrész
részecskéit életáramlásra serkenti. Bár a gyorsulás miatt hidegfúzió, lehűlés és vonzalom
alakul ki a két rendszer között, ez rendszerint csak pályamódosulásra elég, amely
kiszámíthatatlanná teszi a csillagok közötti téridő szerkezetét. Teljesen azonos síkban forgás
esetén a vonzalom olyan erőssé válhat, hogy a két rendszer egy nagyobb energiaszintű közös
szerveződésbe, csillagcsaládba, sőt a két rendszer egyesülése esetén galaxis családba, nagyobb
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energiaszintű, nagyobb tömegsűrűségű szerveződésbe épül. A tér hidegfúziós része lehűl,
kikristályosodik, és az addig gáznemű, vagy nagy azonosságú, folyadék jellegű anyag,
törékeny amorf szerkezetbe épül, és e térrészekben depresszió és szerveződési tél állapot
alakul ki. Ha e már nagyon nagy sebességgel áramló hideg részecskék, szerveződések szemből
érkező, hasonló, analóg hidegfúziós szerveződésnek ütköznek, akkor ebből nagy erejű
impulzus, a ridegség miatt nagy porlódás, szerkezeti átalakulás következik be. A nagyobb és
már tehetetlen, de még rideg egységek elporlódnak egymáson, nagyon apró akár nanoméretű
neutrinókra bomolhatnak, a korábbi szervezettség elhal, majd e térrészek összeomlanak. Az
ilyen térrészekben az átalakuló szénből és szerves anyagokból neutron csillagmagok
(gyémántmezők) alakulnak ki, a szerveződés neutrális eredőjűvé válik. A nagyobb
energiaszintű jégkorszak hosszú időre mentesíti e teret és részecskéket a változás
kényszeréből, a melegfúziós részecske szerveződések az eseményben eltávoznak, vagy
átalakulva, hideg energia-sűrű állapotba kerülve a rendszer részévé válnak. A folyamatban a
szerveződési központon (a nagy sűrűségű neutronmezőn) kívül rekedt, részecskék a nagyon
nagy azonosságúvá váló élettér körül keringve annak a kiszolgálójává válnak.

A lineáris időben az egymás közelében elhelyezkedő testvér (rokon) csillagok átlagos sűrűsége 4-5
fényév. Amikor nemlineáris időszakban, a szomszédos galaxisok férfias csillagai beáramolnak a
térségbe, a melegfúziós, már erősen gerjesztett női csillagok is szépé válnak, kisimulnak a ráncaik,
teltebbé válnak, felfúvódnak, a felgyorsuló hidegfúziós térrészek összehúzódnak, sűrűbbé,
kötöttebbé és férfiasan nyalkábbá válnak. Az átlagos sűrűség növekszik, a tér kompreszálódik, és
az elvékonyodó határrétegek, élőrétegekben (erekben) a keringés és a neutrális áramlások
felgyorsulnak. Az áthaladáskor az átlagos csillagsűrűség 2-3 fényévre csökkenhet, amely nem elég
a csillagok ütközéséhez, de elég a térbolyduláshoz és az áramlások alapos megváltozásához,
súlyos környezet változáshoz, és az alszerveződéseik, a kisebb energiaszintű részecskéik,
bolygóik, aszteroidáik szaporodásához. Az Ort övezetek ilyenkor nagyon magas változássűrűségre
kerülnek, nagyon magas lesz az impulzusszám és gyorsul a porlódás és a differenciálódás.

Más történik azonban azon csillagok között, amelyek az egymással érintkező határfelületei
nem azonos irányban áramló részecskéket tartalmaz. Az irány és céleltéréstől függően
hatalmas ellentét és magas impulzus sűrűség alakulhat ki a tér azon részeiben, amelyekben az
egymással szemben, áramló részecske szerveződések vagy azonos síkban, vagy azonos,
esetleg nagyon közeli, beszűkült életcsatornában, határrétegben áramlanak egymás felé. Ha az
áramlási sík majdnem azonos, és a térpozíció (tehát minél nagyobb az azonosság a térben és az
időben, valamint a pályakoordinátákban, csak az irány és céldimenziók ellentétesek) annál
nagyobb a térrész beszűkülése, annál nagyobb áramlási sebesség eltérések alakulnak ki. Mivel
e térrészekben nagyon nagy különbségnövekedés alakul ki, jelentős környezetváltozás várható.
Az egymás mellett ellentétes irányban elhaladó csillagszerveződésekből sok már rugalmatlan
szerveződés nem bírja ki a nagy és szélsőséges változást, elhal és felbomlik, de leginkább a
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szűkületen áthaladó részecskék szaporodnak, akik között valódi impulzusok jönnek létre. Az
impulzusokban megszülető fiatal részecskék óriási serege az energiadús környezetben gyorsan
elszaporodik, néhányan meggazdagodnak, és nagy szerveződésekbe épülnek. E térrészekben
melegfúziós, női jellegű élet szaporodik, de az alszerveződési szinten a forgási eredő, és ezzel
a nem bármilyenné válhat, az mindig egymáshoz képest lesz eltérő. Az új szerveződésekbe
átkerülő részecskék eredője, többsége dönti el, hogy a fiatal új csillagéletek melegfúziós
nőivarú csillaggá, vagy hidegfúziós eredőjű férfiasabb csillaggá váljon. A neutron csillagok a
tisztán, erősen férfias, neutrális, átlátható szerveződések éppen az ellentétei a folyamatban
születő, nem átlátható, új fekete lyukaknak, a nőies, energiára éhesebb, nagy
energiasűrűségűvé fejlődő csillaglét következő állapotainak. A csillagszint felső fokán elhaló
csillagok egy része angyalibb neutroncsillagként születik újjá, míg a másik női ág részecskéi,
melegfúziós fekete lyukba szerveződnek át.
A következő ábrán a csillagközökben beszűkülő, betorzuló határfelületeket, az áramlási
szűkületeket mutatjuk be, amelyeken a tér szereplőinek át kell haladniuk annak érdekében,
hogy elkerüljék a nagyon nagy energiaszintű ütközéseket.
Fekete lyukká, a
társánál sokkal
sűrűbbé váló öreg
szerveződés

Ha a tömegközpont környékén találja el a neutron nyalábbá szűkült
átáramló lehűlve koncentrálódó, irányba rendezett csillaganyag a
szerveződést töltötté téve megosztja és ellenkező neműre forgásba
hozza, amely csillagpár az elhaladása után új összetételű
párkapcsolatba épül. Ha azonban nem a tömegközpontban, hanem a
ráktérítő környékén találja el és osztja meg a melegfúziós, már
határozatlan, (zavarban lévő) leánycsillagot a férfiasan áthatoló
neutroncsillag, akkor a nagy sűrűségű tömegközpont az egyik
részben marad, míg a másik sokkal kisebb sűrűségű neutrálisabb
eredőjű légkörként leválik.

A nagyobb sűrűségű részből fekete lyuk,
új, nagyon magas perdületű, erősen
töltött szerveződési központ, a kisebb
sűrűségűből egy neutrális eredőjű csupa
fiatal részecskéből szerveződő új hold,
vagy csillagmagzat, egy angyali
életbuborék-tér, átmeneti mennyország
alakul ki, amely később lehűl és
összehúzódik, belül üreges, gravitáció
nélküli légies térszerveződéssé válik.

Az ellenkező irányú forgást, és ezzel ellenkező töltést szerző részecskefelhők eltérő neművé és
egymást vonzó párrá válnak, amelyeknek egymás közelében megnő a keringési rendszerében a
nyomás, felgyorsul az áramlás, az élettevékenység megélénkül.
Mivel a megkeveredő térben depressziós, hideg, összehúzódó térrészek, és kompressziós
táguló melegebb térrészek alakulnak ki, amely következményeként ilyenkor súlyos és
kiszámíthatatlan térbolydulások történnek. Amikor a csillagok és a galaxis belső tere
egymáshoz képest jelentősen átrendeződik, nagyon nagy területeken átmeneti időre
kiszámíthatatlanná válik az életáramlás, a tér és az idő változása. Ezt a túl gyors, és
időegységre számítva nagyon sok változást, amely csillag, vagy galaxis szinten is jelentős
környezetváltozást hoz létre, a csak kisebb változási ritmushoz szokott kovalens típusú élet
nem nagyon tudja feldolgozni, ezért ilyenkor ez súlyosan redukálódik, és hidegfúziós neutron
állapotban csak a tér legvédettebb szegleteiben, marad meg a szervezettségbe épült élettudat.
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Az ellentét kialakulási területeken, amelyeken a férfias csillagok a férfias csillagokkal érnek
össze, kakaskodás és melegfúziós állapot, szerveződési nyár és vertex, lendületösszegződés
alakul ki. A korábban férfias eredőjű csillagok, térrészek, a lendületösszegződésben nőies
eredőjű melegfúziós központokká alakulhatnak. Új melegfúziós térközpontok,
lendületsűrűségi céllá váló központok, új melegfúziós leány csillagok (szerveződések)
alakulnak ki, amelyek széttolják és sűrítik a teret maguk körül. Ha ilyenkor nem alakulnának
ki egyidejűleg az elhaló, felbomló depressziós csillagok, akkor a tér nagyon magas nyomásúra
nőve valószínűen felrobbanna. Ha azonban a meleg és a hidegfúziós arány lényegesen nem
változik, csak lokális térátalakulás következik be, az elöregedő, elhaló, összehúzódó, vagy
anyagcserét folytató csillagok átadják a helyüket, a teret és az időt a fiatal új csillagoknak.
A tisztelt olvasók a csillagszintű generációváltás leírását, a pokoli élettér, a fekete lyuk és a
mennyei életbuborék, a mennyország fiatal életszerveződésének a kialakulását olvasták.
A szaporodás azonban egyéb következménnyel is jár, mégpedig a melegfúziós csillagnászban
születő utódok miatt. Fehér törpék, szupernóvák, neutron csillagok és Fekete lyukak alakulnak
ki. A hidegfúziós lendületösszegződésben nagy az esély a túlhűlt neutrális anyagok hideg,
vagy meleg besűrűsödésének a neutroncsillagok és a gyémántközpontok kialakulásának.
Amikor nagyon nagy energiaszintű térátalakulásban a kovalens típusú szerveződésekből
felhalmozódó szén legfejlettebb fokozatai, a grafit és az antracit nagy pontossággal
egyenletes körkörös nyomást kap kialakul a gyémánt kristályrács szerkezet, a neutroncsillag
kristályszerkezete. Ez a férfias, átlátszó, tiszta kristályszerű állapotot, a nagyon nagy
csillaglények ledermedő lelke, amely a szén egy jellegzetes kristályos szerkezetbe épülésével
ionos gyémánt állapotot eredményez. Elképzelhető, hogy csak a nagyobb energiaszintű
melegfúziós szerveződések egyesülésekor alakul ki akkora körkörös, térszimmetrikus nyomás,
amely a szabályos kristályállapot kialakulásához vezet. A nemiség megfordulása valószínű, és
a két nagyon nagy sebességgel egymásnak ütköző neutronmező impulzusában melegfúziós
leány utód is születhet.
A szerző elképzelése szerint, ha a lendület és a tömegsűrűség meghalad egy kritikus értéket, és
esetleg olyan aktív ellenanyag, más nemű anyag is jelen van, akkor a neutronmező a
széntartalmú gyémántcsillag központ is berobban, és ebben az oxidációban egy következő
fokozatsűrűségű fiatal utód keletkezik. Valószínűen ez hozza létre azt a fekete lyuk állapotot,
amikor olyan nagysebességű belső tömörödés és belső keresztáramlás, lendületelterelődés
alakul ki, amely azután már sokáig fennmaradó folyamaton egy hosszabb ideig tartó
életáramlásba szerveződhet. Ha neutroncsillag központ a végeredmény, az sokáig ellenáll a
változás kísértésének, és elutasítva, feldolgozva és visszaverve a gerjesztést új isteni csillag
születik. Ha azonban a térátalakulásban fekete lyuk keletkezik, azaz a változásra éhes
melegfúziós kis ördögök győznek, akkor az életáramlás még gyorsabb, még pokolibb
tempóban folytatódik, és a Yin életminőség átmenetileg teret és időt nyerhet.
A melegfúziós térrészekben a neutroncsillagnál is jobban besűrűsödő, elgázosodó, áramlásban
maradó centrumokból továbbélő, elözvegyült éhes fekete hölgyek alakulnak ki.
Ha a neutrálisabb szerveződések által kiváltott térosztódásokban viszonylag egyenlő tér és
tömegméretre osztódik az elöregedett, már semlegessé és határozatlanná vált életcella (térrész)
szerveződés, akkor a változásból viszonylag egyformán de ellenkező forgásirányba töltött,
eltérő nemű szerveződések alakulnak ki, akiknek a vonzalma egymás iránt megnő. Hasonló a
helyzet, amikor a már ellaposodott, érdektelenné és közömbössé vált házasságban a felek
egymás iránti vonzalma mindig akkor erősödik fel, ha egy neutrális, vagy erősebben töltött,
sármos harmadik szerveződés átvonul a család terében. Ha azonban a neutronkés nem a
megtermékenyítendő mező tömegfelezőjén halad át, hanem elválasztja a már nagyon öreg és
gazdag (addigra már a térben egy saját centrumba elkülönült) központi részt, a környezet
kisebb energiaszintű légies részecskéitől, a már túl magas változássűrűségre kényszerítőket, a
szegényektől, és a dolgozóktól, a kényszerítettektől, a még sok neutrális, légies könnyed részecskét tartalmazó
légtértől, az aurától, akkor elválasztódik az öreg és a már gonosz, a fiatal és még ártatlantól. Míg
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a nagyobb tömegsűrűségbe épült, meggazdagodott központi rész, már egy elvénült fekete lyuk
szerveződésként magára marad, addig a róla leválasztott aura, légtér egy mennyei fiatal
részecskéket, még nem szelektálódott ártatlan angyalokat tartalmazó hatalmas életbuborékba
különül el. A két szerveződés azonban szintén párt képez, a gonosz és már rossz fekete lyuk
párja az ártatlan élettér, a mennyei életbuborék, amelyek között anyagcsere és kommunikáció
marad fenn. E két szerveződés a környezetre nézve neutrális családot képezhet, ha a tér felé
kialakuló hatáseredője a nulla érték körül marad. A csillagászok által megfigyeltek szerint azt
gyaníthatnánk, hogy a nagyon nagy tömegsűrűségű fekete lyuk az angyali térből táplálkozik,
az pedig a fekete lyuktól kapja az energiát, a végterméket. A párost egy szimmetriafelület
választja el egymástól, amelyben azonban dimenzió kapu nyílik és valóban energiacsere alakul
ki. Az angyali életbuborék azonban nem a fekete lyuk száján, hanem a már rossz
emésztőrendszerrel rendelkező fekete lyuk alsó felén, a déli sarkon dudorodik ki, ezért ez nem
beszívja ebből az anyagot, hanem az északi pólusán és a térben beszívott, vegyes és nőies
melegfúziós részecskéket lebontva átalakítva, rendezettebb irányú életáramlásra kényszerítve,
kisebb energiaszinten a déli póluson nagy azonosságú neutrális gáz állapotban kifújja. Ez nem
kiszívja a mennyei életbuborékból az életet, hanem folyamatosan pótolva felfújja, tehát a
térszerveződések elődjének tekinthető mennyei életteret az elöregedett fekete lyukak az
életműködésük végén hozzák létre. A mennyei buborék növekszik, és a környezeti térben lévő
melegfúziós részecskékkel keveredve egy idő után elveszti az ártatlanságát, neutralitását.
Ilyenkor a már töltöttebbé vált térrészek leválnak a mennyországtól, és mivel az
impulzusokban ettek Éva almájából, a szaporodás megkezdése (ez ott törvénytelen) miatt
kiűzetnek a paradicsomból. Amikor egy nagyobb energiaszintű melegfúziós szerveződés
behatol a mennyei élettérbe, analóg kilökődés keletkezik, és ilyenkor egy már nem egészen
ártatlan Ádám buborék leválik a mennyei térből. A szabadabb térbe érve a még erősen
neutrális, férfias eredőjű szerveződés változása csökken, a sűrűsége növekszik valószínűen
lehűl és összehúzódva nagy azonosságú aszteroidába zsugorodik. Ezzel Ádám megkezdi
kalandos útját az Éva típusú szerveződések, a meghódítandó nők felé.
Mi történik a magas energiaszinten magára maradt, melegfúziós nőies fekete lyuk (özvegy)
szerveződéssel. Amíg a mennyei társ le nem válik, addig a fekete lyuk valószínűen életben
marad. Ha azonban a fogyasztható anyag utánpótlása tartósan szünetel, a túl gazdag
szerveződésben megélhetési gondok keletkeznek, mert az arannyal, amely e folyamat egyik
végterméke, nem lehet jóllakni. Mivel hiányoznak a fiatal dolgos részecskék, a gazdag
szerveződésben élő erős és domináns vezetők ellen az ellátatlanná váló alszerveződések
valószínűen fellázadnak, belső osztódás alakul ki. A nagyon nagy sűrűségű, ionos, belső
(neutrálisabb) határokkal életcellákra tagolt rész a határoknál felrepedezik, kisebb részekre
válva végül feldarabolódik, és a légies részecskéktől (az oxigéntől) elzárva elszenesedő, magas
széntartalmú üstökös magokra válik. Mint a férfias neutrális aszteroidák, ezek is kijutnak a
szabad térbe, és az energiában gazdag szén, kátrány stb. szénalapú szerveződés új
életáramlásba kerül. Mivel az erősen elektronhiányos (dolgozó és összehúzódni képes), a
szénre nagyon haragvó, de egyben vonzódó szegény neutrális szerveződések előszeretettel
diffundálódnak, hozzákötődnek az üstökös felületéhez, amely ez miatt a hideg környezetben
poros jéggel burkolózik. Így alakulnak ki a magas szénpor és jégtartalmú, oxidálható
energiában gazdag üstökösök, a későbbi melegfúziós nőszerveződések megtermékenyíthető
petesejtjei. Ha a sejt, többségben melegfúziós eredőjű alszerveződéseket tartalmaz, nőtudatúvá
válva nő szerveződésbe fejlődik és megtermékenyülés esetén fokozatosan melegszik és tágul.
Ha azonban a neutrális férfias részecskék kerülnek többségbe, akkor a fejlődés a férfias
szerveződési lehetőség (eredő) felé indul, és a kicsi részecskék légies energiában dúsabb
férfias életteret építenek. Amikor a tömeg határozatlanná válik, és a melegfúziós részecskék
hatásegyensúlyba kerülnek a hidegfúziós neutrális részecskékkel, akkor az új szerveződés
eredőjét az fogja eldönteni, hogy melegfúziós üstökös, vagy hidegfúziós neutron termékenyíti
meg a neutrálissá váló szerveződést. Az Üstökös esetén a nemiség változhat, és azontúl nőies
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eredő fejlődik ki, ha pedig neutrális aszteroida a megtermékenyítő, akkor az utód neme és
öntudata is férfivá válik.
A folyamat azonban csillag és bolygószinten is analóg rend szerint történik, és a
megtermékenyítéssel keletkező utód nemét a megtermékenyítő anyag (üstökös, vagy az
aszteroida) neme határozza meg. Valószínű, hogy az egyik, az üstökösök, mivel a forgáshoz
viszonyítva ellenkező irányból keletről érkeznek, nagyobb energiaszintű eseményt keltve
melegfúziós nőivarú utódot hoznak létre. Ekkor már a fogantatáskor jobban elporlódik, és
erősebben felfúvódik a tér, míg a valószínűen a forgásiránnyal megegyező irányban keringő
aszteroidák érkezése esetén, hidegfúziós jellegű, kisebb különbséget keltő férfias esemény és
fiú utód keletkezik.
Az evolúció általunk megismert legmagasabb szintjén lehetséges történések, eredők leírását
olvasták.

Az eltérően fejlett szerveződéseket elválasztó határfelületek, az időhatárok
átlépésének a következményei
Amikor átlépjük egy nemzet, egy ország szerveződés határát, tudomásul vesszük, hogy a
másik országban másféle eltérő életszabályok is működnek, amelyhez az oda látogató
idegeneknek alkalmazkodniuk szükséges. Tudomásul vesszük, hogy eltérő nyelven beszélnek,
némileg eltérően gondolkodnak, másféle aspektusból látják a valóságot. A nyelvek apró
fordulatai mást jelentenek, a hangsúlyok megváltoznak, és ami az egyik országban még szabad
és kívánatos, az egy másféle környezetben éppen a tiltott gyümölcs aratása. Az egyik
országban tenyésztik és vágják a disznókat, a szarvasmarhát, az emberrel nagy azonosságú
életet megeszik, máshol pedig a tisztátalan állat fogyasztását tiltják, a szent tehenek, az
istenrészecskék legtisztább élőrétegi táplálékon élő szerveződései pedig érintethetetlenek.
Az erkölcsök szokások és a szokásjogok is eltérők, az életszabályok pedig a helyben élők
érdekeire szakosodtak, amelyek nem szükségszerűen azonosak, mint másutt. Ha az azonos
élőrétegeken belül is ilyen eltérőek lehetnek a változás szabályai, az életet védő, annak
minőségét javítani igyekvő törvény, akkor a külső vagy a belsőbb élőrétegekben lényegesen
eltérőbb szabályok is érvényesülhetnek. Ha valami nagy sebességgel távolodik tőlünk, azt a
Doppler effektus alapján vörös eltolódással látjuk, de azok, akik felé ugyanez a dolog
közeledik, a kék felé eltolódva látják. Bár mindkét aspektus helyes, de eltérő tapasztalatra
vezet. A tőlünk távolodó csillagok, galaxisok alapján azt a tapasztalatot állapították meg a csak
távolodásban gondolkodni képes tudósok, hogy a világegyetem tágul, és minden távolodik
mindentől. A radiáns térrészekből valóban ez látszik, de a vertexekben, a tér sűrűsödési
központjaiban (ból) éppen az ellenkező folyamat figyelhető meg. Az ilyen vertexekben élő
megfigyelők azt észlelik, hogy minden közeledik feléjük, hogy a tér összeomlása, a világ vége
közeledik. Ha a télben szerveződünk, a meleget szerető töltöttebb részecskék távolodnak
tőlünk, de a hideget szerető könnyedebb, légies neutrális közelednek, besűrűsödnek. Nyáron
éppen fordítva történik. A hideget szerető neutrális részecskék ilyenkor eltávoznak a számukra
túl meleg, a nekik életre átmenetileg alkalmatlanná váló térrészekből, helyükre a meleget
jobban viselő, erősebben töltött, nagyobb sűrűségű látogatók költöznek.
Meg kell jegyezni, hogy amely térrész a mikrorészecskék aspektusából ritkul, és távolodik
egymástól, az egy más tömegű részecskék, szerveződésekben egyidejűleg sűrűsödhet, azaz
átalakulhat az átlagos tömegszám. Nem szükségszerű, hogy a részleteket és a különbséget
felismerni, meglátni nem képes felületes megfigyelőknek egyformának látott nagy azonosságú
részecskék fénysebességgel csillagnyi és galaxisnyi térrészeket szeljenek át, ha a tér és a
környezet megváltozik. Elég, ha a lokális tér szereplői az adott életcella, a potenciális

Aspektus könyvsorozat 11. könyv

Élet és valóság

301

élettérben nagyobb sűrűségű szerveződésekbe, vagy egyenletesebben elhelyezkedő, elosztott
alapállapotba épüljenek, és akkor analóg úgy viselkednek, mind egy térhatású televízió plazma
képcsövének a szereplői. Ha növekszik a centrális sűrűség és a töltöttség, magasabb
energiafokozatra kapcsolnak, akkor a lokális terület változása gyorsabbá, életszerűbbé válik,
míg ha egyenletesen alapellátást kap minden kicsi tércella, térrész, akkor a képernyő sötétté,
vagy viszonylag homogénné válik.
Az élet körei nem szükségszerűen lineárisak. Amíg a lineáris szakaszokon nagyobb lendülettel
halad az élet, a változás is állandónak és kiegyenlítettnek látszik, ha azonban a belülről indult
töltött részecske a pályája a szabadabb térbe kiáramlás során a radiáns és a szülőtől
eltávolodás vége felé közeledik, a lendület csökken, és az események kezdenek besűrűsödni.
A kifelé ható lendület elfogyásakor egyre több ellenkező irány eredőjű ellenhatás éri, amelytől
kifárad, a lendülete elfogy, a szerveződés radiális irányba elbizonytalanodik, de a rá ható
változás időben besűrűsödik. A határozatlanná váló, a szimmetriafelületre kerülő
szerveződések nemcsak elbizonytalanodnak, hanem ebben az állapotban eredménytelenné
válnak, a kívülről befelé igyekvők és a belülről kifelé igyekvőknek is útban vannak, nekik
adódnak át a megfáradt lendületek, az egymáson elmozduló nagyobb rendszerek
malomkerekei, ellenhatásai közé kerülnek. A tér ilyen súrlódó életfelületeire jutó, már sehová
sem tartozó szerveződések, szabadokká és áldozatokká, felbontódó szerveződésekké válnak.
Ha nem tudnak elmozdulni a határozatlanságból, az élet legveszélyesebb állapotából, akkor a
sorsuk megpecsételődik, felőrlődnek és kisebb részecskékre válva a korábban sikeres
organizáció egyre nagyobb időzavarba kerül, kaotizálódik, és mint az idő sodrásának ellenállni
képes organizált szerveződés elhal, felbomlik. Ha azonban nagyobb kinetikai lendületű
neutrális jellegű szerveződéssel, vagy nagyobb perdületű, erősebben töltött szerveződéssel új
párkapcsolatra lép és meg tudja szerezni a szökési, lendületi (sebességet), vagy kellő
töltéstöbbletet, hatástöbbletet kap, hogy kimozduljon a semleges állapotából, és valamelyik
irányba elköteleződik, akkor attól kezdve az életáramlása átkerülhet a holtponton, új
aktivitásba, erősebb életváltozásba kezd.
Ha a szabadabb tér felől érkező hontalanná váló, kicsi tömegű, de nagy lendületű férfiasabb
részecskével köt párkapcsolatot, akkor ahhoz képest nővé fejlődik, de a kettőjük együttes
eredője a férfiasabb lendület felé tolódik el, és az új pár a nagyobb egyedsűrűségű központi
rétegek felé veszi a fejlődés új irányát. Ha azonban centrálisabb életterületen kifejlődő, már
sokkal több impulzus eseményt átélt, tapasztalt, erősebben töltött, magas spinnel rendelkező
női jellegű szerveződéssel hozza össze a sors, akkor az új társhoz képest férfiasabb, de
határozatlanabb, tutyi-mutyi szerveződés, maga is töltöttebbé válik, és az együttes, az új pár
eredője kifelé haladóvá és a közös origóhoz, szimmetriaponthoz képest női eredőjűvé fejlődik.
Ezek az eredők azonban csak a korábbi állapotukhoz képest változnak meg, amelyet a belső
tulajdonságok, az önismeret kifejlődése az életteret építve a külső jegyekben is kidomborít. A
környezetnél töltöttebb, kifelé haladó szerveződés eredője végül mindig az új kapcsolatban, a
nagyobb energiaszintű közös rendszerben dől el, amelyben a hozzá csatlakozó, vele párba és
közös tömegbe épülő, a neutrálisabb átlaghoz képest balra, vagy jobbra forgóvá válhat, azaz
vagy nővé, vagy férfivá fejlődhet. Természetesen kialakulhatnak erősen nőies nők, akik sok
tulajdonságukban nőként válnak meghatározóvá, nagyon nőiessé, de éppen így kifejlődhetnek
erősen férfias szerveződések, akikben ha tudatosul a környezethez viszonyítható belső
állapotuk, a másságuk kidomborítása felé fejlődnek. Ez mellett kifejlődnek kevésbé férfias
férfiak, és kevésbé nőies nők, akikben magasabb a szimmetria, kisebb a belső spin, magasabb
a neutrális részecskék aránya, de a későbbi határozatlanság utáni új párválasztásban a
környezeten kívül az új társ magas nemi azonossága, vagy erős eltérése határozza meg a
későbbi egymáshoz, és a környezethez viszonyítva nem szükségszerűen a látszattal azonos
érzetű nemi állapotokat.
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A határozatlanság elvesztése rendszerint (de nem szükségszerűen) új életáramlást, új eltérő
célt eredményez. A határozatlanság bomlással jár, de ha a szerveződés, a közös lelkének a
teljes felbomlása előtt új szövetségesre, új társra talál, amelytől lendületre, vagy nagyobb
töltésre kerül, akkor az élet delét, a határozatlanság vertexét elhagyva, a kinetikai eredőjében
növekvő, vagy egyre gyorsuló, vagy egyre nagyobb tömegbe épülő, egyre határozottabban egy
új életcél felé áramló szerveződéssé válik. Ha az élőrétegből a szökési sebességet megszerezve
kifelé áramlik a fuzionáló részecskékből, a párból új családdá váló szerveződés, akkor
akaratlanul is a belső töltöttséget szállító, a külsőbb térbe továbbító, annak a neutrális eredőjét a
nagyobb töltés felé eltoló (tehát az új közegre nézve nem neutrális) egységgé válik. Ha
azonban befelé halad tovább, akkor szintén akaratlanul a lendületesebb és férfiasabb genetikai
információt szállítja a centrális rétegek felé. Tehát bármelyik radiális irányba eltolódó eredőjű
szerveződés afelé hat, hogy csökkentse a célállomás átlaghoz viszonyított eltérését, hogy
közelítse az átlag felé a szélsőségeket. A melegebb és nagyobb változássűrűségű centrálisabb
rétegek felé csak radiális irányba nagyobb lendülettel rendelkező neutrálisabb szerveződések
áramolhatnak, csökkentve a fejlettebb rétegek töltöttségét, hőmérsékletét, feszültségét, míg a
hidegfúziósabb eredőjű, túl neutrális külső rétegek felé csak a melegfúziós eredőre jutó, a
külső tér hidegét, energia szegénységét csökkentő, a változás sűrűségét és a feszültséget
megfelelően növelő eredőjű szerveződések áramolhatnak. Ez a rend azonban csak az élet
lineáris idején működik. A nemlineáris térátalakulásokban a megszokott rendszer felborul,
megfordul, és a hidegebb, energiában fejletlenebb téren át erősen töltött szerveződések is
érkezhetnek, amelyek nem csökkentik, hanem növelik az amúgy is magas változás sűrűséget,
az eltartandók, a fogyasztók létszámát, arányát. A nagy térátalakulásokkor, a csillagok
szupernóvává válásakor azonban olyan nagyon fejlett, magas áthatolóképességű, neutrális
lélek részecskék is nagy tömegben szabaddá válhatnak, amelyek át tudnak hatolni a náluk
kevésbé fejlett, de az adott környezetben a legfejlettebb melegfúziós térrészeken is, és belülről
támadva nem a melegfúziós kifelé áramlást fékezik, hanem az ilyen tereket szimmetriába
hozni igyekvő, befelé haladó analóg részecskék áramlását, lendületét és érvényesülését
gátolják. Most ilyen időket élőnk, amikor a bontáshoz értő épít, és az építésben kiváló munka
nélkül van, vagy bont, a tanár ügynökké, az orvos gyógyszerkalmárrá válik, és a rend a feje
tetejére fordul.
Amikor az élet határozatlansága és a kifelé ható lendület elmúlik, a szökési sebességet el nem
ért szerveződések nagyobb azonosságú neutrálisabb részecskékkel és indulattal feltöltődve
határozottan valamelyik nagyobb változássűrűségű centrális réteg felé áramlásba kezdenek.
Azt is mondhatnánk, hogy az történik velük, mint a feldobott kővel, mint az ég felé kilőtt
puskagolyóval. Egy ideig még távolodnak a magasabb változássűrűségű térrészektől, de már
nem bírnak akkora lendülettel, hogy elhagyják a befelé jövő energiájuk nagy részét már
elvevő, megemésztő bolygó szerveződés fogságba taszító élőrétegét. Amikor elfogy a kifelé
ható lendületük, és szimmetriába kerülnek a befelé haladó, őket a szabad eltávolodásban már
gátló részecskékkel, a radiális irányú lendület elveszésével határozatlanság, majd valamelyik
lamináris irányba elterelődés következik be, és mielőtt visszahullna az életét és a tudatát is
alaposan megváltoztató anyaföldre, mielőtt végleg a részévé válna, még egy befelé kanyarodó
lendületet vesz, azaz egyre gyorsulva hull a nagyobb sűrűségű anyagok közeghatára felé. Ez a
fordulópont a szubjektív és idealista életszakasz utolsó része, amelynek a végén az
álmodozások kora is elmúlik, és a szilárdabb rétegek felé visszahulló, áramló szerveződés
eredője nemsokára realistává, és az új élethelyzetet megértővé, és elfogadóvá válik. A
szerveződés megismeri az életáramlás véges lehetőségeit, ekkor hívőbbé válik, és a felerősödő
külső hatástöbbletnek engedve, a szimmetriahiányának a megszüntetése, mérséklése felé veszi
az irányt. Az ilyen szerveződések elpártolnak a szülőhelytől, és a külső aspektusból már
kaotikusnak látott anyaföldtől, és a környezetben uralkodó, rájuk ilyenkor erősebben ható
hidegfúziós férfias Isten szolgálatába szegődve a centrális rétegekben kialakult, felismert
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káoszt és túl nagy meleget, a feszültséget kezdik csökkenteni, hideg, de már centrális irányba
rendezett áramlásukkal a feszültséget mérséklő energiát szállítanak a mezőközpontok
kaotikusabb rétegeinek az irányába. A határozatlansági szimmetriafelületeket elhagyva már a
mezők belseje felé egyre zavartalanabbul, a környezettel (a környezetet képező analóg részecskékkel)
együtt áramló szerveződésekhez egyre többen csatlakoznak az azonos irányba, azonos cél felé
áramlókhoz, amelytől a tömegében növekvő együttáramlók (a szerveződés) kinetikai energiája
fokozódik, koncentrálódik. A nagyobb sűrűségű élőrétegek határfelülete felé közeledve egyre
nő a szerveződésre ható radiális irányú lendület különbség, (nagyobb sűrűségű centrális mezőbe
szerveződött tömeg árnyékoló képességének a növekedése miatt csökken a kifelé ható ellenerő), csökken a
keresztirányú lamináris áramlás és ettől is akadálytalanabbá válva az áramlás nő a gyorsulás.
Az élet e szakasza arról szól, hogy az életkör e végén a közös tömeg nemcsak gyorsul a
legközelebbi nagy árnyékoló képességű, ezért rá egyre nagyobb gravitációs erőt kifejteni
képes mező központja felé, hanem a gyorsulás miatt eltávolodik az utána indulóktól, a még
határozatlanoktól, de tőle is távolodnak a nála előbb befelé indulók, a már jobban
felgyorsultak. Ez elszigetelődéshez, átmeneti magányossághoz vezet. Míg az élet lineáris
szakaszában az együttfejlődés, a megfelelő relatív távolság, a fejlettségi különbség viszonylag
állandó, addig a holtpontokhoz közeledve a később indulók utolérik, és nyomást gyakorolnak
a korábban indulókra, a határfelületek és a nagyobb kereszteződések előtt torlódás és nagyobb
sűrűségbe épülés következik be. Ha már elmúlik a határozatlanság, az átmeneti rövid
szimmetria, a szerveződés a megmaradt részecskéivel visszafelé, a centrális réteg felé áramlik,
és a saját, vagy a közben beépült, külső rétegekből érkezett neutrálisabb jövevényeknek már
idegen mezőréteg belső rétegeihez közeledve, egyre nagyobb különbség, a hiányos egyenlőség
hatása alá kerül. Az azonos irányba áramló, de tőle előresietve vagy lemaradva eltávolodó, de
azonos irányba áramló szerveződésekkel együtt radiális irányba gyorsulni fog, és az azonos
irányú radiális eredőjű rendezettség ( mint egy nagyon gyors soksávos autópálya),
megakadályozza az áramlás irányát lerontó keresztirányú haladásokat. Az élet ilyenkor a
korábbi szervezett állapot végéhez vezető soksávos autópályájára, két egymással szembeni
irányba, de egymástól elválasztott füzérpályákon, sávokban áramló részecskéket tartalmazó
füzérkötegébe kerül, amelyeket már nem fékezi semmi a folyamatos gyorsulást. Ez az
életszakasz – a mezőny széthúzódása miatt - már nem ad hidegfúziós egyesülési lehetőséget az
azonos irányba áramlókkal, az élet ebben a szakaszában elég magányosnak ítéltetik, de ha egy
torlódáshoz egy vertexhez, egy forrongó tömeghez közeledik akkor a pozitív sebesség
különbségek negatív sebesség különbségekké válhatnak. Ekkor az elől megtorpanókat ismét
utolérik a később indulók, és ismét részben hidegfúziós lendületátadás, lendületösszegződés,
majd nyomásnövekedés alakul ki. Az elő járó, a veszélyes helyzetet azonnal felismerő
megtorpanók, már hiába észlelik, hogy a megkezdett irányba nem szabad tovább menni, tolja
őket az utánuk áradó, a veszélyt még kellően nem érző tömeg. Mikét az autópályán a kialakult
karambol miatt a még idejében lefékező autókat is betolják a tömeges ütközésbe a hátrább
nagyobb lendülettel jövő, a helyzetet csak később észlelők, hasonlóan tolja be a tömeg a
füzérpálya kereszteződésében, az életút megválasztásában ismét megtorpanó elöl haladó lélek
részecskéket az utánuk nagy tehetetlenséggel már megállíthatatlanul áradó tömeg. Míg a
széleken lavírozó egyeseknek még sikerül balra, vagy jobbra elkanyarodni, a balesetet és a
végzetes impulzusokat elkerülni, a középen és elől haladók már nem tudnak kitérni a hirtelen
szemből jövők analóg áradata elől. Ha az autók viszonylag lassú sebességére gondolunk, és
megismerjük a kinetikai tömeg sebességtől és a tömegértéktől, a részvevők számától és
reakcióidejétől is függő tehetetlenségét, akkor képzeljük el a közel fénysebességgel haladó, de
nagyon kicsi egységnyi tömegű részecskék impulzusba kerülésének az esélyét. Ha az addig
vakon is vezető, megbízható füzérpályák elromlanak, és a törvény szerinti egyirányú áramlást
megzavarják a velük szemben áramló, ilyen irányú életáramláshoz szokott részecskék, akkor
olyan kaotikus állapot alakul ki, mint a balra tarts, és a jobbra tarts angol autószokások
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egybeérésekor, vagy a közismerten kaotikus Török közlekedés irányítatlanságában. A nagyobb
azonosságú arabok azonban nem karamboloznak, mert érzik egymást és a jó irányt, de a
hiszékeny részecskék a relatív kis tömegük ellenére is olyan nagy sebességgel áramlanak,
hogy nem tudnak az élet legfontosabb kereszteződése előtt megállni, kikerülhetetlen
összetűzésbe, végzetes impulzusba, az életet elbíráló, átalakító lélek tűzébe kerülnek. Ha
szerencséjük van, és nem áramlik velük szemben éppen azonos ritmusban, de ellenkező
irányba, feléjük áramló analóg szerveződések, részecskék, (azaz a maguk egyediségében
páratlanok), akkor túlélhetik az élet e fordulóját és a lélek tűzétől, a mennyek kapujától
távolodva folytathatják az életköreiket, a már a mezőből ismét kifelé ható életáramlást. A nagy
centrális tolongásból azonban kevesen tudnak impulzusba, kölcsönhatásokba kerülés nélkül
eltávozni, ezért akik a mennyek kapujához érkezve a torlódásokba kerülnek, rendszerint
nagyon feltöltődnek, nagyobb frekvenciára kapcsolnak, magasabbá válik a spinjük, nő az
élettapasztalatuk, de kifelé haladva ezt részben átadhatják a még befelé haladóknak.
Azok, akik nem tudják kikerülni, a velük szemben áramló konkurens szerveződéseket, vagy
elporladnak és a lélek tüzét, fényét növelve sokkal kisebb, lélekszintű részecskékre felbomolva
fényként, vagy a kialakuló szimmetriatengelyekben a fény sebességével hagyják el e pokoli
életteret. E részecskéknek, ha sikeresen csatlakoznak az azonos irányba eltávozó analóg
ritmusú, energiaszintű részecskékkel akár párkeltési élményük is lehet. Valószínűbb azonban,
hogy sokkal neutrálisabbá, de egyben sokkal töltöttebbé, tapasztaltabbá válnak, és a kicsi
tömeg miatt lecsökkenő tehetetlenség felhasználásával, (mivel befelé áramló, a kifelé áradásukat
fékező analóg (energiaszintű) részecskék e katlanban már nincsenek, hatalmas sebességre gyorsulva
elhagyhatják az élettér számukra születési helynek tekinthető központját, egy sokkal magasabb
energiaszintű szerveződés belső emésztő rendszerét, poklát.
A befelé haladó, már a nagy egybecementálódott, összefonódott tömeg miatt korszerűtlen
döntésmechanizmusú, a haladási irányán és a megoldási elképzelésén már változtatni nem
képes régi szerveződés elhal, felbomlik, de az áramlást túlélő, a múltabb állapotba és egyúttal
egy új jövőbe visszakerülő részecskéknek ez megváltás a már rossz szerveződésből, egy
újjászületési hely. Az élet e fordulópontjai tehát megváltoztatják a korszerűtlen szerkezeteket,
de nem (vagy nem nagyon) változtatják meg az életképes még kellő életrugalmasságú a maguk
nemében páratlan, konkurencia nélküli egyedi szerveződéseket, amelyek kifelé haladva,
túlélőként folytathatják a megkezdett életáramlást. E részecskék közös szerveződésének új év,
új életciklus kezdődik, amelyek a szerveződési nyár vertexéből ismét a tél és a külső
szabadabb életáramlású térrészek, a környezethez közelebb lévő határfelületek felé fejlődnek.
Az élet kapuján, átment szerveződés tapasztaltabbá és töltöttebbé válva ettől kezdve ismét
kifelé áramlik a nagy mező külső határfelületei felé, de a belsejében az összetétel és ettől a
belső tulajdonságok eredője is megváltozik, kifelé haladva már megnyugszik, a tér körülötte
megritkul, és egyre szabadabb kisebb ellenállású, kevésbé fejlett élőrétegek, a környezet felé
áramlik. A tulajdonságában és a képességeiben is átalakuló szerveződés a befelé haladó, és a
lamináris életáramlásban keringő szerveződésekhez viszonyítva fejlettebbé, jobb
problémamegoldóvá, időzavarba nehezebben hozhatóvá válik, azaz a túlélőképessége, a
szervezőképessége, a megértése a tapasztalásokkal javul. Az ilyen szerveződés sármosabbá,
kifejezetten vonzóbbá válik, akikre (ha férfi neműként áramlik tovább) buknak a nők, míg a
női eredőjűvé válók a férfiak figyelmét felkeltő, csábító többnyire már sötét hajú, sötétebb
kreol bőrű szépséges vonzó nővé fejlődik. Az élet e fordulójából kifelé áramló szerveződések
azonban ettől kezdve másképpen látják a környezetet, megváltoznak az életszemléleti
aspektusaik. E kortól kezdve már nem befelé haladó a hideget szállító, a mezők belső részébe
neutronokat közvetítő szerveződések, hanem megértve a mindenható isten jóságát, céljait és
módszereit, attól kezdve a belső feszültséget és hőt, a túl nagy töltöttséget elvezető, a
különbséget csökkentő, az életet konszolidáló célt, (hatást) keltenek. A kintről befelé és a
bentről kifelé áramló szerveződések, részecskék a tavaszi napéjegyenlőség, a szimmetria
felület eléréséig, kialakulásáig az élet segítői, de a szimmetriafelületen átlendülve az energiát
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leadóvá, a szemben áramlókat fékező fogyasztóvá válnak. A szimmetriafelület felé áramolva
még csökkentik a különbséget, de a szimmetrián a tehetetlenségtől átkerülve a különbséget
növelőkké, az élet jóságát, egészségét átmenetileg rontókká válnak. Ha azonban e rontók, a
szemben áramlók energiáját lendületét fogyasztók nem áramolnának ki vagy befelé a
szimmetria felülettől, akkor a változás vagy túlgyorsulna, fékezésük nélkül túl nagy lendületek
és végzetes impulzusok, életáradások alakulnának ki, az életbe szerveződési lehetőség az átlag
redukálódna, és a szélsőségek megerősödésével az átlagos élet nagyon jó és nagyon rossz
időszakokra elkülönülne. Már így is túl nagy az eltérés.
A Bolygóknak, a csillagoknak és egyéb szerveződéseknek is mindig van egy átlagos sűrűségű
lineáris élőrétegük, a napéjegyenlőségi időszakok, a szimmetria időszakaszai és felületei, de
ezt belülről és kívülről is nagyon eltérő (nagy) sűrűségű, vagy nagyon eltérő magas
változássűrűségű, a nyári és a téli napfordulókat eredményező nehezen áthatolható
potenciálgátak, az ellenséges erőkkel szimmetriában lévő határfelületek zárják le.
A Föld legnagyobb különbséggel rendelkező élőrétegének a határa, a bioszféra alsó határával
megegyezik. Míg a felsőbb határok sűrűségi differenciája csak átlagosan néhányszoros, (lásd a
sűrűségi sorrendbe helyezett elemek) addig a légrétegekként ismert, relatív kis sűrűségű, 1
atm.-nál kisebb közeghatár alsó részét valószínűen e réteg két alsó és felső rétegeinek az átlagos
sűrűségét eredményező víz és ennél is sokkal nagyobb sűrűségű kőzetek, negyedik – ötödik
periódusú lassabban változó anyagok határolják.
A szerző szeretné bemutatni, hogy ha egy nagyobb életcellában együttváltozó részecske
közösség, egy szerveződés átkerül a potenciálon egy másik gyorsabban változó térrészbe,
akkor a cellákat egymástól elválasztó, a töltésében neutrális, de a lendületében
szimmetriahiányos rácsfelületen áthaladás, mint egy szűrő kiszűri a másik cella nagyobb
feszültségében már működni nem képes, túl nagy tehetetlenségű, vagy és túl nagy töltésű
(szélsőséges) részecskéket. Ha a határfelületeket olyan árnyékoló, a túl nagy töltést és a
feszültséget elvezető, lekötő Faradi féle fémhálónak tekintjük, akkor az ilyen analóg de
gyorsan áramló határfelületeken, azok részbeni nyitottsága ellenére sem kerülnek át tömegesen
a túlgerjesztett ionok. A töltésében szélsőséges, és a keresztirányban áramlókkal nem azonos
ritmusú, e réseken ezért átáramlani nem képes szerveződések a saját celláikba, a közös
szerveződésbe, közös életbe záródnak, amelyből csak nagyon nagy töltés, vagy nagyobb
lendület, kinetikai erő, vagy azonos ritmusra hangolódással tudnak áthatolni. Ha a rácsfelületet
alkotó részecskék ritmusával megegyező ritmusra tudnak hangolódni, (amelyhez a túl nagy
együttváltozó tömegnek fel kell oszlani,) és a keresztirányba áramló (határőr) részecskék
ritmusát felvéve azok hézagai között már átjuthat a másik életcellába. Ha az egymáshoz
képesti ritmus eltolódás, az áramlási sebesség különbség lecsökken, akkor együttváltozó,
együttáramló élethelyzet alakul ki, amelyben az arányok ez idő alatt nem nagyon változnak.
Ez lehetővé teszi a határfelületeket védők nagyobb felbontóképességgel megfigyelését, a
szokásaik megismerését, és a lazuló ellenőrzés kihasználását. Az életcellákból egy másik
életcellába (szerveződésbe) átáramló kisebb alszerveződések tehát felbomlanak, szétszóródnak
és kisebb csoportokban, vagy egyedekként jutnak át. A régi ismerősök, a rokonok, a
családtagok ilyenkor elszakadnak egymástól, idegenek közé és az idegenek között eltérő
szokásokat átvívő kisebbségbe kerülnek mindaddig, amíg a nagyobb azonosságú rokonaik,
földijeik nem kerülnek át, nem találnak ismét egymásra. Az átjutó szerveződések tehát
kisebbségbe kerülnek, és mivel az új élettér szabályait nem-nagyon ismerik,
tájékozatlanabbakká és kihasználhatóbbakká válnak. Az ilyen átkerülők sokszor megsértik az
új élettér szerveződési szokásait, a kialakult rendet, mert egy ideig az új környezetben is a
régebben megismert eredeti szokásaik szerint élnek, cselekszenek. E részecskék az új
élettérben is felkeresik egymást, és a velük kellő azonosságú jövevényekkel közös
szerveződésekbe épülve az élettérben kialakult átlagos szerveződésektől eltérő, nagyobb
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azonosságú szerveződéseket hoznak létre, amelyeket cigányokként, négerekként, és a nagyobb
azonosságú közösségekben gyorsabban szaporodó kisebbségekként ismerünk. Az egyenlítő
mentén a külsőbb élőrétegekbe kijutó, kiszóró, de a bioszférán élő emberként még
tapasztalatlan részecskék gyorsabban szerveződnek, szaporodnak, kevés élőrétegi ismerettel,
de nagyobb érzékiséggel, együttérzéssel rendelkező, a bioszférán tudatlanabb, ösztönös
élőlényekbe szerveződnek. Az új élőrétegben a külső, nagyobb azonosságú külső
határrétegekből jövők a déli és az északi sarkon landolnak, és átlendülve a szimmetriafelületen
itt nyelődnek el, fékeződnek le és épülnek krillekbe, halakba és a bioszféra szimmetriafelülete
alatt lévő vízi élőlényekbe, gyökerekbe. A pólusok környékén beérkezők irányban és célokban
rendezettebbek, majdnem átlátszóak, világos bőrűek, esetleg a bőrfelület töltöttebb részén
szeplősebbek, szexuálisan kevésbé fűtöttek, hidegebbek, frigidebbek, nyugodtabbak.
Többnyire szőkék, egyenesebb, vagy erős szöghajúak, valószínűen kék szeműek, Skandináv
jellegű germanoid, esetleg szász, szláv típusú emberek.
Az itt nagyon nagy tömegben élőlényekbe, áttetszőbb, világos szőrű, fehér, vagy sápadt,
átlátszóbb bőrű szerveződésekbe épülők szeretik a természetet, a napfényt, jól viselik a
hideget, de többnyire még mindig kívülről látják az életet. Felületes megfigyelők, állandóan
rohannak, türelmetlenek, magas eseménysűrűségű környezetben szűken állnak az idővel,
hiszen a korábbi külsőbb élőrétegükben lassabb ritmushoz, hidegebb környezethez szoktak. E
részecskék és a jellemzően ilyen eredőjű szerveződések még tudják hogy honnan jöttek, de
még nem ismerik, hogy hová tartanak, és a csupa jóindulattal segített út egyre gyorsabban
változó pokolba vezet.
A Föld, Gaia belső mikrokozmoszából érkező, a nagyobb töltöttségük miatt gyorsabban
nagyobb sűrűségbe és párkapcsolatba, anyagi tömegbe épülők azonban de az egyenlítő
környékén szóródnak szét (ki), és gyorsan burjánzó meleg égövi növényekbe, nagyobb
azonosságú, de nemileg töltöttebb egyenlítő környéki élőlényekbe épülnek. E szerveződések
általában barnábbak, sötét hajúak, barna vagy fekete csillogó szeműek, a hajuk göndör jelezve
a magasabb töltöttséget. A meleg égövben a bioszférába átkerülő, és közös szerveződésekbe
épülők általában sötét szőrűek, feketék, igénylik és nagyon jól viselik a korábban megszokott
meleget, a nagyobb változatosságot, az élénkebb életet, de kerülik a fényt és a túl sok neutrális
részecskét. Az ilyen szerveződések sok ösztönös tulajdonsággal rendelkeznek, szexuálisabban
fűtöttebbek, érzékibbek, de a korábbi meleg élettérben sokszor kisül a memóriájuk, könnyen
elfelejtik hogy honnan indultak, hogy eredetileg ők is a külső térből indultak, csak már
megjárták a melegebb rétegeket, de mint nem elég fejlettek onnan már kitoloncoltattak.
A pólusokon beáramlók és a trópusokon kiáramlók a mérsékelt övezetek felé áramolva
egymással is keverednek, átlagosabb, és nagyobb eredő szimmetriába szerveződő közös
rendszerekbe, egyre fejlettebb élőlényekbe épülnek, vegyülnek. A legnagyobb keveredést, és
ezzel a legnagyobb változássűrűséget az összeérő határfelületek mentén, a bak és a ráktérítő
környékén, a mérséklet övezetekben érik el a bioszférán, amely nagyobb átlagos fejlettséget
eredményez. Azok az állatok, emberek, mikrokozmoszok, akikben nagyon eltérő fejlettségűek
keverednek, foltosakká válhatnak, világos és sötét foltokkal tarkítva, átlátszóbb vékony és
vastag szőrrel borított határfelületeik, bőrfelületeik lehetnek.
A határfelületek átlépése olyan, mint az azonosság vizsgálat, Aki nem alkalmas, hogy a
fejlettebb életterületre, életszférába bejusson, azt a határon a gyorsan keresztirányban áramló a
tudatban fejlett neutronok, neutrínók vagy a nagyon jó érzékkel rendelkező belső rétegi
határőrök kiszűrik, kiemelik és visszafordítják, esetleg hatástalanítják, elveszik a töltését. Ha
nem elég fejlett egy szerveződés, hogy a nála fejlettebbek élőrétegébe, szerveződésébe
kasztjába bejusson, akkor a korábbi életszférában rétegben kell tovább élnie, tovább járnia az
életköreit, és az élet korábban már megjárt, de nem elég jól megfigyelt, megtapasztalt és még
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nem megértett osztályait megismételheti, hogy amit nem tanult meg idejében, azt
bepótolhassa. Az osztályismétléskor a tudat már gyorsabban fejlődik, hiszen nem kell
mindent, a már megtanultakat és a jól elsajátítottakat is újra megtanulni, hanem csak a nem
megfelelően elsajátított, és a közben elfelejtett élettudást kell csak bepótolni. Az emlékeket
őrző, de a szerveződésből eltávozva elszállító részecskék tudati hiányokat hagynak,
amelyeknek vissza kell épülniük, vagy hasonló analóg tudást, ismerettel (szaktudással,
speciális információval) rendelkező analóg részecskéket kell begyűjteniük, hogy a közös
tapasztalatokat közös tudattá kiegészíthessék. Csak akkor kerülhet tovább egy szerveződés, ha
már ismét elég jó a belső biodiverzitása, a sokfélesége, és már megismerte, megértette,
kimerítette az életszférájában a fejlettségét is meghatározó, megismerhető, megtanulható,
lehetőségeket.
Az életosztály ismétléskor a tudat már gyorsabban tanul és ezzel lehet, hogy látszólag
hosszabb életet él, de valójában lemarad az időben és a tudatban, ezért a lehetőségeinek a
kimerülésekor alacsonyabb osztályban fejezi be a szférikus életet. Amikor már elsajátította a
karmája szerinti ismeret hiányát, s benne a sokféleség magas szimmetriája újra kialakul, bár
határozatlanná válik, de az Istentől ilyenkor új lehetőséget kaphat, hogy a még fejlettebb, vagy
a nagyobb azonosságú élőrétegekbe továbbjusson.
Ha a fejletlen véletlenül túl nagy lendületet véve az átlagos képességénél lényegesen fejlettebb
környezetbe jut, a fejlettebb környezetbe mássá, szídható és szítható, fogyasztható, jó esetben
kihasználható és megtűrhető kisebbséggé válik.
Az élettereket, életcellákat elválasztó, keresztirányban gyorsan áramló határfelület, olyan mint
egy szűrő felület. A tudatban, vagy az alkalmazkodó képességben még nem elég fejlett
részecskék a korábbi reakcióik, a cselekedeteik alapján megmérettetnek, és ha túl könnyűnek,
fejletlennek találtatnak, akkor visszafordítják a számára alkalmasabb, biztonságosabb, kevésbé
változó, kisebb sűrűségű élettérbe.

A határrétegeken át befelé áramló,
fejlődő szerveződések áthaladnak a
nagysebességgel áramló neutronfelület
szűrőjén, a lélekszűrőn, ahol
letapogatódnak, megmérettetnek a közös
szerveződésben megszámlált, számon
kért lélek részecskék, és a
differenciálódásban, a tudatban, a
változássűrűségben, az új környezetben
szükséges alkalmazkodó képességben
nem elég fejlettek visszatoloncoltatnak a
kevésbé fejlett életterek felé. A már elég
sok impulzusban résztvevő, megfelelően
töltöttek, az elég képlékenyek, a már az
új életterület szabályaihoz megfelelően
alkalmazkodó képesek, az élettér
részecskéivel szabályaival kellően
azonosulók tovább fejlődhetnek az
egyediség és a még nagyobb változás
sűrűség, az időben gyorsabban változó,
egyre pokolibb élőrétegek felé. A lélek
részecskék a képernyő síkjára merőleges
irányba áramlanak, tehát felénk és a
tengelyen el.
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A határfelületek azonban nemcsak egyrétegű szűrővel ellátottak, hanem az áthaladókat
alaposan és többféle aspektusból is átvilágító, a múltjukat és a fejlődésüket, a cselekedeteiket
is megvizsgáló. Csak az összetett személyiségkép alapján dőlhet el, hogy az emigráló, vagy a
turista szándékkal eltávozó, a régi élőrétegből kiereszthető e. A belső és fejlettebb, gazdagabb
ezért a személyiséget, a lelket sokkal jobban átvilágító, már többnyire paranoiás, üldözéses
komplexusban (joggal) szenvedő, a tudatában megbetegedő élőréteg, szerveződés alaposabb
vizsgálata a belső réteg külső határán kezdődik. A senki földjén, az átmeneti táborokban és a
tisztító tűzben mindaddig elkülönítődik a bevándorolni kívánó lélek, amíg minden
szempontból át nem láttatik, amíg be nem igazolódik a fejlettebb rétegben való alkalmassága,
a túlélő és alkalmazkodó képessége, hasznossága, odavalósága. Miként a gazdaságában a
legfejlettebb ország, az USA alaposan megszűri a bevándorlókat, és csak azokat engedi be,
akik mindenféle vizsgálaton átmenve nem kerülnek a lokális életet megnehezítő, a helyi
szabályokat nem elfogadó gyanúba. A már túlfejlett, a fejlettségükkel a környezetüket
alaposan kihasználó, és a bűn a tudata miatt már mindenkitől félő, üldözés mániában vagy
paranoiában szenvedő szerveződések addig fokozzák az ellenségképet, a környezet
kihasználását, amíg az megelégelve a dolgot valóban ellenséggé válik, és a szerveződést
redukálva annak a bomlását okozza.
A külsőbb élőrétegekben élők megszokták, hogy a dolgokhoz lendületvétel, felkészülés és
erőgyűjtés szükséges, azaz valami energia felhalmozásra van szükség, hogy a célt elérve elég
energiát tudjon a birtokbavételre fordítani. Egy élőréteggel beljebb a fejlettebb centrum felé
élők is megtanulták, hogy a nagyobb dolgok eléréséhez energiára, furfangra koncentrálására
van szükség, és ha nagyobb frekvenciára kapcsolva időben felkészültek az eseményre,
bepörögve könnyebben vették az akadályt.
Az ennél is fejlettebb, centrálisabb élőrétegben a nyomás, a lendület összegződés, a hajtás és
az energia sűrűség , van bőven, ez az ami ez miatt el és leértéktelenedik. A felhalmozás nem
szűnik meg, csak a minőségében átalakul. A bolygók és a csillagok belső élőrétegeiben egyre
nagyobb a nyomás, a kötöttség, amely miatt a hiányzó szabadság és a függetlenség értékelődik
fel. Mindig annak a dolognak emelkedik az értéke, amiből az adott élőrétegben nagy hiány
van. Ahol az idő kevés, ott az időnek lesz hallatlanul nagy értéke, de ahol a gyűlölet és a
paranoia honol, ott a szeretet kevés, ez az ami nagyon értékessé válik. Ezért vágynak a más
sötét lelkű, a környezet szemében gonosz szerveződések ártatlan angyalokra, ezért lesz a
fekete lyuk szimmetriapárja az ideális élőréteg, szerveződés, a mennyország. A rossz
létrehozza a jót, a gonosz birodalma a fekete lyuk hozza létre a paradicsomot, a nagyon nagy
kezdeti azonosság mennyei birodalmát, miként a nagyon jó is létrehozza az őt később
állandóan kihasználó, néha megölő rosszat, a szükségszerű párját. A Vikimtológia, az
áldozattan e tárgykörrel foglalkozik, de csak súrolja a megérzett valóságot.
Míg a külsőbb élőrétegekben tartalékolni és koncentrálni kellett a rétegben előnyösen
felhalmozható energiát, addig a belső rétegekben a magasabb energiaszint miatt egyre
feleslegessé vált az energia tartalékolása a nyugvó tőke, a nem áramló felhalmozás. Míg a
régebbi világban a falusiak tömött éléstárakkal vágtak neki a kemény teleknek, az ínséges
időkre felkészültek, ma már a városokban csak egy szerény polc és egy hűtőszekrény biztosítja
a tartalékolás lehetőségét. Ahogyan befelé haladunk az egyre nagyobb energiasűrűségű, egyre
nagyobb változássűrűségű élőrétegekben, úgy értéktelenedik el az energia, az a princípium,
amelyből van bőven. Mindenhol az értékelődik fel, amiből egyre kevesebb van. A
szegényeknek az arany, a butáknak a tudás, és a sivatagban a víz. Ahol kevés van nőből, ott a
nő, ahol pedig a férfiakból van kevés, ott a férfi értékelődik fel. Ha a fiatal munkáskézből van
kevés, magasabbá válik a munkaerő ára, de ahol túl sok az ügyvéd, a jogász, ott idővel
olcsóbbá válik a jogszolgáltatás. A durva környezetben értékessé válik a szelíd, a gonoszban a
ritka jó, és ahol sok a víz, ott a kevés levegő válik megbecsülendővé, különleges értékké.
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A nem folyamatos ellátású, szakaszosan árut, élelmet kapó környezetben a tartalékolás, a
készletezés természetes, az ilyen környezetben az életet szolgálja. Ha azonban a környezet
áruval, anyaggal és szolgáltatással telítődik, és a túlzott tartalékolás is feleslegessé válik, a
felhalmozódó készletek nem forgó, holt tőkévé válnak. Minél jobban ellátott élőrétegbe
kerülünk, annál kisebb tartalékra van szükségünk, ahol a holt tőkét is mozgásba, forgásba kell
koncentrálnunk. Míg a vidékiek még ma is megtöltik az éléstárakat, addig a fővárosban élők
csak fél napra vásárolnak be, és ha kell, este vagy éjjel is leszaladnak a mindig nyitva tartó,
éjjel-nappali non stop közértbe. A tartalékolás itt felesleges, hiszen a folyamatosság szinte
állandó és megbízható, olyan nagy a túlkínálat, hogy nem kell hétköznapi ellátási zavartól
tartani. A túlkínálattal rendelkező térrészekben az áru megromlását kivédő forgása a kívánatos,
az életszabályok egyik legerősebb törvénye, a változás felgyorsulását szolgálja. Az ionos
anyag és a kovalens élet egyre jobban összekeveredik, célt vált, és az életnek már nem az
életáramlás, hanem az arany, az anyag válik értékké, az adott élőrétegben még elismert,
elfogadott, másra átváltható fizetőképes energiává.
Amely szerveződések nem képesek a szükséges ritmust felvenni, azok néhány élőréteggel
kijjebb, kozmikusabb vidékre kerülnek, ahol a változás ritmusa még megfelel a
képességeiknek, és az adottságaiknak, a lehetőségeiknek.
Az élettér nevel, és ha megértjük a fejlettebb élőrétegbe átkerült bolygónkban megváltozott
törvényeket, az élet e térrészben érvényes szabályait, sikeres alkalmazkodás esetén az élőréteg
nem lesz ellenünk, legalábbis nem emészt el.
A külsőbb élőrétegekben az ionos anyag szolgálja a nála kisebb sűrűségű és gyorsabban
változó légiesebb élőt, míg a belső élőrétegekben az ionos anyag jobban bírja a strapát, és az
élőrétegből kiszoruló légies energia szolgálni kezdi az anyagibb energiát, a matériát. A külső
élőrétegekből a nagyobb sűrűségű rétegek felé fejlődő a légies részecske nagyobb
(kötetlenebb) szabadsága megszűnik, amikor az ionos anyagra ülepedve annak a részévé válik.
Ez a sorsunk, amit vagy elfogadunk, vagy az Isten felé mindig nyitva álló, a múltba és a
nagyobb szimmetriába vezető útra lépünk.
A múlt, amelyből érkeztünk, a környezetben lévő nagyapai élettér
Nap

A jelen
A jövő, amely felé fejlődünk

A Nap anyai csillaga, a bolygók nagyanyja

A Föld átkerült az ekliptika déli
oldalára, és ezzel a másik
melegfúziós nagyszülői csillag
(felmenő) befolyása megerősödött.
Az eddigi, a kékebb rombusz párral
berajzolt toroid élőrétegben keringés
helyett a sárgászöldebb, melegebb,
nagyobb változássűrűségű, de kisebb
felületű, kisebb térfogatú, az életet
jobban besűrítő toroid gyűrűbe,
eltérő életszférába került. A belső
melegebb, fejlettebb élőrétegben
gyorsabban pereg az idő, a már elég
fejletteknek, akik már így éltek
azoknak nem okoz nagyobb
változást, de az alacsonyabb
változássűrűségűek vagy
felzárkóznak, vagy differenciálódva
elhalnak, és e meleg rétegben
kiesnek az életversenyből.
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A világoskék, a múlt életteréből, élőrétegéből átfejlődtünk a középkék színnel jelölt fejlettebb
élőrétegbe, az itt élők befolyása erősödik. A magasabb változássűrűségű környezetet nem megértő, a
változás e fergeteges tempóját nem jól viselő szerveződések, részecskék eltávoznak az életterünkből és a
cellájukból, azok a differenciálódásban, az élet elágazásaiban a múlt, a külsőbb élőrétegek felé
fejlődnek, míg egy részük a korábbi életcellában maradva évismétlésekre kényszerül. A középzöldes
vegyes toroid gyűrűben, egy vegyes állományú élőrétegben kering ezen túl a bolygónk, amelyben az
átkerült már elég fejlett részecske tömeg keveredik a már fejlettebb élőrétegben változó, a még
fejlettebb élőrétegből kikerült, de a tudatban most fejlődő, melegfúziós információs energiát hozó
szerveződésekkel. Egy meghatározható nagyévi hónap, kb. 2300 év múlva valószínűen át fog a
rétegünkben szerveződő közösség egy része (negyede) jutni a sárgával jelzett toroid gyűrűbe, élettérbe,
amelyben keveredni fog a még fejlettebb jövőből érkező, de a tudatban fejlődni vágyó, energiában
visszafejlődő szerveződésekkel. A továbbfejlődő tömeg és a vele vitt információs energia azonban
mindig a negyedére csökken. Az egyik negyed a múlt, a másik negyed a jövő felé fejlődik, és mindkettő
keveredik az új élőrétegében az ellenkező irányból a rétegbe fejlődőkkel, de a másik két negyed (vagy
az egyharmad) a régi élettérben maradva egymással is ellentétes irányba fejlődik, tovább rója az
életköreit. A beérkező hatásinformáció mindig átlagolódik, a jó és a rossz feleződik, különben túl
gyorsan változna, és elviselhetetlenné válna az élet. A tovább nem haladó információk, az eltávozó
információhordozókkal együtt azonban eltávoznak, és a továbbiakban hiányoznak az új élőrétegekből,
amely miatt ezeknek a tudás eredőjéből a régi tudások, az ilyen fortélyokat ismerő szerveződésekkel
kihalnak, eltávoznak. A régi elavult tudás és szerkezetek helyét újak, korszerűbbek veszik át, akik eltérő
tudásösszetétellel rendelkeznek.

A fejlődési lehetőségek irányai:
A lehetséges négy irány, a visszafordulás és az azonos élőrétegben maradás, az oda alulról és
felülről átfejlődőkkel keveredés, azok befogadása = változás, eltérővé fejlődés
A megkezdett úton egyenesen továbbhaladás, = a lélekké válással, bekerülünk a tisztító tűzbe,
de a lélek még dönthet a sorsunkról.
A balra vagy jobbra elhajlás: Keveredés a hasonló irányt választókkal, és a szemből érkező,
de szintén irányt váltó és az új de azonos irányba tartó idegenebb, külső térrésuekből érkező
részecskékkel. Ekkor visszafejlődés az energiaszintben, elszegényedés, de a tudatban nagyobb
fejlődés, lendület növekedés, de töltés csökkenés és nemiségi aktívitás, késztetés is csökken.
Az idősebbeknél ez klimaxot válthat ki, a fiatalabbaknál nemi érést stb.
Átléptük az Ionos és a kovalens élet egymástól elválasztó határát.
Az eddigi élőrétegben a nem teljesen lekötött anyagi minőség áramlása segítette az élet
minőségének az áramlását, az általunk holtként ismert, lényegében a változatlanság cellájába
zárt anyag nem gátolta lényegesen az élő anyag áramlását. Az új cellában, egy nagyobb
rendszer belsőbb élőrétegébe került kovalens élet, ezentúl a holt tőke, lefagyott információ, az
anyagi minőség változását, nagyobb mozgásba lendítését, életre keltését segíti a nagyobb
szabadság és a megváltás felé. Hádész birodalmába kerültünk, az alvilág kapujába. Miközben
a külső élőrétegekből a fejlettebb, zártabb élőrétegbe bejutók neutrálisabb információt visznek
a környezet változásának a valóságáról, a környezet és a legfejlettebb élettér viszonyának a
külső aspektusú megítéléséről, az eddig a zártabb, erősebben védett, már túlszabályzott
élettérben élők megismertetik a bejövőket az élőrétegükben, életcellájukban kialakult
szabadságfogalommal, a helyben még érvényes szabályokkal. A szabályok nemsokára
módosulni, az itt élőket az időbe szorító kötöttségek nemsokára (átmenetileg) enyhülni fognak.
A két eltérő réteg kölcsönösen módosítja egymást, és a fejlettebb élettérbe a bolygóval bejutó
információ szerepe a kölcsönös fékezés, a közös nevezőre hozás. Közben a bolygónkban
erősödnek a kötöttségek, de az új vegyes élőrétegben a túlfejletthez képest csökken a
túlszabályozás, a feszültség. A konszolidációs folyamat előtt azonban még rekombinációnak
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kell kialakulni, hogy az egymással ellentétes tartalmú szélsőséges információk kioltsák
egymást, ne zavarják meg a nagyobb energiaszintű keveredési, szaporodási folyamatot. A
bolygónk szerepe most analóg egy olyan aszteroidával, üstökössel, amely átszelve a környezet
határait makroevolúciós változtatást visz egy túlfejlett, de a genetikai információban
elkorcsosult, a változatosságban és a biodiverzitásában, a sokféleségében elromlott, az
indulatokat lehűtő neutrális részecskékből hiányossá vált élőrétegbe. Igaz, hogy a felszakadó
határokon, a megnyíló dimenziókapun az eddig e felületeken kívül keringő, elszegényedett,
kifosztott, kisemmizett, kevésbé fejlett, indulatos energiára éhes részecskék is be fognak
kerülni az új élettérbe, de a rekombinációban az élet hamarosan lefaragja a szélsőségeket, az
egymásnak ellentmondó információt. A kezdeti káosz összevisszaságában néhányan
meggazdagodnak a régi rendezetlen energia átcsoportosulása közben, de végül az isteni ige
letisztulva kristálytisztán bekerül a már túl fejlett, túl pokolivá és szimmetriahiányossá vált
élettérbe. Az életáramlás új közös irányt vesz, azonos irány és cél felé rendeződik, és
konszolidálódva az ekliptika síkján kifelé haladó új összetételű élet kezdődik. Miközben
várjuk, hogy a bolygónkba olyan megtermékenyítő, neutrális információs anyag érkezzen,
amely átsegít bennünket a vajúdáson, a fejlettebb élettér makroevolúciós határfelületén,
egyben a bolygónk is továbbviszi, továbbadja a befogadott hidegfúziós üzenetet, az isteni igét
az ekliptika másik felén található, már túlfejlett, hűtésre váró, nagyobb változássűrűségű
élőrétegbe. A környezeti térben kialakult térbolydulásban láncreakció alakul ki, és a kis
energiaszintű változások azonos irányultsága a konszolidáció felé viszi az ezentúl új életterünket
képező környezetet.
A bolygónk átkerült egy sűrűségi közeghatáron, a két szomszédos élőréteget egymástól
elválasztó szimmetria felületen, és nagyobb sűrűségű, nagyobb változássűrűségű, fejlettebb
élőrétegbe érkezett. A korábbi kisebb sűrűségű közegben szabadabb áramlás e rendszerben
már nem lehetséges. A határok sokkal zártabbak, sokkal erősebb a hatalom félelme, paranoiája
a diverzánsoktól, a komplex részecskéktől, akik eltérő eszmék hirdetésével megzavarhatják az
itt élők, a cellarácsok mögé kerültek kialakult tudati állapotát. Még-hogy másképpen is lehet
élni, és hogy létezhet szabadság, függetlenség? Az itt élők már bezáródnak a saját tudati
cellájukba, és hiszik, hogy egy szabad nemzetben élnek, amelynek szabad átjárása van a
környezetbe, de már nem látják meg a teljesebb élet szépségét, az időbeli felbontási
lehetőségük csökkent, egyre növekszik a rezgésük, és ha kiszabadulnak a tudati gátat is
létrehozó celláikból, neutronokká válva a csillagokig szökellnek. Az ilyen egyre rosszabb,
egyoldalú, eltérő minőségű anyagcserével rendelkező szerveződések túl sok a környezetet
megváltoztató információt visznek a cellájukon kívüli szabadba, de befelé eltérő minőséget,
tőkét és ionos energiát szállítanak, amely eltérő, torz információt ad a tényleges valóságról. Az
USA, mint szerveződés a saját vertexébe érkezve kiürül a túl sok kifelé áramló frázisban, a
nemes információban megritkul és ez egyenlőséget eredményező információban hiányossá
válik. Mivel megérthető visszajelzés már nem jutott el a közösség anyagiasabb valóság felé
elfejlődött központjához, a szerveződési lélekhez, ezért a lélek is deformálódott, és a tudatban
hiányos cellájába záródva elszigetelődött a környezettől. Most e határok lebontását kezdte meg
az Isten, az élőrétegünkben eltérő valóság felé fejlődés kezdődik. Míg anyagi energiában az
USA erős visszafejlődése várható, a tudati fejlettsége és a biodiverzitása, a többféleség
gondolati lehetősége javul. A környezet azonban ettől eltérő irányba fejlődik. Az
elszegényedett területek, nagyobb tudati rendezettségű, a feszültséget előbb (a mássága miatt)
növelő, kisebbségbe kerülő, de gyökeret verő, majd az életnyomást csökkentő információt visznek a
már túlfejlett élettérbe. A környezet információs energiában egy kicsit elszegényedik, de a
gazdaság fellendül, és az elmaradott régiók felzárkózási lehetőséget kapnak.
Az elromlott világok, szerveződések határfelületei kívülről nehezebben törhetők át, annak a
támadása esetén a védők egyre kisebb térbe kerülve összenyomódnak, sorsazonosság alakul ki
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és ez növeli a közös tér védettségét, de az élet nyomását is. Ha azonban egyenként bejuttatott
kicsi energiaszintű hatások belül összegződnek, ez tovább növeli a belső nyomást, amely miatt
a mássággal berobbantott buborékok kifelé tágulás közben belülről könnyebben
megbonthatók. Az ilyen vertexeket létrehozó időállapotok, térállapotok váltják ki az élet
elágazásait, az együttfejlődés megosztódását, az idő folyójának az ágai ilyenkor kettéválnak,
és a differenciálódáskor szélsőségessé váló részek, másik ágakkal keveredve eltérő összetételű
átlagos állapotba, a nagyobb azonosságba keveredés lehetőségébe fejlődnek.
A túl meleg, a túl száraz és a túl nedves, vagy a túl hideg talajok terméketlenek maradnak a
szélsőséges állapotuk miatt, csak a jól keveredő, gazdag humusztartalmú, átlagosra forgatott,
kevert, magas biodiverztású, sokféleséggel rendelkező talajban fejlődik az élet.
A jól keveredő anyag és élet nyitott, egymással részben összefüggő, átjárható cellarendszert
képez, amelyben az átlagosra keveredés a szakaszos időkben is folyamatban megtörténhet. A
nagyon zárt határfelületek mögött éppen úgy elsorvad az élet, mint a túl nyitott, magas
áramlású, túlságosan átjárható felületeken. Az élet csak egy keskenysávban képes megfelelően
fejlődni, mégpedig az átlagos, jól keveredő, az információban mindig, de nem nagyon
elmaradó, változásban. Ha mindenről azonnal értesül és jelen időben rögtön fejlődik az élet,
nincs kipróbálási lehetőség, elvesznek a fokozatos megvalósítás, a bevezetés szükséges stációi.
Az azonnal megvalósított elképzelések még túl sok hibalehetőséget tartalmaznak. A kicsiben
kipróbálásra, és a szükséges óvatossággal bevezetendő fokozatokra, a konzervatív stációkra
változatlanul szükség van. Ha azonban az akadályok a habozás túl nagy, és az új dolgok
bevezetésének az elodázása nagyon felerősödik, a korszerűség, a fejlődés lehetősége
lecsökken, majd elvész. A túl gyorsan fejlődők, és a túl lassan fejlődő szerveződések
hátrányos, szélsőséges állapotba kerülnek az átlagos, de jól keveredő, egymással sikeresen
együttműködő rendszerekhez képest.
Mindig előkerül a relativitás kérdése. Mihez képest túl gyorsan? Az átlagoshoz, amikor az
ionos élet és a kovalens anyag kiegyenlített keverésben, megfelelő korszerűségben együtt
változik, együtt működik. Ha az élet és a tudat előre fejlődik, de az anyag, a technikai
megvalósítás lehetősége, a korszerű eszköz kifejlődése elmarad, hiába fejlett a tudat, ha nem
rendelkezik megfelelő eszközökkel a jobb élet megvalósításához., nem lesz sikeres. Ha
azonban az eszközök fejlesztése nagyon sikeressé válik, és a kevesek által értett robottechnika,
informatika nagyon előre szalad a fejlődésben, akkor az eszközöket működtető, azokkal együtt
sikeressé váló ember, (élet) tömeges elmaradása nem hozza meg a szükséges fejlődést. Az
ionos anyag, az eszköz, a lassabban változó, de megbízhatóbban terhelhető anyag és az ember,
az élő minőség akkor fejlődik a leggyorsabban, a legsikeresebben, ha a ritmus
összehangolódik, ha az átlagosnál fejlettebb eszközöket átlagosnál fejlettebb tudattal
rendelkezők sikeresen működtetik. A világunk e téren lemaradt, és bár az eszközök és kevesek
tudata jól fejlődött, de ezt nem követte az átlag megfelelő fejlődése, az átlagos élet tudatának a
fejlesztése. A természeténél fogva konzervatív tudomány hiába fejlődött egyes irányokba,
nagyon bezárkózott a saját haladásába, a fejlettségébe, nem képezte eléggé a köztudatot, nem
hozta jól fel az átlagot. A külön jól fejlődő ágak nem találták meg egymást, nem lett felhozva a
háttérbázis, a működtetők és a továbbfejlesztők széles tábora. A sikeres fejlesztés esetén, a jól
fejlődő dolgok egymás eredményére épülnek, az eredmények egymásra halmozódnak, de az
elől járók, mint a vándormadarak ékeiben a vezetők gyorsabban cserélődnek, egészséges
rotációban váltják egymást.
A tudás egyre kevesebbek kisajátított kiváltságává vált, de a lemaradó háttér miatt a technika
nem tud tömegesen elterjedni, nem tud széles életbázisnak sikeres együttműködési,
foglalkoztatási lehetőséget biztosítani. Azt is mondhatjuk, hogy a technika, az ionos anyag,
kezd elfejlődni az élettől, és a sikeres együttműködés helyett, az embert akarja kiváltani.
Az eszköz, az anyag és az ember sikeres együtt működése, a fejlett technika és a korszerű
ismeret együttes alkalmazása adja a siker kulcsát. Ha a gondolat és a megoldás korszerű,
amely jó elképzelést szül, és a jól végiggondolt, aprólékosan kidolgozott, kipróbált, stációkban
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lemodellezett megoldás precíz szervezésben megtartja a megfelelően kialakított sorrendet, az
ionos anyag és a kovalens élet sikeres együttfejlődése megvalósulhat. Amíg nem volt ásó,
hiába tudta az élet, hogy a talajt fel kellene ásni, nem fejlődött a kert kultúra. Amikor már volt
ásó, de elfelejtődött, hogy mi az ásás oka, azaz mivel és hogyan segíti az átlagosabbá tett
forgatott talaj a termőképesség javulását, a bővebb termését, sok energia fektetődött be hiába,
de a termés nem lett több. A betett és a kivett energia arányai akkor a legjobbak, akkor adják a
legjobb eredményt, a közös fejlődés sikeres rotációját, ha az anyag és az eszköz, a technikai
fejlődést létrehozó élettel együtt fejlődik. Miközben a technikai haladás elképesztő gyorsan
fejlődik, a technikát széles körben alkalmazni képes élet tudás egyre jobban hiányzik. A
konzervatív tudománynak nyitnia kell, fel kell emelni a tudatok korlátait, a tudatok fejlődését
gátló történelmi potenciálgátat.
A hidegfúziós, nagy azonosságú szerveződés fő veszélye, hogy az előnye egyben a hátránya
is. A nagy azonosság viszonylag kevés genetikai variációt jelent, és bár az együttfejlődés
sikeresebben megvalósul, ha a környezetben egy sikeres ellenvírus is kifejlődik, a kicsi
biodiverzitású rendszer veszélyeztetése sokkal nagyobb. Lehet, hogy ez az igény, probléma
hívta életre a melegfúziós változatot, az Éva típusú evolúciós megoldást, amely a kevert
sokféleség magasabb biodiverzitásával az ilyen helyzetekben életképesebbnek bizonyult, a
megmaradási eredője sikeresebb lett. Ha a majdnem tökéletes első isteni mező már nagyon
nagy azonosságú részecskék szerveződéseként egy hideg örvényben együtt áramlott a térben,
elég volt a másság vírusának kifejlődni ahhoz, hogy egy súlyos ragály, végigpusztítsa a
mennyei közösséget. Ez a fertőzés egy korai vírus formájában valószínűen kialakult, amely
rádöbbentette az Isteni Gondviselést a nagy azonosságú élet törékenységére, veszélyeire. Ha a
nagy azonosság veszélyeztetésre kerülhet, akkor ez javítási igényt hozott létre a sokféleség
kialakulására, az egyre több kifejlődő vírus elleni ellenálló képesség növelésére. Ez az igény
hozta létre a magasabb biodiverzitású sokféleséget, a melegfúziós Éva megoldást.

2006-10-07.-én hangzott el a rádió reggeli műsorában, a szőlészettel és a borászattal is komolyan
foglalkozó, nagy lélekkel és életbölcsességgel megáldott háziorvos, dr. Pusai Lászlóval (elnézéstét
kérem, ha nem jól írtam le a nevét) folytatott rádióriport. A riportban az élő anyag, a bor kapcsán az
anyag és az élet is szóba került. A szerző által ismeretlenül is tisztelt Pusai doktor, negyed óra alatt
rendkívül sok életbölcsességről tett tanúságot. A doktor az élet során általa elolvasott, összeszedett
tudást helyesen olyan hatalmas információhalmaznak nevezte, amely áthaladt rajta, mint a bor a
szitán, de a lényeg, a többlet, az információkból egyéni tudásként összeállt, leülepedett, ott maradt
megszerzett tapasztalatként, más által ezen összefüggésben nem ismert egyéni életbölcsességként.
Mindannyinkból ez a többlet marad meg, amelyet az egyén szintetizál a sokféle elérhető
információból, és ad hozzá a világhoz, az élethez, a már meglévő tudáshoz. Az általunk létrehozott új,
nemes értékként marad hátra, egy kicsit előre viszi a világ dolgait, a jó és a rendezettség növekedése
felé segíti az életet. Pusai doktor legnagyobb igazsága azonban az anyaghoz és az élethez való
viszonyában, az a tisztelet, alázat, amellyel viseltetik a minden más élő felé. Az anyagot és az életet ne
uralni kell, hanem tisztelni és alázattal szolgálni. A boldogság titka talán csak ennyi. Ezt kell
valamennyinknek megtanulni !

. ábra: A növényi élet, konkrétan a rózsa az egy éves életciklusban kétszer hoz nagyobb
mennyiségű virágtermést, tavasszal és ősszel. A tavaszi virágok az egyediség jegyében
fejlődnek, a verseny jellemzi őket, és az hogy melyik milyen gyorsan nyílik ki, mekkora
dominanciát, virágméretet, anyagot szerez. Ennek az ára azonban a gyors elvirágzás. A tavaszi
virágok erőteljesek, sok energiát kapnak, erős differenciálódás során fejlődnek. Ezek a virágok
különálló szárakon nyílnak, nagyobb másság jellemzi a rózsák kevésbé hasonlítanak
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egymáshoz. Más azonban a helyzet az őszi virágokkal, a nyári szezon és az energiaáradás
elmúlása után a mennyiségi termelés lecsökken, és az évciklus második felében nyíló
szeptemberi virágok már a nagyobb azonosságban fejlődnek, a minőséget építik. A fiatal
korban nagyoló élet, a megérésére áttért a minőség építésére, és sokáig illatozó, együttfejlődő
ikervirágokat nevelt. A következő képeken bemutatásra kerül az egy – egy ágon termő
virágcsokor, az együttfejlődő rózsatestvérek sikeres energiaelosztása, amelyben minden virág
egyenlő energiát és egyenlőbb lehetőséget kap a környezetből beáramló energiából. A sikeres
energia elosztás meghosszabbította a rózsák életét, amelyet szépséggel és tartós illatfelhővel
háláltak meg. A hidegfúziós energiaáramlás tölcsérszerűen kiáramló energiájából minden
rózsa egyenlően részesült, nem vették el egymástól a napot, a fényenergiát, nem fejlődött
egyik testvér sem hegemóniába, a közös száron nyíló virágkolónia egy teljes csokrot hozott
létre. Az együttfejlődés és a jó energiaelosztás tipikus példája, hogy együtt könyebb.
Amikor a szerveződési nyár elmúlik, a rózsák
a differenciált fejlődésről áttérnek a nagyobb
azonosságú együttfejlődés állapotára.
Ilyenkor egy ágon sok és energiával
egyenlően ellátott, ezért tartósan szép virág
fejlődik. Míg a gyorsan fejlődő tavaszi
domináns virágok szinte egy nap alatt
elnyílnak, addig az energiát egyenletesen
elosztó, több szeretetben, hidegfúzióban
együttműködő rendszer, család, három –
négy hétig is szép és az illatot egyenletesen
árasztó maradt.

Amikor a szerveződési nyár elmúlik, a gyümölcsök túláradnak az élettel, bennük
túlszaporodnak a sejtek, feltelnek életnyomással. Amíg tart az energiabőség, a sejtcellák
növekedésének ellene tart a határfelületen feszülő héj. Ha azonban a belső nyomás túl naggyá
válik, és a határfelület nem szakad fel idejében, a belső feszültségben a szervezettség, az
energiaszállítás és a korábban jó elosztás, az együttműködés elromlik. A belső differenciálódás
mindig a két fél, a női gyümölcsrész és a hím gyümölcs-fél között kezdődik. A tömegfelező
szimmetriasíkon a túl nagy változássűrűségben káosz alakul ki, és a sejtek, a feszültséget már
nem viselik el, elfolyósodnak. Az elosztás és a hasznosság elromlása, az energiaellátás
hiányossága miatt tartós elektron elvándorlás kezdődik, az elfolyósodás és a határfelületen
kezdődő rothadás ennek a jeleit mutatja. A következő időben a barack elöregszik, a rothadás
átterjed az egészséges sejtekre, és az elhaló, lebomló gyümölcs, természetes körülmények
esetén leesik a földre, ahol tovább differenciálódik.
A differenciálódó barack rothadása,
lebomlása és elfolyósodása mindig a
tömegfelezőn kezdődik, a két párba
épült fél, a női és a férfiág között, a
maghéj, az életre vágyó fiatal utód, a
mag szimmetriasíkjában.

Az adott körülmények között is életképes, a túlélés felé fejlődő részecskék a fiatal magban
gyülekeznek, és várják a tavaszi esőt, az újabb energiahullámot, hogy ismét felépítsék az
életteret, és a szüleiktől megismert módon új analóg életbe szerveződjenek. A talaj nagyobb
változássűrűségét el nem viselő részecskék lebomlanak, de eközben termékenyebbé teszik a
mag körül a talajt, és a mag környezetét olyan vegyes állományú szervezettséggel töltik fel,
amely már nem idegen a magban fejlődő életnek. A mag körül a talajban fejlődő részecskék
azonossága közelít a változásban szunnyadó magban közben differenciálódó részecskékéhez,
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amelyben születő már vegyes utódok egy része később utánpótlást, energiát és friss vegyi
jellegű anyagot, félkész termékeket szállítanak a tavasszal kicsírázó mag rokon részecskéinek.
A melegfúziós szerveződések bontják az anyagot, a mely úgy fiatalítja meg az életet, hogy a
fúzióban felszabaduló, szanaszét röpülő neutrinó részecskék eltalálják a fúziótér felé fejlődő
öregeket, a nagyobb tömegű és tehetetlenebb szerveződéseket. A neutrínók keresztül hatolnak
a nagy mezőkön, azokat feldarabolják, töltötté teszik, és visszafiatalítják, új életáramlást
alakítanak ki. A melegfúzió tehát mindig újraosztja az anyagot, de a kialakult vagyont az
utódokra hagyja. A visszabontott szegénység egyenrangúságát építi.
A hidegfúzió viszont összesíti és építi az életet, és az azonosságokat halmozza, amelyből a
visszafejlődők mellett időnként nagyon kiemelkedő, kis energiaszintű dolgokban nagy
egyediségek, kiemelkedő művészek születnek.
Megoldási gondolatok:
Egy az élet jobbításáért küzdő, a Pécsi egyetemen tanító sorstársam, Gazdag László válságból
kivezető irányt meghatározó gondolataival kezdem a kiút lehetőségének a bemutatását.
Előrebocsátom, hogy nincs egyöntetűen mindenhol beváló érvényes recept. Az evolúció
sokféle állapota miatt, az a megoldás, amely segít az egyik állapot zsákutcájából kimászni,
esetleg súlyosabban beleviszi a mocsárba a másik evolúciós ágban szerveződő eltérő fejlődési
szinten lévőket. Az adott helyzetben mindenkinek magának kell megtalálnia a kivezető utat,
ehhez Moetrius és segítő barátai csak a lehetőségeket tárják fel.
Az élet, a periodikus ide – oda fejlődése során az eredőjében mégiscsak a változás növekedés,
a gyorsuló fogyasztás és ezért gyorsuló kibocsátás, a tartalékok nélküli jelenidejű megoldás
felé halad. Bár ugyanannyi idő alatt statisztikailag hasonló mennyiségű részecske
visszafejlődik, ez azonban jellemző irányban, az idő főirányába körfolyamatba terelődve
halad. A körfolyamatban a legfejlettebb, de legkisebb anyagi tartalékkal rendelkező jelenidejű
változásra átállók, egyrészt nagyon nagy azonosságúak a fejlettségben is, ezért jó az
együttműködésük, de miközben lebomlanak róluk a másság részecskéi, megtanulják a minden
körülmény között túlélést. A legfejlettebb lélek részecskék, bár egyenként kicsi
energiaszintűek, de nagyon nagy együttműködő képességűek, akiknek nem akadály a nagyobb
energiaszintű, az általuk már megismert, megszokott nagyon magas változássűrűségű élettér.
Miközben még az anyagi lét megélésében tudatlan és tapasztalatlan fiatal részecskék az anyagi
fejlődés és az egyre nagyobb tömegbe épülés felé haladnak, addig ennek a hiábavalóságát és
előnytelenségét is már ismerő lélek részecskék éppen az anyagi szerveződésekből bomlás és
mint a halraj a közös változás felé fejlődnek. A kicsi energiaszint, a kialakuló paranoia, a
kifejlődő túlérzékenység olyan sérülékennyé teszi őket, hogy csak együtt életképesek. A lélek
nem egy részecskét jelent, hanem sokmilliárd olyan kicsi energiaszintű, elgázosodott, de valós
tömeggel rendelkező csillagport, amelyek már megjárták a nagyobb energiaszintű anyagi
rendszerek poklait, és valamely mezőben közösen változtak, együtt élték át a kínok keserveit.
Gazdag László Docens, (a Homályos zóna című könyv szerzője), szerint a hazánkban rosszul
megválasztott monetáris politika az oka az élet válságba beszűkülésnek. A fogyasztás súlyos
visszafogása morálisan szétrombolja a legfontosabb termelési tényező, az ember, a
humántényező lehetőségét, amelyre alapul a fogyasztó társadalom. Ha nincs fogyasztás, és
nagyon alacsony szintű az energiacsere lehetőség, az emberi élet sem termel csak vegetál.
Mivel a termelés statisztikailag nem hoz létre eleget, a felesleg létrehozásának az esélye nulla,
ezért nem tud kialakulni piaci pezsgés, a legfontosabb érdek, a termelői motiváció nem
működik. Ha a piac mozgása az élénkülés helyett romlik, az emberi tényező alapvető
motivációja romlik. A felesleg kialakulási esélyét az is rontja, hogy az inflációs veszély miatt
még a felesleget termelők is bespájzolnak, és az energiacsere tovább szűkül. A kapitalista
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tőkés piac arra alapul, hogy a kereslet élénkülésekor elad, de nem szabad eladni a kereslet
csökkenésekor, az inflációs hullám felerősödésekor. Ez még jobban csökkenti a piaci
mozgásokat, és a túlkínálat, anyagban, emberi tényezőben, ingatlanokban és áruban tovább
növekszik. A tényleges fogyasztónál már nincs pénz, nincs energia, ezért nem tud vásárolni, a
bankok és a nagyfogyasztók pedig kivárnak, várják a fellendülés és a fizetőképes kereslet, a
friss energiával rendelkezők megérkezését. A rablókamatokkal kizsákmányolt lakosság
ingatlanvagyonának a banki elorozása folyik, a látszólag szabadon adott jelzáloghitel a
környezeti feltételek változása miatt sokaknak visszafizetetlen helyzetet teremt, és a két kezük
keservével félig kifizetett ingatlanok kisemmizett bérlőivé válhatnak. Az élet
differenciálódásakor a tőke is differenciálódik, és a bankok széfjeiben felhalmozódik, nagy
anyagi tornyokba épül. Csakhogy, mint minden más energiánál, ha valahol több lesz belőle,
akkor máshol csökken a mennyisége, és ettől a különbség is növekedik. Ahol csökken ott
felértékelődik, ahol pedig bőség és túlkínálat alakul ki, ott elértéktelenedik. A humántőke
hasonlóan viselkedik. Ha valahol anyagban, emberben, munkaerőben, ingatlanban
felhalmozódás, túlkínálat alakul ki, akkor ez ott leértékelődik, infláció alakul ki. Az infláció
csak akkor szűnik meg, ha a helyi túlkínálat eláramlás, átirányítás, elhalás, más helyi igény
ellátása felé elterelődik, és a piaci kereslet – kínálat újra egyensúlyba kerül. Bármilyen
intézkedés hatástalan marad, vagy ront a helyzeten, amely a kereslet és a kínálat arányait nem
jó irányba mozdítja el, azaz ott növeli a kínálatot, ahol a keresletet kellene növelni. A jó
vezetés megérti a kialakult helyzetet, és ha felismerte az életszerveződési hibákat, akkor már
az ellenintézkedés sikerre vezethet. Az egyik gond, az, hogy minden intézkedés, változtatás,
ha nem előzi meg a tudatban mindenki által megérthető, elfogadható helyzet-ismertetés, akkor
hasonló nagyságrendű ellenállást szül.
A legfontosabb, hogy mindenki beazonosítsa magát és a nagyobb energiaszinten többekkel
együttműködő szerveződését, hogy a 12 ciklusba sorolható körfolyamat mely stációjában
fejlődik. Az Élet és Szimmetria című (Aspektus 12) könyvben a szerző leírta, hogy a
lélekfejlődés 12 szakasza milyen stációkra bontható. A nagyobb energiaszintű szerveződések
is besorolhatók valamely osztályba, pontosan beazonosíthatók a fejlődés állapotai. A
beazonosítás megkönnyítésére Moetrius beemeli a lélekfejlődési életidő 12 szakaszát, amely
nemcsak egy évben tartalmaz 12 eltérő hónapot, hanem az egyének és a szerveződések
fejlődése is analóg szakaszokra bontható.
A fejlődési állapot megértése lehetővé teszi, hogy a szerveződési állapotot megértve mindenki
azonosuljon a természet szándékával, a fejlődési lehetőségével. A fejlődés állapota
meghatározhatja, hogy valakinek a nagyobb azonosság felé kell e mennie a szimmetriája
javulásához, vagy még a nagyobb egyediség és az anyagban és változásban kiteljesedés felé
kell fejlődnie. Ha a személyes szimmetria nagyon eltolódik valamely irányba, az
önkihasználás, vagy a környezet túlzott kihasználása felé, akkor mindenki megismerheti a
belső egyensúly javítási lehetőségét, igényét. Aki folyton megfelel a környezet elvárásainak,
az kizsákmányolja a belső énjét, annak a részecskéi kihasználtak, diktatúrában fejlődnek, ideje
belső egyensúlyt növelni. Aki viszont a környezetet súlyosan kizsákmányolja, kihasználja,
annak ideje templomba menni, és egy időre önmagába fordulni, a feszültség csökkenését és a
külső belső megbékélést keresni. Az élet természetes állapota a középső korban a túlterhelés,
de ha ez értelmetlen, ha önkizsákmányoláshoz, a belső egészségromláshoz vezet, nem szabad
túlerőltetni. A belső mikrokozmoszukat kizsákmányolóknak ideje egy kicsit lazítani, a
nagyobb egyensúlyban változást megtanulni, megtartani.
A társadalmi szerveződésekben analóg ciklusokban fejlődnek az ember részecskéknél
nagyobb energiaszintű közös szerveződések, a családok, a vállalkozások, a városok és
települések, de hasonló analóg eseményrendben fejlődnek a pártok, a demokráciák és az
államrendszerek. Folytathatjuk a sort, az élőrétegekkel, a bolygókkal és a csillagokkal is, de
maradjunk közelebb a földön, a saját valóságunk talaján.
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Természetesen a bemutatott ábra csak idealizált állapot, amelyet leegyszerűsített a
szerző két csillag részecskéinek a kölcsönhatására. A térben nemcsak közös síkban,
hanem eltérő síkokban is számos más csillag és közeli bolygó befolyásolja a lokális
szimmetriát, az élőlényekben pedig közeli sejtek és az atomok is befolyásolják
módosítják az impulzushely (rácspont) harmonikusát.
Valahová beleszőni, a miniatürizálás és a túlérzékenység kialakulását. Az élet fejlődési iránya az energiatakarékosság, a minél kisebb
változásgenerálás, a környezetre semleges hatáseredő elérése.

Ez azonban az arányok komoly megváltozásával jár, és miközben így egyre többen elférnek
egységnyi térben, a térben korszerűtlen szerveződések által keltett terjedő energiahullámok,
hozzájuk képest nagyon nagy energiaszintűvé váltak. Bár a kicsi tömegben megtanultak
csillagterekből csillagterekbe utazni, a fény sebességénél is gyorsabban utazni, azonban az
eszközök és a tömeg együttes gyorsítási lehetősége lehatárolta a sebesség további fokozását. A
célszerűség ezt az interkozmoszi utazási sebességet, a fény terjedési sebessége alatt
célszerűségből maximálta. A fénysebesség átlépéséhez, a fényrobbanás kialakulásához túl sok
energia befektetése szükséges, amely a beérkezési helyen már nem épít, hanem bont. A túl
nagy távolságból, túl nagy sebességgel érkező sugárzásként ismert becsapódása roncsol,
tönkreteszi az élet bonyolult építményeit.
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A középső útról
A múlt a megismerhetetlen kezdetből fejlődött ki, amelyben a természet törvényeinek a
folyamatos javítása kifejlesztette az egyisten teret, létrehozta a különbség szimmetria párját, a
kiegyenlítési folyamatként ismert eseménysort, az időt. A tudatosodás, azonban nemcsak az
élő minőség, hanem az isteni minőség kifejlődéséhez vezetett, amely közös tudat létrehozta a
természet törvényeit, és az élet megismerhető szabályait, az élet programját. Az élet minőség
azonban összetett és egyre bonyolultabb folyamat szabályozását igényelte, amely szükség,
létrehozta a gondoskodó, de be nem avatkozó Gondviselést, az élet szabályainak a felügyeletét
is ellátó kormányzását. A térben egyre bonyolultabbá váló életben a hontalan lélek részecskék
érzésvilágának a tapasztalata alapján kifejlődött az Isten tudat, a kreációba vetett HIT,
amelynek a szerepe az evolúció első időszakában egyértelműen meghatározóvá vált.
Az érzésnél nagyobb energiaszintű, bonyolultabb, okokat és okozatokat kereső szerveződések
részecskék azonban tovább fejlődtek, és sokszor módosították a gondviselés szabályait, eltértek
az érzésvilág által megismert isteni szabályoktól. A tudatosodás egy alternatív életszemléletet
hozott létre, amelyben a saját tapasztalata alapján megismert valóságot anyagi létezést
létrehozó valóságként, és a természetes szelekció folyományaként materialista jelleggel
ruházta fel, és ezzel kétségbe vonta az Isten és a gondviselés létezését.
Márpedig a Gondviselés létezik, miként az Isteni közös tudat és az anyag is része a teljes
valóságnak, az életszemléleti kérdést nem tudta az anyagban gondolkodó tudat és az
eszmékben, ideákban érző lélek eldönteni.
Az Aspektus könyvek az élet fejlődésében igyekeznek bemutatni, hogy a kezdetben még
kizárólag az Isten által értett és szabályozott valóság nemcsak sokféle eltérő élet és
tudatlehetőséget hozott létre, hanem az életprogram, a korábbi tapasztalások és az ismeret
továbbadása lehetővé tette a közös élettér, a kezdeti isten és az élet továbbvitelét, tovább
fejlesztését, a kor és a környezet igényéhez igazító aktualizálást. Az isteni részecskék nemcsak
életre keltek és folytatták a térben kialakult élet programját, hanem megkapták a fejlesztési
jogot, a program továbbírásához, a beavatkozáshoz, a valóság módosításához. Az egyistenhit a
háttérbe szorult, a tudat elszakadt az érzésvilágtól, és míg az előbbi még következetesen
elismerte az Isten elvitathatatlan szerepét, és érdemét, a materialista gondolkodás ezt
megkérdőjelezte. Az élet fejlődése elágazott, egy rövid ideje létező materialista ágat hozott
létre, amelyben a gondolkodás a valóságtól és az isteni alaptól is elrugaszkodott.
A valóság azonban az, hogy az élet számára járható út már nem csak a kezdeti hidegfúziós
isteni megoldás, amely közben részben (és helyenként) korszerűtlenné vált, hanem a hatásában
eredményesebb, az egyensúlyhiányos szerkezeteket jobban lebontó, azokból több kötési
energiát (szeretetet, együvé tartozást) kisajtoló, de a már rossz kötelmek alól felszabadító
melegfúziós Éva megoldás is teret és időt nyert. Ez a féle élet képezi a Naprendszer elterjedt
megoldását, amely meghatározó a Földi evolúció állapotára, és ez adott alapot az anyag és a
materializmus eszmény kialakulására. Mivel már nemcsak egy út van, hanem többféle
megoldás is elvezet az élet fennmaradásához, és periodikus megújulásához, a korábban egyértelmű
körfolyamatokban az élet végén az Isten elé jutó részecskék elbizonytalanodtak. Eddig nem
kellett választaniuk, mindig döntöttek helyettük, és mivel a választásban és az útkeresésben
még tapasztalatlanok voltak, sok fals, elfogult információt kaptak, nem mindig döntöttek
helyesen. Az élet fordulóin, a határozatlanság és a környezettel szimmetriába kerülés
kialakulásakor a szerveződések mindig válaszút elé kerülnek, hogy melyik életúton menjenek
tovább, a már bevált konzervatív hidegfúziós szeretet, vagy a jobban differenciáló, de
korszerűbb melegfúziós megoldás útján. Mivel egy idő után már mindkettő utat többször is
végigjárták, a tapasztalatokból megértették, hogy ezek az utak hová és mire vezetnek. A közös
tudat új utakat, új ideológiát kezdett keresni, mert az elbizonytalanodó, az egyenlő
erőviszonyokban határozatlanná váló részecskék már nem akartam áramlani, nem akartak
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dolgozni, nem akartak a már megismert rosszabb élethelyzetekbe kerülni. Az élet kezdett
megrekedni, és egyre nagyobb térre kiterjedően határozatlanná válni. Az életáramlás egyre
gyengébbé vált, egyre nagyobb háttérrezgés, ionizálódott a tér, miközben az áramlásban
életpangás kezdett kialakulni. A tér áramlása csökkent, a rezgése, az ionizálása, a választásra
erőltetése felerősödött. Mindkét megoldás szorgalmazói a saját lovukat dicsérték, a másikét
szidták, és bizonygatták, hogy csak az általuk mutatott út az egyedüli amely járható, de közben
kölcsönösen eláztatták egymást a tengernyi részecske előtt. Végül valószínűen patthelyzet,
azonos erőviszonyok és hidegháború, információs hadviselés alakult ki, és az élet nem tudott a
megoldások között választani. Ekkor ismét érvényesülni kezdett a már gyenge, de már nem
teljesen szimmetrikus felmenői múlt, a nagyszülők és a két rendszeren kívül eltérően, de már
kényszerből áramló, felőrölt közösségek hazátlan, de még szabad részecskéinek, a
kisebbségeknek befolyása. Ez az ok, amiért a választások egyenlő erőviszonyaiban az addig
néma, elnyomott, felőrölt kisebbség és a legjobban leterhelt, kihasznált középréteg, az addig
állást nem foglaló, a harmadik úton járó csendes harmad, a harmadik dimenzió, a tapasztalt
idősebb tudatok, a már nem sokat számító nyugdíjasok csoportja felértékelődik. Talán ennek
köszönhetjük, hogy az élet átlagos határa a középső kor fölé kitolódott, és az élet
szempontjából már majdnem haszontalan öreglét tudása, tapasztalata felértékelődött. A
harmadik utat, a nagy életválságokból kivezető lehetőségeket nem az első két utat járó erősek,
az első két dimenzió, hanem a már tapasztalt bölcsek és a harmadik megoldást (dimenziós
irányt) választók ismerik. Az élet harcát vívók, de a napi csatározásból kimaradó kisebbségek,
az élet terhét viselő nyugdíjasok, az addig állást és haladási irányt nem felvállaló középréteg,
és a kisebbségek már tudják, hogy a két egymással szemben erőltetett út egyike sem igazán
járható, mindkettőről ismerik, hogy hova vezet.
A hidegfúziós múltbeli megoldás útját választók nagyon felerősödhetnek a lendületben, és
ezért túl nagy kinetikai erőre (kicsi tömeg de nagy áramlási sebesség) tehetnek szert, és ha
velük szemben, de ellenkező, eltérő irányba haladó analóg csoportokkal ütköznek, a nagy
lendület miatt már nem tudják elkerülni a végzetes összeütközést. Az életáradásokból az életet
redukáló, visszafejlesztő melegfúziós impulzus keletkezik.
A melegfúziós megoldás elidegenít, felbontja a kapcsolatokat, a családokat, átmeneti szerelmi
boldogságot adva elveszi a szeretet lehetőségét, csökkenti az együttműködést, az egyetértés
lehetőségét, lényegében állandósult konfliktussal oldja meg az életáramlás fenntartását. Ennek
ellenére a melegfúziós megoldás nagyon energia és életpazarló, és rendszeresen elromlik,
kaotizálódik, elhal és felbomlik, miközben a régebbi hidegfúziós megoldást újratermeli. Ha
nagy térre kiterjedő melegfúziós megoldás hidegfúziós életáramlást eredményez, ez
melegfúziós központokat és differenciáló szaporodást hoz létre megismétlődik a múlt annak
majdnem minden hibájával együtt. Amikor a közös tudat fejlődése eljutott e probléma
megértéséig, és felismerte hogy a két korábbi életszerveződési megoldás, a két korábbi út
járhatatlanná vált, új megoldást, új ideológiát, harmadik utat kezdett keresni az egyre
ionizáltabb tér áramlásban megrekedt, határozatlanná vált részecskéinek, az életáramlásba
tereléséhez, az életáramlás szépségének és előnyeinek a megértetéséhez. Valószínűen ez a
legmagasabb szinten, az Isten első gyermekei között kialakult patthelyzet kiegyezéshez és
közös útkereséshez, a még szabad, az utódok által nem befolyásolt isteni részecskék döntésbe
bevonásához, és végül kiegyezéshez, majd konszolidációhoz vezetett.
A hogyan tovább élet kérdéséről dönteni akaró legfelsőbb szintű tanácsban még mindenki
egyetértett abban, hogy az élet az eredőjében jó, azt fenn kell tartani, de hogy miképpen, abban
már eltértek az álláspontok, és hogy ki viselje az élet terhét, abban pedig egymásra mutogatás
kezdődött. A jobbra menők balra mutogattak, a balra állók pedig a jobb felé haladókra
mutogattak, míg végül kompromisszumként mindkét tábor a középen állókra, a középső úton
haladókra mutatott. A középen állók sokfélék voltak, kisebbségek, nyugdíjasok, az élet terhét
viselők, az igákat húzók, ezért nem volt elég idejük, vagy erejük, vagy lehetőségük a számukra
nagyon hátrányos alku hátrányainak a megismerésére, megértésére, és a saját eltérő álláspont
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kifejtésére. Ez az a gyorsan határozattal záródó konferenciai állásfoglalás, amikor a két
többségbe kerülő fél már nem hallgatja meg az ellenvetéseket, amikor a színfalak és a többiek
háta mögött a kérdést már eldöntötték, és le akarják zárni a további vitát. A tér egésze, az
életbeszerveződés alapjában demokratikus, ahol a többség dönt, és ezt az a kisebbségbe
kerülőknek el kell fogadniuk. Ez azonban bizonyos esetekben, mint az élet fő kérdéseiben nem
jó megoldás. A többség csak a többségi tehervállalásban dönthetne, és nem dönthetne abban,
hogy a fő terheket egy harmadik csoportra, - annak az akarata ellenére - erőszakolják. Ez az
állapot diktatúrát eredményez, de az élet és a tér valóban így működik. A környezet szabályait
elfogadók, a többiekhez alkalmazkodó szerveződésekben a részecskék jelentős része, legalább
1/3-a kisebbségben és az akarata ellenére, diktatúrával kényszerítve változik, mert ilyenné
váltak a tér és az életbe szerveződés szabályai. Csak akkor alakul ki változás, a terhek
viselésében átrendeződés, ha a 33% kisebbségnek rossz eléri és meghaladja az 50%-ot, amely
a határozatlanság állapotát eredményezi, és megfordul a sors, amikor az élet helyzet a benne
résztvevők 66%-nak rosszá válik. Ez az az állapot, amikor az élet jó részét viselő kisebbségek
eltartása már nemcsak az 1/3 életnek rossz, hanem a meghatározó többségnek, amely miatt
változás várható a közakaratban. Ilyenkor rendszerint választás történik, és a másik irányba
haladás, az élet fő terhe az addig élvezőkre áthárítása kezdődik. Ez a rotációs élet alapja.
Mivel az 1/3 arányú teherviselők nem voltak képesek eltartani a 2/3 haszonélvezőt, ezért
változtatni kellett a többségnek jónak tűnő elképzeléseken.
Az egyisten térben a nagytanács valamelyik kritikus döntésében határozat született, az élet fő
terhének a megosztásáról, annak a háromdimenziós idő és térbeli rotációs átadásáról. Annak
érdekében, hogy kellően tágas, az életáramlásra alkalmas tér maradjon, az életre kelt szereplők
egyharmadának nagyobb térsűrűségű, de kis térfogatra kiterjedő inaktív ionos állapotba kell
sűrűsödnie, a másik egyharmadnak kis energiaszintű, alacsony közegsűrűségű gázszerű
állapotra bomlania, hogy az átlagos, kellően keveredő, és megfelelő szimmetriában lévő
életanyag, a rotációs életáramlásban előnyös állapotba kerülhessen. A tér ezzel kellően tágassá
és átjárhatóvá vált, és relatív egyensúly, fenntartható életáramlás alakult ki. Ahogyan az lenni
szokott, a megállapodások sem örök érvényűek, az élet nem tartotta be az önmagával és a
többi résztvevővel kötött megállapodást, és a jobb helyzetbe, életélvezési előnybe kerültek,
túlságosan is megszerették az élet jó részét, és amikor eljött az ideje a váltásnak, nem akarták
felvállalni, átvenni az élet terheit. A szerződésben vállalt kötelezettség, a rotációs élet csak
akkor működik megfelelően, ha betartják a megállapodásokat, és a meghatározott életidő,
életesemény letelése után, az élet előnyeit élvezők átveszik a stafétát, és attól kezdve ők
viselik az élet terheit. Ez az igény hozta létre a háromdimenziós, három generációs életet,
amelyben az öregek elhalása, felbomlása, elgázosodása szükséges ahhoz, hogy az addig
alacsony energiaszintű, gáz állapotú élet is megismerhesse az élet előnyeit. Ha az öregek
nagyon túlélővé váltak, az élet terhét a kelleténél tovább viselő eltartó kicsi részecskék nagyon
kifáradtak, ionizálódtak, indulatossá váltak, és nem tudtak az élet előnyös birtokába kerülni.
Ha az élet előnyös állapota a többségnek elveszik, az inaktív részecskék is aktívakká válnak,
és kikényszerítik az Isten végakaratát, az élet szimmetriájának a megtartásáról. Ekkor válik
járhatóvá a harmadik út, a középső út, az egymáshoz képest szimmetriában maradás útja.
Ilyenkor tud befolyásra szert tenni a harmadik erő, a már gyenge, de mindig jelen lévő
harmadik generáció, a tudat és a lélek megfelelő arányú keveréke. Az élet szerződését meg
nem tartó, az élet előnyeit kizárólagossággal élvező szerveződések, annak érdekében, hogy a
rotációs kötelezettségüket ne kelljen betartani, elkezdték titkolni a szerződés és a teherviselők
létét, az élet valóságát, és csak egy részét a jobb engedték az életnek megismerni. Ez vezetett a
korlátolt élettudathoz, amely az univerzális élet sokféle lehetőségét csak az általa egyedül
ismert, az általa járható útra terelte. Ma már olyan szabályok szerint élőnk, hogy azok viselik
az élet fő terheit, akik betartják az eredeti megállapodást, akik szabályosan élnek, akik a
szimmetria közelében maradva szerveződnek. Az élet többségnek elérhető szépsége tovaszállt,
és ma már csak egy egymást állandóan monopolhelyzetbe hozó kisebbség élvezi az életet, a
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többség viseli a terheket. Az élet és a tér körülöttünk ismét ionizálttá vált, a jussukat váró, az
életre vágyó kicsi részecskék türelmetlenül rezegnek, toporzékolnak a bolygók, csillagok
külső határfelületén kívül rekedtekkel, az életre való jussukat követelve. E részecskék a
megváltóra várnak, és a kis Jézus hamarosan ismét megszületik. A rotáció elkezdődött.
Az Istent és érdemeit tagadó, az első út lehetőségét tagadó materialista elágazás is téves úton
jár. Az általa mutatott kizárólagos út, a másik út sem mindig járható. Az élet és a tér fejlődése
csak a középső úton maradva tartható meg, amely a szélsőségek megnyirbálásával az átlag felé
fejlődik. A középső úton járók elismerik az életalapító Isten elvitathatatlan szerepét, a
rendezett folyamatok megtervezésében, az élet önjavító szabályainak a kreálásában, de
megértették az idő törvényét, hogy a változásban minden fejlődik. A fejlődést a tudat és az
érzés, az élő és az élettelen minőség sokféle, de egymásra figyelő, egymással szimmetriában
álló, élő sikeres együttműködése tartja fenn. A matéria, az anyag az időben változik, miként a
közös tudatok állapota, és az információt megismerő, őrző részecskék folyama, információ
tartalma is változik, és felvállalta részét az életprogram továbbvitelében, az élettudat
fenntartásában, fejlesztésében. A Föld két nagy felmenői rendszer közös határán, az erő és
befolyásolási viszonyok patthelyzetébe került. A bolygónkban változó, együtt utazó élet
átkerült az eltérő szabályok szerint szerveződő, a másik utat erőltető befolyás, és a
határozatlanság terébe, de most még lehet választani, dönteni, és a harmadik úton az Isten felé
is nyitva áll az út. A bolygónkban változó részecskéknek, miként a környezetben változó
részecskéknek is dönteniük kell. Az általános választás, a rotáció ideje közeleg.
A Hit alapja és a Kreált, befolyásolt, de létező közösség által fejlesztett valóság reális
alapokon nyugszik. A Materializmust képviselő tudomány, és a kreacionizmus a materialista
részeredményekkel összhangba hozható, közös nevezőre hozható. Ez a közös nevező a
középső út, amely a szerző által felvázolt, sok aspektusból megvilágított változásban, a
múltban az életet befolyásoló, az élet szabályait létrehozó Isten, a forrás, a lét teremtője, az
érzéssel és a tudattal, de anyagi valósággal is rendelkező élet az időben változó anyagi
minőség, és az életminőség gondozójává, Gondviselőjévé fejlődött. A középső út a jövőbe
vezet, míg a múltba vezető út visszatér önmagába, de nem termékeny, és a nagyon jövőbe
vezető út pedig elhagyja a járható ösvényt és a káoszba vezet. A kettő között van az a keskeny
sáv, amely az általunk ismert élet által járható. Az életidő közös nevezője azonban a változás,
ez a közös többszörös legkisebb egysége, amely a tér és a természet, az isten szerződése
szerint az idővel elszámolási egységet képezi. Mindegy, hogy az életidőre meghatározott,
átlagos statisztikai impulzusesemény mennyi idő alatt, és mekkora térben játszódik le, a
mennyisége véges, a szabályok által maximált, és ha a megengedett pár-milliárd változás,
esemény lejár, ezzel a szerződés szerinti életélvező előnyélvező időszak is lejár, rotációnak
kell történnie. Ez történhet nagy térben és kis idő alatt, vagy kis térben nagy idő alattm az élet
nem a változáshoz, hanem a megtartható rendezettséghez kötődött. Ezt a rendezettséget pedig
a közös nevezőre jutás, az azonos eredő irányába közös elhatározású, a többség által betartott
szabályos életáramlás biztosítja. A szabály szerint, ha a meghatározó többség azonos irányba,
azonos cél felé rendezettsége felbomlik, a rotáció ideje eljött, és a határozatlanná váló élet
átalakul, a tavaszból a nyárba, a nyárból az őszbe, majd a szerveződési térbe lépteti szereplőt.
A középső út, a szélsőségek helyett az átlagot fejlesztő, az életet az átlag, a szimmetria, a
lehetséges egyetlen életsáv közelében tartó közös érzés, gondolat, közös tudat és a közös
cselekvés egységbe épülése. A valóság alapjáról megközelített sokféle aspektusból az látszik,
hogy az életben helye van az Istennek, a múlt és a jövő helytartójának, de helye van az anyagi
valóságnak, a materialista eredményekre alapuló életvédelemnek is.
A csak lokális méretekben gondolkodni képes materialista tudat és a globális méretekben
gondolkodó Isteni tudat egy közös valóság része, amelyben a kezdeti kreálást, és az élet
egyensúlyban tartását a jövő felé fejlődő élettudat részben átvette. Miként a makroevolúcióban
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fejlődő mezők a szélsőséges állapotokba fejlődéskor átlagos életbe vegyülnek, hasonlóan
megmaradhat a fejlődés, ha a középső út, a nagyobb szimmetria közelében maradva fejlődik.
A tömeg növekedésével azonban mind jobban eltérül, mind jobban kileng a szimmetria
állapota körül, az élet által lerajzolt kifelé táguló, trombita alakú élettölcsér pereme
visszahajlik az origóhoz, a kezdethez, és ebből új ciklusok kezdődnek.
A kezdetet meghatározó isteni múlt és az anyag és az élettudat megszűnését eredményező vég,
a két szélsőséges állapotnak tekinthető, de e két állapot között, a jelen megőrzésében csak a
középső út, az átlagos élet által befolyásolt, fejlesztett, szimmetriában maradó élet járható.

Ma az élet keresi és kifejlesztette a harmadik utat, az új ideológiát, amellyel a tér isteni
részecskéit új életáramlásra tudta bírni. Ez az út a DNS útja, olyan hidegfúziós egyesülés,
amely nem egymásnak megy az életút végén, hanem többszintes kereszteződésekben
elválasztva egymástól továbbáramlik, és betartva az életáramlás közlekedési szabályait egyre
többeknek teszi lehetővé az egyidejű életáramlás lehetőségét. Ez az út is kezd rögössé válni,
egyszerre túl sokan járnak rajta, túl nagy az elhasználódás, ismét túl nagy az élet változás
sűrűsége. A szabálytalanok, a túlfejlődők felszaporodása esetén a csomópontok ismét
kaotikusakká válnak, ismét kialakulnak a nagy energiaszintű impulzusok, és az élet útkeresése,
mint Szinbád bolyongása tovább folyhat a térben és az időben, a hiábavalóság és a remény és a
reménytelenség közötti ingadozásokban.
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A könyvsorozat könyvei, - ha az idő engedi, - az Ismerd meg, hogy értsd, című ismeretterjesztő, az
élet hangsúlyosabb részleteit más szerveződések aspektusaiból bemutató sorozattal folytatódnak
A történetek, valamennyiünk számára egy az őseinkkel közösen fenntartott belső, vagy és külső,
tágasabb környezetben folytatódnak, amelyeket más világokként ismerünk. Ezek az analóg élőrétegek
a mi átlagos rétegünktől radiális irányban kijjebb, vagy beljebb lévő élőrétegek, amelyek felé csökken
az azonosságunk. A külsőbb rétegek túl más, hozzánk képest kevésbé azonos, és a megértésben
fejletlenebb, anyagi részecskékben szegényebb rétegek lakóin átlátunk, szinte nem is észleljük, hogy
léteznek, csak akkor szerzünk a létezésükről bizonyosságot, amikor az anyagi szervezetbe épült
szervezeti központtól kivált, elöregedett lélekként, a szolgák és segítők nélkül maradó vezető
részecskéink is ezen izotróp valóságba érve megismerik végre az általuk addig tagadott, meg nem
értett, el nem ismert következmény világokat is. E térrészekben valóban utolérjük az általunk sok
esetben nem ismert elődeinket, őseinket, legalábbis azokat akikkel elég nagy az azonosságunk, akik a
szervezetünkben kellő nyomot lenyomatot és emlékeket hagytak, akik változtatva a valóságunkon, a
tudatunkon, folyamatosan fejlesztették a közös jövőt.
A könyvekben, - mint a Maja kultúrában - nagyon sok párhuzamos jelentésű, de egymástól a
hangsúlyában, az aktualitásában eltérő szó, szórend megértését segíti az Aspektus sorozathoz készült,
készülő egyedi értelmező, szómagyarázó szótár, amelyre bizonyára sokaknak időnként szüksége lesz!
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Élet és valóság
Synopsis

Az Élet és valóság az Aspektus könyvsorozatban leírt térszemléleti életfilozófia lényegének az első
lineáris rendbe szerkesztett összefoglalója. Az életről kialakított tudati képünk illuzórikus, hamis, az
csak a valódi bonyolultság csekély szeletét képezi. Az élet sokkal összetettebb, és mégis egyszerűbb de
erről csak kevés ismerettel rendelkezünk. Ha a környezetben változó sokszintű élet analóg felépítését, a
természet törvényeit megértjük, ez segíti megérteni a létezésünk és a tudatunk célját, értelmét. A
tudatot fékező időgát feloldásával a végtelenig kiterjeszthető határok lebomlanak, és megismerhetjük
az Univerzális Tudat, az Isteni mező által szervezett, irányított közös térben, az időben változó
élőrendszer komplexitását. Az életet építő, de a tudatlanságuk miatt entrópiát keltő angyalok, és a rossz
életet lebontó ördögök egyformán az élet jobbításán dolgoznak, de más módszerrel és néha
szervezetlenül, célt tévesztve, a rossz helyett a jót bontják, és néha a rosszat építik. Az angyalok és az
ördögök időnként szerepet cserélnek, és ilyenkor a rossz épít és a jó bont, amely káoszhoz vezet, és ez
szétzilálja az érintett élőrendszert, amely elhal és lebomlik, hogy átadja a helyét egy később magasabb
bonyolultságba épülő nagyobb energiaszintű, az életáramlásban rendezettebb fiatal szerveződésnek.
Az élet szerveződésnek a folyamata, a térben és időben hullámzása megérthető, kiismerhető és ha
elromlik, javítható. Ha egy lokális helyen túlságosan felszaporodik az időben a változás, és az
élőtömeg aktivitása megnő, az addig inaktív tömeg változásba hívásával az élőrendszer túl nagy
változás sűrűségbe, szervezetlen, a tudat által követhetetlen káoszba kerül. Ilyenkor a káosz által
érintett szerveződési szint rendszerint visszafejlődik, néha elhal, lebomlik, hogy átadja a helyét egy
fiatalabb, sokkal jobban együttműködő részecskékből szerveződő, nagyobb energiaszintű
együttműködéssé fejlődni képes új élőrendszernek.
A természet rendje, a legnagyobb hatalom, a legnagyobb erő, az együttműködést, és a rendezettséget
létrehozó szervezettséget támogatja. E rendben minden anyagi szerveződésnek tekinthető életrendszer
négyfázisú életciklusban változik, legyen az elektronszint alatti Műon szerveződés, vagy hatalmas
csillagváros, galaxis. Minden élőrendszerben vannak energia termelő, pontosabban a rendezettséget
sikeresen halmozó, növelő szerveződések, épülő időszakok, és folyamatosan energiát fogyasztó
kaotikus szerveződések, lebomló időszakok is kialakulnak.
Az élőrendszert szervező Isteni mező legnagyobb találmánya, hogy bár a kaotikus rendszerek
felbontják az általuk elfogyasztott, öreg, a közös szerveződésben jó hatásfokkal együttműködni már
nem képes részecske szerveződéseket, de ezekből sokkal rendezettebb, sikeresebben együttműködő
nagy azonosságú, fiatal angyal részecskéket, szerveződéseket hoznak létre. Ezek a részecskék töltik fel
láthatatlan gravitációs energiával, életnyomással a teret, ezek táplálják, építik az együttműködésükkel
az anyagba szerveződő életrendszert. Az Isten malmai folyamatosan működnek, és a káoszban
felbomló ionos szerveződésekből rendre vágyó, információs energiaszintű rendezett szerveződéseket,
amorf angyalokat termelnek. A nagyobb változássűrűségű mezők és a fekete lyukak nyelői felbontják a
besodródó, elfogyasztott szerveződéseket, és a már rossz energiából jó energiát készítenek, nagyobb
azonosságra szervezett, egyetértésre került részecskékkel kitöltött új Univerzum buborékokat fújnak. E
szerveződések nemcsak az élet malmai, hanem az élet kerítői is, mert az Isten igényére párosítják a
nagyon kicsi energiaszintű fiatal szerveződéseket, amelyek folyamatosan hatékony és alkalmazkodó
képes új életenergiát nemzenek, termelnek. Az állandóan energiát adó, átalakító, párosító
szerveződésekben életfúzió folyik, amelyben az élőrendszer eltérő töltésű, (nemű) fiataljait hatalmas
tömegben aktív párkapcsolatra hozzák egymással, amelyek szerveződésekbe és életrendszerekbe
épülnek. Az élet alapvető építői a csillagporból elgázosodó, a csillagközi teret kitöltő, Quintesszencia
gázzá bontott-épített ionos részecskék, amelyek halmozódásai a természeti törvények által támogatott
életrendszereket építenek fel. Az emberi és a bioszférai élőrendszer e kis rendszerek életpiramisba
halmozódásának az eredménye, és része egy sokkal nagyobb energiaszintű élőrendszer összetettebb
szerveződésbe épült közös tudatának.
Ha megérjük, hogy a mindenség nem kiemelt, hanem egyenrangú lényei, részei vagyunk, és minden
ami van, e rendszer egyenrangú része, megtapasztalhatjuk az élet és a dolog, az anyagként ismert
változás összetartozását, az egész élőrendszer, a változórendszer egymáshoz és a közös Isteni térhez
tartozását.
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