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A mikrokozmosz, a nagy 
felbontású mikrovilág, a 
jövő, amely felé fejlődünk 
  
     A hipotalamusz struktúrája 

A makrokozmosz, a csillagközi 
tér, a távoli múlt, ahonnan 
jöttünk, (A hangya köd). 

A jelenben kifejlődött megfigyelők 
lehetőségei, 

a múlt, vagy a jövő felé kitekintés, 
a múlt vagy a jövő felé fejlődés 

A környezet észlelése, a dolgok, a 
hibák észlelése és kijavítása, a 

jövő felé fejlődés, a részletek jobb 
megfigyelése a szemléleti és a 
tudati felbontás növekedésén 

keresztül érhető el. Ez 
szükségessé teszi a részletek 

egyre nagyobb felbontású 
objektívebb megfigyelését, a 

szemléletváltást, a 
PARADIGMAVÁLTÁST ! 

Andezit kristály élettér határfelületekkel Kristály virágok 
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A mikroszintű létezés gazdag formái 
 

    
Achát határozott határfelületekkel  folyadékkristály változó határfelületekkel 
 

   
Az aminosav színes világa, lágy átmenetekkel  Az Uránusz élettér, hozzánk képest makroszintű 

szerveződés 
 

            
 

 

Alga 
szervezet

Hidraféle, 
hidegfúziós 

kolónia 
 

Magas szimmetriájú, 
érzékeny 

lélekszerveződés 
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SZEMLÉLETVÁLTÁS 
Az Aspektus könyvsorozat a megérzett, megértett tudás könyvei 

Bevezető könyv, a gondolatváltás szükségességéről, az Aspektus könyvekben leírt eltérő 
életszemlélet iránymutatásáról 

 
A tudati felbontás növelése a valódi fejlődés lehetőség. 

 
Paradigmaváltás, gondolkodásváltozás, szemléletváltozás, 

irányváltás, fejlődési célváltás 
 

A szemléletváltás, az Aspektus könyvsorozatot ismertető, a megszokott életszemlélettől 
eltérően rendezett, nagyobb felbontásban bemutatott logikai információk bevezető könyve, 
amely az életet és az anyagot, a létezés különböző lehetőségeit, az eddig általunk ismert 
materialista, és Kreacionizmustól részben eltérő alapállásból, a valóság más aspektusából az 
eltérő tudati rendezettség nagyobb felbontásával szemléli.  
Hogy miért van szükség néha a dolgok eltérő szemléleti megközelítésére? Amikor olyan 
problémákkal, életzavarokkal találkozunk, amelyek megoldása a megszokott módszereinkkel 
nem lehetséges, nem sikerül. Az Aspektus könyvek a tudat és az érzés felbontás növelésének a 
következményei, amellyel a korábban csak érzésszinten megérzett összefüggésrendszer, a 
szerző által a tudatban is megértett nagyobb energiaszintre került. Ez ilyenkor még csak 
alacsony, a gondolati energiaszintet éppen-csakhogy meghaladó információs szinten, a 
könyvek leiratában folytatódik, de hamarosan átterjed az anyagibb valóságra is, sőt az 
információs és a számítástechnika rohamos fejlődésében már elérte az anyagi szintet. 
 
Hatalmas fejlődés előtt állunk, a bolygónk és az élőrendszerünk áthaladt a tudati fejlődését 
eddig gátló határfelületen, és a Nap ekliptikájának a magasabb változássűrűségű déli térfelére, 
az anyai centrumhoz közelebbi határrétegbe érkeztünk. A magasabb változás sűrűségű 
rétegben nemcsak az impulzus sűrűség magasabb, hanem az információs energia, a tudati 
felbontás is sokkal előrébb jár. A bolygónk átlépte a nagyévi tavaszi napéjegyenlőséget, a 
Naprendszer tömegfelezői felületét és a nagyévi pünkösd idejében fejlődünk. Ettől a 
vízválasztótól, határfelülettől a Nagyévi szerveződési nyár kezdődik. A határozatlanság 
időszakának remélhetően vége, a világunk a dolgok nagyobb, részlettekben dúsabb felbontás, 
és a paradigmaváltás szükségessége felé halad. 
Az életet csak részben ismerjük, amelynek végtelen sok olyan kisebb energiaszintű részlete 
sokunk előtt ismeretlen marad, de egyesek, kevesek sokkal többet észlelnek, néhányan többet 
is megértenek, de a többiekkel nem tudják az általuk megértett, - de a régi gondolkodási 
rendszerbe, a régi paradigmába nem illeszthető - újabb dolgokat másokkal ellentmondás 
keletkezése nélkül megosztani. 
 
Amikor nem sikerülnek bizonyos dolgaink, és erőltetni kezdjük a megoldást, akkor az azonos 
alapállásból tovább erőltetett dolgok egyre rosszabbá válnak, nem tudunk tovább haladni. Ha 
azonban a dolgot más oldalról, más gondolati alapállásból közelítjük meg, akkor egy új 
fogással sikerülhet a problémán átlépni. A nem megértett, a nem működő dolgokat más 
oldalról is meg lehet közelíteni. Talán éppen azért nem működnek, mert a másik oldalon olyan 
falnak, ellenállásnak toltuk a gondolat szekerét, amelyet mások éppen felénk tolnak. Ha 
kellően körbejárjuk a problémákat, és megkeressük az elromlott, nem működő dolog gyökerét, 
az okozat okrendszerét, elég mélységig leásva eljuthatunk a probléma forrásához, és ezzel a 
megismerés és a megértés kialakulásához, a megoldás lehetőségéhez. 
A gondolkodásban használt szavak, a probléma gyökere, a leásás, a dolgok mélyére jutás nem 
véletlen fogalmazás. Minden dolognak, problémáknak is vannak más oldalai, előzményei, 
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okai, forrásai, gyökerei, amelyekből származnak, amelyek korábban, vagy nagyon alacsony 
szinten olyan kezdeti pillangó effektust okoztak, amelyből később a nagyobbá (felnövő) 
probléma, az okozat táplálkozik. Igen jól olvasták, a problémák csak akkor okoznak 
életzavarokat, ha azok élők, ha azok még mindig táplálkoznak, növekednek, ha egyre 
bonyolultabbá válnak, mert a problémát okozó hatásokat, az okokat élő szerveződések, 
sikertelen megoldásai keltik. Csak az élő, időben változó rendszernek keletkeznek az életre 
visszaható olyan problémái, amelyek megkeserítik, de a megoldás elérésekor sikerélménnyel 
jutalmazzák az életet. Ha a túl nagyra nőtt gondok, a túl nagy, és együtt bonyolulttá vált 
dolgok akadályozzák az élet gördülését, akkor nem egyben és azonos szinten kell erőltetni a 
megoldást, hanem a nagy, és már a megértéshez túl bonyolulttá váló, együtt át nem látható 
dolgot kisebb részekre kell bontani, és a kisebbre bontott, a részeire szedett dolgok külön, a 
kisebb bonyolultságú állapotukban már könnyebben megérthetők. Ha egy rendszer működését 
már ismerjük, azaz a változási sorrendek egymás utániságával, a működés folyamatával, az 
okok és az okozatok láncolatával már viszonylag tisztában vagyunk, akkor az eredeti egységek 
együttműködését, és az összhang alkalmasságát, és a nagyobb egységek együttműködő 
képességét külön, külön megvizsgálva, az alkalmasságukat megállapíthatjuk. A gond, a 
probléma forrásához tehát a részleteire kell szedni a nagyobb egészt, és kellő mélységgel, 
fokozott gondossággal megtalálhatjuk a bajok forrását. Az élet Morffy törvényeinek az 
ismeretében nemcsak megérthető, hanem javítható is. Ami elromolhat, az idővel elromlik, de 
ami elromlik, az megjavítható. Ha nem működik egy nagyobb egység, azt az alkotó részeire 
kell bontani, és a hiba meg találásáig a kisebb egységeket egyenként szemügyre véve tovább 
bontani. Ha sikerül meglelni az okot, és kijavítani a zavar forrását, a még jól működő állapotú 
dolgok ismétlődő összeépítésével, a hibás alkatrész, a már rossz, és rosszul változó dolog 
kicserélésével, ismét működőképesebb, megfiatalított, életképesebb, hasznosabb szerkezeteket 
kapunk. Ezekre a dolgokat már az újabb, korszerűbb hatásokat is rá lehet építeni, és ezzel a 
felújított életszerkezeteket is nagyobb bonyolultságra lehet fejleszteni. Az élet és a létezés e 
szabályok szerint működik. Ha a valahol felépült, valamiben elromlik, a dolog 
visszabontásával a szerkezetek rossz alkatrészei fellelhetők, kicserélhetők, a dolgok 
regenerálhatók. Ez azt jelenti, hogy a létezés összes dolga, így az élet is nemcsak felépülni 
képes, hanem leépülni is tud, de a leépülés nem egyszerre történik, és a szervezetben a 
tervezetnél hamarabb elöregedő alkatrészek kijavításával, a hibát okozó részek kicserélésével 
a jó életidő meghosszabbítható. Az élet és a dolgok felépüléskor kialakult sorrend, 
leépüléskori megtartása nem szükségszerű, de a növekvő bonyolultság, a nagyobb megértés 
felé haladó idő, az élet második felében a leépülés felé, a bontódás felé halad, az eredőnkben a 
beépült ismeret, tudás, a korábbi jobb működőképesség elvesztése felé fejlődünk.  A természet 
rendje szerint azonban az életidő, a szabadság lehetősége véges, és a természet rendje elleni 
cselekvés, az életidő indokolatlan meghosszabbítása, a gondviselés terveinek a 
megváltoztatása. 
 
A szemléletváltás szemelvényeket, részleteket tartalmaz az Aspektus könyvsorozatból, amely 
a megszokottnál sokkal nagyobb felbontással mutatja be a létezés lehetőségeit, megismerteti 
az érdeklődőkkel az élet többségünk által még csak érzett, de teljesen meg nem értett 
változásait. Hatalmas fejlődési lehetőség előtt állunk, a bolygónk átjutott egy hatalmas, a 
fejlődését eddig gátló potenciálgáton, tudati gáton, és olyan élettérbe, életszférába érkezett, 
amelyben a valóság részletei sokkal kisebb, eddig általunk még fel nem bontott egységből 
vannak összeépítve. Az életterünkben fejlődő jövőt csak akkor tudjuk megérteni, ha gondolati 
alapállás változásra, a szemléletváltozásra is képessé válunk. A gyorsabban változó, kisebb 
részecskékből szerveződő jövő, az új élettér előttünk van, csak meg kell érteni a szabályait, és 
alkalmazkodni a környezet változásához, ne felejtsük el, hogy ezen élettérben mi még kezdők 
vagyunk ! 
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Az arany, sárga, puha fém, bár a nagy tisztaságú változata az elektroncserét, az információt jól 
vezeti, de sok mindenre nem alkalmas. Ami miatt mégis értékes, azt a ritkaságának és az 
egyediségének köszönheti. Moetrius Aspektus sorozatba gyűjtött könyvei, nem irodalmi 
remekek, stilisztikailag, szórendben, helyesírásban is sok kivetni valót, hiányosságot 
tartalmaznak, de a könyvekbe szervezett információ egyedi logikai rendezettsége páratlan, 
amely az aranyhoz hasonló egyedi rendezettséggel, a ritkaság értékével ruházza fel. Az 
Aspektus könyvsorozat könyvei, a megérzett, megértett tudás könyvei. Ha valaki a 
hibakeresés és a leminősítés szándékával olvassa e könyveket bizonyára sikerrel járhat, és 
kimutathatja, hogy ő helyesírásban, fogalmazásban, az információ részletek egyes logikai 
rendszerezésében jobb, tehát valahol és valamiben nagyobb értékre tudja hozni e könyvek 
tartalmát. Javasoljuk, hogy tegye. Moetrius érdeme talán csak az összefüggésrendszer, a 
fejlődési irány megmutatása, hogy sikeresen összefüggő sorba, folytonosságba építette a 
mások által fellelt információs részletek tégláit, hogy megerősítette mások észleléseit, hogy az 
élőrendszerben valóban minden, mindennel összefügg, hogy a Tokióban verdeső pillangó 
szárnya által keltett hullámok halmozódásából bármikor kerekedhet vihar a Föld más részein. 
 

Moetriusnak nincs oka mások szakmai tudását, elhivatottságát, jobbító készségét kétségbe 
vonni, és örömmel veszi a kijavító, jobbító szándékot, a könyvek olvasmányosabbá, 
érthetőbbé átírását. Szándéka szerint sokaknak fog munkát, és életcélt adni. A könyvekbe 
diktált, de a szerző által csak leírt információval a mindenség közös tudata a természet egy 
eddig általunk nem ismert arcát is megmutatta, amellyel sikeresebb együttfejlődést kíván 
elindítani. A létezés megtartásához új életszemlélet, más környezet szemlélet szükséges, 
amelyet e könyvekben, a természetből vett, megértett, megismert részletekkel a szerző 
bemutatott. 
Az élet szimmetriafüggő, de mégsem képes teljes szimmetriában élni, ha viszont nagyon 
eltávolodik az életet jóra és rossz részre osztó kétdimenziós síktól, az átlagos élet felületétől, 
akkor a lokálisan elválasztott jó élet elkülönítése miatt a globális élettér, a környezet minősége 
elromlik. A jó elkülönülése a rossz szétterjedéséhez, az ártó szellem kiszabadulásához vezet. 
 

Az Aspektus könyvek az összefüggő életrendszerről szólnak, megpróbálják bemutatni az élet 
teljességét, az élet szabályait. A nagyon egyszerűen kezdődött élet azonban mára már nagyon 
bonyolult hatás – ellenhatás rendszerré vált, amelyben a fogyasztóvá és fogyasztottá váló élet 
harca és együttfejlődése, együttműködése ma is folyamatos. A kialakult szabályokban hol az 
egyik fél, hol a másik kerekedett felül, fejlődött sikeresebben, értelmezte jobban, vagy 
rosszabbul az isteni igét. Ha valamelyik fél újított és előretört, a másik hamarosan 
felzárkózott, és már egészen kicsi sikeres módosítások is megváltoztathatják az információ 
rendezettségét, értelmét, az élet minőségét.  Az eredetileg összefüggő szabályrendszer 
feltárására és bemutatására készülő könyvek betévedtek a lehetőségek végtelen dzsungelébe, 
és végül az összefüggésrendszer töretlen bemutatása - az eredménnyel elégedetlen író igénye szerint -
nem elég sikeres.  Amiben mégis jók az Aspektus könyvek, hogy számos életepizódot a 
maguk valóságában tárnak fel, és ezen események közötti történetileg folyamatba szervezhető 
összefüggést állítanak. Miként mások, Moetrius sem tévedhetetlen, bizonyára sok helyen a 
saját szubjektív látásszögéből észlelte a tér és az élet eseményeit, amelynél szükségszerűen 
lesznek az állításokat és az újszerű összefüggéseket vitatók, és lesznek követők is, akik a 
leírásokat pontosabbá, kerekebbé teszik, és a részletekkel sikeresebb összefüggésbe építik. 
Ebből az információs rendezettségből egy a jelenlegitől eltérő rendezettségű, más alapállásból 
elinduló új paradigma fejlődhet ki, amely nagyobb részt enged majd sejtetni, összeilleszteni a 
végtelen felé fejlődő egészből. Az Olvasó tekintse a leírásokat történeti elbeszéléseknek, 
novelláknak, karcolatoknak, természeti folyamatokat ismertető információknak, amelyek 
azonban közös célra irányulnak, a tudat kimunkálására, a megismerés és a megértés segítésére, 
az átlagos életminőség eredőjének a javítására. Ha a részletekből mégis összefüggő, mások 
által is megérthető könyvek kerekednek, ez csak az olvasók érdeme, akik a hiányzó részleteket 
a saját tudásukkal ezek szerint sikeresen kiegészítették. 
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A csak az általuk elismert tényeket elfogadó Konzervatívoknak és a szkeptikusoknak ! 
 
Tisztelt megérzésekben, megértésekben Kételkedő ! 
 

Köszönettel veszem, hogy a másképpen gondolkodása ellenére megtisztelte az Öntől részben 
biztosan eltérően gondolkodó író Weblapját, és szakított időt a másféle gondolatok 
megismerésére. Ön bizonyára nagyon boldog ember, ha nincsenek kétségei, ha a meglévő és 
már megismert teóriák, magyarázatok maradéktalanul kielégítik a kíváncsiságát, és a 
tudásszomját. Bár már a múltunkból gyökerezve számos különböző elmélet született az élet és 
a létezés keletkezésére, de Ön egy szerencsés kiválasztott, aki határozottan ismeri az egyetlen 
utat. Moetrius és sok más, Önnél szerencsétlenebb, a dolgokban mindig kételkedő, az 
ismeretlent folyton kutató, a már majdnem biztosban is a legbiztosabbat kereső azonban nem 
olyan megnyugvó, mint Ön, és a kielégítetlen tudás állandó szomja, az ismeretlen kutatására, a 
tér sűrűjébe és a végtelen sivatagaiba hajszolja e nyugtalan elméket. Ha azonban bármikor 
Önben is kétely merült fel a kizárólagos materialista tudatfejlődés, az életfejlődés meg nem 
válaszolt kérdéseire, az élet sokszor és sok helyen megmagyarázatlan eseményeire, akkor Ön 
megtette a legfontosabb lépést a nagyobb azonosság, a sokféle rendezettség lehetősége, a 
másság megértése felé, egy sokfelől megközelíthető, eltérőnek látszó, de azonos cél elérésére. 
Mindannyian tudatlanul is e cél felé törekszünk, de nem mindegy, hogy a célt azonos irányból 
megközelítve segítjük a velünk együtt érkezőket, vagy ütközünk a szemből érkezőkkel, és 
gátoljuk a haladásukat. Csak azt kérem, hogy a másság állandó akadályozása helyett, ha nem 
is értik meg e sorokat, ne segítsék, de ne is támadják, maradjanak közömbösek, szkeptikusak, 
kételkedők, de hagyják a másban, másképpen hívőket békében és a hitükben gyarapodni. 
 

Ez az anyag senki ellen nem kíván fellépni, nem akarja magát olyan emberekre ráerőszakolni, 
akik kételkednek, másképpen gondolkodnak, vagy másban hisznek. Nem elvárás, hogy Önök 
mindent eldobjanak, félretegyenek abból a felhalmozott tudásból, élettapasztalatból, amelyet 
megszereztek a korábbi életük során. Az író arra kéri Önöket, hogy találják meg az azonosság, 
a kapcsolódás és az együttműködés lehetőségét, az újabb ismeretet feltárókkal együttműködve, 
a maguk módján segítsék az anyag tisztulását, segítsék az élet megmaradását. 
 

Ez az anyag valamennyiünk életének a jobbítása céljából íródott, mindazoknak, akik nem 
egymás ellen, hanem egymás életigényét megértve élnek és másokat is élni hagynak. 
Kétségtelen, hogy egy sikeresebben együttműködő világnak lesznek vesztesei, ellenzői, akik 
az eddigi viszályból, megosztásból, az emberek feszültségéből, időzavarából hasznot húztak. 
Azonban ezek az emberek is hasznot húzhatnak egy békésebb világból, a felhalmozott 
energiák, a tudásuk helyes felhasználásával követendő társadalmi mintákat, látványosan jó 
életpéldákat alakíthatnak ki, és vagyon helyett boldogságot adó elismeréseket arathatnak le. 
A leírt információ célja a Világ energia és információ áramlásának a segítése, a személyes 
tudati energiák rendezettségének a növelése és olyan magasabb szervezettségű társadalmi 
együttműködési lehetőség kimunkálása, megmutatása, amely az Aspektus könyvekben feltárt, 
megismert természeti törvényekkel nem ellenkezik.   
Az élet célja a rendezettség és az együttfejlődés növelése olyan körültekintő módon, hogy az 
egyediség, és a függetlenség, a szabadság illúziója az együtt élő tömeg létszámához és a 
személyi szabadságához viszonyítva még arányosan fennmaradhassék. Az életet az együttélési 
kényszer szabályozza, amelyet vagy magunk kimunkálunk, és elfogadtatható önmérséklettel, a 
megértés segítésével a saját és a mások közös érdekében önkéntes lemondással redukáljuk az 
egyéni szabadságfokot, vagy egy nagyobb energiaszintű élőközösség helyettünk és felettünk, 
nélkülünk megoldja! 
 
Az új társadalmi szemlélet az együttműködésről, az energia helyes arányú megosztásáról, a 
jobb keveredésről és egy sikeresebb életpiramis építéséről szól.  
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A kaotikus világunkban túl sok az ellentét, túl sok az irányban rendezetlen, egymás ellen 
haladó érdek, az együttműködés kihasználása, a társadalom energia hasznosító hatásfoka 
csekély. 
 

A természet ismeretét, a fizikai valóság működését a Tudományos alappal rendelkezők más 
úton közelítették meg, de bármelyik úton, a biológia, a kémia vagy a természettudomány 
bármely ága felé indult el a kutató elme ugyanoda kell érkezniük. Lehet, hogy nem egyszerre 
érünk a Természet működésének a felismeréséhez, és a részletekben az Önök útja gazdagabb, 
pontosabb, de Moetrius által feltárt út az összefüggésében egyszerűbb és a gondolatban 
könnyebben végigjárhatóbb. Az író sokszor suta fogalmazása, nyelvbotlásai ellenére, 
bizonyára Önök is megértik, hogy mit akar mondani, és ha nem az erdő fáinak a nehezebben 
faragható, vagy sikertelenebb göcsörtjeit nézik, felismerhetik a fákból kikerekedő teljes erdőt, 
a körülöttünk együtt változó kerek világot. 
 

Kérem Önöket, szkeptikusokat, hogy a gőgöt, a szakmai, tudományos hiúságot és a részletek 
kutatásában, a megértésében laikusokkal szemben támasztott - nagyon sokszor jogos -
kétségeiket tegyék félre. Az anyag hibái javíthatók! Egy kevesebb feszültséggel járó, a 
természet mintáját jobban követő jövő kimunkálásában való együttműködés sok embernek 
nemes célt adhat. Lehet, hogy ez az anyag sokuknak lerombolja a tudományba vetett 
csalhatatlanságot, a tudomány misztikumát, de a cél, az Ismeret feltárása közös érdek. Nem 
kell félniük attól, hogy ha az univerzális térszerveződési vázlat elterjed, Önöknek nem lesz 
munkájuk. Éppen ellenkezően! Miközben hatalmas új lehetőségek tárulnak fel, a részletek 
pontosításának, a végtelen mindenség fraktál virágainak a kibontása Önökre vár. 
 
Köszönettel fogadjuk a kritikát, az építő javítást, ki és helyreigazítást, de nagy szükség van a 
részletek pontosabb, közérthetőbb, szabatosabb megfogalmazására, az Önök által jobban 
észlelt hibák helyreigazítására, az élet jobbítását célzó együttműködésre. 
 

Pécs 2007-06-17 
Moetrius 

 
A szerző ezzel az útjára bocsátja az általa új tudati építménybe, új összefüggésrendszerbe 
szervezett, de már évtizedek óta gyűjtött, írt információs részletekből készült téglákat, 
amelyek most még csak egy új tudati építmény közös alapjának a lerakására alkalmasak, 
melyek még nem mindig lineáris sorrendbe rendezett olyan blokkoknak tekinthetők, amelyet 
nekünk embereknek, minden más változó minőséggel együttműködve kell közös, mások által 
is jól megérthető tudati építménybe halmozni. 
 
Az embernek, a Föld, Gaia neuronjaiként, a felelős emlékezet, a folytonosság biztosítása 
mellett, a fejlődés irányát és lehetőségeit is meg kell határoznia. Nemcsak magunkért és az 
élőrétegünk lényeiért vagyunk felelősek, hanem a Földön változó összes, de most 
határozatlan minőség sorsa is a döntéseinktől függhet. Nekünk kell döntenünk, nekünk az 
átlagos élőrétegben élőknek, az átlagos képességgel rendelkezőknek, az átlagos családok 
képviselőinek, átlagos embereknek hogy merre tovább élet. A súlyos differenciálódás felé 
haladunk, és nemsokára vagy egymásnak megyünk, és súlyosan, az ősember, esetleg a cickány 
állapotáig visszafejlődünk, vagy kompromisszumot kötve kiegyezünk, és az egymást 
kiegészítők élővilág párkapcsolat rendszerébe épülve sikeresebben együtt élő szimmetriába 
kapcsolódunk. 
 

Az Aspektus könyvek novellaszerű anyagai, az új tudati rendezettség kezdetleges, itt-ott még 
faragandó téglái a www.moetrius.hu webcímen az Interneten is olvashatók, letölthetők a 
könyvekben is megtalálhatók. 
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A lendület nem képes az áramlást anyagba szervezni, őt megtámasztó ellenhatás, ellen lendület, 
anyagba sűrítő szimmetria nélkül, amely nélkül a megismert valóságunk és az élet sem alakulhatott 
volna ki. A létezéshez a dolgoknak szimmetriában kell maradnia, a tudatnak mindenkor - a hatásokat 
valamihez képest viszonyítható, mérhető, - értelmezhető minősítő alapra kell támaszkodnia. 
           Moetrius 

 
Az aspektus könyvsorozat könyvei és ISBN nyilvántartási számai: 

 
Aspektus 0   Szemléletváltás        bevezető könyv               ISBN 978-963-87297-5-0 
Aspektus: 1        ISBN: 963 440 935 0 
Aspektus 2.  A Sík és a Tér:      ISBN: 963 430 400 1 
Aspektus 3. A változás és rendezettség téridőre kifejtett hatásai:    ISBN. 963 430 465 6 
Aspektus 4: A gravitáció és az idő törvényei.         ISBN: 963 430 867 8 
Aspektus 5: Az ötödik dimenzió:         ISBN: 963 430 990 9 
Aspektus 6: Szintézis              ISBN: 963 430 991 7 
Aspektus 7: Tiltott Természeti Törvények        ISBN: 963 216 640 x 
Aspektus 8: Az élet históriája     ISBN: 963 217 693 6 
Aspektus 9: Az idő rendje      ISBN: 963 219 036 X 
Aspektus 10: Komplexitás - Kiút     ISBN: 963 219 037 8 
Aspektus 11  Élet és változás      ISBN 963 87297 0 8 
Aspektus 12  Élet és szimmetria      ISBN 963 87297 1 6 
Aspektus 13  Isten hagyatéka      ISBN 963 87297 2 4 
Aspektus 14  Hatalom és legimítás      ISBN 963 87297 3 2 
Aspektus 15  Változó tér  Összefoglaló anyag Az egyesített ISBN 963 87297 4 0 
Aspektus 16  Univerzitás vagy egyediség                        ISBN 963 87297 -6-0 
Aspektus 17   Az életbuborék  (Az életre kelt anyag története) ISBN 963 87297-7-4  
Aspektus 18   Káosz és rendezettség. (Rend a rendszerben),   ISBN 963 87297-8-1 
Aspektus 19  Az ideális társadalom,      ISBN 963 87297-9-8 
Aspektus 20   Magyarország betegsége    ISBN 963 87669-0-8    
Aspektus 21   Újraosztás      ISBN 963 87669-1-5 
Aspektus 22  Az Isteni tér Rendje        ISBN 963 87669-2-2    
Aspektus 23  Elporlódás      ISBN 978-963-87669-3-9 
Aspektus 24  Feltámadás      ISBN 978-963-87669-4-6 
 
 
A könyvismertetők a szemléletváltás közepétől megismerhetők 
 
 
 
Tisztelt Olvasó! 
 
Ön most betekintést kaphat és átevezhet a harmadik évezred világába, a valódi ezredforduló, 
az élőréteg váltás most kezdődik. Ha meg akarja ismerni e jövőt, a gyorsabban változó élet 
lehetőségét, a megmaradás lehetőségeit, kövesse az útmutató lelket. Moetrius irányt mutat, de 
nem vezet, csak hagyja, hogy az őt követők az általa már ismerős úton a jövő felé induljanak. 
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A dianetika hibája: 
 
L. Ron Hubbard, az érdemtelenül sokat támadott szcientológia rendszerelmélet kidolgozója jól 
ismerte fel, hogy a szervezetünk egésze olyan, információt megőrző kisebb, élő egységekből 
áll, amelyek mindegyike időben és minőségben átalakító életváltozásban emlékeket, 
lenyomatokat, engrammokat őrizve a vele történt események jó vagy rossz hatásait eltárolja. 
Ezekben a részecskékben tárolt emlékek lerakódások, a mikroporral szállított, és az aura által 
érzékelt jó és rossz események, nagyobb tömegbe felépülések, vagy a mikroszervezetek 
katasztrófái, a sérülések és bomlások hírei és lenyomatai. A hibás, rossz emléket berögzítő 
események információját valóban ki lehet törölni, azaz a sejt, atomi szinten, vagy még lejjebb 
vissza lehet forgatni az időt. Morrfy technikája itt is működik. Azonban ha az individuum 
személyiségbe épült részecske közösséget ért rossz emlékeket (keltő eseményeket, és ezek 
keltőit) valóban kitöröljük, (és nem csak erősebb hatással, pl. hipnózissal felülírjuk, azaz letakarjuk, 
inaktívvá tesszük), akkor a közösséget az ilyen eseményeket rögzítő emlékekkel azok viszonyító 
lehetőségétől, a védettségétől is megfosszuk. Ha nem emlékszünk a velünk történő rosszra, 
mert azt kitörölve a szervezet emléktárából meg nem történtté tettük, akkor, nincs ami kellően 
visszatartson a korábban már megismert, de a kitörléssel elfeledett rossztól. Ekkor 
elveszthetjük az élet veszélyeitől legerősebben visszatartó figyelmeztető érzéseinket, a tudat 
által később viszonyító bázisként használt információs lenyomatait. Ilyenkor megnő annak az 
esélye, hogy ugyanazon hibákat később, eltérő, vagy azonos környezetben és más belső 
összetételben ismét elkövetjük, azaz a tanulás és a rossz emlék kitörlésével a viszonyító 
alapunkat, és a folytonosságot is elveszíthetjük.  
Moetrius szerint a Hubbard féle technika nem szakítja meg teljesen a folytonosságot, de 
valóban kitörli a rossz emlékeket őrző lenyomatok egy jelentős, legrosszabb részét, de 
szerencsére nem az egészét. A tudati lenyomataink, a viszonyítási lehetőség rendszerint sok 
kis negatív emlék, tapasztalás, esemény halmozódása, amelyek ritkán épülnek fel kizárólag 
egy nagyon erős lenyomatból. Ha igen, és ez valószínűen helyi katasztrófa, nagyon erős 
impulzus következménye, amikor valóban elveszthetjük a tudat rossz dolgot megőrző 
viszonyító alapját. A Hubbard féle tudati átrendezés olyan, mint amikor elszakad az emlékeket 
a szomatikus test felé szállító DNS folytonossági cérnája, és a feketére festett negatív emlékek 
darabjait kivágva a jó emlékek egymás mellé kapcsolásával, összekötésével, kihagyjuk a 
szomális sejteket félelemmel, kellemetlen emlékkel terhelő eseményeket, híreket. A rossz 
hírek nem megismerése azonban nem teszi jobbá a világot, csak illuzitívabb állapotot épít fel, 
növelheti a személyiség hitét, és ezzel elvesztheti a tömeg határozatlanságát. Az ilyen tudati 
törléssel rendelkező részecskemező valóban lendületesebben haladhat a törlés előtti célja felé, 
hiszen már nem terheli a határozatlanságot okozó, valamely rossz dologtól visszatartó emlék, 
de éppen ez teszi a dolgot veszélyesebbé, eltérő minőségben, akár nagyobb energiaszinten 
ismét megtörténővé.  
Szerencsére a természetes kiválasztódásban többnyire csak a jóra emlékszünk, a rossz dolgok 
emlékei mélyebben eltemetődnek, vagy elszállnak az eseményben született részecskékkel, de e 
részecskékbe átült, átültetett sérülés, negatív hatás később, hasonló, analóg állapotban, a 
legváratlanabb pillanatokban bekapcsol. 
 
 
Gondoljuk tovább, a már ismert fraktálrendszer felbontásában, hogy a mikrokozmoszban mi 
történik.  Ha egy felénk közeledő nagyobb energiaszintű szerveződés valamely térbeli kísérője 
negatív lenyomatot hagyva figyelmeztet bennünket, hogy az az irány nem járható, mert arra a 
sejtjeinket megtámadó, nálunk fejlettebb nagyfogyasztó halad, akkor, ha e rossz emléket keltő 
hírnököt eltereljük, a figyelmeztetését és a hatását is kitöröljük, akkor megszűnik az 
emlékezetet erősítő, a szervezetünket a rossztól védő reakciót bekapcsoló, visszatartó hatás. Ez 
esetben tovább fognak áramlani a részecskéink a már megkezdett irányba, de a figyelmeztető 
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hírnök helyett, már egy sokkal nagyobb energiaszintű katasztrófába sodródhatnak. Hogy a 
kozmoszból vett hasonlattal szemléltessem a dolgot, a Nap rendszerbe betévedő, befelé haladó 
tekintélyes részecske, pl. egy üstökös, egyre több kis energiaszintű jelzést kap. A soláris szél 
igyekszik elterelni, hogy ne menjen tovább a már túltelített, nagyon nagy tömegű, és a 
környezetet átalakító, őt is elfogyasztható nagyfogyasztó, a Nap felé. Ha a már kellően távol 
kapott, és a saját aurája által észlelt figyelmeztető kis energiaszintű jelzéseket nem veszi 
figyelembe, tovább halad a Naprendszerbe befelé, és el fogja érni az Ort övezetet, ahol már 
nagyobb energiaszintű, a Nappal rokon, nagyobb azonosságú alszerveződések, sokkal erősebb 
hatásokkal, impulzus eseményekkel figyelmeztetik, hogy ne menj arra tovább. E hatásokra 
energiát veszít, egy kicsit leépül, de a ,,veszélyes hely felé tartasz,, figyelmeztető információ 
erősödik. Ha e jelzéseket se veszi figyelembe, vagy az Isteni tudat hagyja a Napot fogyasztani, 
és kitörli a figyelmeztető, a rossz dologtól elterelő, visszatartó eseményeket az üstökösünk 
tudatából, akkor az tovább fog a megkezdett pályán irányváltás nélkül áramlani. Nem veszi 
figyelembe azokat a hatásokat, amiről a szervezete nem tud semmit, ami információs szinten, 
a visszajelzések kitörlésével, a hírnökök jelzési információjának az elnyomásával a 
szerveződés tudatában meg nem történtté lett téve. Az Üstökös áthalad a külső Napspirálon, és 
eljut a nagybolygók övezetéig, ahol már sokkal erősebb vonzó és távolító hatások, érzések 
jelzik, hogy ne tovább. A sok kicsi jelzést ellenhatással lehet semlegesíteni, és valóban el lehet 
távolítani, vagy semlegesíteni az érzéseket keltő lerakódásokat, de ez esetben az üstököst 
védő, és a kozmikus katasztrófát elhárító, annak a lehetőségére figyelmeztető jelzéseket is 
eltávolítjuk. Mit tesz az áramló személy, a benne szerveződő tömeg, amelyet nem terel el 
semmi a már egyértelműen rossz cél elkerülésére? A kinetikai, pontosabban és a tudati 
tehetetlensége miatt, (mert a már elöregedett, a vele történt rosszat elfelejtő, a jóban 
elkényelmesedő szervezeti vezető, a már rossz lélek nem rendelkezik a rossztól őt visszatartó 
elég erős emlékekkel), ezért tovább fog, az általa kellően erős információs jelzés visszatartó hatásának a 
gyengesége, vagy a kezdeti jelzések elnyomása miatt a hivatalosan nem elismert rossz felé haladni. Az ilyen 
felejtős elöregedő, elöljáró szerveződés katasztrófába sodorja az őket-követőket.  Ha az 
üstökös pl. eléri a kisbolygó övezetet, sokkal nagyobb eséllyel nagyon erős impulzusba 
keveredik, amely már olyan erős lenyomatot hagy, hogy ezt nem tudja figyelmen kívül hagyni. 
Ezek az események a figyelembe nem vett korábbi jelzések kitörlése miatt már nagyobb 
energiaszintű szaporodást, vagy az érintett részére nagyobb kozmikus katasztrófát váltanak ki. 
De ha ezeket is kitöröljük, és a tudati információ hiánya, a tömegi tehetetlenség, vagy a 
cselekvő képesség hiánya tovább viszi az üstökös szerveződést, az a figyelmeztető, viszonyító 
információk hiánya miatt az alszerveződéseivel együtt a halálába rohan. Ha áthalad a 
kisbolygó övezeten, és a belső, fiatal, még fejlődni és enni akaró bolygók övezetén, nagy 
eséllyel a Napban végzi, ahol végleg felbomlik, elgázosodik, a részecskéi eltérő minőségbe, 
más szervezettségbe épülnek, de a szervezett közösség, mint együttfejlődő üstökös, megszűnik 
létezni, viszont a részecskéi energiával fogják támogatni a naprendszerben fejlődő utódokat. 
 
Gyakorlatilag, ha nagyon merőleges irányba, magas szimmetriában halad, akkor egyforma hatás éri a 
balra vagy jobbra-elterelődésre, ezért nem fog idejében irányt változtatni, amely a tájékozatlanság, az 
erőviszonyok megoszlása, a túl nagy szimmetriába kerülés miatt a szerveződés becsapódását, és 
halálát, a felbomlását, eleséggé válását fogja okozni. 
 
A rossz események elkerülésével, a jó események kiválogatásával gyakorlatilag tovább 
haladunk a rossztól a jót elválasztó irányba, de ez rossz felé fejlődés, mert megkerüljük, 
kijátsszuk a Gondviselés bennünket a legjobban védő szabályait. A helyes út nem a rossz és a 
jó elkülönítése, hanem a megfelelő keveredése, hogy az élet veszélyeire bennünket kellően 
figyelmeztető, de még alacsony energiaszintű jelzésekkel, a rosszra kellően figyelmeztető 
emlékekkel is rendelkezzünk. Ha ez nem történik meg, és nagyon védett környezetben, 
tévesen a valóságnál jobbnak látszó, érzett hit, téves illúziók épülnek fel bennünk, nem 
leszünk felkészülve az élet valós veszélyeire, és úgy járunk, mint a szülők által a végsőkig 
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elkényeztetett, a széltől is óvott gyermek. Ha nem kapja meg a szervezetünk védettségét 
növelő ismereteket, a veszély helyzetekben saját magunk által megszerezhető negatív 
tapasztalatokat, a rossz hatás információkat, a kellően, de még nem nagyon rossz események 
ellen bennünket később megvédő immunizálás tudati oltásait, akkor nem lesz jó az ellenálló 
képességünk. Gyakorlatilag az immunrendszert hatástalanítjuk akkor, amikor nem engedjük 
feltöltődni a szervezetünket a negatív események saját tapasztalásaival, és tévesen, a 
valóságnál sokkal jobbnak látszó, túl védett környezetben felkészületlenül kerülünk a már 
korántsem csak illúziókból álló valóságba.  Ha nem kapjuk meg idejében a rosszra 
figyelmeztető negatív hatásokat, nem lesz a szervezetünknek viszonyítási, választási 
lehetősége, ezért felkészületlenül éri a más nagyobb, általa a tudatlanság miatt még 
kivédhetetlen, negatív hatású rossz. A csemetéjét a széltől is meggondolatlanul, és oktalanul 
védő szülő, nem hagyja a gyermekben felépülni a másodlagos és a harmadlagos 
immunrendszert, a viszonyító tudat állapotát, a tapasztalásokat és a személyes átéléseket, a 
normális körülmények között a Gondviselés által a szervezetnek a vészhelyzet előtt adott nem 
túl erős figyelmeztető jelzésrendszert. 
A kő a csillagokban, a tüzekben és a fagyban, a változásban elporlódik, de ha kellő időt kapva 
leülepedik, egy idő után ismét nagyobb sűrűségű állapotba, kőbe épül. A víz a melegben 
elpárolog, és más minőségbe, vízgőzbe fejlődik, de ha kellő időt kap, lehűl, megnyugszik, és 
ismét víz minőségbe épül. A körforgás, az élőrendszer meghatározhatatlan idő óta fejlődik, 
csiszolódik a legtökéletesebb állapot felé, amely sokkal több tapasztalattal, részismerettel 
rendelkezik, mint a csillagszintű evolúciós léptékben csak pár másodpercnyi ideje létező 
emberi faj. A Gondviselés az életet védi! A figyelmeztető jelzésrendszer, az ellenhatásra 
felkészítő kozmikus immunrendszer a fenntartható életváltozásra fejlődött ki. Minden emberi 
beavatkozás csak ideiglenesen és lokálisan javíthat e dolgon, de gyakorlatilag 
időszimmetriában, globálisan biztosan többet ront az egészen. Ha kivédünk egy-két kis 
katasztrófát, az bár nekünk pillanatnyilag jobb, de a saját impulzus kikerülése miatt 
figyelmeztetés nélkül továbbszáguldó események máshol nagyobb katasztrófát okozhatnak, és 
ezzel jobban felboríthatják az érzékeny környezeti egyensúlyt, az élet törékeny szimmetriáját. 
 
 
A Szemléletváltás, tudati gondolkodásváltást tételez fel, és a képzelet forrásából elindítja a 
gondolkodás lehetőségét egy fejlettebb tudati szint, nagyobb felbontásban szemlélt megérthető 
állapota felé, a mélyebb megismerés, a megértés, és a bioszférán belül és kívül, a kozmikus 
szintű élőrendszerrel sikeresebb együttműködés kialakulása felé. 
 
Ha a tudati gondolkodásban kifelé, a szabadabb tér, a végtelen idő távoli homálya, a múlt, - 
amelyről valamikor jöttünk, - megismerése felé haladunk, akkor a felbontásunkat növelve egyre 
többet látunk az előzményekből, a távoli környezetből, de egyre kevesebbet a közeli 
valóságból, a dolgok mélységeiből, a ma és a jelen részleteiből. Ha azonban a közeli dolgok 
megismerésére fókuszálunk, akkor bár a részleteket, és a szemlélet irányát sokkal jobban meg 
tudjuk különböztetni, de a távoli dolgok részletei és az összefüggések összemosódnak. Azonos 
felbontással nem szemlélhetők a tér és a létezés minden lehetőségei. Annak azonban nincs 
akadálya, hogy másoktól eltérő irányba tekintsünk, és míg egyesek a múltat kutatva a távoli 
lehetőségekre fókuszálva az élettér, a külső környezet megismerés felé haladnak, addig mi 
ettől eltérő felbontással befelé tekintve a részletek felbontása és a jövő lehetőségeinek a 
megismerése felé haladjunk. A szemlélet, a megfigyelés képessége, a kitekintési és a fejlődési 
irány, a cél nem lehet egymással egyszerre ellentétes irányú. Az életben, a haladásban, a 
világra és a létezés dolgaira kitekintésben döntetnünk szükséges, hogy merre szemlélődjünk, 
hogy merre haladjunk. Bármerre indulunk el, másoktól eltérő dolgok felé haladva, eltérő 
felbontásban eltérő részleteket fogunk észlelni, de minden irány, csak az adott irányban lévő 
részek, a részletek, vagy a jövő, vagy a múlt vagy a jelen megismerése felé haladhat.  
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Ha egy probléma gyökere felé haladva egy végtelen fraktálon az apró részletek megismerése felé 
haladunk, és a nagyon kicsi méretű dolgokra koncentrálunk, szükségszerűen elhomályosul a 
periférikus látásunk. Az egész, vagy a rész kérdésében, a befelé, vagy a kifelé haladás, az 
eltérő fejlődésszemlélet kérdésében nem lehet kompromisszum. Ha fejlődni akarunk 
valamelyik megismerés, megértés felé, vagy erre, vagy arra el kell mozdulnunk, és a 
megismerés tárgyát, vagy a létezés lehetőségeit kutatva ahhoz közelednünk, előre haladnunk 
szükséges, de ez csak akkor lehetséges, ha közben eltávolodnunk a jelentől és a korábbi 
állapotunktól, a korábbi változásokat őrző emlékeinktől. Ha eltávolodunk, a megfigyelés 
tárgyától, akkor nagyobb lesz a dolgokra rálátásunk, és bár a kisebb részleteket kevésbé, 
de a külső összefüggéseket, a dolgok kapcsolódását annál jobban láthatjuk. Ha azonban a 
távolodás helyett, a közeledés, az egyre apróbb részletek megismerése, és a belső 
összefüggések megértése felé haladunk, a részek lineáris egymáshoz kapcsolódásáról több lesz 
az ismeretünk, de csökken az egész és a részek kapcsolódására a rálátásunk, a dolgok 
működésének, az összefüggéseknek a megértése megnehezül. 
A haladás azonban mindenképpen haladás, akár erre, akár arra tekintünk, bármerre halad az 
utunk. A fejlődés akkor is fejlődés, ha a jelen állapotunkból a múlt felé, a környezet 
összefüggésének a nagyobb megismerése felé indulunk, és akkor is fejlődés, ha a dolgok belső 
mélységeinek, a rejtelmeinek a megismerése, a folytonosság felé haladunk. Azonban egyszerre 
nem lehet egy személyiségnek minden irányba haladni, az eltérő célokat időrendbe, egymás 
után kell sorolni. 
A cél, az élet célja, a fejlődés célja bármi lehet, és a kiválasztott út, bármerre vezethet.  
Aki csak egy utat ismer, az szegény, az csak egy irányba, a halál felé tud haladni, az nem 
képes szemléletet, gondolkodási irányt, eltérő fejlődés felé vezető utat választani. Az ilyen 
élet, szerveződés vakon halad a saját kellően nem ismert célja, a végzete felé, nem veszi 
figyelembe mások jelzéseit, ezért nem képes másokat a végtelen teljesség, a túlélés lehetősége, 
a jövő felé vezetni. Bármerre megyünk a mindenségben, ha nem változtatunk kellő időben 
irányt, akkor szükségszerűen egy bennünket felbontó nagyobb fogyasztó szerveződéshez 
fogunk érkezni. Csak idő kérdése, hogy mikor kerülünk visszafordíthatatlan zsákutcába, hogy 
az élőrétegünk fejlődési irányát módosítva befolyásolhatjuk a bolygónk részecskéinek a 
döntését, amely szerint változtatni kell a megszokott irányon, az eddigi úton. Ez okozza a 
bolygók bolyongását. Az élet útja nem egyenes, rendszeresen elkanyarodik, és ilyenkor 
követni kell a járható de keskeny ösvényt. Az eddigi út már nem járható. A változáshoz, a 
paradigmaváltáshoz azonban miértre van szükség, az embereknek, az élettudatnak el kell 
magyarázni, meg kell értetni, hogy miért kell a dolgokat eltérő felbontásban más oldalról is 
megszemlélni. Ha változtatunk az irányunkon, a célunkon, akkor más lehetőségek felé 
haladhatunk, és miközben a múltbeli állapotunkból egyes dolgokban visszafejlődünk, más 
dolgokban növekszik a tudásunk, ilyenkor e dolgokban tovább haladunk, előre fejlődünk. Ez 
megnyugtathatja a kételkedőket, mert bármerre haladunk, valami mindig mássá fejlődik, de 
eközben természetes a korábbi, elmúló, már szükségtelen dolgok visszafejlődése, elfelejtése. 
A változtatás, az irányváltás, a szemléletváltás pedig a továbbhaladás, a jövő sikerességét 
alapozza meg, az élet lehetőségét, a katasztrófák, a szükségtelen impulzusok kikerülését.  
Gaia nagyon fiatalon került magas energiaszintű impulzusba, amelyből a Luna holdunk 
született, és a szerencsénkre a bolygóanyánk nem szexmániás, kerüli a felesleges 
impulzusokat. A jelzések szerint azonban hamarosan választásra kényszerül, hogy vagy 
fejlődési irányt, célt és élőréteget vált, vagy ismét erős impulzusba és szaporodásba sodródik. 
Gaia, a bolygónk most-már bolygószinten felnőtt személyiség, amely tudja, hogy mit cselekszik, 
de jelenleg határozatlanná vált, és az alszerveződéseinek a döntésére, szavazatára, 
határozottságára, információira vár, hogy merre tovább? Kozmikus választás elé kerültünk, 
és vállalnunk kell egy döntés meghozatalát, hogy merre fejlődjünk. Befelé, a nagyanyai 
nagycsillag irányába, amely felé a szaporodásba került, kaotikussá fejlődött Vénusz sorsa vár, 
vagy kevésbé erőltetve a jövőt elbátortalanodjunk, és irány vissza a Nap mamához. Miközben 
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a Föld távolodik a Nap anyjától, közeledik több más szerveződés felé. Ha nem veszi 
figyelembe az irányváltás szükségességét jelző, még alacsonyabb energiaszintű információkat, 
nagy eséllyel nagyobb energiaszintű szaporodásba fog sodródni. Bár ettől a bolygónk nagyobb 
egyensúlyba kerülhet és boldog anyai örömök elő nézhet, az alszerveződéseknek a környezet 
gyors és jelentős megváltozását elviselve meg kell szenvedniük az átélendő anyai örömökért. 
Ha azonban a környezet, az élet és a létezés megértésére törekszünk, akkor az egymástól eltérő 
fejlődés, eltérő részleteket megismerők speciális tudását, az összefüggéseket felismerők 
tudásával ötvözve ki kell egyeznünk egymással, hogy a résztudások tapasztalatait az 
összefüggések tapasztalataival vegyítve a megértésig fejlesszük a közös tudásunk. A közeli 
részletekből jelzett információkat egymással közös összefüggésrendszerbe kell kapcsolnunk. 
Ez azt az igényt támasztja a nagyobb bonyolultság, és a részletek megértése felé haladó élettel 
szemben, hogy a résztudásokat, és a működést megérteni képes komplex szerveződéseket, 
egymással összefüggő rendszerbe kapcsolja, hogy az összetett gondolkodók, a komplex 
szerveződések kifejlődését is lehetővé tegye. Amikor már nem lehet a már megismert dolgok 
felé haladni, mert nincs aki a sok külön már jól ismert részleteket egymással összefüggő 
megértési rendszerbe, közös szemléletbe szervezze, akkor kifejlődnek a komplex részecskék, 
az életterek megújulását előkészítő, nagyon összetett tudású, térlátású, jó előérzetű 
szerveződések, akik képesek a külön megismert dolgokat, a részletektől kellő eltávolodással, 
kellő rálátással összefüggő, sokak által megérthető közös információs rendszerbe szervezni.  
 
 
Az élet, a tudat építménye: 
 

Miként nem lehet egy már régen felépült építmény meglévő, de már repedező, roskadozó, 
bizonytalan falaira további terheket halmozni, hasonlóan nem lehet a már nem tartható 
elméletekre, tudásra, azzal ellentétben álló, az új dolgok terhét el nem viselő, nagyobb 
információs sűrűségű tudást ráépíteni. Morffy képlete ismét érvénybe lép. Vagy teljesen új 
alapoktól kezdve új tudati építményt kell létrehozni, vagy a meglévő, de már az új terhek 
viselésére nem alkalmas szerkezeteket, az egymástól elválasztódott, ezért együttműködésre, 
együtt dolgozásra, közös rendszerbe épülő kötelékre már alkalmatlan részleteket, a még stabil 
alapokra visszabontva, létre kell hozni a továbbépítésre alkalmas szerkezetet, logikai felületet. 
Ehhez csak annyi általános tudásra, meglévő tudati téglákra, meglévő ismeretre van szükség, 
amelyből az új dolgok megfelelő teherbírására alkalmas stabil új alapok felépülhetnek, amely 
már elég erős az új teher elviseléséhez. Miként a régi és már a továbbépítésre alkalmatlan 
téglák, anyagok és nem tartható információk csak zavarják az újjáépítés folyamatát, ezért 
azokat az építkezés helyéről, és a tudati tárolókból is el kell távolítani, hogy helyet 
biztosítsunk a jobb építő anyagoknak, a rendszerbe jobban illeszthető, a közös új terhet jobban 
elviselő gondolati tégláknak. Az új tudati építményt azonban nem lehet a már felépült, 
meglévő de a továbbépítésre már alkalmatlan tudásra halmozni. Az eltérő alapok nem engedik 
az egymástól nagyon eltérő felbontású rendszerek felépítését, miként már nem lehet egy 
agyon toldozott, foltozott, egymással, más alkotmányokkal és önmagával is sok 
mindenben ellentmondó Alkotmányt, a törvény alapját jóra átírni.  
 
Az emberi jogok alkotmánya sem teszi lehetővé az emberek békés egymás mellett élését, ha az 
nem kerül összhangba a természet alkotmányával, az élet és a létezés többi szereplőjére 
figyeléssel, a természet legerősebb törvényeivel. A törvény pedig elsőként kimondja, hogy 
NE ÖLJ! Az élet alapvető törvényei, a változás és a természet törvényei olyan egyszerűsített 
paradigmák, amely kezdetben megfelelt a durva felbontású életnek, de a természet fejlődése, a 
felbontás növekedése, a részletek bonyolultsága szükségszerűvé tette a régi szentírások, az 
Ószövetség, és az Újszövetség átírását. A lényeg azonban nem változott, és ez kimondja a ma 
is érvényes, megtartható paradigmákat, az élet legszentebb alapelveit. A létezés alapelvei az 
életet és az együttélést segítő legfontosabb keretek, a természet, tudatos, de esendő emberre 
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vonatkozó alapvető szabályai. Ezek a tanácsok egyben tiltások, amelyek nem mondják ki a 
részleteket, csak az alapelveket, az alapvetően követendő elvárásokat tartalmazzák: 
Ne lopj ! 
Ne kívánd felebarátod jószágát, feleségét ! 
Ne tégy hamis tanúságot !  
Isten nevét hiába a szádra ne vedd, azaz ne káromkodj, hamisan ne hivatkozz,  
Ne imádj faragott bálványt! 
Tartsd meg a munka, a hét rendjét, és a hetedik napon ne a létrehozáson, hanem a 
belső rend megtartásán, a személyiséged ápolásán, a létezés karbantartásán munkálkodj. 
Tiszteld atyádat és anyádat, az elődeidet! Ők azok, akik a létezésed lehetőségéhez a 
rendezett környezetet, és az életedhez az energia kölcsönt biztosították! 
Ne paráználkodj! Tartsd meg a rendezettség fenntartó, teremtő erő és élvezeti arányait ! 
A szent alkotmányok, az élet résztvevőinek az egymással és az élet felügyelőjével, a létezés 
szervezőjével, közös tudatával kötött szerződései csak akkor működnek, csak akkor 
betarthatók, ha kellő hittel elfogadjuk, hisszük és megértjük az élet lényegét, és a már rossz 
rendszer hibáit, a nem tartható alapokat lebontva újjáépítjük az életalkotó tudati építményét. 
Ehhez paradigmaváltás, szemléletváltozás, gondolkodási és tudati változás, eltérő irányú 
fejlődés szükséges. Az élet alapjaira azonban változatlanul szükség van, a folyton változó 
mindenségben kell egy bázis, egy adat, egy HIT, amely stabil, amelyre a tudat építményét, az 
élet megértését alapozhatjuk. 
Ha korszerűtlenné, rosszá válik a tudat és a Hit építménye, ha határozatlanná válik és 
elbizonytalanodik az élet, a régi stabil, eredeti alapokat ismét elő kell venni, és az omladozó, 
már új építményre nem alkalmas, elporladt régi téglákat ki kell belőle bontani. Ilyenkor el kell 
vetni az élet továbbépítésre már alkalmatlan rossz szerződéseket, és helyette egy teljesen új, a 
dolgokat egymással sikeresebben összekapcsoló, közös rendszerben tartani képes alkotmányt, 
új folytonosságot kell létrehozni. Az alkotmány, a törvény azonban csak az ország szintű 
szerveződések életterve, a közös rendezettség újabb, reményeink szerint hosszabb ideig 
megtartására alkalmas tudati építménye, amely csak eszköz. Csak a teherviselésre alkalmas 
megtisztított alap képes az élet terheit megtartani. Az alkotmányok betartása, a jó eszköz jó 
alkalmazása, a jó törvény megtartása nélkül, az élet együttműködését alkalmazhatóan biztosító 
életszabályok nélkül nem lehet új tudati építményt fenntartani, nem lehet a régi, de már 
mindenkinek rossz életre ráépíteni. Az élethez, - amely hosszabb távra szól – kellően stabil, 
kétkedéssel, bizonytalansággal megingathatatlan alap szükséges, olyan információs bázis, 
amelyen sokáig nem fog az idő, nem bontja meg a vihar, amelynek a kétségbe vonása a 
közösséget építő jó szándék alapállásából nem lehetséges. 
Az élet egésze azonban sokkal nagyobb energiaszintű, sokkal bonyolultabb, mint egy ország 
szintű szerveződés, az élet Alkotmánya a létezés alkotmánya.  
Az Istennel, az életnek az élettel kötött korábbi szerződései, mint a csak kisebb rendszerek 
sikeres együttműködését szabályozó alkotmányok időnként elromlanak, és ha már túl sok 
benne a toldozás, a foltozás, akkor el kell vetni a régit, és a tudat építményét, az élet 
építményét, a rendezettség építményét újjá kell építeni. Ezért került sor, az első Ószövetség 
átdolgozására, az első tudati építmény, a korábbi rendezettség átalakítására, az életnek az 
élettel kötött szerződés újrafogalmazására. Az Újszövetség más, korszerűbb alapokra helyezte 
a létezés lehetőségeit, és már nemcsak az embernek az emberrel, hanem az embernek az élettel 
kötött együttműködését is újragondolta. Talán Maczó Ágnes megsejtett egy fontos részletet az élet 
jövőjéből, amikor a választásra készülve az Újszövetség pártszerveződés, egy új tudati építmény alapjait lerakta. 
Most azonban ismét fordult a kocka, és eljutottunk egy olyan korábbi tudati rendezettség 
elöregedéséhez, amelyre már nem lehet ráépíteni az újat. A rend és a megtartható fejlődés 
nélkül az élet építménye, a létezés lehetősége kerül veszélybe, és nemcsak a tág világunk, az 
életterünk, hanem a kis hazánk is új alapokra, új Alkotmányra, a létezés nagyobb felbontású 
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újraszabályozására kényszerül. Miközben az élőrétegünk vezető gazdasági hatalma 
megsértette az életáramlás, a természet alapvető szabályait, a többi neveletlen bárány 
ország követte az embernyájat már rossz felé vezető szamarat. A túlfejlettség, a 
túldifferenciálódás miatt, az élet alapvető szabályainak a megsértése miatt az élőrétegünk 
elöregedett, a szabályozás elromlott, még a jót törvény is betarthatatlanná vált. 
A jelen állapotunk, az alkotmányok elromlása, a betarthatatlanság kialakulása, a 
törvény céltalansága és működésképtelensége, az élet, pontosabban a kialakult 
szervezettség elöregedését okozta.  
 
Új tudati építményre van szükség, új paradigmákra, olyan stabilabb, szélesebb alapra, amelyre 
már nemcsak az emberi és az élet más, már ismert szereplőinek az együttműködésére tér ki, 
hanem a létezés egészének az együttműködését is újragondolja, és az embernek a 
természettel való együttélési, együttműködési feltételeit, az életáramlás fenntarthatóbb 
lehetőségeit is újra szabályozza.  
Az életnek az élettel kötött megállapodásán felül, a gyorsabban változó, élőbb anyagibb 
minőség, és a lassabban változó anyagibb minőség együttműködését is közös tudati rendszerbe 
kell szervezni. Eljött az ideje a továbblépésnek, a létezés alkotmányának, a valamennyi 
változó minőséget közös együttműködő rendszerben tartani képes új kinyilatkozásnak, egy 
minden létezőre vonatkozó szerződésnek. A létezés nemcsak az időben gyorsan változó, és 
csak az általunk ismert (elismert) életlétezés lehetőségeiből áll, hanem a tudati rendezettség, az 
élet színes csokrait az eltérő irányba fejlődött, más szervezettségbe, eltérőbb bonyolultságba 
épülhető színei, illatai és minőségei is tarkítják. Ha a létezés tudattal és érzéssel, 
gondolatokkal rendelkező variánsai nem egymás ellen, hanem a létet segítve, a rendezettséget 
növelve egyértelmű közös szabályokra, új tudati téglákra alapozva, mindannyinkra érvényes, 
együtt elfogadott célok alapján szervezettebben változnak, az együttműködés magasabb 
szinten is megvalósítható. 
 
Eljött az ideje a legújabb szövetségnek, a minden létező dologgal kötendő újabb 
megállapodásnak, az életnek az élettel, a tudatnak a tudattal és az érzéssel, valamint a 
lassabban változó anyagi minőséggel kötendő megállapodásnak, a létezés szerződésének. 
 

Moetriusnak, az Aspektus könyvek szerzőjének nem feladata az Alkotmányok átírása, csak 
annak az útnak a megmutatása, amely a jövő, a túlélés felé vezet. Nem szabad a döntéseket 
mindig elhalasztva a gondokat a szőnyeg alá söpörni, a rossz alkotmányokat, az életnek az 
élettel kötött már egyértelműen rossz szerződéseit tovább foltozni. A bolygónk télen élőréteget 
váltott, a 2006 év végi télnek az északi, Európai felén elmaradása ennek köszönhető.  
Egy eltérő szabályokkal rendelkező másik vonatkoztatási rendszerbe érkeztünk, 
amelyben mi újaknak és kihasználhatóknak számítunk, amelyben mások a szabályok, a 
bolygónk és a nagy azonosságú részecskéink, a rokonaink az új környezetben kisebbségbe 
kerülhetnek. Itt, a korábban bevált életáramlási megoldások, a hagyományos reakciók nem 
szükségszerűen működnek, és a befelé haladás, az élet sűrűjébe kerülés előtt meg kell 
értenünk, hogy mi történt, és mi várható. A köztudat lemaradt a fejlődésben, a tömeg 
megértését frissíteni, a tudat fejlődését gyorsítani szükséges. A rossz események, a tényleges 
valóság eltagadása, a hibákat jelzők elnyomása nem növeli, hanem csökkenti az élet 
lehetőségét, az immunrendszerünk védekező lehetőségét, és a megmaradás lehetőségét. 
 
E könyv bevezető, szemelvényekkel tarkított előszó, amely az Aspektus könyvek által 
megmutatott, színesebb valóságról, az eltérő tudati rendezettség lehetőségéről, az élet 
sikeresebb együttműködésbe szerveződés lehetőségéről szól. Az Isten által az út mutatására 
választott hírnök,  átlagember. Moetrius átlagszemély, aki nem rendelkezik egy dologban sem 
kiemelkedő képességgel, nem bír kiváló helyesírással, elsőrendű szócsavarással a szövegi 
információ megszokott rendezettségbe építésével, de a részletek és az összefüggések 
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felismerési lehetőségét, az időhöz kötött életbölcsesség, és folytonosság látásának, 
megszakadásának a lehetőségét kapta. Az útmutató tábla lehet fából, acélból vagy bármi 
másból, lehet fiatal és lehet öreg, sok mindenben már hiányos, de ha a jó utat mutatja, az 
alkalmassága még megfelelő. Nem az anyag, nem az állapot a fontos, és nem a hibátlanság 
fontos egy eredővel működő rendszerben, hanem hogy a célt sikeresen betöltve a helyes 
irányt, az élet által járható ösvényt mutassa.  Az élet útmutató tábláit azonban elődök, sejtek 
szövetek sokasága építette közös anyagba, a leírt tudás téglái sem kizárólag Moetriustól 
származnak, aki csak új összefüggésbe, a megszokottól eltérő folytonosságba építette a sokak 
által régóta halmozott résztudások tégláit, a tudat építményét ezzel jelentősen átalakította. 
Moetrius csak hírnök, a másokkal együtt felismert egyik járható út megmutatója.  
A hírnök csak felderítő, aki kellően előre lát, de nem éli át, nem fejezi be a dolgokat, a valóság 
megélési lehetősége, az élet építményének a tovább építése, a mutatott út végigjárási 
lehetősége az utódoké, az utat követőké. E tudás tégláit sok előd és kortárs faragta, csiszolta, 
halmozta a világunk tudati rendjébe, a közös ismerteteket tároló könyvtárakba, és a tudat az 
élőrétegünkben legnagyobb működő információ cserélő, áramló rendszerébe, az Internetre is 
felrakta. Az érdem sokaké, a tudaté és az érzés diadaláé, az együttműködés sikeréé, az életé. 
Az út azonban mindig két irányba vezet, amelyen mindkét irányba, a múlt és a jövő felé is 
lehet haladni. Az Isten és a múlt felé mindig nyitva áll az út, de néha a múlton keresztül vezet 
az út előre, a nagyobb lendülettel sikeresebb továbbfejlődés felé. Néha vissza, vissza kell 
fordulni, vissza kell nézni, hogy honnan indultunk és hová jutottunk, és ellenőrizni a célt, hogy 
valóban hová akarunk eljutni? 
 
Kérem, a tisztelt olvasókat, az íróval együtt, egy időben, egy közös térben együtt életutazókat, 
hogy ismerjék meg, hogy az új tudati rendezettség, egy eltérő paradigma alapján készült 
Aspektus könyvek miről szólnak, amelyek a jövőbe átvezető, mások által már előttünk 
végigjárt utak lehetőségeit is megmutatják. A haladás felé azonban nemcsak egy út van, a 
létezés lehetősége bármerre tovább fejlődhet, az élet útjainak a száma végtelen, de ezekből 
azonos időben egy szerveződésnek, egy tudati rendezettséggel, csak egy felé lehet haladni. Ha 
kétfelé szakadunk, amelynek nagy az esélye, a múlt és a jövő felé is haladhatunk, amelyből az 
egyik valószínűen sikeresebb, szerencsésebb lehet, de még nem tudjuk, hogy melyik. A 
választás azonban téridőbeli elágazást, új életrügyet hoz létre, amelyen elindulók még 
kapcsolatban maradnak a más felé fejlődőkkel, de ebben az életben az egymástól elvált sejtek 
bár keresztezhetik egymás útját, már nem találkozhatnak egymással, csak információs 
energiaszintű részecskékkel tarthatják egymással a később ellentétté fejlődhető kapcsolatot.  
Az élet, a fejlődés igénye genetikai elágazáshoz érkeztetett, dönteni kell, hogy tovább együtt a 
főtömeggel a megkezdett irányba, vagy külön útra térülve más életpályákra kerüljünk. 
A választás nehéz, de a döntés elkerülhetetlen, ehhez azonban a tudatban nagy felületre ki kell 
terjedni, és a jelenünktől eltávolodva, a korábbi valóságot kívülről szemlélve, a külső valóság 
objektív állapotában, eltérő aspektusból, eltérő alapállásból is szemügyre kell venni. Amikor 
túl nagy szimmetria és határozatlanság alakul ki, és az élet nem tud a megszokott irányokba és 
lendülettel ki áramlani, akkor az élet hatalmas területen, a lendületben és az időben csökkenő, 
a felbontásban növekvő lassuló felhőkben szétterül, keresni kezdi a járható utat a 
továbbéléshez. Ez az útkeresés váltja ki az ősrobbanással analóg szét és kiáramlást, a nagyobb 
életfelületre kiterjedést. Ez azonban nem elég, mert az összefüggések megértése, a múlt felé 
átmeneti eltávolodás nem cél, csak eszköz, olyan szükségszerű objektív külső látásmód, eltérő 
aspektusból szemlélt új paradigma kialakulása, amely megmutatja a dolgok összefüggését, 
megmutatja a környezet, a közös élettér engedékenységét, hogy mely irányba lehet haladni, 
hogy hol és miben telítetlen a környezeti élettér. A szükséges ismeret megszerzése, a fejlődési 
irány, a lehetőség meglelése, felismerése arra ad alapot, hogy az új út felé elindulva a célt, a 
jövő mélységeit egyre nagyobb felbontásban is szemügyre vegyük, a fejlődési lehetőségeket, a 
járható utakat egyre kisebb részletekre bontsuk. Az élet tartós továbblépése mindig a dolgok 
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részletesebb megismerése, és e részletek összefüggésbe építése, a megismerés és a megértés 
felé haladhat. Hol a tudásnak, hol a tudás alkalmazásnak, a megélt életnek kell, lehetőleg nem 
túl nagy eltolódással együttfejlődni. A technikai lehetőségünk, és a tudásként ismert energiát 
sikeresen az elit országokba koncentrált átlagos szerveződéseink lemaradtak a megértéssel, 
időzavarba kerültek, nem értik a valóságot, határozatlanok, nem tudják, hogy merre tovább. 
Valakiknek fel kell világosítani őket, hogy mi a helyes és mi a helytelen, valakinek meg kell 
mutatni számukra a helyes utat. Azonban a melegfúziós, nyomó típusú agresszív élet, az 
előre küldött részecskékkel többnyire nem talál követőkre, csak az ellenállás növekedése 
várható. A hidegfúziós megoldás most is sikeresebb, valakinek elől kell menni, egy fecskének 
meg kell törni a telet, el kell végre csipogni, hogy Nyitni kell, hogy Nyitni kék. A jó út felé 
elől járó után kisebb az élet nyomása, ezért az nem ellenállást kelt, hanem követőkre fog 
találni, mint Jézus és Gandhi erőszakmentes életvédő irányai. 
Az Aspektus könyvek könyvismertetőiből információt kaphatnak a múlt és a jelen eddig sokak 
által kevésbé ismert részleteiből, és az életünket a környezethez kapcsoló összefüggéseiről. 
Amikor a tudati fejlődésben elakadunk, a dolgokat a hibák megkeresése és a továbbhaladás 
érdekében egy vagy több szinttel nagyobb mélységben is meg kell ismernünk, a részleteket 
azok részleteiben is fel kell bontanunk. Azonban nem elég csak a részletek megismerése, 
megértése felé haladnunk, hanem a nagyobb felbontásnak a korábbi dolgokkal összefüggésbe 
állítása, az egész, a létezés megértése felé is együtt kell fejlődni. Ez egy közös út, amely a 
kiegyezés, és az együttfejlődés lehetőségét mutatja. A jó nem válhat el végleg a rossztól, a 
fejlett a fejletlentől, a jövő a múlttól. A sikeresebb együttfejlődés a túlélés záloga, az ionos, 
elites elkülönítődésnek véget kell vetni, és az erre már régóta vágyó életet egymással jobban 
keveredő, sikeresebb vegyületekbe kell engedni. A vegyülést majd magától elvégzi az élet, a 
szerelem, és bár a nagyon jó ilyenkor mindig visszafejlődik, az átlag, a többség mégis előre 
fejlődik. 
Az Aspektus könyvekbe szervezett, új rendezettségű információ sokaknak nehezen érthető, az 
általunk megszokottól eltérő, szokatlan rendezettségű, amely mint a jó termőfölddel megsegített 
bőtermővé váló gyümölcsfa, először csak mennyiségbe épül, de ha a szerző támogatást és 
kellő időt kap a dolog a tudati rendezettségének a növelésére, a kezdeti mennyiség később, 
magasabb rendezettségű minőségbe épülhet. A szerző, ha elég ideje jut a leírt dolgok 
pontosítására, átírására, a részleteket jobban ismerőkkel, és a lineáris rendezettségben 
sikeresebbekkel együttműködésre, az információk hagyományos tudati (logikai) rendezettség 
szerinti átírására, kísérletet tesz az érthetőség növelésére, de felvállalja, hogy a sors, csak a 
felderítő, a hírnök, az útmutató szerepre kárhoztatta. A jobb minőség, a magasabb rendezettség 
és a nagyobb bonyolultságba építés már nem a szerző feladata, ez az élet és a továbbélők 
dolga, a létezés kihívása. Ha Moetrius által mutatott útra lépők követik a jó lélek által kijelölt, 
most még csak keskeny, alig járható ösvényt, és tudomásul veszik, hogy az nem a Kánaán, 
hanem a túlélés, és az átlagnak jobb minőségű élet felé vezet, akkor az út kitaposása, az őket 
későbben követők számára járhatóvá tétele a feltárt dolgokban hívők feladata. Mert hit nélkül 
nem megy, a létezéshez, a túléléshez és a dolgok fejlődéséhez egyaránt hinni szükséges 
abban, hogy jó irányban haladunk. Ha az élet tengerén időnként mégis zátony felé halad a 
hajónk, mindig legyen kellően előre figyelő kormányos, egy jó lélek, aki a jó és járható 
irányba fordítja az őket követő, vele együtt életutazók időben is fejlődő térben haladó 
szerkezeteit, a közös azonos élettérben egymástól elválaszthatatlanul, időben együttváltozó 
szerveződéseit. 
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A bevezető nem tér ki a könyvek részleteire, de a szemléletváltás végén közreadja az Aspektus 
könyvek ismertetőit, a tartalomjegyzékeit, és véletlenszerűen kiválasztott átlagos szemelvényeket 
ad a felbontás szemléltetésére. A könyvek a létezés, az élet lehetőségeiről szólnak, e lehetőségek 
korlátairól, a létezés szabályairól és az élet összefüggéseiről, a természet eddig általunk nem 
ismert felbontású szabályairól. 
 

Az Aspektus könyvek lényege 
Az élet teóriáját sokféle forrásból eltérő változatokban ismerjük, amelyek regékre, 
elbeszélésekre és korábban írott anyagokra, ásatásokból kinyert tárgyi emlékekre 
támaszkodnak. A földi emberi életről tudjuk, hogy az jóval az első Mezopotámiai írásos 
anyagok készülése előtt kezdődött, amely előtt más, már a betűvetést és a rovásos jelrendszert 
ismerő korábbi kultúrák is rögzítették az élet keletkezéséről, és a megismert szabályaira 
vonatkozó tapasztalataikat és elképzeléseiket. Ezt megelőzően korábban és későbben is 
készültek olyan, kőbe és más tartósabb anyagokba vésett, sokkal maradandóbb képek, 
történetek és írott, rovátkolt információ rögzítések, amely szerint a létrehozó kultúrák már 
ismerték, hogy időnként elromlanak az élet lehetőségei, ekkor eltörlődnek a civilizációk 
nyomai, és a korábbi tudás nagyobb része ilyenkor elvész. Az amerikai és az afrikai kontinens 
mellett, dél, közép és Kelet Ázsiában, valamint számos más helyen maradtak ránk olyan 
civilizált kultúrák tartósan rögzített vésett, írott hagyatékai, amelyeken a korábbi ismeretek 
jelentős részét az utódoknak szánva tartós anyagokba rögzítették. Ezek megerősítik a sokkal 
később keletkezett Bibliai történeteket, legalábbis sok analóg információval valószínűsítik a 
teremtés történetét, mint a legerősebb tudati alapot, az eredet bázisát, amelyre a tudásunk 
támaszkodik. 
Már a korai történetírók is sok, egymástól eltérő aspektusból szemlélték a valóságot, ezért az 
elbeszélések és a történetek anyaga nem teljesen azonos, máshol, másképpen láttak, értékeltek 
egyes dolgokat, a szerint, hogy az a helyi, környezeti kultúrát, életet miként érintette. 
Megjegyzem, hogy a mai történelemkutatók között is számos olyan ellentmondás van, amelyben eltérő források 
miatt eltérő adatokat adnak meg, és miközben egymással vitatkoznak a lényegtelen hangsúlyokon, elfelejtik 
megerősíteni azt, ami közös. Talán az élet legnagyobb hibája éppen ez, hogy a közös, és bennünket 
embereket, élőket egymással összekötő dolgok keresése helyett, hajlamosak vagyon azt a 
különbséget keresni, amely elválaszt, amely mássá tesz, és folyton ezeket az elválasztó 
aspektusokat hangsúlyozzuk. Érthető, egyediségek, fontosak akarunk maradni, és ilyennek, 
nélkülözhetetlennek szeretnénk látszani. Az élet egyik legfontosabb célja a létezés 
fontosságának, az egyed hasznosságának az elismertetése. Ez miatt igyekezünk 
kidomborítani a másságunkat, a fontosságunkat, az egyediségünket. 
A korai történeteket néha átlagolták, máskor pedig a helyi jelentőségeket kiemelve, lokális 
történelemrege keletkezett, de abban valamennyi közös volt, hogy az írás előtti időkből vett 
alapot a regék, elbeszélések, anekdoták, azaz szóban, képekben és hagyományokban 
továbbadott események képezték. A későbbi történetírók sokszor megkérdőjelezték az 
elbeszélésekre és a hagyományokra épült teóriákat, pedig rosszul tették, mert ezek mindig a 
statisztikai eredőt, a valószínű valóságot őrzik.  A sokak, többek által ismert dolgok mindig 
megerősödnek, néha kiszíneződnek, de már tudjuk, hogy a képzeletet is élő, az eseményeket 
megismerő és átélő részecskék keltik. A korai történetek azonban az aktuális érdekek által 
befolyásolásra, módosításra és átírásra kerültek, néha elferdítődtek, megmásítódtak, 
meghamisítódtak, de az egymást követően felvirágzó kultúrák mindig visszataláltak a helyes 
ösvényekre. A későbbi utódok értelmezése azonban mindig módosította, elterelte a figyelmet 
egyes fontos momentumokról, vagy csak nagyon leegyszerűsítette az élet történetét, hogy az 
éppen egyszerű fázisban élők is megértsék a létezés alapját, amelyre támasztjuk a tudást, és a 
mai tudatot. A kreacionizmus és a más, ezt megelőző vallásos írások, a bibliai történetek 
alapjai szintén nagyon leegyszerűsítve próbáltak alapot, támaszt adni a tudatnak, egy fix 
pontot, egy Hitet, amelytől a tudat a ma világának a megértése felé elrugaszkodhatott. Az 
utolsó 100 éves történelmi ciklusban kapott gyökeret és később megerősítést a materialista 
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életszemlélet, amely azonban nagyon sok helyen elvetette, vagy és meggyengítette a korábbi 
alap stabilitását, és ezzel elvette az emberek Istenbe, a kreációba vetett hitét, az élet 
legstabilabb alapját. Ez a Darwin óta erősödött eszme azonban ellentmondásokba keveredett, 
nem tudott teljes történetté válni, és nem tudta helyettesíteni azt, amelyre a tudásunk, mint 
eredetre korábban is támaszkodott. Az élet története így egyszerre több variációban került a 
felszínre, és ezek ellenmondásai gyengíteni kezdték egymást, amelynek az lett a 
következménye, hogy az élet addig fix alapja megingott, és az élet elbizonytalanodott.  
A szócsűrés - csavarásnak az lett a vége, hogy az ideológiai ellentmondások miatt könnyebbé 
vált az eredet eltagadása, az éppen aktuális érdekek szerinti módosítása, amelytől az oszd meg 
és uralkodj hatás fel tudott erősödni. Az élet alapjának a bizonytalanná válása megingatta az 
emberek hitét, erkölcsét és végül a törvényeit, és ezzel a tudat is elvesztette a szimmetriáját. 
Már látjuk, hogy ezek a szimmetriát és a Hitet gyengítő hatások az élet ellen szólnak, a békés 
és egymással együttműködni képes élet ellen, a kapcsolatépítés, a harmónia, az isteni cél ellen. 
A materialista tudat azonban nem zavarta meg végleg a tudomány útkeresését, csak 
módosította, és befolyásolta az ismereteket, azonban éppen a tudás (sajnos csak kiváltságosak 
között) hozta a felszínre az érvényes életfilozófiák hiányosságait, ellenmondásait, és erősítette 
meg az élet mikroalapú működését. Ma már a kommunikációkutatással, a tervezéssel, a 
gyártással és az alkalmazással, a megvalósítással foglalkozók egyértelműen értik, hogy a 
híreket és a dolgokat valójában nagyon kicsi, nanoméretű robotok, más, gyorsabb frekvencián 
változó, élő rendszerek működtetik, hogy az élő és az élettelen világra hibásan elkülönített, a 
biofizikának, élettannak nem lehet megállapítható határa. Ez azt jelenti, hogy az élet nem a 
köztudatba sulykolt szerves állapottal kezdődik, amely a lehetséges életnek, az időben történő 
változásnak csak egy szerény tartománya, hanem sok, eddig nem ismert, más típusú élet is létezik, 
mégpedig azonos térben és időben, a jelenünkben is. Ezek a ma már bizonyított lehetőségek 
megkövetelik az életről alkotott alapfogalmak tisztázását, átírását, pontosítását, azaz az 
életszemlélet alapállásának, a paradigmájának a megváltoztatását. 
Az élet, az emberek tudati felbontása folyamatosan nő, egyre többet értünk meg a valóságból, 
és ahhoz, hogy az előttünk megnyíló, nagyobb felbontású mindenségben helyt tudjunk állni, a 
megtévesztett, tudatosan elbutított köztudatot stabilabb alapokkal, pontosabb és jobban 
helytálló tudásinformációval kell ellátni. Ez az igény szükségessé teszi az élet valósabb 
történetének a leírását, a máig eljutás megismerését, az egymástól tévesen elkülönített jó és a 
rossz megnevezését, és megértését. Moetrius létezéstörténete, az élet keletkezéséről és 
működéséről, a létezés szabályairól írt új paradigmája már a megszokottól eltérő alapállásból, 
más, többes aspektusokból és sokkal nagyobb tudati felbontással készült, de ez sem a végleges 
valóság, csak egy modernebb, korszerűbb valóságszemlélet, amely 50 – 100 év múlva már szintén elsüllyed a 
korszerűtlenség mély süllyesztőiben. Az Aspektus könyvek bizonyára sok hibás elképzelést, vagy 
téves következtetést is tartalmaznak, azonban ezeket hamarosan kijavítja az utókor, és az új 
magból kinövő, gyökeret verő fák, a szerző reményei szerint sok új magot, kritizáló és 
támogató utódokat nevelnek. Az eltérő felbontás felé fejlődés a jövő lehetősége, Moetriust az 
úton követők, mert valószínűen érteni fogják a történéseket, a változásokat, hamarabb jutnak el, 
sikeresebben állják meg a helyüket a megváltozó körülmények között, és ezzel a várható 
jelentős környezetváltozáshoz könnyebben alkalmazkodhatnak. Ez a Hit, adott erőt, és célt, 
amely a szerzőt e könyvek megírására, és a dolgok köztudatra adására serkentette! Mert nem 
nekünk kell megváltoztatni a világot, az nélkülünk is változik!  A Gondviselés igyekszik a 
dolgokat a legjobb irányba terelni! Meg kell tanulni alkalmazkodni a változásokhoz, a 
megváltozó körülmények között is élve, tudatosnak, megértőnek és boldognak kell 
maradnunk, és az utódainknak is életre alkalmasnak kell megőriznünk a teret és az időt. 
 
Ismerjék meg tehát nagy vonalakban a létezés történetét, amely tágabb az élet 
történeténél, valójában a változás történetének kellene hívnunk. A történet nagyon 
leegyszerűsített, durva változata annak a finom, sokszálú valóságnak, amelyből száz-milliárd 
éveken át szövődött az élet és a létezés ennél nagyobb hálója. A kivonat már nemcsak azt a 
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gyorsabban változó szerény tartomány történetét fogja át, amelyet eddig életnek neveztünk, 
hanem minden olyan lassabban és gyorsabban változó, egymástól eltérő minőség változásáról, 
a létezés változásáról szól, amely közös rendszerben arányos változásban, igazságosan teszi 
lehetővé az időben és a térben is változó életet. 
 

Pécs 2007-07-30         Moetrius 
 

A létezés története 
Kivonat 

 
Az élet keletkezéséről szóló történetek végletekig leegyszerűsítik, és a létezésből kiragadják az 
élet történetét, amelyet a létezés forrása helyett a semmibe helyezve bizonytalan alappal 
indítanak.  Ma már tudjuk, hogy aminek az alapja bizonytalan, azt meg lehet ingatni, és ezért 
az élet története is megingatható, pontosabban soha nem volt stabil, számos ellentmondással, 
hibás alapokkal rendelkezett. 
Meg lehet érteni a korábbi történetírók szerencsétlen kísérleteit, amikor megpróbáltak 
megfelelni a kor szellemének és hatalmának, és a számos bizonyíthatatlan érzést nem merték a 
tudat rangjára emelni. A tudat tanai és alapjai hiányosak voltak, és ezek Moetrius írásai után 
sem szűnnek meg hiányosnak maradni, csak csökken a köd, tisztul a látás, de a létezés 
végtelen sok lehetősége, az isteni tudat végtelen, sok-száz évmilliárd éven át csiszolódó 
bölcsessége nem fejthető meg, nem írható le, csak a régebbi rossz javítható, korszerűsíthető 
egy kevésbé, vagy másban rossz teóriát felvető irománnyal. 
 
A részletek a létezés alapvető téziseiből: 
 

1. Az élet időtartamának a becslése téves, az nem néhány milliárd éve, hanem valóban az 
örökkévalóságtól változik. 

 
2. Az élet, a változás, a differenciálódás valósi kezdete, viszonyító alap és rálátás 

hiányában nem állapítható meg, de egy-egy kisebb vonatkoztatási rendszer változási 
ideje felmérhető és átlátható,  így a mi terünk és időnk létezési ideje megbecsülhető. 

 
3. Az ősrobbanásként ismert teória valós állapotváltozást ír le, amely azonban nem az 

abszolút kezdet, hanem egy régi idős nagy rendszer halála, felbomlása és átalakulása, 
egy korábbi, már rendezetlen tarthatatlan kaotikus valóság, rendezettebb élettérré 
megfiatalodása, újraszerveződése. 

 
4. Az ősrobbanás, robbanásként meghatározása tévedésre ad alapot, amely relatív 

gyorsaságú, de már nem szingularítás, hanem megérthető, átlátható folyamat. E 
nemlineáris gyorsasággal kialakuló változási sorozatnak, tér átalakulásnak, amely az 
élet újjászerveződése, van lineáris, de gyorsulva felpörgő előzménye, lineáris felfutási 
ideje, gyors nemlineáris tetőzése és hosszú lineáris lecsengési ideje. 

 
5. A közös élettérben az élet és az időben változó anyagi minőség három fő csoportra 

megosztódva létezik. Ahhoz, hogy az élet egyharmada, az átlagos fiú, a gyermek, azaz 
az utód, időben változó és változatos, érdekes életben részesedhessen, a létezés 
anyagaként ismert élet másik kétharmadának részben inaktív állapotban kell lennie, 
hogy az aktív életváltozáshoz alkalmas differenciált sűrűségű élettér az életáramlásra 
alkalmas maradhasson. 
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6. A létező anyag egy részének, a gyorsabban változó, de megbízható, szabálytartó ionos 
anyagként nagy sűrűségű inaktívabb állapotba, kényszerváltozásba kell tömörödnie 
ahhoz, hogy a más része elgázosodva, szegényebb de szabadabb életáramlásban 
részesedhessen, hogy az átlagos minőségű élő anyag a folyadék közegállapot 
környékén kiegyenlített, érdekes, izgalmas, változatos lineáris változást folytathasson. 

 
7. A változásban nem húzható határ az élő és a nem élő minőség közé, a lassan, vagy 

a gyorsan változás is relatív, viszonyítás függő. 
 

8. Az általunk ismert, megélt, időben ,,gyorsabban,, változó minőség, az átlagosan gyorsan 
változó élet forrása, a nálunk gyorsabban változó, a jövőből visszafejlődő, kifelé 
áramló, és a már lassabban változva a múltból felzárkózó, ismét fejlődni vágyó, az 
élőrétegünkbe befelé áramló kisebb energiaszintű szervezetek egyesüléséből fakad. 

 
9. Az élőként ismert kovalens kapcsolatú szerves minőség csak egy csekély szelete a 

hozzánk hasonló gyorsasággal, közel azonos frekvencián változó minőségeknek, amely 
mellett szervetlen ionos és amorf, minőségekben is működik a létezés, amely 
tudattal és érzéssel, és időben változó eredővel, energiával és 
változtatóképességgel is rendelkezik. 

 
10. Az élet analóg rendszerben, de egyidejűleg nagyon sok szinten, nagyon sok, egymást a 

térben és időben átfedő életszférában változik, amelyből minden élet hét szinten, hét 
periódusban, kb. hetven emberi évnek megfelelő arányokban változik. 

 
11. Az élet alsó szintje a gondolati energia és a nanoméretű információt a múltból a 

jelenbe továbbítani képes intelligens, szabálytartó részecskékkel kezdődik, amely felett 
információs energiaszintek, érzésvilágot jelentő energiaszintek találhatók, és ezek 
felett elektron, atomi, sejtszintű, a fizikai lendületet is továbbítani képes anyagi szintű 
valóságok magasabb szintjein folytatódik a létezés sokféle lehetősége. 

 
12. A változás valamikor, beazonosíthatatlan idővel, eseményekkel ezelőtt lassú 

differenciálódással kezdődött, majd öntudatra ébredéssel folytatódott, hogy azután az 
öntudattal és változtatóképességgel rendelkező élet kialakuló közös tudata, kreatív 
alkotóként módosítsa és befolyásolja, tovább kreálja a változás lehetőségeit.  

 
13. Az élet szabályait a tudat, az Atya, a hidegfúziós férfi felmenő és az érzés, a 

melegfúziós női eredőjű minőség, a sokszintű élővilág közös tudatát képező Isten 
közösségként együtt befolyásolja, felügyeli, korszerűsíti, működteti és ellenőrzi. 

 
14. Tehát az élet és a változás szabályozása bármiképpen és bármikor kezdődött, ma már 

a tudat és az érzés által is befolyásolt, kreált élettérben élünk, amelyben a 
mindenkori legnagyobb közös tudat, az élet Gondviselőjeként felügyeli a változási 
egyensúly, az idő szimmetria megtartását. 

 
15. A részecskéink az Isten részecskéiből, csillagporból és csillaggázokból származnak, a 

saját szintünkön mi is mindenhatók vagyunk. 
 

16. A gondolatnak teremtő ereje van, minden jót és minden rosszat képesek vagyunk 
teremteni, de a teremtményeink visszahatnak ránk, és a jó teremtés jobb, a rossz 
teremtés rosszabb életet eredményez. 
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17. Az élet nagy szimmetriában változik, ha nagyon jól kezdődik, később nem 
szükségszerűen jó lehetőséggel ér véget, ha viszont rosszabb körülmények között 
nehezebben kezdődik, és ha az élettudat megtanul küzdeni, nagyobb az esélye, hogy az 
élete végére a korábban rossz dologban jobb életminőségbe kerül. 

 
18. Az élet törvényei alá vannak rendelve a létezés törvényeinek, a szerves minőségű élet 

törvényei alá vannak rendelve az élet törvényeinek, és csak ezek alatt található a 
gerinces és az emberi bonyolultságra vonatkozó törvényrendszer, az általunk élt élet 
szabályozása, amely a többi magasabb szintű élettörvények alárendeltje. 

 
19. Az élőrendszer komplex rendszer, amelyben nem válhat el a szerves és a szervetlen 

állapotban változó minőség egymástól, mert a létezés sokféle lehetőségei egymást 
kiegészítő szimmetriában állnak. 

 
20. A jónak és a rossznak, miként a jognak és a kötelességnek, a kicsinek és a nagynak, az 

erősnek és a gyengének, a gazdagnak és a szegénynek, a vadnak és a szelídnek, azaz a 
lehetséges összes tulajdonságnak mindig van ellentulajdonsága, szimmetria párja, 
amelyek együtt képeznek egymást kiegészítő, teljesen soha el nem választható egészt. 

 
21. Az egymást kiegészítő szimmetria párok, mint a Yin és a Yang, együtt képeznek olyan 

nagyobb egységet, amelyből bármelyik növekedése csak a másik értékének a 
csökkenése esetén lehetséges, talán szerencsésebb az együttható kifejezés. 

 
22. A létezés legnagyobb és legkisebb egységei folyamatosan változnak, ezért nem 

állapítható meg, a mennyiségük, csak az átlag körüli érték az, amely viszonylag stabil. 
 

23. Minden kezdet egy végből fakad, és minden dolognak, minőségnek a vége egy 
másik dolog, egy másik minőség, egy eltérő állapot kezdete. 

 
24. Az élet egy időben változó eredő, amelyben az élettudat ideje alatt valamely genetikai 

kisebbség dominanciát tudott szerezni a tér többi részétől részben elkülönült, egymás 
távoli rokonaiként kellő azonossággal együttváltozó részecsketömege. A köztudat, a 
közös tudati eredő individuummá vált, éntudatot, öntudatot hozott létre. 

 
25. A születés, időbeni elkülönülés a térben, és az időben a nagyobb egésztől egy kisebb 

egységbe, individuum közösségbe, - már magában tartalmazza a véget, - amelyben a 
környezetnél éppen fejlettebb genikus tudással rendelkező részecskék, jó élettervvel 
társakat gyűjtenek egy saját élettér megszervezéséhez, egy közös szervezett rendszer 
felépítéséhez, az együttváltozó közösség kialakításához. 

 
26. A halál csak a közös tudat, az adott domináns genetikai variáció, a kialakult szervezési 

rendezettség megszűnése, az együtt élő részecske közössége felbomlása, amely utána 
más mezőkben, más összetételben és eltérő fejlettségben, más individuumokba 
átszerveződve, a korábbi dominánsok kisebbségbe kerülésével folytatódik. 

 
27. Minden létezésben, az időben gyorsabban változó élet genikus tudásfejlődése 12 

életideig tart, amelyben a halmozódó genikus tudást és a dominanciát az uralkodó 
genetikai közösség meg tudja őrizni, de ezután a genetikai állomány felhígul, 
elkorcsosul, elveszti a dominanciáját és kisebbségbe, receszív állományba kényszerül. 
Ezt követően eltérő életpozícióban, másik 12 életidő alatt, kisebbségként is átéli az élet 
eltérő aspektusait is. 
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28. Az élet változásait, nagyon alacsony energiaszintű, nagyon magas érzékenységű 
nanoméret alatti intelligens tudatos részecskék közvetítik, amelyekből és hatásaikból 
épül fel minden szervezet és szerveződés, élet és anyag, időben változó minőség. 

 
29. A felejtés az élet szükséges része, amely nélkül nem lehet létezés, nem lehet 

szakosodás és nem lehet korszerű, aktuális tudás. 
 

30. Az élet résztvevői három főcsoportra oszlanak, erősen töltött, tapasztalt, egymáshoz 
jobban kötődő, nagyobb érzelmi igényű, pörgő, de a jelenben élő, nagyobb 
azonosságú, idegenekkel kevésbé keveredő típusú, melegfúziós változású, 
szétáramlásra, tékozlásra hajlamos, másokhoz képest a fejlettebb jövőben élő, a saját 
perdülettel rendelkező, a perdületi szimmetriában hiányos minőségű nőies 
szerveződésekre,  és másokhoz kevésbé kötődő, fegyelmezett hidegfúziós, előre látó, 
katonásabb eredőjű, együttáramló, együttműködő, felderítő és építő, halmozó típusú, 
gyorsabban áramló, a jövőben élő, a saját csoportjával nagyobb azonosságú, a 
lendületszimmetriában hiányosabb, a múltból a jelenbe áttelepülő férfiasabb 
szerveződésekre, és vegyes eredőjű, kevertebb tulajdonságú, átlagos szimmetriájú, 
a jelenben élő neutrálisabb szerveződésekre. Ezen belül lehet dinamikus, vagy 
nagyobb perdülettel, magasabb spinnel rendelkező, balra, vagy jobbra, esetleg több 
tengely körül forgó, többszörösen töltött, vagy erősen áramló, gyors és neutrális, befelé 
egy közös Vertex, lendületösszegződési, szervezeti központ felé másokkal összetartva 
áramló, vagy és ki és szétáramló, felbomló, tékozló, energiában és részecskékben 
szétszóródó. A létező lehet fejlettebb, érzékenyebb állapotú, vagy durvább, 
darabosabb, nagyobb egységekből szerveződő, belül tömör, feltelő, férfiasodó, 
nyáriasodó, a melegfúziós állapot, a centralizált egyediség felé fejlődő, vagy belül 
kiüresedő, nőies jellegű, szétáramlóvá váló, nyárias, vagy már kaotikusabb őszies 
eredőjű, esetleg megnyugvó, a feszültségében csökkenő, és ezen állapotok köztes, 
kevert sokféle változataiban létező, és életszerűen változó, másokat is megváltoztató, 
időben fejlődő. 

 
31. A változásban elporlódó élet a tudatában fejlettebbé, az átélt eseményekben 

tapasztaltabbá válik, és a tapasztalataiban megszerzett tudásában is fejlődik, de 
eközben az energiaszintje csökken az egységnyi részecskéi egyre kisebb tömegűvé, 
valóban elporlódóvá válnak. Ez a növekvő tudás szimmetriában áll az ellenkező 
irányba fejlődő tömeggel, amelynél arányosan nő a tudati és a tömegi tehetetlenség, 
bár az energiaszint folyamatosan emelkedik, az érzékenység és a tudás csökken. 

 
32. A legnagyobb tömegű szerveződésekben a galaxisok központjában fejlődő fekete 

lyukakban egyre fegyelmezettebb, katonásabb az élet, amelyben csökken a személyi 
szabadság, de nő a szervezett rend, a tömegsűrűség és az együttáramlás csak ezen az 
áron növelhető. Az ilyen környezetben a központi tudat lehetőségei nagyon korlátolttá 
válnak, és a rend fenntartásához sokszor a diktatórikus eszközöket kell alkalmazni. 

 
33. A túldifferenciált fekete lyukak szimmetriapárja, az időben gyorsabban és sokkal 

nagyobb szabadságfokkal változó melegfúziós térrészek, amelyben mi is élünk,, és e 
két eltérő minőség keveredésének, vegyülésének a következménye a kezdetben mindig 
magas szimmetriával induló angyali mennyei paradicsom, a rossz életből felszabaduló 
jó élet forrása, az egyenlőség paradicsoma, amely a rossz birodalmak lebomlása után 
az egyenlő együttműködés kezdeti lehetőségeit kínálják. Idővel azonban ezek a 
paradicsomok átlagossá, majd a benne élők többségének pokollá fejlődnek. 
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34. Az életidő nemcsak egymástól eltolt periódusban változik, hanem a térben és a 
fejlettségben is el van tolva egymástól, a kifejlődő minőségek lehetősége meg van 
osztva az időben és a térben is, de ez nem akadályozza meg az eltérő minőségek köztes 
térrészekben egymással keveredését, az angyalok és az ördögök átlagos életbe 
szerveződését. 

 
 
A létezés paradigmáit sokáig lehetne sorolni, azonban ezek a megállapítások, csak a dolgokat 
másik aspektusokból és nagyobb felbontásban szemlélő tudat eredményei. Az Aspektus 
könyvek azt a nem hibátlan, ám a tudati fejlődést zeg-zúgokkal sikeresen végigjárt 
tudatfejlődést mutatják be, amelyen a szerzőnek, - más sok idős emberrel együtt - végig kellett 
mennie ahhoz, hogy az élet, a létezés, értelmét, a szervezett élet korlátait és szabadságát 
megismerhesse, és e szent cél szolgálatába állhasson. 
 
 
 
 
 

Szemelvények a könyvekből, az új paradigma aspektusából: 
 
 
 
A homokszűrő szerepe a víztisztításban, és a nemlineáris időszak analógiája: 
 
A fejlett gazdaságok háztartásaiban is egyre gyakrabban épített házi úszómedencék vize, - ha 
túl sok energia és túl sok szennyező anyag kerül a rendszerbe, rendszeresen nem kívánt élettel 
telik fel, megnő a változás sűrűsége, elromlik a szimmetriája, bezavarosodik, majd egy idő 
után bezöldül, a részekben beérkező energia anyaggá fejlődik, átalakul. Ilyenkor a víz 
differenciálódása miatt, az átlagos, átlátható, tiszta víz állapotnál magasabb bonyolultságú 
szervezetek jelennek meg a rendszerben. Algák, moszatok, és egyre fejlettebb szervezetek, és 
a visszafejlődő részecske szervezetek elpárolgása, eltávozása miatt besűrűsödő vízben, 
miközben a nehezebb nagyobb tömegsűrűségű, gazdagabbá és túlfejletté vált részecskékből 
üledék is keletkezik. A tiszta víz szimmetriája, minősége megváltozik, és az addig az életnek 
felüdülést adó állapota elromlik. 
Ahhoz, hogy a használható, átlagos állapotot, (az alkalmassági hosszát) tovább megtartsuk a 
folyamatot szabályozni szükséges. Ezt el lehet érni az elöregedést gátló hatóanyagok, pl. 
vegyszerek, vagy az elpárolgó, elszegényedő, de a túlfejlett anyagokat redukálni képes oxigén, 
vagy még fejlettebb klór bevitel fokozásával, adagolásával, esetleg erősebb mérgekkel, 
algaölőkkel. A víz mérgezése azonban nem jó megoldás, az visszahat a saját szervezetünk 
élővilágára, és a mikroszervezeteink pusztulását okozva viszketni kezd a bőrünk. Ha az 
elromlott szimmetriát nem állítjuk helyre, akkor a tünetek elnyomása nem szünteti meg a 
kórokozóknak, és a túlfejlett mikrobáknak nagyon alkalmas közeg alkalmassági állapotát, az 
változatlanul kiváló táptalaj, közeg marad és e szervezetek felszaporodására. Abban a 
pillanatban, amikor már nem tudjuk az élet szükségszerű fejlődésének az elnyomását fokozni, 
a különbségre vágyó élet rögtön differenciálódik, fejlődni kezd a bonyolultság felé, míg az 
elnyomott része visszafejlődik a kezdetlegesebb, régebbi, rosszabb, energiában szegényebb, 
kisebb tömegsűrűségű állapota felé. 
 
Mit lehet tenni, hogy a kedvezőtlen folyamatot megállítsuk, és az életnek kedvezőbb 
állapot felé ható fejlődést alakítsunk ki? 
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Az együttfejlődést és a rend, a kezdeti arányok megtartását lehet javasolni.  
Ha a differenciálódás nem egymáshoz képest, hanem az eredeti állapothoz képest változik, 
akkor együttfejlődésként ismert folyamat alakul ki. Ilyenkor a lokálisan együttfejlődő rendszer 
ugyan a távolabbi környezethez képest eltérően fejlődik, de az eltérően fejlődő környezettől 
kellően elszigetelt, azonos vonatkoztatási rendszeren belül, élethosszig, (a környezethez 
viszonyított túl nagy különbség növekedéséig), a megtartható állapotig tartó együttfejlődés 
alakulhat ki.  
Jó tudni azt is, hogy az együttfejlődés csak kellően elszigetelt környezetben, élőrétegekben 
valósulhat meg, de minél kisebb egy ilyen a környezetétől elszigetelt rendszer, (individuum) 
annál hamarabb alakul ki az együttfejlődő rendszertől eltérő irányba fejlődő tágabb 
környezethez képest ellehetetlenülés. Az együttfejlődés csak lokális békét teremt, amelyben 
látszólag mindenki gyarapszik, az energiabeli, a fejlettségi különbségek, a rendszeren belül 
nem nőnek túl nagyra, ezért megtartható együttműködés alakulhat ki. Ez az együttműködés 
azonban a környezettől teljesen sohasem elszigetelhető rendszereken belül csak addig tarthat, 
amíg az eltérő irányba fejlődés különbsége, a határokon átszivárgó, átjárható információ, és 
árutömeg mellett az élő minőség nem értesül az eltérő, jobb lehetőségről. A hazai rossz 
mindaddig nem tűnik rossznak, elviselhetetlennek, amíg az élet nem ismeri meg a jobbat, 
a tudat a viszonyító alapot. Ha az élettudat értesül a neki jobb lehetőségekről, az addig 
megfelelő élettér hirtelen a tudatában is rosszá, szűkké válik, amely kihozza a jobbra vágyást, 
a nagyobb egyenlőségre vágyást, a szimmetriára vágyást. Ha az addig megfelelő, de elhízott, a 
férfivel együtt öregedő elbutuló feleség mellett egy fiatal, csinos, fiatal, karcsú nő tűnik fel az 
életben, a tudat, vagy az érzés azonnal viszonyítani kezd, és rögtön a jobbra, a fiatalabbra, a 
máséra vágyik, amelytől az addig elviselhető asszony egyszerre csúf vén boszorkává, 
elviselhetetlen hárpiává válik. A saját jó és a másik jó nem egyforma mércéje, a szálka és a 
gerenda esete, a szubjektív érzés befolyásolja, és sokszor megtéveszti a tudatot. Amikor a 
környezethez viszonyított különbség már túlságosan megnő, és az átjutó másság, az eltérés 
megismert lehetősége miatt lebomlanak az elszigetelődést fenntartó határok, a különbség is 
egyre nyilvánvalóbbá válik. Ilyenkor az eltérő irányba, a növekvő különbség felé fejlődött két 
rendszer közt az addig nem ismert ellentét, és néha a vonzalom hirtelen megnő, és az 
elszigetelődést fenntartó neutronok hiánya, a rendszer határok lebomlása esetén a feszültség 
különbség, gyorsabb makroevolúciós időszakot keltve egyenlítődik ki. Ilyenkor alakul ki a 
légtéri töltéskülönbséget redukáló vihar, és az addig együttfejlődő szervezet, a szervezett rend, 
a különvált együttfejlődés ilyenkor felbomlik, az élet makroevolúcióvá, nagyobban 
együttváltozóvá fejlődik. Ha a jelentős különbséggel rendelkező élet, az anyagiakban, 
energiában, fejlődésben eltérő minőség a hozzá képest jelentősen más minőséggel, pl. egy nem 
sokkal fejlettebb rétegben változókkal összekeveredik, akkor a másság varázsa és ellentéte a 
szerelem virágját életre kelti, az impulzusok felfutása mellett a szaporodás és a 
differenciálódás is felélénkül. Túl nagy különbség esetén azonban már nem keveredik, elkülönül. 
A szerveződések élettartama azonban nemcsak fejlettség függő, hanem tömegfüggő. Elvileg a 
sokféleségbe keveredés, a rendszerek fejlődő képessége csak addig tud fennmaradni, amíg a 
vegyülésben elszigetelt rendszer genetikai keveredési lehetősége ki nem merül. Ez a számok 
birodalma. Ha a rendszer résztvevőinek a száma kevés, akkor a benne kifejlődő eltérő 
variációk száma is kevés. Ha nagyobb a rendszer, amelyben többen fejlődnek, az résztvevők 
száma és mássági állapota meghatározza a benne a környezettől elkülönült állapotban 
kifejlődő variációk lehetőségét. Ahol nincs meg az életképességhez szükséges bázisszám, azaz 
nem elég sok az elszigetelt fajra jellemző variáns egyedek száma, akkor a sokféleség további 
mássá kifejlődése helyett a faj kihalhat. A bonyolultság állapotától is függően van egy 
minimumszám, amely szükséges a faj fennmaradásához. Ráadásul a szűk területen kifejlődött 
egyedek azonossága rendszerint nagyon magas, amely miatt, ha elválik egy sziget egy 
kontinenstől, a biodiverzitás sokszor nem elég változatos a fennmaradáshoz. Az ilyen kevés 
másságot őrző faj, alfaj, ha nem kap friss genetikai anyagot hamarosan nagyon nagy 



 26

azonosságú, belterjes tenyészetté fejlődik, amely saját magával is meghasonlik, de ha ismét 
összekeveredik a környezetével rövid ciklusidő alatt versenyképtelenné válik. A fajok 
fennmaradásához szükséges genetikai sokaság hiányát úgy kell elképzelni, mint egy szigeten 
rekedt kevés számú egyed szaporodását. Előbb utóbb mindenki, mindenkivel kapcsolatra lép, 
egymás rokonaivá válnak, és a genetikai azonosság növekedni kezd. Az ilyen közösségben 
egy idő után azonos gondolatok merülnek fel, azonos ötletek és azonos eszközök fejlődnek ki, 
azonos érzések azonos dolgokat részesítenek előnyben és hátrányban. Bár a nagyobb 
azonosság miatt kezdetben nagyobb az egyetértés, könnyebb a közös célok lehetősége, de ez 
később a verseny teljes megszűnéséhez és a fejlődés leállásához vezet. Ennek az árát akkor  (a 
jövőben) adja meg a közösség, amikor az elszigetelődést okozó határok lebomlanak, valakik 
felfedezik a szigetet, és a helyi lakosság ízelítőt kap a máshol nagyobb életversenyben 
gyorsabban kifejlődött másságból, a korszerűbb technikából, a betegségekről, amelyre már 
nem lesz genetikailag hatékony ellenszerük. Ilyen okok miatt fejlődtek vissza és haltak ki a 
Neandervölgyiek, és ilyen okok vezettek az elszigetelődve fejlődött korai amerikai kultúrák 
tömeges elhalásához, miként Havai és más szigetek békés népének a redukálásához. A 
maradvány beolvad, a genetikai süllyesztőben észrevehetetlen, indomináns kisebbségbe kerül. 
Ha kicsi tömegből állnak a külön fejlődő rendszerek, és az elszigetelésre fordítható energia is 
kevés, akkor az együttfejlődés is rövid ideig tud fennmaradni. Ha azonban nagyon nagy 
tömegű részecskéből áll a külön fejlődő rendszer, és ezért a környezettől elszigetelődést, a 
fejlettségi feszültség különbséget sokáig fenn tudja tartani, akkor a látszólagos együttfejlődés, 
valójában a nagy egésztől az eltérő irányba fejlődés nagyon nagy különbségeket alakíthat ki. 
Minél nagyobbá válik egy rendszer, annál fontosabb, hogy a határait meg tudja őrizni, 
különben a sokféleség sikeres bekeveredése miatt elvesztheti a megszerzett dominanciáját. Az 
élőrendszer, a mindenségben azonban nem tud a végtelenségig elszigetelődni, nem tud külön 
válni, csak tartósan külön fejlődni.  Az elszigetelődött rendszerek, anyagcsere, részecske és az 
információcsere nélkül sajátos egyedi irányba fejlődnek, a korszerűségben szükségszerűen 
lemaradnak, és a környezetétől eltérő minőség felé fejlődnek. Ez az eltérés a másság 
mindaddig nem zavaró, amíg a rendszer individuumainak, a szerveződéseknek a viszonyítási 
lehetősége pl. diktatúra, vagy a határok lezártsága (lásd. A szocialista Európai blokk 40 éves 
elszigetelődését) miatt, csak önmagához mérhető. A nép ilyenkor az elszigetelődés és a 
verseny kiéleződésének az elkerülési ideje alatt békés és boldog életet élhet. Ha azonban – 
mint Jerikó falai - lebomlanak az elszigetelődés határai, és a kialakult eltérés a környezetben 
fejlődött más minőséggel összekeveredik, és vegyes átlagos minőséggé, de ezzel az azonos 
minőségnél nagyobb bonyolultságúvá degradálódik. Az azonosság ilyenkor leépül, és a 
másság aránya növekszik, amely új gondolatokat, új erőket ébreszt, és már az addigi 
környezetnél bonyolultabban gondolkodó, a valóságot nagyobb felbontásban ismerő komplex 
szerveződések alakulnak ki. A sikeres keveredések egy része a nagyobb azonosság felé, más 
része a nagyobb bonyolultság és a környezet egyes részleteinek, vagy az összefüggések 
felismerésének a nagyobb megértése felé fejelődik. Ezek a keveredések nemcsak új genetikai 
variációkat alakítanak ki, hanem a felgyorsuló életverseny miatt a környezetet, és a környezet 
összefüggéseit is nagyobb felbontásban kezdik figyelni. Ez javítja a megértést, növeli az addig 
fel nem ismert bonyolultságot, és a viszonylag egyszerűbb élet az egyre nagyobb bonyolultság 
felé fejlődik. Előbb a valóság, majd a gondolat lép át a régi paradigmán, és megjelennek azok 
az írók, akik bátrabban, színesebb képzeletvilággal ruházzák fel a megváltozó valóságot. Ilyen 
első fecskének tekinthető napjainkban a Herry Potter sorozat. Az Írónő átlépte a fejlődést 
addig gátló gondolati potenciál gátat, és a történeteit sokkal kisebb részletekre bontva, 
színesebben, a képzeletet megfogóan, magával ragadóan adta elő. Őt nemsokára követni 
fogják a nagyobb bonyolultságot másokkal megismertetők, a részleteket sokkal jobban 
kifejtők, és átlépünk a 3. évezred színesebb valóságába. Moetrius könyvei is a nagyobb 
felbontás gondolatvilágában készültek, aki az élet rengeteg addig mások által fel nem tárt, 
vagy a környezettel meg nem ismertetett részleteit új alapállásból, eltérő paradigmából 
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szemlélve sikeres új összefüggésrendszerbe, új komplexitásba hozta. A kérdés csak az, hogy a 
fejlődésben elmaradt környezet időben felismeri e a továbbfejlődés lehetőségét, vagy 
boszorkányüldözésbe kezdve megtagadja a felszínesnél színesebb, az életnek hatalmas 
lendületet adni képes, de a jelenlegi paradigmáktól eltérő valóságot. 
 
Az elszigetelődés az azonosság felé fejleszt. A kisebb számú tömeg keveredése, kevesebb 
variációs lehetőséget enged, ezért a keveredés lehetőségei kisebbek, az időben (gyorsabban) 
végesek. Ez az az állapot, amikor a belső sokféleség variációs lehetősége kimerül, és a 
genetikai keveredés a másság növekedése helyett az azonosság elporlódottabb minőségébe 
keveredik. Ez a rendszerek elöregedését váltja ki, amikor az életet frissítő genetikai anyag, 
információs másság hiánya esetén a feszültség a túl nagy azonosság miatt megnövekszik. 
Ilyenkor az életverseny felgyorsul, infláció és túlkínálat alakul ki, a sokféleség és a 
bonyolultság felé növekedés a gyakorlatban lelassul. Ez az állapot a melegfúziós rendszerek 
gyorsabb fejlődése miatt, a nőknél, és a nőivarú, eredőjű, az átlagosnál gyorsabban fejlődő 
melegfúziós szerveződésekben hamarabb fejlődik ki. Ha ilyenkor a rendszer nem szaporodik, 
azaz nem kap még kellő azonosságú másságot, idegen, fejlettebb tudatú genetikai anyagot, 
akkor a megújuló képessége elvész, mint szervezet elöregszik, és beavatkozás nélkül elhal. A 
megújulás elvesző képessége miatt a gondolkodási azonosság is nő, és a merre tovább fejlődés 
kérdésében megújulni nem képes szervezet elöregszik, a frissítő másképpen gondolkodás 
érvényre jutása, a másság beengedése nélkül elhal. Ha azonban ilyenkor lebomlanak a más hol 
eltérő irányba fejlődő másságot elkülönítő határok, azaz szaporodás és keveredés és 
globalizáció alakul ki, akkor a közös rendszerben változó szervezet variációs lehetősége 
megnövekszik, a gondolkodás és a genetikai sokféleség, a belső biodiverzitás lehetősége is 
megnövekszik. Tehát a belső biodiverzitás rendszeres megnövelésére, a felbontás 
növelésére az élet érdekében periodikusan szükség van. Bár a biodiverzitás növekedésével, 
a végtelen mássággal összekeveredéssel csínján kell bánni, de a mérsékelt beengedés javítja és 
meghosszabbítja az életet. Már tudjuk, hogy az alacsony biodiverzitás erőt ad, de csökkenti a 
gondolat sokféleségét, az alacsonyabb energiaszint fejlődését, ez nélkül pedig az 
élőrendszerek sem fejlődőképesek. A természet rendje szerint előbb az alacsonyabb 
energiaszinten fejlődik az élet, ötletben, kimunkált gondolatban, és csak később ezt követő 
gyakorlati fejlődésben. E stációkat nem lehet megkerülni. Tehát, a gazdasági fellendülés, az 
anyagi fejlődés csak az érzési és a gondolati sík ezt megelőző fejlődése után tud elkezdődni. 
Néha azonban kevesek gondolati fejlődése megváltoztatja a lokális valóságok, gyakorlatok 
kifejlődését, és ilyenkor a helyi gyakorlat gyorsabban fejlődik, mint a közös tudat. Ha azonban 
a sikeres tudás el tud terjedni, akkor hatalmas fejlődési lehetőség előtt állunk. A kérdés, hogy 
merjük e vállalni a változásban mindig benne rejlő kockázatot, vagy visszafejlődjünk. 
 
 
A homokszűrő és a keveredés: 
 
Térjünk vissza gondolati síkon a medencék vízforgató rendszeréhez, és gondoljuk át, hogy az 
élőrendszereknél milyen egyéb lehetőségei vannak az életnek a fejlődést gátló, redukáló vegyi 
hatások mellett, az elöregedés ellen? 
 
Ha a környezettel az elégtelen keveredése miatt elöregedő vizet megfelelően keringtetjük, 
akkor megfelelően gondoskodunk az elkülönített rendszer kevésbé differenciálódó egyformán 
fejlődéséről, együttfejlődéséről. Ez azonban nem gátolja meg, hogy a környezethez képest a 
medencében ne szűnjön meg az eltérés, az átlagos minőség, azaz a kezdeti jó állapot. Ha a 
nagyobb energiaszintű (nagyobb tömegű) környezet közben eltérő irányba pl. a meleg felé 
fejlődik, a medencénkben keringő víz is azonos irányba, az öregedés felé fog fejlődni. Ha 
azonban a sokféle, az élet mikro részét erősen mérgező vegyszerek helyett eltérő megoldást 
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választunk, az átlagos állapot körül változás sokáig megvédhető, az átlagos minőséghez közeli 
élet állapot sokáig fenntartható. Ha az alkalmazott kényszerkeverés kellően gondoskodik az 
elkülönült vízben az együttfejlődés megtartásáról, de a rendszerbe nem akarjuk beengedni az 
eltérés felé fejlődést elindító, már mást is ismerő túlfejlődő szerveződéseket, akkor a fejlődés 
leállítás érdekében valamit mindenképpen kell tennünk az elkülönült rendszer elöregedés felé 
ható fejlődésének a megállítására. Ha nem alkalmazunk életellenes durva vegyi megoldást, 
akkor a keringtetett vízbe célszerű sokszemcsés, a nagyobb szerveződéseket és a 
szennyeződéseket is kiszűrő, felbontó mikro-szűrőt, homokszűrőt beiktatni. A sok apró kavics, 
kvarc és homokszemcse között kellően nagy sebességgel átkényszerített víz útja, töltési 
állapota, a saját spinje és az áramlási sebessége is megváltozik. A vastag keresztmetszetű 
beszívó csőben még kellően alacsony nyomáson lineárisan egyenletesen átáramló, 
együttfejlődő víz átlagos sebességgel áramlik, de a szivattyúhoz elérve ez az áramlási 
sebesség, a lecsökkenő keresztmetszet, és az áramlási irányok és arányok megváltozása 
megtörése, azaz a kiszámíthatatlanság növekedése miatt nagyon megváltozik, felgyorsul. Az 
áramlás útja szűkítőkön és kanyarokon át vezet, miközben a homokszűrőbe kerül. A nagyobb 
tömegsűrűségű szerveződések a tömeghez kötődő tehetetlenség miatt kanyarokban 
kisodródnak, az áramlási rendszert gátló határfelületek részecskéihez koccannak, 
impulzusokba keverednek, feltöltődnek, felbontódnak.  
Mit tesz a homokszűrő, a már elöregedett vízzel, hogy az megfiatalodjék, de legalább ne 
öregedjék, azaz visszafelé vagy lassabban haladjon az idő?  Ennek a megválaszolásához jó 
tudni, hogy mit jelent az elöregedés, ezért kerül a szövegbe az előző információs kitérő.  
 
Akinek ez a megértéshez kevés, az olvassa át az Aspektus könyvekben a rendszerek elöregedéséről 
szóló részeket, és ekkor fogalmat alkothat az öregedési folyamatot okozó hatásokról, amely az 
egymástól rétegesen elkülönülve fejlődő differenciált élőrendszer elkerülhetetlen sorsa. 
 
A homokszűrőben a víz áramlásra alkalmas keresztmetszete lokálisan eltérő helyeken 
megváltozik, a fojtásoknál felgyorsul, máshol, a nagyobb keresztmetszeteknél pedig lelassul. 
Ez periodikus lüktetést, eltérő ritmusú fejlődést, más, de analóg sorsot ad az áramló 
vízcseppek, vízmolekulák útjába, amely változatosabb, sokfélébb állapotot eredményez. A 
nagyobb dinasztiákba szerveződő, együttfejlődő víz a nála a részecskesűrűségben és ezért az 
esemény feldolgozó képességben is fejlettebb homokszemcséknél választás elé kerül, az eltérő 
irányba áramló társaitól elválik, és másfelé fejlődik. Bár a sors statisztikai azonossága nagy 
mértékű, de ez az idődimenzióban eltérő időrendű. Ráadásul a vízcseppek egymás utáni 
állapota sem egyforma, csak analóg, hol jobbra kell megkerülni az akadályokat, hol balra, 
vagy éppen más irányba, azaz sokféle eltérő életáramlási lehetőség, idő és eseménysorrend, 
ezért eltérő élettapasztalat keletkezhet, amelyekben a már megszerzett töltöttség, a saját 
perdület irányától is függő többszörös jobbra, vagy balra fordulat változatosabb életet 
eredményezhet. A szimmetriát ügyesebben megtartó molekuláknál sikeresebb a neutrálisabb 
állapotban maradás, az emlékek megőrzése, az áramlás közbeni akadályok megkerülésekor 
azonban az egyenesen továbbhaladás ellehetetlenülésekor csak jobbra, vagy balra elkerülés 
alakulhat ki. A kavicsok, és a homok, mint a bolygó és csillagszerveződések ionos anyagokból 
álló központi szűrői, felbomlás, részecskékre osztódás nélkül nem engedik egyenese irányban 
továbbhaladni, tovább életáramolni, azonosan fejlődni a már túl nagy szerveződéseket. Mivel 
a kisebb tömegűek még sikeresen bevehetik a kanyarokat,  ezért ügyesebben alkalmazkodnak 
az áramlás változásaihoz, a már túl nagy tömegűek tehetetlenebbekké válnak és a szükséges 
irányváltások helyett a vízválasztót képező fejlettebb közösségekből álló áramlási 
akadályoknak ütköznek. Ahhoz, hogy egy már nagy és együtt változó részecsketömegből 
kialakult, sok apró részecskében és genetikai szálon már sokszorosan összefüggő, egymáshoz 
kötődő, testbe és tömegbe épült szerveződés, át tudjon haladni az élet e szűkületein, a 
potenciál gáton, ahhoz előbb kisebb energiaszintű, kisebb tömegű egységekre kell 
visszabomlani. A homokszűrő megszünteti a már túl nagy differenciáltságot, felbontja a már 
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túl nagy, túl nehézkes szervezeteket, nagyobb egyenlőséget hoz létre, miközben fenntartja az 
egymás iránt vonzalmat érző ellentétes saját perdülettel rendelkező nemek megfelelő 
statisztikai arányát. A vízmolekuláknak a szűkületeknél el kell válniuk egymástól, később a 
társaiktól, az atomjaiktól és az elektronjaiktól és csak egyenként, a folytonosságot megtartva 
sorban haladhatnak át a fejlődést ellenőrző homokszűrő, zegzugokkal tarkított útvesztőin, az 
élet labirintusaiban. Eközben sokféle, egymástól is eltérő töltöttséget, eltérő irányba forgó 
saját spint és más tapasztalati rendezettséget szerezhetnek, hol jobbra, hol balra stb. vehetnek 
forgási irányt, felbomolhatnak, belülről is kiürülhetnek, kisebb energiaszintre, kisebb 
tömegszintre kerülhetnek. Az egymástól eltérő, de statisztikailag közel azonos sorsban egyes 
vízmolekulák balra forgást és nemi töltést szereznek, mások ezzel éppen ellentétes irányba 
térülnek, fordulnak el, és éppen ellenkező irányú spint szereznek. A változó sebességű, főleg 
többszörösen eltérő irányba forgás, szédülést okoz, amely egyrészt lecsökkenti a szimmetriát, 
az egyenes irányba haladás, a befolyás nélküli saját döntés lehetőségét, másrészt a szervezett 
rendszer közös kontroljának a csökkenése, a helyi eltérő érzés és ezzel a megosztottság 
kialakulása miatt pillanatnyi mámort és a függetlenség, az önálló érzés, de könnyen a hatástól 
függőség kialakulását is eredményezheti. Az impulzusokban a közös tömegtől el és leváló 
vízmolekulák egymástól eltérő irányú forgást, (és ezzel töltést) szereznek, amely csökkenti a 
személyi szimmetriát, de egyben fogékonnyá tesz e szimmetriahiány megszűnését segítő, 
éppen eltérő irányban forgó, ellentétes spinnel, saját perdülettel áramló részecskékre. A töltés 
és a másoktól eltérő egyéb tulajdonságok, pl. a saját perdület megszerzése, fogékonnyá tesz a 
kapcsolódásra, a párba épülésre, a függőséget és a keletkezett személyi szimmetriahiányát 
megszűntető, a személyi tudást összetettebb tudássá kiegészítő társhoz kapcsolódásra.  
 
Az események érzeteket és hatásokat keltenek. Az érzést, amelyet a két egymással azonos 
irányban forgó szervezet, (együttváltozó részecske közösség) egymásra talál, a kerületükön 
éppen egymáshoz képest ellentétes irányban áramló részecskék esetén taszításként, 
ellenszenvként, a feszültséget növelő impulzussűrűsödésként, az idő gyorsulásaként élik át. Ha 
azonban két, egymással éppen ellentétes irányú saját perdülettel rendelkező sokszemcsés 
szerveződést sodor egymás mellé a sors, akkor az egymás mellett, a közös érintkező felületen 
találkozó, alrészecskék éppen azonos irányban áramolnak, amely nemcsak az azonosságot 
emeli magasabb szintre, hanem közös célt, sorsazonosságot és átmeneti ideig sikeresebb 
együttfejlődést, a közös lendület miatt energia megtakarítást tesz lehetővé. Ez az energia 
megtakarítás, egyesült lendületet és a tömeggel növekvő lendületnövekedést, gyorsulást, és 
ezzel a kinetikai erő növekedését eredményezi. Ez a helyzeti potenciál változásával 
energianövekedést eredményez a környezetben változó, és a lendületet közös tömegbe, közös 
célba nem építő, esetleg egymás ellen kihasználó szerveződésekhez viszonyítva. Tehát az 
energianövekedés is relatív, csak a más, hátrányosabb, nagyobb szimmetriában változó, 
átlagos szerveződésekhez viszonyított lendület különbség növekedése. Ha a világegyetem 
összes részecskéje azonos ritmusban és azonos irányban rezegne, a mindenség is kimozdulna a 
helyéről, ha pedig egymással ellentétes irányban rezegnek, az eredő valószínűen periodikus 
hőváltozás és nulla eredőjű elmozdulás lenne. Más, egymással impulzusba került, és 
egymáson megperdülő részecskéknek, molekuláknak, szerveződéseknek azonban az 
impulzusokban - bár csökken a kinetikai lendületkomponensük, az áramlási sebességük, de 
helyette, főleg ha nem totális, megsemmisítő, hanem töltöttséget, a saját forgást, spint adó érintőleges, 
súrlódásos impulzusba kerülnek, - növekszik a perdület komponensük, a saját perdületük, a spinűk, 
azaz a saját, akár a több tengely körüli forgásuk. E részecskék saját forgása, azaz egy impulzus 
által megszerzett perdület, a többszörös azonos irányba perdítő impulzus sorozat hatására nő. 
Az impulzus nyomaték, azaz a saját forgás sebessége, a perdületi energia egy sajátos tárolási 
lehetősége az átlagos szimmetriában maradó szerveződésekhez, molekulákhoz, és a nagyobb 
lendületet szerzett részecskékhez képest nő. Ez eltérést, nagyobb különbséget hoz létre, 
valamilyen más minőséget, eltérő állapotot, amelyek mind az átlagos állapotban maradó 
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részecskékhez képest, és a megváltozott állapotú részecskékhez képest másságot alakít ki.  Az 
életáramlás tehát nemcsak a nagy egésztől való elkülönülést, hanem másság, az eltérő ismeret, 
tudás különbséget alakít ki, amely megváltoztatja az addigi életminőséget, az addig kialakult 
állapotot, a tulajdonsági eredőt. A változás, az élet alap lehetősége, amely minden eseménnyel 
léptet a szervezet minőségén, változtat a korábban kialakult állapotán, a létezés és a 
tudatosodás kezdeti állapot állapota felől fejleszt a bonyolultabb minőség, és a részletesebb 
tudatosabb állapot elérése felé. Az életáramlással kezdődő személyes másság, az eltérést 
okozó tulajdonságok egy része azonban kizárja egyes ezzel ellentétben lévő más tulajdonságok 
együttes lehetőségét. A balra áramló nem lehet egyidejűleg jobbra áramló, a tömegében egy 
adott pont, egy Vertex felé összegződő részecskék, egymással ez idő alatt csak 
összegződhetnek, miközben más részecskékhez képest éppen szétáramolhatnak. A balra 
forgók, vagy az egymáson megperdülők egyszerre csak egy, vagy a járulákos irányban 
szerezhetnek saját spint. Az életáramlás lehetősége sem viseli el az egyidejűleg kétfelé, két cél 
felé megosztott áramlást. A saját tulajdonság, a határozott áramlási irány léte vagy nemléte, a 
cselekvési lehetőséget megerősíti, vagy elveti. Nem áramló, a másokkal vagy a belső 
minőségével, önmagával szimmetriába kerülő szerveződések határozatlanná, erőtlenné és 
cselekvőképtelenné válnak. 
 
Az egymásra ható fogékonyság tehát a közös céltól, az érintkező felületen azonos áramlási 
iránytól is függően eltérővé alakult, amely miatt egyesek, a lendületben, a közös 
életáramlásban, a kinetikai lendületben, vagy a perdületben egymást segítők, és az egymás 
szimmetriavesztését csökkentők nagyobb affinitással vonzódtak, az éppen ellentétes céllal 
rendelkezők pedig erősebben taszítódtak egymástól.  
A sokféle analóg, de eltérő állapot, a más minőségek kialakulása, egymással erélyesen és 
gyorsan kapcsolatba lépő, és az eltérést, a különválást segítő állapotokat alakított ki. Csak az 
öntudat megjelenése, a tudatos kapcsolódás, a jó és a rossz állapot felismerése, és a rossz 
elkerülésének a keresése és a jó felé törekvés kialakulása volt szükséges ahhoz, hogy a 
sokfélévé vált áramlásból már az általunk ismert életáramlás is kialakuljon.  
Az életáramlás célja az élményekkel telített élet, de amikor a tudatot nyerő szerveződések 
elvesztik a tudat korlátait, és megismerik hogy az életáramláskor a rossztól elválasztott jó élet  
keresése, a jó elkülönülése hová vezet, a tudat szimmetriába kerül a lendülettel és a 
perdülettel, és ekkor az életáramlás lendülete, a célba vetet hit lehetősége elveszik. Ha az 
életáramlás következményeit megismerő élet megismeri a szimmetriába kerülés érzését, 
könnyen elvesztheti a hitét, és a cselekvő képességét, ezzel elvesztheti az önálló, - szervezett - 
életáramlásba vetett hitét. Ez oda vezet, hogy a nagy és látszólag végtelen szabadsággal 
kezdődő élet egy idő után megismeri, majd elfogadja a tudat korlátait, és az önálló és 
másokkal nem egyeztetet cselekvés lehetőségét a szervezett és rendtartó másokkal 
összehangolt szervezett, együttcselekvésre cseréli. Az élet az anyagba fejlődése során 
megismeri a rendet, az engedelmességet, a közös cselekvést és a rend megtartásának a 
szükségszerűségét. A fejlődése során egyre rendtartóbb, megbízhatóbb tulajdonságú, tudatos 
anyaggá válik, amely már engedelmeskedik az isteni közösség, az együttélési vágy 
parancsának, és megbízhatóan viseli a sors, és a Gondviselés által ráosztott szerepet. A fizikai 
önálló életáramlás csökkenési lehetősége miatt a változás vággyá, egyre inkább a gondolati 
síkra terelődik, és a kisebb részecskék által hozott információs események, a hírek éltetik az 
isteni közösség megbízhatóbb tagjává váló, a nagy rendbe beilleszkedve már a közös 
szabályok szerint együttváltozó, már nem független, hanem az isteni nagy mező, a közös tér 
részévé váló szerveződéseket. 
 
A homokszűrőn átáramló, a tömegében megbomló, sokféle kisebb egységre lebomló, de a 
szimmetriájában megjavuló, határozottan már azonos irányban áramló vízrendszer, áramlása 
rendezetté, a hatása a szervezetekre semlegessé, neutrálissá, és a bonyolultságában nagyobb 
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azonosságúvá, ezért az ilyen állapotot már átélt foton fejlettséget már elért részecskéknek 
megérthetőbbé és átlátszóvá válik. A töltötté vált részecskék, párkapcsolatokba lépve 
kiegészítik egymást, a feszültség és a töltöttség az egyesülés után csökken, a neutrális eredő, a 
szaporodás növekszik, és a szűrő után a medencékbe visszaforgatott víz tisztábbá és eltérő 
minőségűvé válik. Megfigyelhető, hogy a visszatérő víz nemcsak tisztább, hanem nem 
keveredik azonnal a nála piszkosabb, sokkal differenciáltabb, eltérőbb állapotú vízzel. A 
korábbi párjától, a társaitól már elválasztott, megtisztulva visszatérő, már új családos, 
molekuláris állapotú víz rétegekben elkülönülve, egy határréteggel elválasztva maga is a 
medencében lévő mikroszervezeteket, baktériumokat, szennyeződéseket felbontóvá, 
elfogyasztóvá válik. Az ilyen átlagos, vegyes víz tovább alacsonyabb és átláthatóbb 
változássűrűségű, tiszta marad, jobban viseli a nagy meleget, a szélsőséges körülményeket. 
 
A homokszűrőben gyorsan és eltérően áramló, forgó molekulák eltérő információs rendet, 
egymástól eltérő töltéseket szereztek, a nagyobb egységek feldarabolódtak, élet rugalmasabb 
kisebb méretű, de a tömegükben nagyobb azonosságú részecskékre bomlik. Ezzel ismét eltérő 
összetételű differenciálódás és egymást nagyobb szimmetriára hozó tömegbe épülés 
kezdődhet. Az egymásra nagyobb affinitású, egymást sikeresebben kiegészítő, nagyobb 
szimmetria fokozatba hozó részecske szerveződések, és hasonlóan, az egymást a célban segítő, 
nagyobb életáramlásra gyorsuló részecskék is megtalálták egymást. Ez végül három fő csoport 
felé növeli a különbséget. Gyorsabban életáramló, kevésbé forgó, neutrálisabb, lendületesebb, 
de egymással nagyobb azonosságú férfiasabb szerveződésekre, nem nagyon forgó, nem 
nagyon áramló, az átlag és a szimmetria közelében maradó átlagos, szimmetrikusabb, de 
sokfélébb, változatosabb, nagyobb biodiverzitásban változó szerveződésekre, és egy harmadik 
gyorsabban fejlődő melegfúziós főtípusba sorolható szerveződésekre bontották a nagyobb 
azonosságú állapotokat. A téresemények harmadik jelentős következménye, a magasabb 
impulzus sűrűség következményeként kialakuló, erősebben töltött, magasabb saját perdülettel 
rendelkező, de lineáris irányban-lassabban haladó, viszont, csalafintább, csavarosabb 
gondolkodású, magas saját perdülettel rendelkező, a szerzett szimmetriahiányt kiegyenlítő 
képességgel rendelkező, a kiegészítő párra nagyobb affinitású szerveződések kifejlődése. A 
statisztikai eredőjű három főcsoport azonban sohasem állandó, a körülményektől is függően 
egymásba átalakuló képességű. A magasabb változássűrűségű, torlódó körzetekben kialakuló 
töltöttebbek, (az anya, a szaporodó, a melegfúziós állapotú), és a nagyobb lendülettel 
együttáramló neutrálisok, a hideg és számítóbb apa, és az átlagosra keveredő, vegyes 
állományú utód között számos más köztes lehetőség, eltérő variáció is kialakult. Az élet e 
három főcsoportból, az Isteni alapcsaládból fejlődött ki a ma ismert sokféleségre, e három 
csoport eltérő arányú összeépülése, okozza az élővilág változatosságát. Az önmagával 
nagyobb azonosságú, hidegfúziós apa, és az önmagával nagyobb azonosságú, melegfúziós 
anya állapot, valamint a két eltérő, de önmagával nagyobb azonosságú állapotokat egymástól 
sikeresen elszigetelő, megfelelően keveredő, magasabb biodiverzitású utód állapotot 
váltakozik a térben és az időben,egymástól nagyon sokféle eltérő összetételben, egyedi 
variációkban. Az évszakok, és az élet periodikus váltakozását ezen állapotok váltakozása 
jelenti. A tél a hidegfúziós lendületes beáramlás, a lehűlés és az apa, az energia és 
változáshiányosabb állapot, az egymás felé lassan, impulzus nélkül barátsággal közeledve 
fejlődés, a hidegfúziós Krisztus, az életalapító, a kezdet időszaka. A nyár a terekben 
besűrűsödő váltakozás, a magas impulzus sűrűség, a szaporodás, a melegfúziós anya, a 
magasabb változássűrűség kaotikus jellegű gyorsabban változó, az egymástól szétáramlás 
időszaka. A hidegfúziós energiaösszegződésből, az apa állapotból, a melegfúziós anya állapot 
felé átfejlődés, (a két nagyobb azonosságú állapoton, a vegyes határrétegen az anya felé 
áthaladás) átmenetileg a megfelelően keveredő tavasz, a jó irányba, az együttműködésbe 
keveredés, a fellendülő, időben pergőbb ritmusú fejlődés időszaka. Az ősz, a melegfúziós anya 
állapot, a kaotikusan magas változássűrűségű időszak kiteljesedése, és a melegfúziós 
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túlfejlődés utáni differenciálódás, a magérés és a lebomlás időszaka, amely a nagyobb 
azonosságú ki és szétáramlás anyai melegfúziós állapotából átmenetet képez az apa állapot 
lendületben centrálisan összegződő hidegfúziós állapota felé. A két szélsőség között mindig 
átmeneti, jobban keveredő vegyesebb időszakok, rétegek alakulnak ki, amelyekben azonban a 
fejlődési tendencia, az események sorrendje eltérő. Míg a tavasz a változás sűrűségben a 
felfelé ívelő tendencia, a fellendülés és az energiában dús változás, a határozott életáramlás 
időszaka, az ősz a lepusztulás, az energiában csökkenés, de a békében növekvés, a 
megnyugvás felé fejlődő állapot átmenete. A két szélsőséges állapot között mindig átlagosabb, 
vegyesebb és ezért sokféleképpen változó állapotok alakulnak ki. 
Ezek az állapotok, időszakok váltakozása a környezettől részben elszigetelt élővilág olyan 
váltakozásai, amelyekben vagy az elszigetelt szerveződés, a környezettől elkülönült individuál 
egység áthalad a hozzá képest sokkal nagyobb rendszerek monolit állapotot, eredőt tartalmazó, 
vagy határozott irányba áramló határrétegein és ezeket elválasztó, határozatlanul keveredő, 
éppen szimmetriába került határfelületeken. A változás része az is, ha a hasonló analóg 
nagyobb rendszerektől távolodó, időben táguló, eltérő életminőséget adó élőrétegei haladnak 
át az észlelők élőhelyéül is szolgáló élőrendszer határfelületein, életfelületein, életszféráin.  
Tehát az egymástól csak részben elszigetelt, de eltérő állapotúban változó, ezért egymást a 
nagyobb azonosság vagy a nagyobb másság, esetleg a határozatlanság felé gerjesztő 
rendszerek az egymáson áthaladáskor nemcsak kölcsönösen hatnak egymásra, hanem eközben 
módosítják, megváltoztatják egymást.  Az élőrendszer analóg fejlettségű részei egymást 
gerjesztik, hol nagyobb azonosságúra, hol éppen ellentétes irány miatt nagyobb 
tehetetlenségűre. Ezek a rendszerek centrumaitól távolodó, egymás irányát keresztező, erősítő, 
a lendületet növelő energiahullámok azonos irányba hatva gyorsítják a környezeti áramlást, 
nagyobb lendületre erősítik a rendszerek között a hatásokat közvetítő intersztelláris szeleket. 
Ha a környezetben uralkodó csillag áramlásával azonos irányba erősítik egymást, akkor 
nagyobb, de azonos irányú áramlási sebességek, ezzel az keresztező irányú áramlások 
elnyomásával az impulzusban is csökkenő, rendezett irányú diktatórikusabb, homogénebb, 
nagyobb azonosságú áramlások alakulnak ki. Ez az állapot egyértelművé teszi az 
erőviszonyokat, az életáramlás helyi rendezettségét, és mint tudjuk a széllel szemben, nem lehet, 
legalábbis nem ajánlott … Ez az állapot a tél állapot.  
A kérdés már csak az, hogy ez a gerjesztés véletlenszerű, spontán, evolúciószerű, amelyben 
csak a kiválasztódás szabályai a meghatározók, vagy szervezett, és tudatos, az alkotók által 
befolyásolt. Nos a válasz egyértelmű. Valaha talán spontán folyamatként kezdődött, de 
meghatározatlan ideje az életet a tudat és az érzés is befolyásolja, igyekszik csökkenteni a 
rosszat, és növelni a helyi jót, de ezzel máshol alakít ki rosszabb állapotot. Ma már az élet 
egyértelműen kreált, az isteni résztvevők által befolyásolt. Az élet a tudatosodása nélkül 
befolyásolja, fejleszti, jobbítja a környezetét, a spontán változás csak a kezdet és a tudatosodás 
nélküli még boldog tudatlan állapot lehetősége. Az érzés azonban tudatot szült, amely 
befolyásolni kezdte a jó és a rossz elkülönülését, de ezzel mindig elrontotta a helyi élettér és a 
jó élet minőségét. Jelenleg a kevésbé befolyásolt, de a Gondviselés által kontrollált életet 
éljük, amelyben már közel vagyunk a megértés és a közös cselekvőképesség, a megbízható 
szervezettségre alkalmas állapothoz. A tudatosodás ára azonban az egyéni cselekvési lehetőség 
redukálódása, az egyéni, szervezetlen életáramlási lehetőség csökkenése, a környezettel és az 
Isteni mezővel, a nagy egész élő közösséggel szimmetriába kerülés. Ez a megértés és a 
megnyugvás időszaka, a tudatfejlődés azon időszaka, amikor az élet végre megérti, hogy 
az önálló cselekvés és a teljes szabadság lehetősége csak illúzió. A teljesebb szabadság csak 
a gondolkodás és a tervezés síkján valósulhat meg, az élet anyagi síkján azonban a másokkal 
egyeztetett, rendezett cselekvésre van csak lehetőség, amelyben csak az illúziók szabadsága, a 
szabadság illúziója adatik meg. A tetteivel szembe kerülve szimmetriába jut az élet, és az 
egyéni cselekvés, az egyéni életáramlás a szervezett közös életáramlás kevésbé szabad 
redukciójában együtt és kellően rendezetten tovább változhat. 
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Ha azonban az egymástól eltérő távoli rendszerek lendületes áramlásai éppen az 
életterületeken torlódnak, szimmetriába kerülnek egymással, akkor az életterületünkben 
fokozott változás sűrűség és határozatlanság alakul ki. Most ilyen időket élünk. Ilyenkor az 
életterünk állapota is elbizonytalanodik, a határozott áramlás és a kiszámíthatóság lehetősége 
csökken, és a váltakozó erőviszonyok az átlagos életnek kiszámíthatatlan határozatlanságba 
kergetik az időt. Ez a nagy válságok időszaka, amelyek mindig addig tartanak, amíg a torlódás 
az életterünket érinti, amíg a terünkön és az időnkön nem halad át a felmenői szimmetria, a 
határfelület, vagy a terünk és a bolygónk nem kerül ki a nála sokkal nagyobb tömegű rendszer 
szimmetriájának a határozatlan kaotikus teréből, őszéből. Ha a magas impulzus sűrűségű, 
egymással ellentétes irányba áramló, vagy és egymással ellenkező saját spinnel rendelkező 
rendszerek torlódási határfelületére, az információkeveredés rétegébe érkezünk, akkor a helyi 
impulzus sűrűség és a differenciálódás felerősödik, a nagyobb tömegű környezet 
állapotváltozása, hatása egyértelműen befolyásolja a környezetünk erőviszonyainak, áramlási 
viszonyainak az alakulását. 
 
Vannak nőiesen szétáramló minőségű, melegfúziós rendszerek, állapotok, amikor a lokális, de 
hosszú ideig tartó férfias lendületösszegződés után, a tér sűrűsége, és ezzel a változássűrűsége 
túlságosan megnövekszik, és ezután hasonlóan tartós ideig, a melegfúziós övezetből kiáramló 
bolygóban feszültség csökkenés és konszolidáció kezdődik. Ha ilyen melegfúziós 
szimmetriájú térbe ér a bolygónk, vagy ilyen térrész halad keresztül a terünk és az időnk, 
akkor a magas impulzus sűrűség kialakulása a feszültség felfutása, és a differenciálódás 
közbeni lebomlás, majd a konszolidáció, az ősz és a magas feszültségű állapot, vége, és végül 
az egyértelművé rendezettségűvé váló tél felé fejlődik.  Ha a férfias nagyobb sűrűségű, de 
centrális irányba rendezett beáramlás növekedése, a keresztirányú hatások redukálása és ezzel 
a lokális impulzus sűrűség csökkenése, a tél állapota felé fejlődik a terünk, ez csökkenti az 
élettéri feszültséget, az élet nyomását, de növeli a helyi sűrűséget, akkor idővel torlódáshoz 
érkező telítettség és a szétáramlás, azaz később a melegfúziós életáramlási időszak válik 
uralkodóvá. Ilyenkor átmenetileg az azonos irányú áramláskor, alacsony nyomásúvá, az egyik 
típusú életnek (ilyen környezetben ezt jobban viselőnek) kedvezőbb válik a terünk és az időnk.  A 
tavasz, a fellendülés, az azonos irányba sikeresebb együttáramlás, a megfelelő keveredés, a 
torlódó térrészből a kifelé áramlás időszaka. Amikor az életáramlás azonos irányúvá, befelé 
áramlóvá, és rendezett, (azonos irányú áramlásban) energiában dúsabbá válik, ilyenkor az élettér 
előbb befelé áramló rendezett lendülettel feltelik, majd a következő torlódásban túltelítődik, és 
lokálisan fokozatosan egyre magasabb változássűrűségű állapothoz vezető szerveződési nyár 
alakul ki, amely magas impulzus sűrűségű, magas hőmérsékletű, feszült környezetté alakítja 
az életterünk változását, az időnk változását. Ez az átalakulás vezet a kaotikus nyárhoz, a 
természet erősebb differenciálódásához, majd a magas változássűrűség állapotában kifejlődő, 
erősebb, nemlineáris, nem mindenkinek kiszámítható, kaotikusnak ismert gyors változási 
sűrűséghez. 
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Az aszfaltról és az élet szimmetriába keveredéséből: 
 
Ha a kötőanyaghoz képest túl sok benne a nagyobb sűrűségű kavics, és nem elég nagy 
nyomással préselték közös sűrűségbe az alkotókat, akkor rideggé válik és kitöredezik, nem tart 
nem lehet rajta közlekedni, nem lesz jó arra, amire tervezték, mivel a közlekedés tartós 
terhének a viselésére készítették. Ha azonban túl sok benne a folyékony, képlékenyebb, nagy 
azonosságú összetevő, a kátrány, a bitumen, akkor a kavicsok túl könnyen elcsúsznak egymás 
mellett, és az út ekkor sem jól viseli a terhelést, gödrösödik, enged a terhelésnek, kátyússá 
válik, és ezért lesz alkalmatlan arra, amire tervezték. a neutrális állapota helyett erősen töltötté 
teszik, megforgatják, keverik, ütköztetve modifikálják, akkor a kötőanyag részecskéi sokkal 
nagyobb erővel kapaszkodnak egymáshoz. Az ilyen aszfaltban a kavicsok jól rögzülnek, nem 
peregnek ki, egyenletesen veszik és adják át a társaiknak és a hézagokat kitöltő kisebb 
egységeknek a közösen sikeresebben viselt terhelést. 
Az élet hasonlóan működik, csak akkor váltja be az Isten eredeti elképzelését, ha megfelelő 
arányban keveredik, ha a nagy azonosságú, egymással folytonosságot képviselő kavicsait, a 
kellően töltött, ezért egymáshoz erősebben kapcsolódó részecskék megfelelően körülveszik. 
Ha a keménységet adó, a terhelhetőséget felvevő nagyobb kavics részecskék jól 
együttműködnek a terheket felvevő, a lokális teherviselésben jobban elosztó apróbb 
kavicsokkal, és a kötőanyagot adó, a hatásokat jobban elosztó melegfúziósabb részecskékkel, 
amelyek a terhelést elosztják, átadják a náluk még nagyobb tömegben is együttváltozni képes 
fejlettebb kavicsoknak, akkor az út megfelelő minőségűvé, jó eredőjűvé válik, tartósan 
szolgálja a célt, amelyre a teremtője megtervezte. A szimmetria közelében maradás, az 
egyenletes elosztás, az együttfejlődés, a tartós élet alapvető követelménye. Ha ez nem 
sikeres, akkor bármelyikből alakul ki többlet és hiány, azaz eltérő arány, az alkalmasság 
romlik, az élettartam és a hatásfok is csökken. 
 
 
 
 
 
A folytonosságról 
 
A pók a háló fonalát a saját rendezettségre átnevelt részecskék egymás után elhelyezésével a 
pókháló fonal folytonosságába építi. Ha körbeért, és a galaxishoz hasonló életspirálba fonta a 
hálóját, azt további radiális kapcsolatokat és az információáramlást, az érzékelést biztosító, a 
rezgési jeleket gyorsabban továbbadó sugaras jelzőszálakkal egészíti ki. Ahol szükséges, ott 
megszakítja a folytonosságot, nem sző dupla szálas hálót, takarékoskodik az energiával. Ha a 
gravitációs kötődést biztosító távolságnál nagyobbra növeli a szálat alkotó részecskék között a 
hézagot, akkor a folytonosság megszakad, a bázis sorrend változik, és a kapcsolódásban 
folytonossági hiányok, vagy és keresztkötések alakulnak ki. A radiális irányú szálak valamivel 
vastagabb fonalból és neutrálisabb részecskékből kötődnek, amelyek így gyorsabban 
továbbítják a jeleket, az információkat. Az idősebb tapasztaltabb részecskék a külső szálak 
végére, a legokosabbak a háló legbelső centrumába kerülnek. Előbb az egydimenziós 
füzérsugarakat képező radiális szálakat fonja, és csak azután kezdi a kétdimenziós sík felületek 
a körkörös spirál építését. A külső felületeken, a szálak végein lévő fonal részecskéi a 
felderítők, az észlelők és a jelzők, a belső központban lévő vastagabbak a tapasztaltabbak az 
értelmezők, a jeleket fogadók és feldolgozók. A háló és a pók, a szervezett rendszer 
központi egysége egy közös rendszert képez, amely együtt változik, amely együtt él.  

Az emberi szervezet egy hasonló szerveződés, együttváltozó rendszer központi egysége, 
centruma, amely az aurájában áramló részecskékkel közös mikrokozmosznyi egységet 

képez. 
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A folytonosság másik aspektusa. 
A Gomba, mint a micéliumtelep virága: 
 
A gombák szövedéke szintén folytonosságot képez, általában korhadékból táplálkozik, amely 
elhalt, vagy beteg fák talaj alatt lebomló szimbiota együttműködéseként eltakarítja a gyökerek 
még energiatartalommal rendelkező korhadékát, és szétosztja a gombatelep lakói, részecskéi 
között. Néha a szimbiota társ, a fa teljes gyökérkörzetére kiterjedő hatalmas telepeket alkotnak 
a micéliumok, amelyek szerves anyagért a takarítással, és speciális fertőtlenítő hatású 
antibiotikumokkal, hatóanyagokkal fizetnek. Amikor tartósan esőssé válik az idő, és az 
elöregedett korhadék bomlása felgyorsul, a gombatelep tömege is felszaporodik, és a 
felhalmozott energiával lendületbe fejlődve virágba borul, és a spórákba (gombavirágporba) 
fejlődő utódok tömkelegét kinevelő, szélnek eresztő spóratermést, majd új gombatestet nevel. 
A telep keresztirányú részecskeáramlástól legvédettebb, vagy a radiális irányba leggyorsabban 
növekvő központi részén, általában az élőréteg szimmetriafelületére merőleges tengelyű, a 
közepén a védettsége miatt gyorsabban növekvő, kúpszerűen kiemelkedő részecske áramlás, 
együtt gombatest alakul ki, és az avarból kiemelkedik a termést hordozó még zárt, a magokat 
védő hidegfúziós szárakon kifejlődő gombafej. Amikor az élőréteg lamináris irányára 
merőleges keresztirányú áramlás lendülete, a belső energia túltermelési válság, (elfogyás) 
vagy a környezet ellenállása miatt kifullad, a szimmetriatengelytől balra és jobbra lévő, azaz 
kijjebb már kevésbé merőleges, kevésbé szimmetrikus füzérágak, kapilláris csövek a 
tengelytől kifelé elhajlanak, a részecskék egymáshoz viszonyítva másabbá és töltöttebbé 
válnak. Hamarosan a gombafajtól függően megfigyelhető, hogy amikor eléri a növekedési csúcsot, 
és szimmetriába kerül a környezettel, az ellenkező irányba áramló, a növekedést gátló 
részecskékkel, a szálak már eltérnek a közös főiránytól, de a szimmetriát létrehozó 
határfelületre még mindig merőleges irányban futnak. A középső, éppen merőleges, tehát 
nagyon szimmetrikus, és ezért a hamarabb elterelődő külsőbb részeknél magasabbra növő 
centrális központban a társaiktól több védettséget, több energiát kapó részecskék a helyzeti 
előnyüket kihasználva magasabbra nőnek. A kevésbé védett, külső helyen, a gomba szélén 
lévő micéliumok kapillárisai a környezet keresztirányú részecskéi által elterelődnek, és kifelé, 
a kisebb ellenállás felé futnak, a gomba kalapja szétterül. Amíg a kifelé áramló lendület, azaz 
a növekedési energia, az antigravitációs erő, a nőies szaporító erő van többségben, a termés 
kifejlődik, magot, spórát nevel, befektet a jövőbe és szétterülés közben a gomba kinyílik, 
szétszórja a legbelül védelemben növekvő fejlettebb részecskéket. Ha azonban a külső 
lendület nyomása, az ellenhatás felerősödik, a gomba nem púpos lesz, hanem a pereme 
emelkedő tölcsér alakú, amely a kifelé áramló nőiesebb melegfúziós, már spóraszóró eredőre 
utal. Az alábbi ábra első része a gomba szervezet termést kifejlesztését megelőző férfias állapotát 
mutatja be, (ilyenkor az alsóbb környezet férfias, befelé a centrum felé áramló) amely az azonosságát és 
az életteret növelő, energiával és változtatóképes állapottal rendelkező spórákat termel, míg az 
ábra másik része már a magas változássűrűségű felsőbb réteg férfiasabb állapotát mutatja be, 
amely a nőies állapotba fejlődő gombatest kialakulásához vezet, amely a férfias 
részecskékkel vegyes, átlagos minőségű spórákat és ezzel kellő azonosságú információt juttat 
a környezetbe.  2. ábra. A gombatestek eltérő nemű és minőségű lehetőségei 
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A csúcs növekedése sem futhat a végtelenbe, mert az esős idő elmaradása után a telep 
rendelkezésre álló energiája, a ciklusidőben véges mennyiségű nedves korhadék lebontása 
kimerül, és ez meghatározza az adott tenyészidő, az életciklus lehetőségeit. Mindaddig, amíg 
nem esik újabb eső, az élő rétegbe beáramló bő táplálék, az elhaló, elöregedő fasejtek, 
fűszálak lebomlásából keletkező korhadék bomlására szakosodott részecskéknek kellő friss 
energia, a gerjesztésben hiányos időszakban a gombatermés elmarad. A következő ciklusban, 
amikor a környezetből érkezett táplálék és energia (hittel érkező részecskék) utánpótlása is 
felerősíti a talaj és a gyökérzet körül az átlagos kapcsolatba szerveződ élet felszaporodik a 
fejlettebb gerjesztő talaj lebomlásából, és a kevésbé fejlett átlagos faanyag egyediség felé 
fejlődéséből párkapcsolatba épülő átlag, akkor az elöregedés, a régi, elfáradt sejtek lebomlása, 
és ezzel a gombatelepek  fiatal életerős, nagy azonosságú áramlási irányú részecskékkel 
megerősítése, tápellátása is növekszik. A téli időszak alatt a termésbe fejlődés (a gerjesztés 
csökkenése miatt is) szünetel, de az ősszel felhízó avar, és a már fejlettebb talaj keveredése, 
vegyes minőségbe épülése ez idő alatt is felgyorsul, és a talaj élőrétegének az energiakészlete 
fokozatosan ismét telítődik. Amikor a tavasz meghozza az újabb energia fellendülést, a már 
napsütés által és a foton energiával a külső környezetekből beépülő részecskékkel is táplált, 
túltelítődő, az energiával feltöltődő az átalakuló talaj egyre jobban telítődik a változással. A 
tavaszi esők nagy azonosságú átlagos részecskéket szállítva elindítják az újabb fellendülést, és 
az átmeneti energia és hit bőségében az átlagos vegyes részecske állomány, minőség ismét 
sikeresebben fejlődik. Ilyenkor jut energia a jövőbe beruházásra, fejlesztésre, a termés és 
magok kifejlesztésére. Akár olyan jövőről gondoskodásnak is tekinthető a magvetés, amelyik 
az elöregedő, de még életképes sejtek, részecskéknek nyújt későbbi öregkori életükre 
alkalmas, a fiatalokkal kellően körülvett élettel a környezet vad változásától is védett életteret. 
Az idősebb neuronok, azaz már nem túltöltött, az élet viharai helyett már a nyugalmat kereső 
szerveződések ilyenkor az utódok által védett, a szervezet legkisebb változássűrűségű részeibe 
az agyba húzódnak, és az emlékezet táraként, neuronokként biztosítják a szerveződés 
egészének elérhető emlékezetet, a korábban már megtörtént, ezért a rossz és a jó 
szétválogatásához kellő alapot adó viszonyító-képes emlékeket. Az értékes, sok és fontosabb 
tudást megőrző, tároló neuronok a legvédettebb belső térrészekbe, a nők és a gyermekek közé 
kerülnek, nagyobb megbecsülésnek örvendenek, míg a kevésbé értékes, az életenergiát már 
leadott alszerveződések a külső részekre kerülve, kéregként, kevésbé érzékeny elfásult 
neutronhéjként védik a közös életteret, a szerveződés egészét. A legkülső körben azonban 
mindig a legerősebb, a legfiatalabb, éppen felnőtté válók védik a szerveződést, az erősek, akik 
az aurát és a határfelületeket képezik. 
 
 
 
 
Az Isten lénye és helye: 
 
Az Isten, nem az én, és nem az ego, hanem a Mi, azaz az életben egymással együttműködők, 
a külső életterekben, a makrokozmoszokban, azaz a környezetekben, és a belső világokban, a 
szerveződésekben, a szervezetekben, a mikrokozmoszokban élő tudatos részecskék, az 
egymást kölcsönösen leszabályozó és megváltoztató lények. Ha az együttműködés, az 
együttfejlődés sikeres, akkor a Mi kölcsönösen tanítja, a szélsőségektől fékezi, egymást és a 
szimmetria közelében kellően változatossá tehető fejlődést segíti. 
 
Ha az együttfejlődők egy része nagyon eltér a többségnek jó állapottól, a mindenkori többség 
leszabályozza az életet, és a kisebbségbe kerülőket bármi áron kényszeríteni fogja a többség 
akaratának a tiszteletére. Ha azonban a kisebbség valamely irányú túlfejlődése miatt már nem 
tud együttműködni, de erőt tud venni a többségen, akkor a többség előbb gyengén ellenáll, 
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tiltakozik, sztrájkol, lassít, majd egyszerűsít és visszafogja a dolgok sikerét, és e hatás és az 
idő segítségével felemészti az energiában dúsak mindig véges lendületét. 
Az Isten a szimmetriafelületekben, az életsíkokban az elöregedett, korszerűtlenné és a túl nagy 
összefonódás miatt tehetetlenné vált, az élet tüzéből származó energiát és információs 
támogatást ad a szimmetria körül változó életnek. Amely életek, szerveződések azonban 
nagyon eltávolodnak e szimmetria felületektől, azok a sokféleségbe, tömegbe szerveződést 
támogató lágy, információs (teremtő) energia helyett, a szimmetria és a felbomlás, a minőségi 
átalakulás, az átlag felé terelő energiát kapnak. 
A neutronsíkok, a lamináris életsíkok folyamatosan kapnak a központi hasadási - bontási és 
fúziós energiából, de ezt az energiát nem a központban termelik, hanem ott csak felbontják a 
már az együttműködő életre alkalmatlan szerveződéseket, szervezeteket, és felszabadítják a 
már szimmetriába került, egymás ellen ható, ezért egymást már semlegesítő, túlságosan 
lekötött részecske energiát. A fúziós energia a szerelem gyümölcse, az élet terméke, amelyet 
bármely aspektusból közelítünk meg, nem termelődik, csak a régi, már elromlott rendezettségű 
szervezetekben felszabadulva sikeresebb, közös életcéllal rendelkező, jobban szervezett, és 
főleg gazdaságos, már közös céllal, lendülettel rendelkező egységekbe, párokba, családokba 
szerveződik. Az ilyen részben ellentétes fázisban lévő élet sikeresen kiegészíti egymást, és ha 
az áramlásnak közös iránya, célja alakul ki, a rendezettség azonossága a tavaszi életsíkokon 
nő, amely energiában takarékosabb, az egyedeknél hatékonyabb, nagyobb (családi) 
egységekben, szervezettségben magasabb rendezettségre kerül. Ez az energia a külön élő 
egyedekben korábban is jelen volt, de a határozatlanná és feszültté vált egyedekben lévő 
felmenői részecske közösség, (vagy és a környezettel szemben a szimmetriába került 
közösség) eddig egymás ellen dolgozott. Ez az egymás ellen dolgozó állapot nem hatékony, 
csak fogyasztja az életenergiát, csak növeli az impulzusok számát és haszontalan hőenergiát 
termel, csak bont és nem koncentrál, nem hoz létre magasabb rendezettséget. A bontó 
szerveződések önmagukban alkalmatlanok az élet megőrzésére és továbbvitelére, azonban ha 
hatékony építőkkel párosítjuk őket, akkor a bontással felszabaduló, és azonos irányba 
rendezett még friss, közös céllal és lendülettel rendelkező tudatos energia átalakítja a kaotikus, 
szervezetlen minőséget, azonos irányba áramló, a rendezettséget növelő minőségre. Azonban 
ha a rendezettséget nagyon magas fokot ér el, akkor az élet nagyon kiismerhetővé, 
kiszámíthatóvá, hosszú távon unalmassá, ezt követően érdektelenné válik. A rendezettség sem 
növelhető a végtelenségig, a lokálisan túl sok energia, a túl sok hatás, a túl nagy rendezettség 
sokaknak és az életnek is káros. A nőiesen szétszóró szerveződéseknek nagy a haszna az 
energia cserében, az elosztó kölcsönhatásban rájuk hárul a főszerep. Nem véletlen, hogy szinte 
minden a Nő körül forog. A férfi és a Nő, nemcsak az emberi értelemben a hím és a nőstény, 
az eltérő neműek nemcsak kiegészítik egymást, hanem a szélsőséges hatásukban egymás 
túlzását ellensúlyozóknak is tekinthetők. Az egyik sikeresen koncentrál, gyűjt, épít, halmoz, a 
másik oszt, vásárol és költekezik, ha azonban a másik szórja a pénzt, a társa lesz az, amelynek 
fel kell vállalnia az energia koncentrálását, különben a család elszegényedik, és a pár, mint 
együttműködő egység életképtelenné válik. Ha a két eltérő nemű szerveződés között jó 
egymás felé az affinitás, ha állandó kommunikáció, információ és energiacsere folyik, akkor 
az eltérő állapotú, eltérő minőségű szerveződés között nagy marad az egymásra való fogékonyság. 
Ez teremtő gondolatot, együttműködő érzést, és körülöttük kifejlődő, általuk megteremtett 
anyagi valóságot hoz létre.  
Az együttműködő egységekben és a mono szerveződésekben is mindig van olyan nagyon kicsi 
energiaszintű, a gondolattal is befolyásolható, teremtő angyali energia, amely valóban képes a 
jó gondolatok, a jó célok érdekében az analóg részecskékkel együttműködve az elgondolt, 
jónak hitt célok megvalósítását segíteni. Azonban nemcsak teremtő gondolat, nemcsak teremtő 
érzés létezik, hanem a rossz célok érdekében is mozgathatók a bennünk élő és a 
környezetükben változó, csak a részeket ismerő naiv részecskék. Ha másoknak nagyon rossz, 
démoni gondolatokat formálunk, a bennünk született, az életterünknek a tudatukban és a 
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lélekben elkötelezett, másokat is indulatra gerjeszteni képes részecskéink képesek a saját jó 
célnak felállított dolog érdekében egymással együttműködni, és ezzel másoknak nagyon rossz 
dolgokat, hatásokat okozni. A valamennyinkben élő isteni érzés is megtéveszthető, és a 
koncentrált tudattal, érzéssel a rosszra is mozgósítható, és ilyenkor a befolyásolásukkal a 
környezetre nagyon rossz hatások kelthetők. A jó tudat, a jó érzés azonban képes 
felülkerekedni a rossz érzéseken, a rossz célokon, a megértett olyan nekünk jó célként felállított, de a 
környezetnek rossz negatív hatások keltésén. Ha a jó az élet eredője, a létezés lehetősége 
megtartható, továbbvihető, az átlagos érzés a jó megmaradását és az együttműködést segíti. A 
nekünk jó célokat keltő, bennünket, a szerveződésünket támogató hatások általában energiát 
adó, együttműködő részecskéket hoznak, vagy megszabadítanak a fölös feszültségektől, és 
maradandóbb jó emlékeket hagynak maguk mögött. Ez az oka, hogy a jóra sikeresebben és 
maradandóbban emlékezünk, míg az impulzusok miatt kialakuló veszteségekre, a tőlünk 
elszállt, és ezzel a rossz emléket is továbbvivő részecskék elviszik a bánatunk, a rossz 
érzéseink, amelyek nem maradnak nagyobb energiaszintű lenyomatként a szervezetünkben. 
Ami megmarad, az valószínűen elégedett a bennünk működő élettel, az valahol, valakikkel 
együttműködő, a közösségünk sikerességét, változását, és a korszerűség növelését segíti. A 
szervezetünket valamilyen módon, energiával, érzéssel, információval támogató, bennünk 
landoló, változást, energiát és információt hozó részecskéktől kapott hatásokra, ez eseményt 
valamilyen szinten észlelő részecskéink, az állapotuktól függően a nagyobb szimmetria felé 
változással, vagy a meglévő szimmetria elromlásával reagálnak. 
 
 
 
 
 
Az értékrendek változása: 
 
Az életbe szerveződés eltérő fejlettségű térrészeket hozott létre, amelyekben mindig a 
többségben lévő állapot, és anyagi minőség az, ami leértékelődik. Amely élettermék, 
életminőség könnyebben, vagy gyorsabban helyettesíthető másik kellő hatásazonosságú 
anyaggal, részecskékkel és szervezetekkel, az elveszti az értékét. Ha a nagy azonosság fejlődik 
ki, ez értékelődik le, ha a kevert másság, a vegyes állapot, a sokféleség, akkor ennek csökken a 
reálértéke. Azonban minden élettérben a kialakuló többletek mellet, mindig hiány is van 
valamiből, amelyre állandó, vagy növekvő kereslet jelentkezik. Az élet és a szervezettség 
alapvető természete, hogy amiből többlet van, amely anyag, termék, élet, tudás, vagy 
információ nagyon könnyen sok hasonlóval, azonos, analóg hatásúval helyettesíthető, az az 
adott környezetben leértékelődik, elveszti a keresletet, az energiával, információval stb. 
többlettel rendelkező, és e többlettel fizetőképes környezet érdeklődését, és egy idő után egyre 
nélkülözhetőbbé és ezzel egyre kevésbé keresetté, majd értéktelenné válik. 
Azonban a változás igénye, a kialakult, felismert hiányok tudással, információval, 
élettermékekkel, szerveződésekkel kitöltése csak fél eredménnyel jár, amelynek az a 
következménye, hogy minden igény adott felbontásban sikeres kitöltése más, nagyobb 
igényben, nagyobb felbontásban addig nem észlelt újabb hibákat, hiányosságokat, eltérő 
hiányokat, hoz a felszínre.  
A tökéletességre törekvés, egyre tökéletesebb szellemi, információs és anyagi termékeket, 
egyre tökéletesebb hatásokat hoz létre. Ez folyamatosan hajtja az életet az egyre nagyobb 
felbontás felé, a részletek egyre nagyobb tökéletesítése felé. Azonban a gyakorlati, anyagi 
(megvalósuló) szint nem végtelen felbontási lehetősége (az energia időbeli végessége), az 
érzés és a tudat közben gyorsabb fejlődése, és a nagyobb felbontásban, a megvalósítás, vagy a 
kipróbálás, a használat közben kiderülő hiányok észlelése miatt, ezek mindig újabb problémákat 
keltenek. A megismert problémák újabb javítási, korrigálási, tökéletesítési igényeket is a 
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felszínre hoznak. Az élettérben feltelő, túlkínálatba kerülő dolgok a természet rendje szerint 
elértéktelenednek, míg a kereslethez képest hiányzó dolgok (a hiány kiderülésekor nemlineárisan) 
általában felértékelődnek. Az anyagi, vagy a szellemi minőségben készülő termékek tehát 
rendszeresen elavulnak, mihelyt nagyobb felbontásban az alkotói, gyártói, rendszerhibák 
kiderülnek, a termékek értéket vesztenek, leértékelődnek és kiszorulnak a piacról, helyettük és 
eredeti alkotóik átalakításával hamarosan újabb, már javított, korszerűbb élettermékek 
kerülnek forgalomba. Az egyre gyorsabban változó anyagi valóságban azonban az életnek 
kevésbé fontos dolgok, kísérleti kipróbálására, az életre okozott hatás tanulmányozására – a 
gyógyszeripar egy részét kivéve - nincs elég idő, nincs hosszú kipróbálási és bevezetési 
lehetőség, ezért sok olyan, később negatív hatásúnak minősített dolog is a forgalomba kerül, 
amelyről csak később derül ki, hogy az élet segítése helyett annak a hátrányára hat. 
Az értékrendek is relatívak, azok a kereslet és a kínálat alakulásától, az igény, és az igény 
kielégítés szimmetriájától függőek. A negatív szimmetria hiány a dologi túlkínálat, amely a 
kicsi kereslet esetén a forgalmazás és a siker ellen hat, míg a pozitív szimmetria hiány, a nagy 
kereslet és kicsi kínálat éppen élénkíti, felfuttatja a piacot, termelési, forgalmazási célt, és 
ezzel a sikeres energiahullámot meglovaglóknak jó életcélt támaszt. Ennek a pozitív 
energiahullámnak azonban van egy természetes társa, amely miatt a boom, csak akkor tud 
valamely dologban fellendülni, a piacon élénkülni, ha közben más iránt a kereslet csökken. Ha 
folyamatosan gondoskodunk a már nem keresett dolgok piaci kivonásáról, akkor a fizetőképes 
energia, (hatás) az új dolgok felé fordul, és a kölcsönhatásrendszer az isteni cél szerint 
működik. Tehát az önmagát is szabályozó isteni élet, képes befolyásolni a kereslet és a kínálat 
alakulását, de ilyenkor az átlagostól, a forgalmi szimmetriától eltérő forgalmazási 
energiaáramlás negatív és a pozitív hullámaival kell számolni.  
 
Gondoljuk át, hogy miképpen lehet az igényeket növelni, és ez mit tesz más termékekkel, 
hatásokkal. 
Kétféleképpen lehet tehát a különbséget megnövelve a saját termékünkre, hatásunkra növekvő 
igényeket támasztani. Vagy a keresletet növeljük, amelyet akár mesterséges hiány 
létrehozásával is lehet növelni, azaz a választott módszer az információ, a gondolat, vagy az 
anyagok visszatartása, vagy/és a hiány információjának az elterjesztése. Ez ugyan 
mesterségesen rontja mások szimmetriáját, ezért az eredőjében csak lokálisan jó, globálisan 
káros, az élet eredőjét rontja. A rossz módszerrel növelt verseny nemcsak az erkölcsi 
értékrendünk szerint erkölcstelen, hanem gusztustalan, csak mások kárára tud előnyt 
kicsikarni. Ez a félők, a mindenáron élni akarók megoldása, az élet végső önvédelmi 
megoldása, amikor a tudat a saját kreációjában már korlátozott, és nem képes más kiutat 
találni. 
A másik lehetőség a kék óceán stratégia olyan az adott környezetben új termékek, hatások 
nagy mennyiségű létrehozása, amelyekből az adott élettérben éppen hiány, vagy hiányérzet 
támadt. Az Istennek tetsző megoldás, a kialakult, és felismert hiányok egyre újabb, az 
isteni közösségnek és a környezetnek is hasznos kitöltése. Ez mozgatja a fejlődést és az 
evolúciót. Az újabb dolgok, hatások létrehozása azonban mindig újabb, a létrehozáskor, az 
anyagi megvalósítás durva szintjén még általában nem ismert, nem értett újabb problémákat 
vetnek fel, újabb hiányokat hoznak létre. Az élet tehát az eredőjében nem javul, csak változik 
és hullámzik. A teremtés mindig kicsi energiaszinten, egy véletlen felismerésen, egy új, addig 
még nem észlelt, vagy csak az akkori életrészvevők által már nem ismert hatás kialakulása, 
amely valakiknek valahol előnyös, és még nem ismert, nem végiglátott a globális kereslet 
következménye. Ha az ilyen kicsi energiaszintű ötlet, gondolat, érzés a dologban hívő, 
energiával rendelkezők támogatására talál, az egyre többek által végiggondolt, átgondolt, 
továbbfejlesztett gondolat, segítésre, támogatásra talál, a hatás és a fejlemény erősödik. Az ige, 
az ötlet, a megérzés ilyenkor eljuthat a végiggondolásig, az átgondolásig, a lehetőség 
hatásainak az elemzéséig, és eközben erősödik, növekszik, halad az anyagi megvalósulás felé. 
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Ha a gyenge ellenérvek, és a korán felismert de nem számottevően rontó ellenhatások, a 
kétkedések nem állítják meg, nem törik le a dologban hívők akaratát, akkor a dolog egy idő 
után lendületet kap, egyre többen (részecskeszinten) hisznek benne, és az új hitből új 
életáramlás, anyagi energiaszintű megvalósulás kezdődik. Az anyag és a látható valóság 
valahogy ilyen ötletekből, ilyen gondolatokból, ilyen álmokból szövődik. 
 
 
 
Az értékrendek élőrétegenkénti módosulása: 
 
A látszólag látható anyagot nem tartalmazó szabadabb csillagközi, az életáramlásra tág élettérben, 
a nagyon nagy energiaszintű szerveződések közötti hatalmas tér élőrétegeiben, az élet 
hézagokban piramis (kaszt) rendszerű szervezettség tölti ki a teret. A kisebb és nagyobb 
energiaszintű szerveződéseket is időben és térben éppen eltérő életfázisban működő, a szervezettséget 
közös együttváltozásban tartó térrészek kiegészítik egymást, amelyekben egymáshoz képest 
eltérő értékrendek alakulhatnak ki. 
 
A tágas térben a kölcsönhatás kialakulásához, a szervezettség megtartásához elsőrendű 
szempont a térben és időben is megegyező pontosság, az időbeli és a fejlettségi 
struktúrában is közeli egyezés, de az irányultságban kellő eltérés. Ez az, amely lehetővé 
teszi az együttműködést, az egymásnak átadott hatások redukálását, vagy és halmozását, a 
szervezettség magasabb szintre épülését. A magasabb energiaszintű szervezett egységeket 
nem, vagy csak kis számban tartalmazó szabad térben tehát az idő és a térállapot, a fejlettségi 
téridős struktúra a három tér és az idődimenzió pontossága, a szervezettségi szintek 
azonossága szükséges az élet sikeres fennmaradásához. Az ilyen térben a lendületes energiájú, 
azaz relatív hűvös fejű, kiegyensúlyozott, hideg, és neutrális részecskék jelentős többségben 
vannak, ezért ezek értéke itt e környezetben kicsi. A téridős pontosság, a kiszámíthatóság a 
legfőbb erény, amely nélkül nem működik a könnyen helyettesíthető neutrális részecskék 
élete. A tágas térben, és a gondosan számítható pályákon a tér kitöltöttséghez képest relatív 
kevés az impulzus, a szabálytalanság, sokkal nagyobb az azonos irányban áramlási közös szabadság, 
ezért a töltöttebb, a hőenergiában is dúsabb részecskék hiánya szembetűnő, a szabályos állapotú 
jelenlétük megbecsülendő. Mivel kevesen vannak az ilyen töltött, energiában, vagy és 
anyagban dús, hőenergiában és egyedi térben gazdagabb részecskék, és az ilyen tulajdonságú 
szerveződések, ezért ezen anyagok és hatások felértékelődnek, de mivel rendszerint a 
környezetben élőknél többet engednek meg maguknak, kaotikusabbak, a rendezett és pontos 
fegyelmet tartó térben, sokkal szabálytalanabb, másokat zavaró életet élnek. Az adott térben és 
időben, (élőrétegben) a fontos kisebbségben és egy kicsit szabálytalanabbul élők tehát nemcsak 
mások, hanem ha elég fejlettek kivételezettebb, fényűzőbb, urasabb életet élhetnek. E más 
minőségű, fejlettebb szerveződésekre részben eltérő, elnézőbb szubjektívebb szabályok 
vonatkoznak, ezért ők a kevesebb sikeresebb, vagy éppen a kitazsítottabb szerveződések 
kasztjához tartozhatnak. 
 
Az előbbiekben leírtnál gyorsabban változó, de nagyobb biodiverzitású, tehát sokféleséggel 
rendelkező de átlagos részecskékkel kitöltöttebb életterekben, a már látható mezők külső 
határrétegeiben, auráiban, légköreiben megváltozik az értékrend. Itt a fejlettebb (alsó) réteghez 
képest a légies könnyed részecskék még jelentős többségben vannak, ezért itt ők a nagyobb 
azonosságúak, akik egymással könnyebben helyettesíthetők, akik túlkínálat miatt könnyen 
elértéktelenednek. Ha valamely élőrétegben a korábbi hiányt keltő és ezen igényt kitöltő 
hatásokból, anyagokból, élettermékekből betelik a piac, azaz a konkrét igénynél több kerül a 
kínálatba, mint a keresleti kosárba, akkor a túltelített információ, hatás, élettermék megunódik, 
leértékelődik, a kereslet csökken. Ilyenkor a már kevésbé keresett hatást, mígnem ismét keresi a 
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piac, a mesterséges hiánykeltés, vagy a többlet eltűntetése nélkül nem lehet eladni, értékesíteni. 
Néhányan, a későbbi hiányban bízva tartósan bespájzolnak, a kínálati csúcs lefutására, a 
hiányok megismétlődő kialakulására várnak, és időnként valóban olyan sok dolgot, hatást 
kivonnak a forgalomból, hogy a keresletet ezzel sikeresen felélesztik. A többség azonban, ha 
túl sokan azonos dolgokból bespájzolnak és a hiány az újabb és korszerűbb, versenyképesebb analóg 
termékek megjelenése miatt nem alakul ki, rosszul jár, a csak kevés időre tartalékolni képesek 
buknak, és elveszthetik a beinvesztált energiáikat. 
A jobban keresett érték ebben a rétegben is mindig abból alakul ki, amelyből éppen hiány van. 
A légtérben, könnyen elpárologni, bomlani képes átlagos légies részecskékből nincs hiány, 
ezért nem ők a keresettek, hanem a náluk nagyobb energiaszinttel, nagyobb sűrűséggel 
rendelkező, gravitációsan is vonzóbb, fejlettebb részecskék számítanak ritkaságnak. Az élet e 
rétegekben tehát nagyobb sűrűségbe épít, hogy a növekvő keresletet ki tudja elégíteni. Ha az 
alsó és felsőbb légtérbe belülről, a fejlettebb rétegekből, pl. vulkánkitörés, nagy tornádók, 
szélviharok, vagy és tűzvészek hatására erős feláramlással ionos por és fejlettebb ionos 
részecskék kerülnek, ezek mögött az ezeknél nagyságrenddel kisebb hidegfúziós részecskék 
számára védelem és árnyékolás lehetősége alakul ki. A légtérbe azonban a bolygó és a 
csillagközi térből is bekerülhetnek a beáramlás közben egyre gyorsabban változó, és ez miatt 
elgázosodva nem teljesen felbomló, távoli terekből és régen elmúlt, kialakult változásokban 
keletkező a téridőt átutazó ionos szerveződések. A kisebb aszteroidák, a sztelláris por, a mikro 
és a makrometeoritek részecske együttesei, a befelé áramlás közben egyre nagyobb sűrűségű, 
és ezzel egyre nagyobb ellenálló képességű részecskék közösségeibe ütköznek, amelyek miatt 
folyamatosan nő a változássűrűségük, fékeződik és felemésztődik a lendületűk. A befelé 
áramlás kaotizálódással jár, amely miatt nemcsak felizzanak, hanem elporladnak, 
elpárolognak, szublimálnak, felbomlanak, egyre kisebb egységekre esnek szét. A sűrű és 
oxigénben, más részecskében dús légkör a meteorit típusú hidegfúziós életállapot halálát, 
elbomlását okozza. A nagyobb méretű és sűrűségű, (tömegű) esetleg sokkal fejlettebb, 
elektroncserére és anyagcserére is hajlamos, pl. csillagokból származó, a légkör részecskéinél 
fejlettebb, 4. 5. periódusú fejlettségű anyagok nem bomlanak fel, hanem a légtéren áthaladás 
közben, az áramlás hátoldalán lévő hidegfúziósabb, éjszakai féltekéjükön alacsony 
életnyomású árnyékolási jelenséget, védett lehetőséget keltenek. A haladás iránya szerint az 
ilyen csillagtéri szerveződések előtt, és a haladási irányban lévő frontfelületükön magasabb 
impulzus sűrűség alakul ki, de a beérkező részecsketömeg mögött mindig nyomásban és 
impulzusban is csökkent, az élet szempontjából védettebb, alacsonyabb életnyomású 
térrész alakul ki.  A beérkezés közben is forgó, saját spinnel is rendelkező együttváltozó 
tömegnek azonban mindig változik, cserélődik az elöljárói és a védettebb térfele, a forgás 
egyenletesen osztja el az élettől kapott környezeti terhelést. 
A beérkező, vagy a fejlettebb ionos rétegből, az életre alkalmasabb lamináris felület alsó, vagy 
felső, kevésbé szimmetrikus részéből áramlással, lendülettel érkező nagyobb sűrűségű 
szerveződések körül gyors életváltozás és fejlődés alakul ki. Ha tömegsűrűségben fejlett por 
kerül a légtérbe, azonnal megkezdődik a többségben lévő légies részecskékkel keveredése, 
szaporodása, és a már vegyes, átlagos állapotú utód részecskéknek a nagyobb térsűrűségű, 
szilárd felületet adó rétegekre letelepülése. A részecske és lendület energiában, a hidrogénben 
is bővelkedő szerveződést azonnal körbeveszik a légies, oxigénben is dús már az atomi 
energiaszintet (fejlettséget) elérő, meghaladó minőségű szerveződések. A felső 
szimmetriafelületeken átjutó porszemek körül, a melegfázis és a nagyobb életnyomás 
elmúltával, az azonos irányban befelé áramló hidegfúziós többségű (domináns) rétegekben 
gyorsuló hideg áramlás, hidegfúzió esetén, analóg fejlettségű szerveződések társulnak az 
azonos irányú cél felé áramlás közben, a lehűlő gőz és vízpárából jégcseppek, és molekula 
energiaszintű analóg szerveződések keletkeznek. A felbomlott, az eredőjükben áramlás közben 
átalakult tömegből kifejlődő szerveződések még sokáig azonos lendülettel együtt áramlanak 
lefelé, a fejlettebb élőréteg szimmetriafelülete felé, és bár a mezőny széthúzódik, egyesek lemaradnak, 
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mások nagyobb lendületre tesznek szert, hamarabb fejlődnek. Az ilyen életáramlási, fejlődési 
légtérben már nem a téridős randevú a legfontosabb, hanem egy fejlett, energiában dús 
társra találás, a jó kapcsolatépítés, a vonzó affinitás., amely idő előtt megfékezi a túl nagy 
lendületet, mielőtt az egy sokkal fejlettebb, vagy analóg, de ellenkező irányban haladó 
szervezetnek nem ütközik. A felhők az ilyen mikro-szemcsékből álló, vagy lassabban lefelé 
áramló, a felfelé ható áramlatokkal lendületszimmetriába kerülő, (általuk lefékezett, 
semlegesített lendületű), és ezzel lamináris felhőáramlásban életáramlásba keveredő, ellentétes 
töltésű, ellentétes polaritású, egymásnak kiegészítő párt képező részecske tömegek 
keveredéséből alakulnak ki. A lendület és hideg energiában dús szerveződéseket redukálni 
képes, oxigén fejlettségű, a lendületenergiában már szegény, kaotikus, sok hőenergia többlettel 
rendelkező szerveződéseknek megváltás a lendületenergiában dús hidrogén részecskékkel 
kötött kapcsolat. Bár szaporodás a frigy ára, de a további szimmetriavesztés ezzel 
megállítható, és a felfelé áramló oxigén részecskék a lefelé áramló hidrogén részecskékkel 
páros kapcsolatba szerveződve lamináris életáramlásba terelődve, átlagos víz családba 
szerveződhetnek. A kapcsolatból hidrogén, vagy és hidroxil ionok, szabad elektronok és 
neutrínók is keletkeznek. A frigy során a nőies, szétáramló, táguló, de a hidrogén energiáját 
megkötő víz családban, a nőies oxigén (hölgyek) tékozlása, megtermékenyülése miatt energia 
szabadul fel. Az energiáját elpazarló nőies oxigén atomoknak e rétegekben létkérdés az 
energiában, vagy lendületben gazdag párra találás, ezért e légies rétegekben az értékrend 
változik. A fejlettebb talajban lévő baktériumok, a fák anyagcseréje során, az energia, a szén 
sok vegyes, szerves anyagból kivonódik, a fogyasztói szerveződésekbe épül, amely során a 
folyamathoz és az adott rétegben már szükségtelen és energiában szegénnyé vált oxigén, 
értéktelen melléktermékként a légtérbe kerül. A környezeténél kisebb térsűrűségű oxigén 
atomok kiszorulnak a náluk nagyobb energiaszinten, magasabb változás sűrűségben fejlődő, 
fejlettebb élőrétegekből, ezért, mint a vízben a levegő buborékok, felfelé, kifelé szálingózva, a 
differenciálódás és a szétválás után visszafejlődnek, felfelé, kifelé áramlanak. A felfelé, kifelé 
áramlás közben idő van bőven, és ilyenkor nagy az esély, a velük éppen ellentétes irányban, 
lefelé, és befelé, az egyediség fejlődés felé áramló, náluk sokkal kisebb méretű, de a 
lendületben sokkal koncentráltabb hidrogén atomokkal való impulzus kialakulására és sikeres 
kapcsolatépítésre. A kapcsolatépítés feltétele a magas affinitás, a vonzó képesség, azaz 
olyan kis belső nyomású, alacsony feszültségű, éppen szétáramló részecskéjű, azonos 
minőségben és ezért az életnyomásban is hiányos állapot, amely elegendő vákuummal, 
nyugodt életteret adó környezettel rendelkezik ahhoz, hogy a hidrogén fejlettségű, de 
valójában sokkal kisebb energiaszintű részecskékből szerveződő közösségek a számukra tágas 
oxigén élettérben nyugalmat, felüdülést és feszültségcsökkenést kaphassanak. Ez a beáramlás 
azonban töltéscserével és energia átadással, hatás és genetikai minőségcserével jár, amelyben a 
lendületben szegény, nőies oxigén energiát és új lendületet kap, míg a már túl nagy 
sebességgel érkező, felhevült, gerjesztett hidrogénion űrhajóban, kapszulában, szervezettségi szinten 
érkező (közösség) a gyengédséget, a befogadást, a nőies bájt, és az impulzusban a 
felmelegedés és a megélt szerelem, a kielégülés élményét kapja. 
Ebben az élőrétegben tehát a befelé áramló, felhevült, férfias, lendületes részecskéknek az 
érték, az őket fékező nyugtató társ, az nitrogén, oxigén fejlettségű közeg jelenléte, és 
párkapcsolatra alkalmassága. A kifelé áramlóknak viszont az energiával rendelkező, 
lendületesen befelé áramló hidegfúziós részecskék jelenléte, érkezése az érték.  
 
Valójában minkét fél a szimmetriavesztés és a szimmetria csökkenés megszüntetési 
lehetőségét, a lamináris életáramlásba terelődő, nyugodtabb, magasabb szimmetriába 
kerülő páros, az energia megtakarítás és a vegyes szervezettség, az életfejlődésként 
értelmezhető változás nagyobb energiaszinten is megvalósuló lehetőségét kapja. Az 
oxigén részecskéknek az elsődleges érték a lendület energia, éppen az, amelyből nekik már 
kevés van, és mivel felfelé, kifelé, az alacsonyabb energiaszint, az elszegényedés felé 
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áramlanak, éppen arra van szükségük, igényük, amely e folyamatot megállítja, a már kialakult 
szimmetriavesztést csökkenti, és ellenkező állapotúra, a nagyobb szimmetriába szerveződés, a 
rendezettség lehetőségét biztosítja. Hogy a nagyobb lendületű, szabadságszerető, a lendületben 
dús részecskéket meg tudják tartani, az oxigén részecskéknek töltésre, töltöttségre, nagyobb 
perdületre, üvegházhatásra és vegyi kötődés kialakítására, utódra van szükségük. 
A hidrogén, vagy már nitrogén fejlettségű, a lendületszimmetriában már erősen hiányos, 
(gyorsan áramló) szerveződéseknek fékezésre, a lendület és a gerjesztettség, a hőmérséklet 
emelkedés csökkenésére, valójában nekik is a szimmetriahiány mérséklésére van szükségük. 
Ez az, ami a férfit és a nőt, az eltérő hiánnyal és más többlettel rendelkező szerveződéseket 
párkapcsolatba, anyagcserébe és vegyülésbe kapcsolja, amely a valamely korábbi ok, vagy 
hatás, a megváltozott állapot miatt elveszett szimmetriát helyreállítja.  Míg a közvetett érték a 
kiegészítő társ, hatás megszerzése, a közvetlen szükség a szimmetriahiány, a hiányérzet 
megszűntetése, az életáramlás meghosszabbítása, az életidő megnyújtása. A társulás az egyéni 
érdek olyan kielégítése, amely sikeres kapcsolat esetén, mind a két félnek azt nyújtja, amiben 
éppen korábban nagyobb hiánya alakult ki. 
 
Az átlagos változássűrűségű külsőbb élőrétegekben, még fontos a tér idő rendjének a 
betartása, még eléggé fontos az energia, mint sok más dologra átváltható univerzális érték, amely az 
értékek rendjét, és e rend változását is befolyásolja. Az átlagos élőrétegekben túl sok az 
átlagos hatás, az átlagos szerveződés, és az átlagos (vegyes) anyag, a vízgőz és az átlagos víz 
(folyadék) állapotú család, amely egy idő után a megunás, a túlkínálat, az igény megszűnése miatt 
elértéktelenedik, és a másra vágyás, (Lucifer fertőző gondolata), az egyediség felértékelődik. 
Amikor már ismét túl sok a vízpára a légtérben, az újabb hidegfúziós frontokban beérkező 
hideg hatására a túltelített pára kicsapódik, és az India feletti hideg partmenti hegyek lejtőinek 
ütköző légrétegekből esni kezd az eső. Ilyenkor a csapadékossá váló bioszféra azonosan 
fejlődő lokális helyein elkezdődik a monszun, a termékenység időszaka. A kellően vegyes, 
szabályos életet élni képes részecske energia megérkezik a bioszféra talajrétegeibe, és termőre 
fordítja a melegfúziós talaj kiégettebb, már kiszáradó állapotát. 
 
Amikor a környezet nagyon átlagossá válik, akkor ismét nő az igény az egyediségre, a 
nagyobb pontosságú, nagyobb felbontású, gondosabban megtervezett, létrehozott 
hatásokra, élettermékekre. Ez feléleszti a vágyat a nagyobb felbontás felé fejlődésre, az 
egyediség, a specialitás felé fejlődésre. A tömegtermés, termelés ideje ilyenkor lejár, és ha 
eddig sok átlagos gyümölcsöt termettek a fák, sok átlagos terméket bocsátott ki az élet, akkor 
ettől kezdve a kevesebb mennyiség de a jobb minőség létrehozása válik új céllá. Ha mint a 
jelen időnkben miképpen Kína beteríti a világot az általa nagyon nagy mennyiségben 
sikeresen és olcsón gyártott tömegáruból, akkor a piac, - a mennyiséggel telítődése, az áruk 
hiányossága, túl nagy azonossága miatt az - igénye elfordul, és a silány helyett újra a 
minőség, a nagyobb felbontásban precízebben kidolgozott egyedibb élettermék keresése 
válik a céllá. Európa erre fejlődik, a minőségre akarja emelni a kínálatát, eljött a drágább, de 
édesebb életgyümölcsök, élettermékek termelésének az ideje. 
 
Azok a szerveződések tudnak sikeresebben továbbélni, továbbfejlődni, amelyek felismerik, 
megérzik, vagy megértik, a helyes haladási, fejlődési irányt. Ez pedig a részletekben nagyobb 
felbontás, és a részletekben nagyobb gazdagság felé haladás lehetősége. Amikor egy 
élettermék, hatás, anyag, már nem elég korszerű, nem elég versenyképes, felismerésre 
kerülnek a dolgok részletekben rejtőző hibái. A haladás magával hozza a hibák javítási és 
kikerülési igényét is. Ez azonban a korábbi felbontású szemlélettel, gondolkodással nem 
lehetséges. Ahhoz, hogy a korábbi termékek hatások hibáit megérthessük, a dolgokat, az 
információkat eltérő aspektusokból, az összetettség, és a működés, a folytonosság, az 
egymáshoz kapcsolódás és az eredmény elvárás aspektusaiból is nagyobb felbontással 
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kell szemügyre kell venni. A hibák megtalálásához, általában növelni kell a dolog 
szemlélésére fordított időt, a figyelmet koncentrálni kell, növelni kell a dolgok felbontását, a 
részletek egymásra halmozódásának, kapcsolódásának a megfigyelését, a rossz hatás 
kialakulásának a megértését, meg kell találni a hiba keletkezésének az okát, és az elvárthoz 
képest kialakuló negatív eredmény nem megfelelő esemény sorrendjét is meg kell találni. Ha 
valamit nem értünk a korábban megszokott tér, idő, vagy méret felbontásában, akkor növelni 
kell a dologra fordított időt, és egy energiaszinttel kisebb, vagy és eltérőbb aspektusból, 
nagyobb részlet gazdagságban megnézve a dolgokat, a megismert hatásokat, felfedezhetők a 
folytonosság, a hatás hiányai, a megoldások cél szerint hátrányos részletei. Ilyenkor a 
megértett hibákat, a hiányzó részleteket a dolgok működéséhez ki kell egészíteni, és az elvárt 
jobb hatások kialakulásához a folytonosságot helyre kell állítani. Ez általában nagyobb 
összetettséget, univerzálisabb szemléletet, az összefüggések, és a működés 
kapcsolódásának a megértését igényli. Ehhez azonban nem elég az egyediség, amely egy-
egy dolog egyre precízebb részletekben és a hatás eredőjében gazdagabb fejlődés felé 
szakosodik, hanem a részletek összefüggésének az ismerete, a kapcsolódás folytonosságának a 
rendje, és az egész együttlátásának, együttértésének a megértése is szükséges. 
 

Amikor az élettereket ki és túltölti a túl nagy (túl) kínálatot létrehozó sok élettermék, az 
egyediségek varázsa csökken. Ha a már a részleteiben, vagy az eredő hatásában nagyon 
azonos, egymást helyettesíteni képes analóg élettermékekkel a környezet telítődik, az 
egyediség felé fejlődés megtorpan, és egy idő után az átlagossá váló mennyiség leértékelődik, 
és a kisebb egyediségűvé vált termékek a fizetőképes energia, a kereslet arányváltozása miatt 
eladhatatlanná válnak. Ilyenkor ismét felértékelődnek a sokkal bonyolultabb, nagyobb tudású 
komplex részecskék, és az általuk létrehozott komplex érzések, kompakt gondolatok, hatások. 
Az életterek telítődésekor a közérdekelődés a már túl sokféle, már követhetetlen egyediség 
helyett és mellett az univerzális megértés, a nagyobb összetettség felé fordul, és a jövő a 
sokkal több apróbb részletből a korábbiaktól eltérően felépített nagyobb bonyolultság 
megértési igénye felé fejlődik.  
Ha az Istentudattal, igazságérzettel, öntudattal, a fix alappal rendelkező, és erre biztonságosan 
támaszkodható élet a folytonosság és a mindenhatóság felé tovább akar fejlődni, akkor az 
alapot, amelyre, mint a legfontosabb adatra,  minden mást ehhez viszonyító, származtató 
bázisra támaszkodnia szükséges, mindenáron stabilan kell tartani.  
Az élet legstabilabb adata a változásból kifejlődött létezés lehetősége, a létrehozó, az alkotó, 
az életalapító, az eredet, és az Isteni örök szimmetria, az igazság létezése. Az élet egyik bázis 
alapja a tér, amelyben a tudat kifejlődött, és a megismerés, a megértés amióta tart az idő e 
bázisból táplálkozott. A tudat, a származás, az eredet alapja azonban az Isteni tér, amely az 
életalapító programot, az első életcélt megalkotta.  Darwin ezt az alapot ingatta meg abban a 
tudatban, hogy az általa megmutatott új teória képes a létezés relativitásának biztosabb, 
megingathatatlanabb, stabilabb alapot létrehozni. Ma már tudjuk, hogy a részletekben nem, de 
az alapban tévedett. A materialista alap, mivel csak egy része az egésznek, nem képes a létezés 
alapját mindenben helyettesíteni, annak csak egy részét tudja megtámasztani. Ha pedig az 
Einstein óta elfogadottan minden relatív kiszélesített lehetőségét is megértjük, akkor a létezés 
stabil alapra támaszkodásának az igényét is megérthetjük. A jó, stabil alaphoz, az isteni 
származás, az életalapító elsődlegességének az elvetése, nem elég, megingatható, és ezzel 
az eredeti, sokáig stabil alap életet elbizonytalanítható, tévútra vezető materialista 
részalappal helyettesítése hiba volt. Az életnek, ahhoz hogy élhessen, hogy a jelenben 
eligazodhasson, a korábbi stabil dolgokra, életbázisokra, kellő alappal rendelkező hitre kell 
támaszkodnia, és az élethez szükséges e fontos támpontját, a legfontosabb viszonyítási alapját 
mindig meg kell őriznie. A legfontosabb adat, a kezdet, mert valamikor, valahogyan az 
életváltozás, az életáramlás elkezdődött, és meg kell találni, hogy a sokféle teóriából, mi az 
a közös, amely mindenki által vitathatatlan közös életalapként elfogadható. Ez pedig a 
közös élettér, és a benne sokféle variációban változó, valóban halhatatlan isteni részecske 
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közösség. A sokféle szélsőség lehetősége mellett közös az a szimmetria, amely az időben is 
változó létet lehetővé teszi, közös az eredet, a múlt ahonnan jöttünk, a kezdeti szimmetria, 
amelyből származunk, és a folytonosság, amely következménye a jelenlegi létünk. A 
létünkben közös a halál felé fejlődés, az út amelyet végigjárunk, csak nem mindig az út azonos 
pontjáról, és azonos irányába indulunk. Néhányan már régóta taposták ezt atz utat, 
tapasztalatokkal felvértezve segítettek, gátoltak másokat, míg másik csak később kezdték el a 
végigjárását, és eltérő eseményrendben, más sorrendben átélve analóg hatásokat eltérő 
következtetésekre, más élettapasztalatokra jutottak. Valószínűen ezért ragaszkodik az élet a 
DNS-be írt program alapjához, a viszonyítási alapokhoz, a folytonossághoz, mert e tudati, 
érzelmi szál, elszakadása, a folytonosság megbomlása megrengeti a hitet, a legfontosabb 
létezési alapot, hogy egymáshoz tartozunk, valamennyien az Isten közösség képzeletből 
fakadó megtestesült szüleményei vagyunk. Az életprogram ezért épül fel mindig a 
kezdetből, az eredet és a létezés forrásától, hogy minden élet megtarthassa mindazt az 
információs alapot, hitet, amelyre a későbbi történések ráépülhetnek. A tudati lebomlás 
mindig addig az állapotig tart, amíg az eltérés meg nem szűnik, amíg a lebomló szervezetek 
részei vissza nem térnek a közös alaphoz, az isteni származáshoz, ahhoz a tudati állapothoz, 
hogy egymás részei és testvérei is vagyunk. 
Az elődeink, és az elődeik elődjeinek a léte és az életben alkalmazott megoldásai, az élet 
korábban kialakult életprogramja, tanulása és a létezés története az eredet biztonságán felül 
alapot ad a jelen és az események megértéséhez, a mai dolgoknak, a régebbi történésekhez 
viszonyításhoz. Az élet a jelen eseményeit, csak a már megtörtént korábbi eseményekhez, 
csak valamely ismert alaphoz, bázishoz, hatáshoz tudja viszonyítani. Ha a viszonyítási 
alapjait, a megértését, a logikai kapcsolódást, a folytonosságát elveszti, a tudat megzavarodik, 
és ha nem tud mihez viszonyítani, akkor elbizonytalanodik, és nem tud helyesen dönteni. 
Ilyenkor, a nagyobb energiaszint határozatlanságának, szimmetriájának a kialakulásakor 
azonban belép az érzés, és eggyel kisebb energiaszinten, de nagyobb részletgazdagságban az 
ösztönös, felmenői (kisebb energiaszintű, ezért gyengébb) hatások, az utódokban túlélő, az 
előzmények információs részleteivel, a múlt történéseivel, emlékeivel még rendelkező idősebb 
szerveződések is működésbe lendülnek. Ilyenkor a tudat döntése nélkül, az utód életterekben 
túlélő, a korábbi hasonló eseményeket, hatásokat még az emlékeikből, vagy az őseik 
elbeszéléséből még ismerő idős részecskék, mivel már kevesen és kisebbségben vannak, már 
alacsony energiaszintet, részt képviselnek az egészből, a saját információs energiaszintjükön 
elmondva megsúgják az ismereteiket, megéreztetik velünk a helyes megoldást. Az élet tehát 
csak akkor tud a nagyobb felbontás, a részletekben gazdagabb, de egyre kisebb energiaszintű 
élet felé tovább fejődni, ha megtartja az alapját, az eredetét, a legbiztosabb adatát, az isteni 
származásba vetett hitét. A legbiztosabb adatot, az élet bázisát, az eredet mítoszát nem 
szabad elengedni. A teremtő erő bennünk is működik, mindent elérhetünk, amelyben eléggé 
hiszünk. A részecskéink részecskéinek a barátai, a kicsi energiaszintű, de az élet segítésére, és 
a szimmetria megtartásával, a fifti – fifti alapon az önzetlen szolgálatra mindig kész angyali 
részecskék állandóan várják az érdekes, új és jó életcélt, a közös hitet, amit nekik a helyes 
életáramlásba terelődéshez adhatunk. Ha e hit elveszik, ha e jó célok nem tűződnek ki, ha 
nincs az akarat, vágy a jobbra, a fejlődésre, az együttműködésre, akkor az élet sem működik. 
 
Amikor a materialista életszemlélet teret és időt nyert, energiára, erőre és anyagra 
egyszerűsítette le, és ezzel elvetette a korábbi alapot, az Istent, és az Isteni eredetet, a 
teremtést, a kreáció tudatát, és ekkor elvetette az élet másik fő alkotóját, az érzést és az 
anyagot teremtő, létrehozó kisebb szintű létezés lehetőségeit. Azonban a materialista 
építmény, - mert nem rendelkezett hiánytalan, mindenkinek egyaránt elfogadható, kellően 
biztos, megdönthetetlen alappal, - nem tudott teljessé fejlődni, mára rések tömkelege ingatta 
meg a nem elég teljes, kevésbé stabil tudásalapra épített tudásbázist. 
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Az alap, egy fix idea, amely a többség azonos elképzelésével, érzésével válik biztonságos 
kellően stabil alappá, közös hitté. Elfogadható információs bázis nélkül az élet nem tud élni, 
nem tud mihez viszonyítani. Az Isten, a Teremtő, és a teremthető élet egyik forrása a múlt, 
amelyből származunk, amelyből sok aktuális javítás után felépült a mai állapot realitása. A 
legbiztosabb alapot sokféleképpen lehet értelmezni, de a szimmetriában kezdődő eredet 
lehetőségét, az élet alapját nem lehet megingatni, ezért ezt az alapot minden 
körülmények között meg kell tartani. Igaza van L. Ron Hubbardnak. Biztos alap nélkül, 
nem működik az élet. Az ilyen biztosnak érzett alap megrendítése, kétségbe vonása esetén az 
élet elbizonytalanodik, határozatlanná válik, meginog. Ha nem tud mihez viszonyítani, elveszti 
az életáramlásba vetett hitét, amely az életérzés, a létezés, a cél lehetőségének az alapja. Ismét 
idézhetné a szerző Dosztojevszkijt. Hit nélkül nem alakulhat, nem maradhat meg tartósan élet, 
bár a hitnek nem szükséges az Isten nevéhez, csak az életáramlás céljához, a létezés 
megtartásához, a korábbi dolgok folytonosságához kell kötődni. Az élethez célok szükségesek, 
amely felé lehet haladni, áramlani. Ha a cél elveszik, és határozatlanság alakul ki, és az élet 
azonnal mély válságba kerül. A közösség egyedeinek az azonos érzései azonban azonos közös 
érzéssé, majd közös tudássá, végül közös hitté, majd közös bizonyossággá, eredő közös tudattá 
fejlődik. 
Az élet alapja az a szimmetria, amelyből származik, és bármerre indul el, mindig 
ugyanezen szimmetria felé tart. Ez pedig az istenből, a korábbi együttváltozásból származás, 
és a cél az újra az Isten részévé, az együvé válás, a megbékélés, a megtérés, amelyen előbb, 
vagy utóbb, minden, a létezésre elég időt megérő élet átesik. 
 
 
Folytassuk a korábbi gondolatmenetet, az értékrendek élőrétegenkénti eltérését, megváltozását. 
 

Az időben nagyon gyorsan változó, nagyon magas impulzus sűrűségű belső térrészekben már 
nem a hőenergia, - amelyből itt van bőven, - a legfontosabb érték, hanem az idő, amelyből egyre 
kevesebb áll a rendelkezésre, a részecske szerveződések döntéshozására. Az idő azonban 
relatív, és a reakció az adott események megértési lehetőségétől függ. A reakció, a válasz, a 
viszonthatás, az ellenhatás gyorsasága pedig a fejlettségtől, az pedig a megértés gyorsaságától 
és a megfelelő ellenreakció kialakulásától függ. Mivel a tér itt relatív kicsi, kevésbé tágas, de a 
környezetből beáramló energia van bőven, az energia értéke, az individuum egyedek értéke csökken, 
de felértékelődik az, amelyből a legkevesebb van, a friss levegő, a tágas tér és a kellően szabad 
életáramlás egyre többek által hiányolt lehetősége, és az állandó időhiány kialakulása, az 
életritmus idő felgyorsulása miatt, az idő.  Ez az a hatás, amik megváltoztatja a korábban 
beáramló, centralizáló hidegfúziós szervezetek gondolkodását, és a tér túlcentralizációja után 
elkezdődik az egyre nagyobb körben kifelé áramlás, a szabadabb tér felé vonzódás, az élet 
túlzsúfolt centrumokból kitelepülése. 
A fejlődés során az idő és a megértés szimmetriája is elveszik, és amikor a lineáris életidő 
nemlineáris eseménysűrűségűre gyorsul, a döntésre a csak korábbi megértési, reakciós 
ritmushoz szokott szerveződéseknek nem jut elég idő.  Ilyenkor időben növekvő időzavar, a 
tennivalókkal a szükségeshez képest elmaradás alakul ki. A nem elég gyors felfogó képességű, 
a környezet változásához képest már lassú reakcióidejű szervezetekben a lemaradás növekszik. 
Ahhoz, hogy ilyen nemlineáris időszakban a létezés életformái meg tudjanak maradni, 
gyorsított tudatfejlődésre, gyorsabb megértésre és gyorsított reakció időre, nagyobb tudati 
fejlettség van szükség.  Ha azonban mindenki egyszerre errefelé fejlődik, akkor a legbiztosabb 
következmény, a kaotizmus, és az életáradás ami kifejlődik. Ha a korábbi közös szervezettség 
szétesik, és mindenki a szervezett a kooperált együttfejlődés helyett egyedként, és nem 
közösségként cselekszik, reagál, akkor a hatások egymást lerontva kaotikus életteret 
eredményeznek, amelyben a többség már nem tud eligazodni. Az ilyen környezetben a 
többség a nagyobb tömegű együttszerveződésekből kiválik, visszafejlődik, visszabomlik addig 
a kisebb tehetetlenségű, kisebb energiaszintű, (kisebb tömegű) állapotig, amelykor a 
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megváltozott helyzet által megkívánt érzékenység, és a megfelelő jelen idejű reakcióképesség 
újra ki nem alakul. Ez Morffy megoldása. 
 

Ha a környezetben elhal, vagy túl közel kerül egy nagy energiaszintű, eddig nagy tömeget 
sikeresen együttváltozásban tartó szerveződés (csillag), akkor az elromlott helyi lehetőségek 
(élettér alkalmatlanná válása) miatt tömeges elvándorlás, migráció és emigráció, 
makroevolúciót kiváltó életkörforgás kezdődik. Ilyenkor a lokális környezetben, a kiáramlási 
főirányokban az élet hatáskeltése megnövekszik, a kölcsönhatás időre jutó mennyiségének az 
átlagos lehetősége felerősödik, és csak az ilyen környezetváltozást csak az a legfejlettebb élet 
képes nagyobb visszafejlődés nélkül átvészelni, amely képes a megnövekedett akciós hatás, 
reakciós idejét is felgyorsítani. Ez gyorsított fejlesztést igényel, amelyre a nagyon nagy 
tömeget együttváltozásban tartó, már a tűrési érték határán lévő öreg szervezettség 
(szerveződések) nem képesek. A nagyon nagy tömegű, a lineáris evolúciós időszakban 
túlságosan összefonódott, elnehezült, a hatásfeldolgozásban, a reakció időben elöregedett 
szervezeteket le kell bontani, belőlük fiatal dinamikusan reagáló friss szervezeteket kell 
létrehozni. A nagy tömeg nagy tehetetlenséggel, és hosszú reakcióidővel, reakciókéséssel jár. 
Az ilyen nemlineáris időszakokat tehát a nagy tömegű, túl nehézkes döntéshozású, túl sok 
résztvevőhöz igazodó, már belül nagyon összefonódott, csak egy fejlődési irányra emlékező, 
nehezen vagy és lassan változtató, időkéséssel reagáló szerveződések nem tudják jelentős 
változás nélkül átvészelni. A kifejlődött élet megoldása, a már túl nagy tömegek, a túl 
nehézkes szerveződések lebontása, a halálként - valójában koránt sem - ismert makroevolúciós 
folyamat kialakítása.  
A halál és a szervezet átalakulás kérdését azonban nagyobb energiaszinteken, pl. a 
vállalkozások elhalásánál, vagy a régiók, esetleg a túl öreg nemzetek, országok átalakulásánál 
sokkal lassabb időfelbontásban kiválóan megfigyelhetjük. Amikor a szervezettség már nem 
képes a környezet változási igényével, korszerűségével szinkronban maradni, és nem képes 
hatékony válaszreakciókkal a létezése lehetőségét fenntartani, akkor a nagyobb, 
összefonódottabb, korszerűtlenebb szervezettség együttműködése megbomlik, a közös 
szervezete lebomlik, elhal, és a szervezetten együttváltozó egész, sokkal kisebb, de 
gyorsabban reagáló, hatékonyabb részekre bomlik. Ha azonban ez sem elég a makroevolúcióra 
felgyorsult életben a létezés megtartásához, akkor a bomlás nem áll meg a kisebbé vált 
szerveződések szintjén, hanem az egyedek szintjére, vagy az alá bomlik. Morffy igazsága 
működik. Ami nagyban nem működik jól az adott körülmények között, azt le kell bontani 
addig a szintig, amíg a környezet ingereire ismét helyesen nem reagáló kisebb szervezeteket 
nem kapunk. Az elöregedett, döntésképtelenné, fejlődésképtelenné vált nagyvállalatok, az 
ország szervezetek ilyenkor lebomlanak, és áttekinthetőbb, könnyebben irányítható, kisebb 
tömegszámú, kisebb lélekszámú szervezeteké alakulnak. Lásd Csehszlovákia, Jugoszlávia és a 
Szovjet Unió, valamint a 40 éves lemaradás után számos, korábban szocialista alapra 
szervezett versenyképtelenné vált vállalat felbomlását. Ha ez sem elég az adott helyzetben a 
versenyképesség megőrzéséhez, a létezés megtartásához, akkor a kisebb egységekre bomló 
szervezetek még kisebbekre, egyedekre, vagy azok részecskéire, sejtjeire, atomjaira esnek 
szét. Nem ismeretlen az Univerzális megállapítás, hogy a krahban darabokra törik minden. A gyorsabb és 
hatékonyabb reakciót igénylő makroevolúciós időkben ilyen folyamatok menthetik meg az 
életet, szervezett létezés megtartási lehetőségét, és bár ehhez előbb ismét és megfelelően 
reagáló állapotig vissza kell fejlődni, az előre fejlődéshez néha egy ideig visszafelé vezet az út. 
A történelmi időkben a túl nagy tömegű szerveződések tömeges szétesése miatt felgyorsul az 
élet, és csak kisebb energiaszinten gyorsabban alkalmazkodva, mutáns változásokat 
elszenvedve képes a létezés az eltérő reakciókat igénylő makroevolúciós folyamatot kivédeni.  
Ezért bomlik ilyenkor minden a környezetben addig a legkisebb, az adott időben és 
körülmények között optimális energiaszintig, fejlettségi és tömeg állapotig, amelyben a 
leghatékonyabban képes a környezet hatásaira választ adni. Ha kell a sokféleség az 
egyisten szintig, a főnix madár állapotáig is visszabomlik, és látszólag nagy azonosságúvá 
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válva, az életzavar megszűntetése érdekében közösen cselekszik. A bomlás a halál, az életnek 
a megszokott iránytól eltérően szervezett, visszafelé épülő része, amelyben a hatékonyság 
visszaállítása válik fontossá, és ezért az élet öregebb, korszerűtlenebb intézményei, szervezeti 
lebontásra kerülnek. Ha elmúlik a makroevolúciós időszak, (amely a környezetben felbomló 
legnagyobb szervezetek szétvándorló tömegméretétől függő) akkor az élet ismét megnyugszik, 
újra nagyobb tömeggel – de most-már másként – együttváltozni képes szervezettségbe épül. A 
nemlineáris események elmúlása után, az Isten halhatatlan, de kicsi energiaszinten hatékony 
egyedekre bomló részecskéi ismét felépítik a korábbi bonyolult szervezettséget, és a bioszféra 
életre alkalmas részén az emberi életminőséget. Ha az életprogram, a folytonosság, a múltból a 
jövő felé áramló információ gyenge szála nem szakad el, akkor az affinitás, az azonosság 
egymásra nagyobb fogénykonysága ismét kialakul, amely a realitás növelésével megindítja a 
nagyobb azonosságú szervezetek között az információ cserét, a kommunikációt, és ezzel az 
életáramlás nagyobb szintjei, az anyagcserét is ismerő materiális szintjei is újra felépülhetnek. 
Az emberi kultúrák felvirágoznak, majd letűnnek, elviszi őket a makroevolúciós bomlás, de a 
helyükön egyedekre, molekulákra, atomi vagy elektron szintre visszabomló élet, később, mint 
tavasszal a természet ismét kivirágzik, és létrehozza a civilizáció néha kétes élettermékeinek a 
kifejlődését, kitermelődését. 
Az élet legnagyobb affinitása fogékonysága mindig önmagával van, amellyel a legnagyobb 
azonosságú. Az ego az én szerepe a mindenséggel szemben is elsőrangú. A létezésben, ha választani 
kell, az én élek és az éljünk lehetőség között, az ionos élet mindig az ént, az egót, a szerveződése 
egészét privilegizálja. Az élet a fennmaradásban, a lét támogatásban az azonosságot alkalmazza. A 
család, és a társ azonossága már kisebb, ezért az egyénnél kevésbé fontos. Ha a választás a családnál 
és az egyed között létfontosságúvá válik, az egyén rövidtávú túlélési választása az ego szentsége, és a 
később új család létesítési lehetősége miatt a család is csak másodrangúvá válik. Az utódok genetikai 
azonossága - a legtöbb nem nagy azonosságú, nem csak genetikai rokon társadalomban élő 
szervezeteket kivéve, (a méhek, termeszek, hangyák stb.), - csak 50 %-os, amely arány tovább osztódik 
az elődök elődjei, és az utódok utódai között. Ha az egyénnek a létezés lehetőségében választani 
szükséges, az egyén, kevés kivételtől az egót választja. Az utód azonban befektetés és cél, alkalmas nagy 
azonosságú élettér létrehozása a túléléshez, amely az élet megértett végén, a saját életnél, a túlélő saját 
részecskék érdekében az egyén eredőnél is fontosabbá válik. A Hubbard által dinamikáknak nevezett 
életminőség, az azonosság fokozatai szerint működik. Az ember a környezetében élőkkel, a rokonaival 
nagyobb azonosságú, mint a vele és a részecskéivel kevésbé keveredett távolibb környezetével, és ha 
választania szükséges, hogy az idegeneket, vagy a rokonait, esetleg a földijeit támogassa, a nagyobb 
azonosság túlélésre segítése felé fog választani. Ha a választást a létezés különféle fajaira vonatkozva 
kell megtenni, akkor az élet a genetikailag nagyobb azonosságú, és a fajazonos szerveződéseket 
támogatja. Az azonosság a genetikai megfelelőségen belül, a fejlettség szerint is szelektál. Ráadásul a 
tudat választásába gyakran beleszól az érzelem, amikor különféle részszempontokra, vagy éppen az 
egészre, az egész élet megmaradására tekintettel, az élet valamely résztvevői megfordítják a 
privilegizált sorrendet. A gerinces, a hozzá hasonló fejlettségű gerincest inkább támogatja, de néha 
éppen egy eltérő fajban felszaporodó nagyobb azonosságú részecskéi miatt a látszólag fajidegen, de 
hozzá erősen kötődő szerveződést különleges elbánásban részesíti. Ez lehet egy kutya, egy ló vagy egy 
saját nevelésű virág, egy érzelemmel és információs szálakkal erősen befolyásolt, kapcsolt állati vagy 
növényi szerveződés, de akár egy motor, egy eszköz, vagy egy dolog, létrehozott saját hatás is lehet, 
amelybe a sok gondos együttváltozás, a nevelés során sok személyes hatás, anyai, apai tudás, érzés lett 
befektetve. A dinamika azonban a lélekkel kevésbé számol, pedig ez az a különlegesen érzékeny 
életminőség adja a kivételt, a létezéshez szükséges túlélés kulcsát. Az élet azonossága szerint az ionos 
élet az ionosat, a kovalens, a vegyes élet a vegyes élet megmaradását támogatja. A gerincesek alatt a 
genetikai leágazások az azonosságban is dominálnak, ezért a létezés dinamikáiban az élőrétegi 
szervezettség, az élőrétegi szervezettséget támogatja. Magasabb energiaszinten a csillagbeli térségben 
a fajazonosság és a származás szerint szintén az azonosság szerint dominál, és az élet, az idegen élettel 
szemben az azonos típusú életet segíti. Az azonossági megkülönböztetés magasabb energiaszintű 
szerveződések között is működik. A legmagasabb szinten, a létezés további lépcsőjénél az élet mindig a 
létezés lehetőségét, a túlélés dinamikáját választja. Említésre érdemes a Nő választása, az élet azon 
választása, amikor a túlélés érdekében rendszerint a nagy kockázatot, és a magasabb új szimmetriát 
adó megoldást választja, Bár amikor a szaporodásról van szó, a nő szemrebbenés nélkül a fejlettebb, 
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sármosabb szerveződéssel létesít társi és vonzó, nemző viszonyt, de a családneveléshez már magasabb 
szimmetriában lévő, akár kevésbé fejlett, de megbízhatóbb társ segítségé veszi igénybe. 
 
A nagyon hosszú életig, több milliárd évig is szimmetriában fejlődő szerveződések, a bolygók, 
a csillagok és a még nagyobb együttváltozó rendszerek, az arányaikhoz és a tömegükhöz 
képest nagyon pontosan megtartják az életáramlás szabályait. Mire a fejlettség eddig a 
tömegszintig, megértési szintig eljut, megérti, hogy az életváltozási szabályok megtartása a 
hosszú létezés biztosítéka. A csillagközi térben megfigyelt bolygószint feletti életáramlás 
rendkívül szabálytartó, nagyon pontos, precíz, csak ez esetben van garancia az Istentől a 
létezés tartós lehetőségére. A szabálytalanság, az egyedi szabadság csak sokkal kisebb 
energiaszinten, rövidebb életet eredményezve tűrt lehetőség, a jó élet sokféle megoldásának a 
kísérletezése, amely azonban nagyobb energiaszinten, nagyobb tömegszámon a kevésbé 
szimmetrikus változatok megoldásból hosszútávon legjobb szimmetriát tartó élethelyzet felé 
fejlődik. A pillanatnyi megoldások eltérhetnek e szimmetriától, ha azok a hosszabbtávon 
megtartható élet alkalmasságát segítik. Ez azonban egy rémes gondolat, mert alapot adhat 
szörnyű dolgok legalizálásához, a rossz eszközök nemes célhoz szentesítéséhez??? 
 
Az élet szimmetriája a leggyorsabban változó belső terekben (az életcentrumokban) az 
elszigetelődés miatt is romlik. A véletlenszerű, és a másokkal nem egyeztetett, szervezetlen, 
egymás eredményét lerontó, semlegesítő döntések száma, és ezzel a kaotizmus nő. Az élet a 
tömegben besűrűsödő térrészekben egyre gyorsabbá és egyre kaotikusabbá válik. Egy 
határokkal részben lezárt, a környezettől egyre jobban elszigetelődő szűkebb térben növekszik 
a részecskék tömegszáma, romlik az élet hatásfoka, a rendezettsége, a célok elérhetősége. 
Ilyenkor hiába kerülnek nemes célok kitűzésre, ha a megvalósítás útjába annyi akadály kerül, 
hogy az ember és az élet, a rend és a cél állandóan eltérül, és a szervezettség már nem segíti, 
hanem túlszervezettségként nehezíti az életet. Mivel a szervezők, akikre a sor éppen ráosztotta 
a lélek szerepét, ilyenkor már rendszerint nem tudják foglalkoztatni az általuk kellő 
rendezettség, átlátás hiányában azonos irányba ható közös életcéllal már el nem látható 
tömeget, ezért egyre több szervezetlen kényszerpályára terelik, és ezzel mesterségesen növelik 
az életakadályok, és az egymás ellen ható impulzusok számát, az élettér feszültségét és 
hőmérsékletét. Valójában a már túltelített térben nem az akadályok, és ezzel az impulzusok 
számát kellene növelni, hanem a rendezettséget segítve a szét és kiáramlást kellene segíteni, 
hogy a túlzsúfolt élettér feszültsége csökkenhessen. Az ilyen gyors megoldásokhoz, és a 
túlszervezetlenséghez nem szokott életszereplők nagy része ilyenkor nem tudja a megértéssel 
követni az egyre gyorsabban változó, egyre hibásabb megoldásokat alkalmazó életet, lemarad 
az események fejlődésétől, és ezzel egyre tartósabb időzavarba kerül, majd kaotizálódik. Ha 
nem tud az események alakulásánál, a változás gyorsulásánál gyorsabban fejlődni, a dolgokat 
nagyobb felbontásban megérteni, a megértésre, a reakcióra-rendelkezésre álló idő és a megértés, a 
cselekvés szimmetriavesztése (egyre nagyobb időeltolódása) miatt elhal és felbomlik. Az ilyen 
időszakok akkor alakulnak ki a szerveződések életében, amikor azok egy nagy 
szimmetriafelülethez közeledik az élettér, vagy az élettérhez közeledik egy nagy csillag, vagy 
még nagyobb szerveződés határrétege, energia és kitelepülő, menekülő hulláma, és ezzel a 
lokális élettér a határozatlanság, a kiszolgáltatottság, és a szaporodás állapota felé közeledik.  
Az élet valamennyi jelentős ciklusa, periódusa ilyen, a környezetben megváltozó nagyobb 
szerveződések életének az átalakulásával kezdődő, nagyobb energiahullámok kiáramlásakor, a 
menekülő mikro élet szétáramlásával, térbeli emigrációval kezdődik. Minden, az élet egy része 
ellen ható, helyben nem megoldott nagyobb energiaszintű változás, a rosszabb élethelyzetbe 
kerültek egy részének a szétáramlását, és ezzel az információ szétterjedésével szinkronban 
megerősödő ekvipotenciális jellegű energia hullámok, emigráló szerveződések elindulását 
eredményezi. Ezek a hullámok az áthaladóknak akadályt, potenciál gátat eredményeznek, 
akadályozzák a szétáramlókkal szembeni haladást, az élet áramlás egy részét. A térbeli 
energiahullámok, a szétáramlások addig haladnak a térben, amíg azt megállító ellenhatás, 
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ellenhullám, vagy ellenintézkedés, a kiáramló okot és lendületet nem semlegesíti. Ha a 
munkanélküliség a szétáramlás oka, akkor több munka kínálata, vagy a kiáramlókkal éppen 
szemben áramló munkanélküliek ellenhulláma megállíthatja a hullámot. Az előbbi esetben a 
feszültség megszűnése és konszolidáció, az utóbbi esetben feszültség és impulzusnövekedés, 
és nagyobb térre kiterjedő elosztási zavar fog keletkezni. Ha a különböző életterekből elindult 
energiahullámok halmozódva torlódnak egymáson, a dolog nem oldódik meg, bár a lendület 
semlegesíthető, de ez más életminőségbe, feszültségbe vihető. Az ilyen, egymáson torlódó 
energiahullámok feszültség csúcsba tartanak, amely idő után a környezetben szétáramlik, és a 
lokálisan már túl nagy feszültség enyhülése mellett, a feszültség a globális környezetbe 
exportálódik. Ha azonban az energiahullám elindult többlete, annak az elnyelődését 
eredményező társra, a feszültséget megoldó hiányra talál, a tér és az élet megnyugszik, a 
korábbinál jobb állapotra, magasabb életrugalmasságra kerül. Az élet az átlagostól a romló 
életrugalmasság felé fejlődése esetén jónak tart minden olyan rövid, vagy hosszú távú hatást, amely 
a magasabb szimmetrián és a rugalmassági határok között tartja. Ha nő az élet feszültsége, a jó 
hatás e feszültség csökkenése, de ha túl alacsonnyá, elégtelenné válik az élet lokális 
nyomása, akkor a feszültség és az energiaszint növekedését fogja jónak értékelni. Ha az 
élet választani tud a kicsi csökkenés és rövidtávú megoldás mostja között, akkor nagy esély 
van arra, hogy a kellő előrelátási hiánnyal rendelkező élet a rövidebb távra ható átmeneti, a 
legtöbbször és többeknek rossz megoldást választja.  
 
A jó hatás tehát helyzetenként eltérő, de abban közös, hogy az élet megtartása, a 
nagyobb életrugalmasság felé hat. Ha azonban a már nem teljes tudattal és már 
szimmetriahiánnyal rendelkező szerveződés célja nem a magasabb szimmetriába kerülés, 
hanem valamely megszeretett hatás, pl. a pénz, az energia, vagy és a hatalom gyűjtése, akkor a 
szerveződésnek jó dolog ellentétben kerül a környezetnek jó dologgal, a kölcsönös 
kiegészülés, a kölcsönös előnyszerzés, a szimmetrikus üzlet lehetőségével. Azonban az élet 
erre is talált megoldást, a szimmetriahiányba kerülő élet rossz célja, néha más minőségben 
segíti a környezet fejlődését, pl. az elvont tőkével, pénzzel, ráébreszti, hogy fejlődnie kell. Ez 
esetben az eltérő minőségek cseréjével a szimmetria helyreáll, és bár a sokféleség az egyik 
oldalon csökken, de a nagyobb azonosság növekedése a másik oldalon helyre teszi a mérleget. 
 
A valódi jó, a fifti – fifti, az ugyanakkorát adok, amekkorát kapok, azaz nem kell hogy 
anyagilag, vagy hatásban többletem legyen, csak nőjön az élet lehetőségem, a szimmetriám, az 
életrugalmasságom, a megmaradási lehetőségem. Ha az életváltozás többsége, a statisztikai 
eredő megtartja e szabályt, akkor az életváltozás egymásnak okozott rossz hatások helyett 
anyag és információs cserére, egymásnak sikeresen adott jó kölcsönhatásokra szelídül. Az 
indokolatlan életfélelem miatt túl sokat gyűjtött, sokaknak már káros, feszültséget és 
örömérzés helyett már csak terhet adó többletek azoknak adása, aki ezzel egyensúlyba kerülve, 
megszabadulhatnak a saját szervezetben felhalmozódott, eltérő minőségű káros anyagok 
túlzott hatásaitól. Ha sikeres kölcsönhatási láncot indított valamikor az útjára, ezzel mások is 
lehetőséget kapnak a saját többleteikből másoknak másban nélkülözőknek adásra. A hajdani 
életalapító akár ösztönösen, akár tudatosan törekedett a jó kölcsönható rendszer kialakítására, 
elindította az életet azon fejlődés és bonyolultság növekedése felé, amely mára a terünkben és 
az időnkben életáramlásként kifejlődött. Bár a hajdani, csak létezéssel rendelkező, kevésbé 
áramló élet nagyobb egyenlőséget, és információs szinten végtelen életlehetőséget hozott létre, 
de a modernebb, hatékonyabb, vagy csak érdekesebb, élményekkel teltebb élet lelépte a 
korábbi evolúció fejlettségét. A térben minden e kölcsönhatás megfelelőségén, az (halasztó) 
időtényezővel is rendelkező szimmetrián múlik.  
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Az élet többszereplőssé válása, a szaporodás kezdete: 
 
Kezdetben a tér csak egy, majd az első lény megosztódásából kifejlődő életváltozás csak 
kétszereplős volt, amely kétdimenziós felületen és csak nagyon kicsi mélységben változott. 
Ekkor az időtényező még nem létezett, és a kölcsönható rendszer jelen időben cserélt hatást és 
energiát. Amelyik rendszernek valamely hatásból többlete támad, a másik rendszernek azonos 
pillanatban azonos értékű de eltérő előjelű hiánya alakult ki. A tér első két őselemének a 
mélyebb keveredése, szaporodása során, a tér három, majd többszereplősre és többdimenziós 
mélységűre bővült, és ezzel a jelen idejű hatáscsere időtényezővel is rendelkező halasztós, 
körbetartozó, kölcsönható rendszerré fejlődött. Hol az egyik félnek lett némi többlete, férfias 
kitüremkedése, hol a másik életszereplőnek, Éva ősasszonynak alakultak ki a többlettel 
rendelkező domborulatai. A teljesen szimmetriában változó hatások kétszereplősről 
többszereplősre fejlődése során, a valahol keltődött szimmetriahiány, vagy a többlethatás 
egyre többször nem annak, és nem jelen időben lett visszaadva, akinek abból hiánya támadt, 
hanem az utód néven ismert, a kétszereplős térrész között kifejlődött harmadik szereplőnek, az 
elődeinek később életteret adó utódoknak. Ezzel a már kevert genetikai állományú utódnak 
kezdetben sokkal több lehetősége, nagyobb életképessége és állandó, tartós neutralitást, nem-
nélküliséget adó energia többlete alakult ki, amellyel váltakozva gazdálkodhatott. 
Visszaadhatott annak, akitől kapta a többlethatást, vagy javíthatott annak a szimmetriáján, 
akinek abból éppen kevesebb volt. Az angyali ártatlansággal kezdődő utódélet az isteni tér 
igazságát és a szimmetria, mint hatás, állapot, minőség megtartását örökölte. Az utódok ezért 
rend szerint annak adtak a bármelyik féltől kapott, a nekik biztosított, megelőlegezett 
kölcsönhatásból, a többlethatásból, amelyiknek arra megértetten szükségük volt. A 
befolyásolási lehetőséggel és lemondási képességgel rendelkező elődök azonban sokszor és 
rossz irányba is befolyásolták az utódokat, amelyek későbbi generációi, a már időtényezővel is 
rendelkező eladósodással, egyre többször nem annak adták a kapott többlethatást, akinek arra 
a legnagyobb hiánya, szüksége volt, hanem vagy megtartották maguknak, vagy arra 
érdemtelennek, hiánnyal nem rendelkezőnek adták tovább. A többletek kiegyenlítődése ettől 
kezdve csökkent, az időtényező, és a karmikus adóság növekedett. Egyre többször 
halmozódtak fel valamely térszereplőnél olyan jelentős szimmetriahiányok, vagy többletek, 
amelyek miatt másoknak egyidejűleg éppen ellenkező negatív többleteik, azaz hiányaik, 
rosszabb szimmetriájuk és időben romló életlehetőségeik alakultak ki. A szimmetria valahol, 
valamikor rendszeresen elveszett, és bár periodikusan helyreállt, a kevésbé szimmetrikus élet 
megszerette a szimmetriához közel ingadozó, de változatosabb életet. Az élet szeretete 
azonban az ego, a saját minőség szeretetével párosult, és a már megértetten én élek, érzem, 
hogy létezem, tehát vagyok, érdek szembekerült az isteni szimmetriával, a karmikus adóság 
felhalmozás a visszaadásának a kötelezettségével. Valószínűen ettől a folyamattól 
származtathatjuk a halál kialakulását, az élet során felszedett karmikus adóság, az élet során 
kialakult többlet és hiány elszámolását, a személyi egyenlegi törlesztését teszi lehetővé. Az idő 
e szimmetriahiányok, a karmikus adóságok halmozódása, amely az élet végén nemlineáris 
események, törlesztési kötelezettségek miatt gazdasági, szervezettségi, és energiaelosztási 
képtelenség miatt az összeomláshoz vezet. 
 
Az élet minden általunk ismert szintje két szélsőséges lehetőségre, életre, a létezés tudatos 
lehetőségére, és nem aktív változást jelentő létre, halál öntudatlan időszakára és a kettő közötti 
köztes, de időben változó szimmetriára osztódik. Eredő szimmetriát tart a nappalokkal az éjjel, 
a tavasszal az ősz, a téllel a nyár, a fiatalsággal az öregség, a lendülettel a lendülethiányos, 
szimmetriát okozó tehetetlenség. Szimmetriát tart a nyomás az ellennyomással, a rövidlátás a 
hosszú látással, az alacsony vérnyomás a magas vérnyomással, a bármilyen hatás a vele 
szemben ható fizikai, kémiai, érzelmi, információs vagy és vegyi ellenhatással. Ami éppen 
nincs szimmetriában, az éppen változik, az éppen él és a nagyobb értékből, a többlet felől a 
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hiánya kiegyenlítődése felé áramlik. Az élet, tehát a létezés lendületes életáramlási lehetősége 
a különbséghez kötött, és ennek a kiegyenlítődéséhez kötött, olyan nagy azonosságban 
kialakuló többlet és hiány ideiglenes, időhöz kötött elkülönüléséhez, amely folyamatosan 
haladhat a kiegyenlítődés felé, de mielőtt végleg elérné az egyensúlyi állapotát, mint az ingát a 
lendületi, a tudati, érzelmi vagy a tömegi tehetetlensége mindig túlviszi a szimmetrián, az élet 
megnyugvási lehetőségén. Ha a tudati, vagy a tömegi tehetetlenség nem játszana jelentős 
szerepet az életváltozás megtartásában, már régen megnyugodott volna a tér, és benne a 
szimmetria, az életegyensúly sikeres állapota megállította volna a különbség felé is fejlődő 
érdekesebb, dinamikusabb életet. 
 

Az élettengerben valamikor elkezdődött hullámzás, a kettős különbség-pár nemcsak a 
kiegyenlítődése, hanem a fennmaradása felé is szimmetriában fejlődik. Valami, tán a 
Gondviselés jó élet lehetőségébe vetett hiábavaló, vagy és a szimmetria, a visszaadás hite ma is 
fenntartja és termeli, fokozza e különbséget, az élet szimmetria körüli hullámzását. A tömegi 
és a tudati tehetetlenség, a késve visszaadott, visszakapott kölcsönhatás miatt tartós 
különbséget hoz létre, a már sokaknak rossz életáramlási irány, indulatokat szül, feszültséget 
ébreszt és fenntartja azt az állandó különbséget, amely az élet működéséhez, a szent tűz 
megmaradásához szükséges. A hatások túlzásba kerülése, a jó és a rossz egymásától 
elkülönítése, az információ és a lendületszimmetria hiánya mindig továbbfeszíti az 
életváltozás húrját. A résztudással és ezzel sok dologban, hatásban jelentős tudatlansággal 
rendelkező létezés, az életáramlást élményként átélő sikeres lehetősége mindig késve értesül a 
szimmetria kialakulásáról, akkor, amikor már régen az élet javítása helyett, túlfejlett, vagy a 
lélekben sérült lényként, a korábbi sérelmekért, az átélt rosszért magának elégtételt véve a 
feszültséget már ő növeli. 
Az életben azonban nemcsak egymás ellen dolgozó hatások működnek, hanem egymással 
sikeresen kiegyenlítődő, párba kapcsolódó hatások is élénkítik az élet változatosságát, növelik 
az élettér rendezettségét, az életváltozásra alkalmas állapotát. Kiegészíti egymást, a nyomás és 
a vákuum, a feszültség növekedés és a feszültség enyhülés, a konszolidáció, a balra forgás és a 
jobbra forgás, a lokális pont felé (összeáramlás,) a férfias, lendületes centralizáció és a nőies, a 
feszültséget enyhítő szétáramlás, miként a színekben és az illatokban, az ízekben és a férfias, 
vagy nőies minőségben a vegyi, hatás vagy információs többlet-hiánnyal szimmetriába kerülő 
szerveződések. Miként a fák lombja és ágai is szimmetriába kerülnek a magasabb 
változássűrűségű talajban lévő, náluk valamilyen irányban, szakosodásban fejlettebb 
gyökérzettel, az élőrétegek, és a létezés lehetőségei is viszonylagosan magas szimmetriában 
vannak egymással. Ha e szimmetria csökken, a változási idő felgyorsul, a kiegyenlítődés 
megkezdődik. Minél nagyobb egy élettér, szerveződés belsejében a különbség, a rossz és a jó, 
az eltérés, a másság elkülönülése, annál gyorsabban ketyeg a rendszeridő, a kiegyenlítődés, a 
karma törvénye. Kicsi különbség, lassú és folyamatosan változó rendszeridőt eredményeznek, 
de ez csak akkor igaz, ha nagy energiaszintű szerveződések egymáshoz viszonyított tartós 
különbsége kicsi. Ha azonban nagyon kicsi energiaszintű szerveződésekben alakul ki, 
hozzájuk és a tömegükhöz mérhetően nagy feszültség, akkor az életáramlás e különbség 
hatására felgyorsul, és a kiegyenlítődés, az igazság, a szimmetria felé törekvés is megerősödik.  
 
Miként az ország szintű szerveződések gondolati hatásával képesek az anyagi energiaszintű 
egyedek változását befolyásolni, az elképzelt életprogrammal az élettér szereplőit annak a 
megvalósítására serkenteni, hasonlóan képesek a kisebb energiaszintű szerveződések, pl. az 
ember a közös gondolati szinten elhatározott akaratot a benne, mint élettérben, közös 
szervezettségben élő kisebb részecskéket a vágyak és elképzelések megvalósítására serkenteni. 
Azonban az akarat már nem együttműködés, a kisebbségen tett erőszak, ellenállást szül, és 
sokszor a jó terv megvalósítását is meggátolja. A vágy a jóra, a részecskéink jó életcélba 
bevonása azonban sikeres célt ad és mozgósít, amelytől a bennünk is élő Isteni szerveződés 
angyali részecskéi mindent meg fognak tenni a közös élettér, a haza sikeréért. 
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A szerző 2007 nyarán, az Itáliai nyaralás során megismerkedhetett a latinos olaszok temperamentumos 
életével, a kívülállóknak kaotikusnak, szervezetlennek látszó, közlekedésével. Ez a közlekedés azonban 
csak a sokkal lassabb tempóhoz szokott idegeneknek látszik kaotikusnak, valójában a közlekedésben is 
rutinos, gyorsan reagáló közös szervezettség magasabb fokú szabadságot ad, és több helyzeti döntési 
lehetőséget enged az egyének részére.  Bár sok koccanás alakult ki, de súlyos balesetek csak ritkán 
adódnak, a közlekedők értik és érzik egymást. Inkább az idegenek nem tudják követni e nekik gyors 
ritmust. Az olasz lélekközösség sokkal fejlettebb, gyorsabban reagál, hamar cselekszik, sikeresebben 
alkalmazkodik a napfényes Itália gyorsabban fejlődő ritmusához. Valószínűen a riviérán sokkal több és 
fejlettebb, gyorsabban reagáló részecskékkel telített az élettér, amelyek gyorsan kapcsoló szervezett 
közösségekbe épülnek. Meglepő, hogy az Olaszok, az északabbra élőkhöz viszonyítva milyen keveset, és 
látszólag lassan dolgoznak, mégis magas fokon pezseg az élet, van energia, gazdagság, és a kaotikus 
látszat ellenére jól szervezett a lélek közösség. 
 
 
A magas biodiverzitás célja: 
Az élet sokféleségbe szerveződésének csak egy közös célja lehet, ez pedig az élet védelme, az 
életidő megnyújtása, az idő rohanásának a megfékezése a megmaradás biztosítéka. Sok 
esetben az életnek azon kedvezőtlen változatok is el és megtűrésre kerülnek, amelyek sokféle 
egyéb szempontból az életnek és ezt támogató környezetnek is közvetlenül előnytelenek. 
Mivel azonban a változatosság, és a makroevolúciós időszakok szelektáló hatása 
kiszámíthatatlan környezetváltozásokat is eredményezhet, ezért nem tudni, hogy a néha 
drasztikusan megváltozó környezetben, az életszerű folyamatban változó szervezettség mely 
változata tud majd megmaradni, és mely fokig kell az életnek visszafejlődni, hogy az evolúció 
ismét folytatódhasson. A tér sikeresebb, magasabb biodiverzitású, sokféleséggel telítettebb 
kitöltése lelassítja az idő rohanását. A sikeresen kitöltött, magas biodiverzitású, sok réteggel, 
nagy életfelülettel rendelkező térben egymásnak adódik át az energia, a hatás, és ez, miként a 
sokrétegű keresztszövésű Kevlár a golyó áthatolását, ez fékezi az idő, a lendület rohanását, 
amely néha a nagy közösségek felbomlásakor, a csillagok halálakor szétáramlásként, 
életáradásként kialakul. A szupernova robbanás nagyon felgyorsítja a környezetben az időt, és 
a szervezett rendszerekből kiszabaduló, nagy lendülettel és sokszor jelentős tömeggel is 
rendelkező részecskék, és az őket időben később, lassabban felgyorsulva követő, nehezebben 
elinduló még nagyobb tömegű társaik ilyenkor hatalmas lendülethullámokban kirajzanak a 
környezetbe. Ez túlnyomással, majd túl nagy szétáradással tölti fel a globális életteret, 
amelyben az események ilyenkor gyorsabban változnak, és rohanni kezd az idő. Az idő 
rohanását, és a lendület túl gyors kiterjedését csak a szabályosan vagy éppen, a 
felszabadultakkal szemben áramló, ellenáramlással, ellenhatással fékező, közel azonos téridős 
fejlettségű részecskék tudják lefékezni. Ha a környezet, az élettér, változatos, élettel van 
kitöltve, akkor ez a sokféleség, sokféle frekvencián egyidejűleg képes fékezni az életáradás 
kiterjedését, a rendszeridők nemlineáris tempóra felgyorsulását. Ha a tér nem eléggé kitöltött, 
vagy a biodiverzitásában szegényes, akkor csillagrobbanások, az életáradások energiahullámai 
csak néhány frekvencián fékeződnek, és a környezetben az addig lineáris tempójú élet 
felgyorsul, nemlineárisra, megérthetetlenre, a tudattal követhetetlenre, ezzel ki és szétáramlás 
közben kaotikusra fejlődik. A valamely irányú lendület azonban mindig kimozdít a 
megszokott fejlődésből, és másokat is áramlásra, helyzetváltoztatásra kényszerít, amely miatt 
olyan kitérőket és kerülőket kell tenniük, amely miatt túl közel kerülhetnek más dologban, 
eltérő hatásokban veszélyesebb életkanyarokhoz, szerveződésekhez. 
Ha egy erdőben csak magas fák vannak, de a túl nagy árnyékuk miatt kipusztulnak a cserjék, a magasabb füvek, 
amelyek az alsó szél lendületét fékezik, akkor az erdő nem képes a viharokat kellően megfékezni, nem tudja 
betölteni a szimmetria állító szerepét, az idő és a lendület fékezését. Ha azonban az élettér kellő sokféleséggel 
kitöltött, akkor, mint a megfelelő vegyes erdőben, minden szinten fékeződik az intersztelláris szél lendülete. Az 
utak mentén telepített erdősáv, a mezsgye azért fékezi eredményesen a szél és a hordaléka lendületét, állít 
szimmetriát, mert nagy belső sokféleséggel rendelkezik. A jó erdősávban, kellően vegyes állományban vannak 
alacsony és magasabb fák, bokrok és cserjék, alacsony és magasabb, erősebb füvek. A mezsgyék és az erdősávok 
biodiverzitása, sokfélesége, szimmetria helyreállító képessége magas. 
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Inkább arra kell figyelni, hogy nehogy a túl nagy fékezéstől energiapangás, az igényekhez 
képest túl kicsi áramlás (és ezzel unalmas és túl lassú életváltozás, túl kevés impulzus és hő 
kirakódás) alakuljon ki. A változtató-képességű élet energia áramlását, az élet ritmusát, az idő 
pergését a tér kitöltöttségével, az átáramló energia fékezésével, az áramlás, az áramlók nagy 
azonosságú ellenhatásával, a folyamat felerősödésének az akadályozásával szabályozni lehet. 
Ha túl gyors az idő, az egymás után kialakuló változás, mert a környezetből, az eltérő 
rendezettségből történő felszabadulásban magas a beáramlás, akkor az anyagcserét és a 
teherelosztást kell javítani, hogy mindenkire, a fejlettségének, a feldolgozó képességének 
megfelelő egyenletes terhelés, egyenletes jó és rossz alakuljon ki. Az ezzel ellentétes irányban 
fejlődő szervezeteket elsöprik, vagy ledöntik az élet viharai. 
 
A szerveződések belső térrészeiben, és az egyenlítőkhöz közelebbi, magasabb szimmetriában 
változó térségekben fejlettebb az élet, nagyobb a feldolgozó képesség, az energia és a hatás 
átbocsátó, továbbító képesség. A legbelső élőrétegekben azonban már olyan kicsi az áteresztő 
keresztmetszet, a lamináris életfelület, hogy olyan őrült tempóban kell a beáramló, és itt 
elértéktelenedő, már káros, túl sok energiát továbbítani, hogy az a legfejlettebb életet is 
tartósan megterheli. Az itt változó élet már nem becsüli sokra, amelyből már túl sok van neki az 
energiát, más, a rétegében hiányzó dolgokra, számára érdekesebb hatásokra vágyik. Ez a 
hiány, a vágy a másra, az eltérésre hozza létre a továbbfejlődést, tartja fenn az élet körforgását. 
Az egyre gyorsabban, már kaotikusan változó, magas feszültségben és változási kényszerben 
élő szerveződések egy idő után a feszültség csökkenésére, egyre nagyobb nyugalomra és 
szimmetriára vágynak. Ezért fejlődnek, áramlanak a poklok kaotikus gyors változását megunó 
ördögei az angyali életterek nagy szimmetriája és nyugalmasabb élettere felé. Amikor a poklokban 
és a jellemet tisztító tüzekben, az élet frontjain harcolóknak elege lesz a feszültségből, az 
állandó életveszélyből, az élet ellenes cselekményekből, békére, nyugalomra, és 
együttműködésre vágynak. Ilyen előzmények után a pokol vad angyalai valódi angyalokká 
szelídülnek, a szabadba és a békére, együttműködésre és a könnyed angyalok nyugalmára, 
gyengédségére vágynak. 
 
 
A terünkben és az időnkben mára kifejlődött, de eredetileg nagyon egyszerűen kezdődött élet 
bonyolultságára azonban az jellemző, hogy több, egymásnak ellentmondó más módja is van a 
létezés lehetőségének. Amikor az univerzális életalapító már nem tudta egyedül követni a 
végtelenül bonyolulttá vált változást, bepörgött, túltöltötté vált, és megosztódott, amely után, 
az univerzalitás helyett egyre kisebb egységekre bontódva szakosodni kezdett. Azonban a 
végtelen tudás sem volt képes megbirkózni azzal a sokféleséggel, amelyet a magas 
biodiverzitású élet kitermelt. A rendezettség, a szervezettség egyközpontúságát a rend 
feladatokra, posztokra, tevékenységi körökre (kalapokra) lebontása magasabb szervezettségi 
szintre hozta. A legbonyolultabb lélek sem tudja követni a sokfelé egyre jobban az egymással 
ellentétes részletek felé is szakosodó változást, amely egyszerre a nagyobb bonyolultság és a 
nagyobb méret felé is tudott fejlődni. Az azonos, egyközpontú szervezet nem tud egyszerre 
kicsi és nagy felbontással is figyelni, és ha a folyamatokat a tudattal is követni akarja, meg kell 
osztania, és a kisebb egységeiben erre, vagy arra is, többfélére kellett szakosodnia. Az 
egyidejűleg jelentkező feladatokat, a szervezettséget a közös tudatnak is meg kellett osztania, 
de ha a részletekre felbontott kellően pontos részinformációkat nincs ami egységes 
rendszerbe összegzi, megértésbe kapcsolja, akkor bár a kisebb részek sikeresen 
fejlődnek, az egész együttfejlődése lemarad, ha pedig az egészre koncentrál a közös tudat, 
akkor a részekre fordított figyelem hiánya bosszulja meg magát. A szakosodás kezdetekor az 
isteni tudat, az élet először a részletekre jobban figyelő, de energia igényes, a dolgokat belülről 
látó, kifelé figyelő leányágra, és a dolgokat kifelé látó, a környezeti energiát begyűjtő, de 
befelé koncentráló, az összefüggéseket felismerő férfias ágra osztódott, szakosodott.  Ezzel 
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elkezdődött a térben kialakult élettudat sokféleség felé fejlődése, a feladatok és a megfigyelés, 
az élet szakosodása. Némely szerveződés a színek létrehozására, mások az illatok létrehozása 
felé szakosodtak, megint mások, már nagyobb tömegűek az ízekre, a még nagyobbak a hang 
keltésére, a fényimpulzusok, vagy és a hő és az erőhatások átadására szakosodtak. A 
szimmetriába kerültek, a lendülethiányban szenvedők, a fizikai (nagyobb lendületenergiát 
igénylő) áramlási energiaszinten már határozatlanabbak a résztudás felé fejlődtek, a bennük 
nagyobb, fizikai energiaszinten kialakuló egyenlőség a kisebb információs és tudati szinteken 
még finom felbontású kellő különbségben tudott maradni. A tudáshiánnyal és a nagyobb hittel 
rendelkezők, a magasabb biodiverzitással, sok tudással és belső részecskékkel, általuk a 
szervezettel megismertetett hatásokkal még nem magas számban rendelkezők az erő és a 
lendület felé szakosodtak. A hatások és a hatáshordozók azon része, amely még nem ismerte 
az életáramlás valamely lehetőségének az értelmetlenségét, és kellő hittel, vagy elvakultan, 
elszántan hitt valamely neki, vagy a környezetének jóban, akkor e hitet, és az élet lendületét 
még nem gátolta meg a lendületet semlegesítő, határozatlanságra kárhoztató ellentudás, 
ellenhatás. Pedig az élet körforgása rendszeresen eljut abba a két végállapotba, amikor vagy a 
múlt felé nagyon eltávolodik az átlagos élőrétegétől, és a környezetben, a lendületes 
kiáramlása után szimmetriába kerül, vagy nagyon közel kerül a hozzá képest a jövőbeni 
állapotban fejlődő, nála fejlettebb szerveződések változását biztosító centrális térrészhez, és a 
benne élő fejlettebb tudatú szervezetekkel kerül szimmetriába, hatásegyenlőségbe, ellentétbe. 
 
 
Ismerjük meg a magas belső biodiverzitás hátrányait is. 
A végtelen magas biodiverzitás nemcsak lelassítja az energia áramlását, hanem annak a 
szerveződésnek, amelyben ez a sokféleség kialakult, hatalmas életfelületen ad át gerjesztést, 
információ és hatásközlést, kölcsönhatást. A magas belső sokféleség, és a sokféle hatásra 
kialakuló nagyérzékenységű belső fogékonyság, a szuperszenzitív állapot kialakulása miatt, az 
ilyen szerveződés a környezetben keletkezett minden, sokszor az életét egyébként nem zavaró, 
ezért a tudatát feleslegesen bekapcsoló, lefoglaló változást megérzett. A magas érzékenységgel 
rendelkező szerveződés tudata, vagy az érzése állandóan reagál, és ezzel a nagy energiaszintű 
hatásokat, a nagyon gyors energiaáramlásokat, kisebb energiaszinten, de sokkal nagyobb 
életfelületen átadott, átvett folyamatos kölcsönhatást fogadva-keltve az állandóan gerjesztett 
állapotba kerül, a szervezete és a környezet kölcsönható tevékenységét, az idő pergését egyre 
kevésbé tudja megállítani. A végtelen érzékenység, és a nagy tudás felé fejlődő szervezettség 
Swift, Vörösmarty stb. a nagy lélekkel bírók sorsára jut, mert a magas fogékonysága miatt 
semmiből sem tud kimaradni, minden rossz megérinti a lelkét és ezért a rossz ellen folyton, 
még értelmetlenül is küzdő lovaggá válik. A magas biodiverzitás, a sokféle hatásra állandó 
fogékonyság a hiperérzékenység kifejlődését eredményezi, amelykor a szervezetet a 
környezetben keletkező minden változás, bár alacsony energiaszinten, de folyamatosan gerjeszti. 
Ha nem állítja meg az ilyen irányú fejlődést a megértésre jutó tudat, az élet egyre nagyobb 
életfelületre, rétegekre osztódik, szétterül, szétfolyik, és agylágyulás, vagy komoly, az 
agysejtek és a neuron szövetek elfolyósodását, egyenlőségét eredményező következmény 
alakul ki. Az információs fertőzés, a tudásban is magas biodiverzitás nemcsak határozatlanná 
teszi és megosztja a szervezetbeli erőket, hanem a túl sokféleséggel egyidejűleg foglalkozás 
miatt egyre kevésbé tud a részletekre koncentrálni. Ez az állapot az Univerzitás, az isteni 
egyközpontúság felé fejlődés, a megértés, és az Isteni tér részévé válás, a szerveződés 
részecskéi szétáramlásának a következménye. Ilyenkor a szerveződés közös tudata egyre 
többféle, sok esetben a szervezet számára teljesen szükségtelen dolgokkal is foglalkozik. Az 
állandó leterheltség és a belül túl sokfélévé válás kialakulása, az elporlódás miatt a közös 
szervezettség már felbomlóban, a belső energia szétoszlóban van, a szerveződés elöregszik, és 
nemsokára az Isteni tér egyediség nélküli megnyugvó részévé válik. 
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A tökéletesség felé fejlődő élettudat egy idő után megértette, hogy a végtelen tudás, a végtelen 
fejlettség lehetősége csak az Isten kiváltsága, a halandó élet nem képes e tudást elérni, a 
végtelen minden rejtelmét megismerni, megérteni. A magas biodiverzitás felé fejlődésnek is a 
felszínre került a rendszerhibája, és az élet felismerte, hogy nem szabad minden hatást 
felvenni, nem szabad minden kölcsönhatásra reagálni. A dolgok egy részének a semmibe 
vevése, a halandói emberi hívságok elutasítása, a koncentrálás lehetősége csökkentheti az 
élethez kapcsolódó felületet, és növelheti a koncentrációt, az elmélyedés mélységét. Az Isten 
szolgái, az apácák és a női rendek, valamint a cölibátust tartó férfi rendek nemcsak elutasítják 
a világi hívságok nagy, nekik a közös feladat elvégzéséhez szükségtelen kölcsönhatást keltő 
részét, hanem ezzel szabaddá és kellően nyitottá teszik a tudatukat, és a részleges szimmetria 
megtartása közben cselekvőképesebb állapotba kerülnek. Ezért lehetnek ők az isten szolgái. 
Az élet a differenciálódása során azonban nemcsak nagyon magas bonyolultságú, egyre 
nagyobb belső sűrűségű, és ezzel az élettéren átmenő minden dolgot észlelő, és erre gyorsan 
reagáló komplex fejlettség felé tud elmenni. A differenciálódás során sokkal egyszerűbb, 
homogénebb, kisebb biodiverzitású, a belső érzékenységben és eltérő részecskékben sokkal 
szegényebb, sokféleséggel sokkal kevésbé kitöltött, nagyobb azonosságú egyszerűbb lelkek is 
keletkeztek. Az alacsonyabb belső biodiverzitás lehetővé tette az elutasított kölcsönhatások 
jelentős részének az elkerülését, a szervezettségnek megfelelő kisebb belső biodiverzitás által 
észlelt, sokkal kevesebb dologra a sikeresebb, koncentrált hatásválasz kialakítását, és a lokális 
dolgokra a hatékonyabb ellenhatás reakcióját. Azok a szerveződések, amelyek a környezetben 
zajló dolgok nagyobb részét nem észlelték, nem érzékelték, (vagy az ilyennel kölcsönható 
kapcsolatot elutasították) azok a megismert probléma körbejárása, eltérő aspektusú szemlélés 
lehetőségével élve az általuk érzékelt (sokkal kevesebb) dolgokban sokkal nagyobb tudati 
felbontást, jobb hatékonyságot tudtak elérni. Az ilyen tudatokat nem osztotta meg a 
sokféleség, az információs háttérzaj, a fehér elefánt gondolata. A közös tudatok egy idő után 
felismerték, hogy az életnek nem minden esetben jó a végtelen tudás, a magas belső 
biodiverzitás, a túl érzékenységgel, a komplexitással is csínján kell bánni. Boldogok a lelki 
szegények – mondás valószínűen abból fejlődött ki, hogy akik nem észlelik a környezet 
zavarait, ellentmondásait, azok statisztikai eséllyel valóban sokkal boldogabbak. Ha csak 
hiszel az Istenben, a Gondviselésben, és rábízod a sorsod vezetését, akkor az életet a legtöbb 
esetben feleslegesen megzavaró, az életet túl nagy szimmetriába és ezzel reakcióképtelen 
fizikai állapotba hozó gondolatok nem zavarják meg a tudatot, és a cselekvőképesség is sokkal 
magasabb fokon maradhat. Amikor az életzavarok alacsony szintűek, nincs szükség a komplex 
részecskékre, csak szorgos dolgozó hangyákra, akik csak egy feladatot ismernek, és híve a 
létezésük, a dolguk fontosságában, azt megfelelően elvégzik. A poszt, a dolgok, a feladatok jó 
kiosztása, sikeresebb szervezés esetén, egymással jól kommunikáló sokkal hatékonyabban 
működő életet eredményezhet. Ha azonban nagyon sok lesz egy élettérben a határozatlanná 
váló, magas szimmetriába kerülő, lecsökkent cselekvőképességű gondolkodó, akkor a 
szimmetria értelmében csökken a gyorsan reagálók, a fizikai ellenhatásra alkalmasak száma. 
Ha a szervezet nem rendelkezik végtelen fogékonysággal, csak azokon a relatív szegényes 
frekvenciákon érez, reagál és változik, amelyet a Gondviselő a kezdet kialakulásakor 
meghatároz a számára, akkor a kozmikus környezeti zaj nagyobb részét annak az észlelése, és 
ellenhatás kialakítása, reagálás nélkül áteresztheti magán. Csak az ilyen élet képes magas 
fizikai hatékonyságra, amely az élet sikeresen koncentrált lendületét az általa ismert kevés 
irány valamely aktív cselekvő lehetősége felé terelheti. Ha nem zavarja meg a végtelen tudás 
miatt kialakuló belső bizonytalanság a tudatot, és nem gátolja meg a részleges 
szimmetriahiányt igénylő cselekvéseket, mert nem ismeri a hatások jó részének az egyidejűleg 
keletkező, másoknak rossz következményét, az élet képes felgyorsulni, és a közös szervezet, a  
részleges szimmetria hiánya miatt lendületbe tud jönni. Ha a létezés szimmetriasíkjain, az élet 
felületein túl nagyon lefékeződik az élet és az energia áramlása, és hatalmas életfelületen 
határozatlanság, patthelyzet, és ezzel energiapangás alakul ki, akkor, a tudatosabb 
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szerveződések aktív közreműködésével a Gondviselő csökkenti az átlagos tudati szintet, a 
bonyolultságot, és egyszerűbb szerveződéseket létrehozva, az életet a tudatban visszafejlesztve 
megnöveli a lendületben vagy és a perdületben hatékonyságot, a cselekvőképességet. Ez 
nagyobb életáramlást, könnyebben irányítható reakciót hoz létre, amely viszont könnyen 
életáradásba, forradalmakba, háborúkba torkolhat, és a megduzzadó életfolyók máris vad 
energiahullámokkal, áradásokkal reagálnak a megváltozó helyzetre. Amikor ennek a veszélye 
megnő, és az életáradás már feszíti a szervezettség gátjait, a Mindenható ismét előveszi, és 
újra kifejleszti a magas biodiverzitású komplex részecskéket. 
 
A komplex részecskék kifejlődésével a Gondviselő a változtatás, és a változás szükségességét 
akarja kifejezni, és a várható életáradást akarja megfékezni. Ez a szerveződések 
szaporodásának, a megosztódásának a közeledtét, az életforgás rotációjának a szükségességét 
jelzi. Mielőtt ismét végzetes nagy életáradások alakulnának ki, és az egymásnak menő 
sokaságot a redukcióval, önpusztítással fékezné meg az élet, a hatékonyságában romló 
szervezettség erősen differenciálódik és az eltérő gondolkodás, az eltérő érzés szerint két fő 
csoportra bontódva megosztódik. A csoportosulás a balra és a jobbra forgással, a férfi és a női 
szervezettséggel analóg, amely a továbbfejlődés kérdéséről, a hogyan tovább élet fejlődéséről, 
az új életcélválasztás szükségességéről szól. A férfias, energiában már nagyon dús, sikeres 
tőkekoncentrációt uraló szerveződések mindenáron a szokásos módszer erősítését szeretnék 
elérni, a tőkét tovább koncentrálni, egyre nagyobb szervezeteket létrehozni. A centralisták, a 
konzervatívak egyre nagyobb tömegbe, szervezettségbe akarják építeni az életenergiát, az élet 
tőkéjét, míg a nőies ág felé fejlődők éppen a haladás gyorsaságát, a feszültséget, a már 
ilyenkor túl nagy különbséget akarják csökkenteni. A már túl sok energia, a kialakult túlerős 
monopóliumok, a túl nagy tőkekoncentráció, a kialakult hegemóniák káros hatását felismerő, 
és a más utat is ismerő fiatalabbak, a nőiesebb ág és a leszármazottaik szétáramlani, a meglévő 
energiát egyenletesebben szétosztani, a feszültséget csökkenteni igyekeznek. Ez a 
szimmetriafelületre, a potenciálgátra, a határozatlanság állapotához közelebb kerülő 
életbuborékokat, szerveződéseket választás elé állítja. A kérdés, hogy a megkezdett irányba 
áramolva esetleg az egyre magasabb hőmérsékletet, nagy változássűrűséget eredményező 
nagyanyai (környező) csillag, a belső fejlettebb, az elöregedett szerveződéshez viszonyítva, 
vállalva az elsivatagosodást, és a melegfúzió felé fejlődést, hogy a jövőbb állapotában lévő élőréteg felé 
fejlődjenek, áramolnak e tovább, vagy a szabadabb tér, az Isten, vagy más nagyobb 
azonosságú szerveződés, a múlt felé visszafordulva nem feszítsék a tűrőképességénél tovább a 
fejlődés felé túlgyorsult életet. 
 
Az egyszerűség cselekvőképesen tart, és bár a rossz és a jó döntések statisztikai esélye 
megoszlik, de a világi hatások nagy részének az elutasítása, a felesleges részletek figyelmen 
kívül hagyása csökkenti a tudat terhelését, ezzel növeli az érzésvilág azon kiteljesedését, 
amelyet boldogságként ismerünk. A boldogság ára tehát az egyszerűség, a tudatot 
feleslegesen terhelő dolgok figyelmen kívül hagyása, és az élet által adott posztra, feladat 
csoportra, tennivalókra koncentrálás. Ezt az a közös HIT teheti lehetővé, amely kellően 
elfogadja a közösség együttműködési szerződését mindenki betartja, és valahol egy nagy 
Testvér, a Gondviselő mindig mindenkiről gondoskodik a szimmetriáról, a rend és mások 
ellen vétők megbüntetéséről, a hátrányt szenvedők kártalanításáról. Ez a HIT mindaddig 
helyénvaló, amíg mindenki betartja az egymással és az Istennel kötött együttműködési 
szerződés szabályait. A HIT csak akkor nem elég, ha kevesek vétenek e szerződés ellen, és a 
többséget kijátszva kisajátítják maguknak a jót és a jogot, az élet előnyös oldalait. A 
Gondviselő azonban valóban működik, nem az emberi réteg képezi a legfelső életszintet, és a 
szimmetria, igaz hogy időben változó angyalok segítségével, de rendszeresen helyreáll. 
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A hatékony társadalomban, a piramis csúcsán csak kevesek foglalkoznak szervezéssel, a 
mindennel törődéssel, a dolgok összefüggésbe állításával, de az egyszerűbb többség viszont, - 
ha jól szervezik – képes lendületes cselekvéssel a rendezettséget a kívánt irányba növelni. Az 
élet tehát magas biodiverzitású, de megosztott. Sokaknak a lendületes cselekvés 
egyszerűbbnek látszó lehetősége, másoknak a részletek mélyebb felbontású kutatása, 
kevesebbeknek a bonyolultabb lelkeknek az összefüggések felismerési lehetősége, a 
bölcsesség komplexitása adatott. A Gondviselő, a közös tudat, amely az életet szervezi a 
térben kialakuló nagyobb energiahullámzásokkor, megfelelően megosztja, ellensúlyozza a 
cselekvőképes szerveződéseket, ha kell gondolkodókra, ha pedig a cselekvés, vagy a 
szaporodás, az energia leadás szükséges, akkor cselekvő és szaporodásra képesebb, 
lendületesebb, vagy a saját spinben perdületesebb, a térben kitöltöttebb részecskékre, 
szerveződésekre fejleszti vissza. 
A szervezett élet, a nem mindig a mindent egymagam, a mindenhez értek megoldást választja. 
Ha az élet a megszokott formájában hatékonyatlanná válik, a feladatok és a képességek is 
megosztódnak. A mindenki, saját maga mindent megoldás sok esetben mások ellen ható rossz 
hatásfokú, kaotizmust kiváltó hatását felváltotta a nemlineáris időkben sikeres szervezett 
munkamegosztás, és a feladatok kisebb részletekre, résztvevőkre bontása, osztása. Az élet 
ilyenkor a nagy azonosságú állapotából életpiramisban sikeresebben elosztó ionos szervezetbe 
fejlődik. A spontán élet a munkamegosztással és a szervezettséggel képesé vált, még a 
komplex egyedek által sem eléggé felbontható, nem elég részletesen megoldható túl nagy 
dolgokat, sokkal kisebb részletekre bontani, és e részletekre kinevelt, csak ehhez értőkre 
osztva azokat hatékonyabban megoldani.  Amikor az élet eléri a részekre szakosodás felé 
fejlődés gátját, a kialakuló cselekvőképtelenség állapotában a felbontás növelésével, a 
feladatok sokkal kisebb részletekre bontásával, és ezeket összekapcsolni képes komplex 
szerveződések közös együttműködésbe kapcsolásával, a kiegyezéssel sikeresen lehet növelni a 
rendezettséget és a hatékonyságot. A dolgok összefüggését sikeresen átlátók, és a részleteket 
jobban ismerő specialisták által együtt irányított közös szervezettség, az élet energiával és 
tudással rendelkező szerveződéseinek a párkapcsolata esetén a cselekvőképesség hiánya 
mások ilyen jó képességeivel kijavítható, és az élet a részletekben is hatékonyabbá tehető. A 
szervezeteket sikeres szimmetriában tartó komplex részecskék, szerveződések ilyenkor, a 
specialisták által a nagy dolgokat kellő mélységben feltáró, részletekre bontott dolgok 
összefüggésrendszerét, és az egyéni munkavégzők arányos szervezését kell, hogy felvállalják. 
A sikeresen kis részletekre bontott nagy dolgok szinte tálcán kínálják a teendőket, azokat csak 
ki kell osztani olyan, e részleteket feltárók elismerten hasznos munkája nyomán betanítható 
egyszerűbb résztvevőkre, akik a kisebb belső biodiverzitás miatt nem kerülnek 
cselekvőképtelen, a feladatokat végrehajtani nem képes állapotba.  
 
 
A jóból is megárt a sok: 
 
Az Aspektus első könyveiben leírásra került a megváltozott élelmiszertermelő szokás, ami a 
háztáji, a lakókkal magas azonosságú szinte családtag állatok ember és szervezetbarát 
lehetőségéről szólt. Kétségtelen, hogy a család szükségletét és alapvető élelmiszer ellátását 
biztosító saját termelésű állatok, nemcsak a gazdáktól és a családtagjaiktól kaphattak olyan 
részecskéket, amelyek miatt nagyobb azonosságú vegyes állományok is keletkeztek, hanem a 
közvetlen megtermelt takarmány azonossága is az életterület sajátságait, speciális azonosságát 
tartalmazta. Nem véletlen a Lazacok és az angolnák több ezer km-es útja a születési helyig, az 
ivóhelyig, amely az idősek halálát, az életképes részecskéiknek a fiatalokba áttelepülését, és 
ezzel a sikeresebb folytonosságot biztosíthatja. Az idős halak elhalása, a részecskéiknek a 
környezetbe épülése növeli az életér, a bázisterület azonosságát, befogadó képességét, az 
utódok felnevelésének az esélyeit. Amikor a fák szétszórják a virágporaikat, vagy ősszel 
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lehullatják a leveleiket, az élet biológiai azonossága a fák alatt és környezetében nő. A saját 
nevelésű kukorica, takarmány, saját gondozású állatokkal megetetése, az állatok lelkiismeretes 
gondozása során a szervezetben élő, de még pályát, társat nem talált fiatal lélek egy része 
áttelepül, átépül, és ezzel növeli az egymásra az élet során nagyon sokszor kölcsönható, 
egymás közelében, szinte együtt élő, azonos környezetben együtt változó szervezetek 
azonosságát. Ez nemcsak érzelmi húrokat épít, hanem valódi kapcsolatok alakulnak ki 
mikroszinten, amely miatt a táplálék, az elfogyasztáskor már nem szervezetidegen anyagként, 
hanem életterületet váltó részben kellő azonosságú rokonként viselkedik. Sokkal könnyebb a 
beépülés, a táplálék befogadása és a testidegen szerveződések elválasztása. Ráadásul a háztáji 
állat nem idegen genetikai, lélektelen takarmányt fogyaszt a levágásáig, hanem a közvetlen 
környezetből származó, nagyon nagy azonosságút. A környéken megtermelt takarmányba fele 
részben a közvetlen környezet ionos részecskéi épülnek be, amely szintén növeli az 
azonosságot, és ezzel csökkenti a belső sokféleséget, a túl nagy biodiverzitást. Már tudjuk, 
hogy a jóból is megárt a sok, és a túl sok pedig méreg a szervezetre, amelynek állandóan 
szüksége van a mérsékelt, de nem a mértéktelen másságra, és nem a mindennel való 
kölcsönhatási fogékonyságra. Ha a világ minden részéből származó, a fogyasztói élettértől 
teljesen idegen takarmányon, eltérő ionos környezetben és szokásokon felnőtt, a 
tömegtermelésben, az emberi minőségben lélektelenné vált táplálék képezi az étrendünk és a 
fehérjebázisunk alapját, akkor tőlünk genetikailag nagyon távoli idegen részecskék is 
tömegesen beépülnek a szervezetünkbe, amely egyirányú folyamat. Ez esetben a saját 
részecskéink, a saját szükségletre termelőink kevésbé tudnak érvényesülni, és e fogyasztással 
mindig más szokásokkal, eltérő vegyi minőséggel rendelkező idegen részecskék érkeznek a 
szervezetünkbe. Az ilyen tápláléktól, az ilyen hatásoktól, a környezet gyorsított változásától 
mi is gyorsabban változunk, hamarabb jár le a rendszeridőnk, magasabbá válik a belső 
változás sűrűségünk, a környezet hatásaira reagálásunk. A folyamat a tartóssága esetén a saját 
azonosságunkat csökkenti, bennünket a táplálék származási terével, nekünk idegen 
környezettel tesz egyre nagyobb azonosságúvá. Az idege hatásokra fogékonyabbá, nagyobb 
biodiverzitásúvá fejleszt, azaz növeli az idegen hatásokra az érzékenységünket, a 
fogékonyságunkat, és ezzel emeli a belső változás sűrűségünket, gyorsítja a rendszeridőnket.  
 
A globalizáció, a világkereskedelem kiterjedése idegen anyagok, és idegen élettermékek 
nagy tömegével árasztja el a környezetünket, amelyben a tápláléknál leírt biodiverzitás, 
minőségváltozás, hasonló negatív folyamatokat kelthet, és ez is gyorsítja a rendszeridőnk. 
A sokféle, egymástól is eltérő, egymásnak is idegen részecske elfogyasztása, lebontása azonos 
belső minőség kifejlesztését igényli, és minél eltérőbb a táplálék, vagy és a közvetlen 
környezetünkbe beépülő anyagok származása, eredeti élőhelye, annál többfélébb idegen, de az 
életnek általában szükségtelen hatásra reagálunk. A kaotizmust növeli, hogy az életnek 
optimális azonossági, mássági arány, a másság és a sokféleség felé eltolódásával egyre több 
felesleges dologra reagálunk. E szenzitív reakciókat fokozza az információs szinten bennünket 
érő hírözön, és a számítógépes, rádiótelefonos információ töménnyé vált világunkban olyan új 
hatások keletkezése, amelyeket a rádiótelefonok, a mikrohullámú eszközök és a hírközlés 
sugárzásai keltenek. A természetes háttérzaj az új eszközök által létrehozott speciális (nem 
természetes) mikroszervezetek, hatások létrehozásával olyan szinteken növeli a 
fogékonyságunkat, a leterhelésünket, amely az élet által eddig nem használt frekvenciákon is 
kölcsönhatásokat, és impulzusokat produkál. Ez a sok testidegen és szervezetidegen hatás 
szennyezi az életterünk, növeli a környezeti hatásokra az érzékenységünket, egyre 
szenzitívebbé tesz, amely szükségtelen tartományokra terjeszti ki az élet fogékonyságát. 
Ez az, ami nagyon gyorsítja a rendszeridőnket, amely a velünk kölcsönhatóképes impulzusok 
időegységre jutó számának a növelésével folyamatosa rövidíti az életünket.  
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A Föld tömege folyamatosan nő. Az egyre nagyobb részecsketömeg súlyát, az egyre nagyobb 
változássűrűséget nem bírják a nem végtelen terhelhetőségű rétegek, földlemezek elviselni, 
időnként e terhek már meghaladják a bioszférát a hátán hordó idősebb rétegek teherbírását. 
Ilyenkor Földrengés, rétegátrendeződés és az élőrétegek részecskékben besűrűsödése fejlődik 
ki. Az időnk gyorsul, a terünk szűkül. Az általunk ismert és egyre bonyolultabbá váló élet 
nemsokára a föld alá, a fejlettebb rétegekbe költözik, pontosabban megpróbál életben maradni, 
szaporodni a saját, de egyre gyorsabban változó környezetében, az időben egyre gyorsulva 
változó élőrétegében. Miközben a bolygónk tömege nő, az átlagos élőrétegek határai is kifelé 
tolódnak. Az életterünk változás sűrűsége, anyagsűrűsége folyamatosan növekszik. Egyre több 
részecske ülepedik le a bolygónkra, talál benne magának ionos életre is alkalmas életteret, és az 
élőrétegünk, a Bioszféra vizes időszaka a vége felé közeledik. Az élet a melegfúziós csillag 
állapot felé fejlődik, és nemsokára a Vénuszban megismert hőség, a már túl magas változás 
sűrűség elől a kovalens, még vegyes életminőség a föld alá kényszerül. A klímatizált 
világban a hideg és a víz egyre nagyobb kinccsé válik, az arany és a hőenergia 
leértékelődik, az értéke csökken. Moetrius már tervezi a felszíni rétege alá építhető, sokkal 
melegebb környezetben is lakhatóbb, egységes klímatizált rendszerbe szervezett lakóházakat, 
településeket, amelyeket a nálunk sokkal fejlettebb, hozzánk képest a jövőben élő, a testük 
felépítéséhez sokkal kevesebb vizet felhasználó hangyák társadalmi berendezkedése, és 
életmodelljei alapján képzel el. Miközben az átlagos élőrétegben az átlagos sűrűségű anyag, 
életminőség, a víz a test tömegében még majdnem 90%-os arányt képez, az ionos állapot felé 
fejlődő mélyebb rétegekben ennek az aránya egyre csökken. Minél mélyebbre kerülünk a 
felettünk összecsapó változás nemcsak impulzusban, hanem időben is sűrűsödő élőrétegeiben, 
annál kevesebb víz részecskét tudunk a testünk felépítéséhez felhasználni. A föld alatt is 
életképes hangyák, és más, sokkal magasabb szárazanyag testtömeg arányú már melegfúziós 
szerveződések rendelkezésre álló energiatartalma nő, egyre hatékonyabb formáját találják fel 
az energia tárolásának, és szükség esetén gyors lehívásának. Némely hangya a testtömegének 
a százszorosát is képes elszállítani, elképzelhetetlenül magas energiasűrűségű táplálékot 
tudnak készíteni. Magas a fertőzésekkel szembeni ellenállásuk, rendkívül sokféle 
antibiotikumot, pl. Penicillint is készítenek, készíttetnek az általuk is gondozott 
gombatelepeiken. A szerves, kovalens alapú vegyes élet alsó határa felé közeledve átalakulnak 
az arányok, és bár a szervezeti méret csökken, a változás sűrűség, és a társadalmi fejlettség, a 
munkamegosztás, a specializálódás, a szabályok megtartása, a rendezettség növekszik. 
Tudjuk, hogy a magasabb változássűrűség gyorsítja az életet, ez pedig butítja az eredetileg 
nyitott tudatot, amelynek a kivédését a hangyák a specializációval, és a dolgok közös tudatnak 
alárendelésével, a társadalmi szervezettség növelésével érnek el. Miközben az emberi 
organizmus csak néhány millió év óta fejlődött ki, (bár a fejlődése, az emberi minőséget 
megelőző variációkban már több milliárd éve tart), a hangya kolóniák több mint 60 – 100 
millió éve fejlesztik a nálunk már sokkal magasabb együttműködési szintet elért 
társadalmaikat. 
 
 
A hangyák: 
A mai napon, 2007-07-22 án 10 óra és 11 h. között, csodálatos filmet láttunk a gyermekeimmel a 
Spektrum TV.-n a hangyák életéről, társadalmaik szokásaikról, és a szervezeteikről, amelyek szerint 
élnek. A hangyák nagy azonosságú családokban, közös szervezettségben élnek, amelyek megosztottsága 
folyamatosan csökken, a kolóniáik egyre nagyobb társadalmakba egyesülnek. Világbéke, és az 
élőrétegben az élet feletti hatalom átvételére készülnek, amelyre alapot ad a gondos szervezettség, és a 
személyi függetlenség, az érzés azonossága. Ez nagyon nagy genetikai azonosságot jelent, amelyben a 
hangyák sokkal közelebb állnak az eredeti Istenhez, az életalapítóhoz, mint mi emberek. Az egymással 
való azonosság olyan genetikai azonosság, amely a királynővel rendelkező társadalmakban 
megszűnteti a másság zavarait, és az azonosság megközelíti a 80%-ot. Az ionos életbe átalakulás előtt, 
tehát számos más, átmeneti formája létezhet az élet bonyolultságának, amely a melegfúziós állapot felé 
az azonosságában is nő, a melegfúziós dominancia egyértelművé válik és ettől a társadalmi 
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szervezettség, a munkamegosztás lehetősége javul. A nagyobb azonosságú élőrétegekben, 
társadalmakban kevesebb az ellentét, jobban értik, érzik egymást a genetikailag sokkal nagyobb 
azonosságú életszereplők. Az ő élőrétegeik jellemzően a szimmetria felületek között alatt helyezkednek 
el, amelyekben egyre kevesebb a légies, nedves hatás, de egyre magasabb a neutrálisabb, a 
közösségként engedelmesebb szerveződések száma. Ez katonásabb, fegyelmezettebb, a szabályokat 
sokkal jobban betartó társadalmakat hoz létre, amelyben azonban az egyedeknek a közösség 
érdekeinek megfelelő saját döntési szabadság, a személybe vetett bizalom is növekszik. A hangyák 
szagösvényeket, DNS utakat követnek, amelyek erőssége alapján nemcsak könnyen eligazodnak, hanem 
mindig tudják, hogy melyik a rövidebb, vagy a sokak által járhatóbb, szabályosabb út. A szagösvények 
a saját genetikai anyag, az információs energiaszintű alrészecskék kiszórásából épül értelmezhető, és 
követhető folytonosságba, amely a pók fonalához hasonlóan a kibocsátott szagösvényt, vagy pókhálót 
építő részecskék egységnyi méretéhez, tömegéhez rendelt távolságban elhelyezést jelenti. Ha e 
távolságot valami megnöveli, a szagösvény, a pókháló folytonossága megszakad, és a jelrendszert 
követők azonnal megzavarodva keresni kezdik a kiutat. Mivel ezek az ösvények, fonalak olyan élő, de 
egyszerű részecskékből állnak, amelyek képesek alkalmazkodni, a néhány szereplő kiesése esetén az 
egymástól való átlagos távolság növelésével a folytonosság még helyre állítható, az élet fonala 
visszaépülhet, tovább viheti a kolónia terjeszkedését. A szagösvényt, és a pókhálószerű folytonosságot a 
genetikai azonosság kiterjedésének, a rokonság útjának is tekinthetjük, amely mutatja a faj, a törzs 
leszármazottainak a múltból a jövő felé fejlődését, a fajra jellemző genetikai azonosság terjedését, 
keveredését. 
 
 
Úton a Nap fejlettsége felé: 
 
A gondolat arra a kiegyenlítetlen különbségre ad választ, amely a téli nyári különbség miatt az 
életterünkben periodikusan kialakul. Bár az egészséges életet a mérsékelt különbség 
megfelelően edzzi, az életegészséget segíti, de a szélsőségesen nagy különbségek kialakulása 
életellenes folyamatokat erősít fel. A jelenlegi, az élet szempontjából nem minden 
szempontból optimálisan átgondolt, tervezett és méretezett lakóházakban azonban a környezeti 
hatások szélsőséges állapotaikor, meleg nyarakon és nagy teleken nagyon sok energia 
szükséges az életnek hátrányos folyamatok ellensúlyozására. Ez ugyan a körforgás nagyobb 
szintre kiterjesztésével segíti az anyagcsere globalitását, de a helyileg felhasznált túl sok 
energia ilyenkor máshol hiányzik, és a szükségesnél nagyobb mértékű, kevésbé szabályozható 
anyagcsere alakul ki. A túl sok energiafelhasználás veszteségként eltávozik az adott helyről, 
de nem valószínű, hogy az élőréteget is elhagyja, ezért a Föld tömegnövekedését serkenti. 
Ahhoz, hogy a környezeti anyagcsere kellő változatosságát, de a szélsőségek mértéktelen 
ingadozását féken tartsuk, szükséges a fűtést és a hűtést, - mint a legnagyobb energia 
felhasználást igénylő életgyorsítót, - a lakóházak gépészeti megoldásait egy közös rendszerbe 
szervezni. Mivel az életet edzetlen, nem ingadozó állapotba nem hozhatjuk, ezért az abszolút 
egyenletes, különbséggel nem rendelkező lakókörnyezet kialakítása egészségtelen. 
A közös rendszerben szabályozás azonban lehetővé teszi a szélsőségek olyan mértékletes, 
elviselhető állapotra csökkentését, amely nem terheli az élettéri belső környezetet, a meleg és a 
hideg áramlását, váltakozását a megkívánt tartományban tartva kiegyenlítettebb, de még 
változatos klímát eredményez. Az épületek belsejéből kirekesztett meleg azonban ilyenkor a 
környezetben felhalmozódik, és tovább emeli a környezet hőmérsékletét, amely további 
energiafelhasználást generál, és növeli az üvegháztartás jelenségét, amely a földtömeg 
növeléséért is felelős. Célszerű lenne a fűtés-hűtés rendszereket olyan lokálisan zárt 
rendszerekbe átszervezni, hogy az jelentősen még halmozódva se változtassa meg a környezet 
eredőjét, ezért az élet alapállása szempontjából az ilyen beavatkozás, megengedett. 
A hagyományos fűtés és a hűtés rendszerek legnagyobb hibája, hogy amikor a belső tereket, 
mert nagyon magas a környezetváltozás sűrűsége hűteni szükséges, akkor a klíma olyan 
környezetbe adja le a meleg terhelését, amely a külső szélsőségeket még jobban növeli, és 
ezzel a lokális javulás a globális eredőjében a csökkenteni kívánt hatás ellen hat. A belső 
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tereket hűtő készülékek, klímák a már amúgy is túl meleg környezetbe adják le azt a 
hőterhelést, amely miatt a környezet még melegebbé válik, és az amúgy is meleg környezetet 
túlfűti. Ez befelé csavarodó spirálba hajtja e megoldás felé fejlődést. Mivel az épületgépészeti 
rendszerekben, a nem teljes hatásfok miatt többnyire energia és hőveszteség is keletkezik, ez a 
veszteség is hozzáadódik a környezet melegítéséhez, amely miatt a klímatizálás és a hőcsere 
az eredőjében erősen növeli az üvegháztartásként ismert folyamatot, a Globális felmelegedést. 
Az élőrendszerek jósága abban mutatkozik meg, hogy a felesleget nem abba a már valamivel 
túltelített, túlfeszített rendszerbe adják le, hanem az élet mindig megkeresi, vagy létrehoz a 
többletet felvevő egységeket, azaz felvevői piacot, amibe a többletét, az ott létrehozott hiány 
kiegyenlítésére, a rendszerek jobbítása felé terelheti. Ezzel a megoldással két legyet lehet ütni 
egy csapásra. Ha Afrikába és a meleg égövbe akarunk exportálni meleget, ez fokozná az ottani 
különbséget, de az éppen hideg égövben élők örömmel vennék a légterüket frissítő meleg 
szellőket. A Szaharából és a trópusi tájakról a mérsékelt tájak felé nagy tömegű meleg levegőt 
szállító kontinentális lamináris áramlások, szél áramlatok éppen ezeket a különbségeket 
cserélik ki előnyösebb környezeti hatásokra. A mikrokörnyezet azonban nyáron és télen csak a 
nappalok és az éjszakák váltakozásában, a Nap anyai szerveződés által nagyon megvilágított, 
és a kevésbé megvilágított melegtöbbletű és hiányú időszakokra bontja a napciklust, és ezzel 
az átlagos állapot körül periodikusan változó szimmetriát hoz létre. Ez lüktetést ad az életnek, 
élénkíti az áramlást, fenntartja az élet folyamatát, de néha igen nagy szélsőségek alakulhatnak 
ki. Ha ilyenkor a lokálisan túl nagy meleg és a hideg váltakozását olyan, kisebb körciklusokba 
tereljük, amelyben a környezet szélsőséges hatásai, az élet túlélési lehetőségei felé javulnak, 
akkor az életnek az életet fenntartó, működtető szabályok átlagos eredője ellen a lokális 
lehetőségeket a hosszabbtávú érdekek figyelembe vételével módosíthatjuk. 
 
Képzeljünk el egy olyan lakóház rendszert, amely a helyi (lokális) veszteséget okozó és ezzel 
a globális felmelegedéshez hozzájáruló rossz hatásfokú energiacserét, ilyen hatásokat keltő 
eszközök felhasználását a minimálisra szorítja. 
Ha a lakóházakat a föld mélyébe telepítjük, és olyan magasabb biodiverzitású, kellően réteges 
és jól szigetelő, de átszellőztethető talajjal vesszük körül, amely a lokális környezetben 
keletkező kisugárzások többségét elnyeli, akkor mind a befelé, mind a kifelé ható 
energiahullámok áramlását, az idő rohanását fékezni tudjuk. Az energiaáramlás fékezése, 
félciklusi késésre kényszerítése esetén elérhető, hogy a közvetlen környezet éppen akkor adja 
le a korábban felvett melegét, amikor a külső környezet már nem túl meleg, és a lakásunkban 
éppen a több melegre van szükség. Bár a folyamat mérsékli azt a különbséget amely az életet 
edzésben tartja, azzal hogy a változtatás eredője nem terjed ki távolabbra, a beérkező hő 
lényegében átadódik, nem okozunk globális halmozódást a szélsőséges időszakokban. 
Hogy ez mégse okozzon a lakásban élő szervezetekre ható túl széles terhelést, a sokszoros 
határrétegekkel, és a lakóépületekre halmozott, időcsillapítással rendelkező földdel, (a 
szemcseméret változatosságát, a rétegrend homogenitását és méretét átgondolt számítás után 
kell megtervezni), a nagyon csillapított és a kerülő utak mellett a könnyebben szabályozható 
direkt áramlási rendszereket is létre kell hozni.  A talajba süllyesztett, lefelé épített házak 
többsége a nyáron kellően hűvös és árnyékolt, a környezetben lévő szabad és az életnek jó 
pára miatt optimális hőelvonással rendelkezik. E rendszer egyrészt olyan, a változásban és a 
nagyobb impulzus sűrűség feldolgozásában fejlettebb környezetnek adja a meleg feleslegét, 
amelynek erre állandó igénye és feldolgozó kapacitása van, amely sokkal nagyobb kiegyenlítő 
képességgel, pufferolási lehetőséggel rendelkezik. A mélybe épített lakóházak környezetében 
lévő talaj többnyire a periodikus rendszer 3. – 4. periódusába tartozó, a változássűrűség 
feldolgozásában nálunk magasabb fejlettségen álló anyagi minőségben változva sokkal több 
információs hatást kap, amelyet könnyedén képes feldolgozni. A nyáron a környezet, a felszín 
alatt kellően hűvös talajnak átadott hőelvonás lehűti a lakóházakat, és a fejlettebb rétegeket 
meleginformációs energiával látja el, növeli azok hatékonyságát, míg a lakótérből elvont 
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meleg csökkenti a közvetlen életterünk hőmérsékletét, kaotikusságát, és ezzel lehetővé teszi a 
nagyobb melegek, a szélsőségek elviselését. Amikor a talaj pufferoló képessége csökken, ez 
sokszor csak minimum félnapi, maximum (a jégkorszakokat leszámítva) féléves késéssel 
következik be, a visszaadott meleg már olyan környezetbe érkezik, amelynek erre éppen 
nagyobb igénye van. A folyamat az azonosság növekedése, az életnek káros abszolút 
szimmetria felé hatna, ha nem alakítanánk ki a mélyben magasabb hőmérséklettel járó, 
nagyobb változássűrűségű, nagyon nagy tömegű, időkésést okozó tömegcentrumokat, hőtároló 
egységeket amelyek képesek e többletet meghatározott optimális időkésés után akár vezérelt 
módon is visszaadni. Hasonlóan a környezetben kell, hogy legyen, a melegkisugárzást is 
elnyelő, ha kell hideget, ha kell meleget közvetítő külső élőréteg, amelyből az igény esetén 
importálni tudjuk az átlagos élőrétegben éppen hiányos hatást, a hideget, vagy a meleget. 
Ha a földbe épített lakóépületeinket, olyan közvetlen melegcsatornákkal, a hőtöbbletet és a 
hiányt is közvetíteni, áramoltatni képes vezetőkkel látjuk el, amelyekben a meleg, vagy a 
hideginformációt az igényeink szerint nemcsak nekünk, hanem a környezet igényeinek is 
megfelelően áramoltatni tudjuk, akkor olyan magunknak is jót cselekszünk, amely a környezet 
egyensúlyát is növeli, az életterünk kiegyenlítettebb, de átlagos hőváltozását optimalizálja. 
Amikor a lakóépületben több meleg szükséges, akkor az épület tetején kialakított,z éppen 
melegebb térrészbe nyúló csatornákat megnyitva, a több meleg, a nagyobb változás sűrűség 
beáramlását engedélyezzük, és ezzel a kívánt értéktartományba emelhetjük az életterünk belső 
hőmérsékletét. Mivel ez a folyamat az áramlási körnek csak a fele, át kell gondolni, hogy mi 
lesz a sorsa a lakótérből kiszivattyúzott, vagy lehűtött levegőnek, részecskéknek. Csak teljesen 
átgondolt komplex rendszer fog megfelelően működni, amelyben a felesleget nem azzal telített 
rendszerbe, hanem pufferolni, (tárolni) vagy közvetlen igényként felvenni képes, Pl. 
gombatermelő pincébe, biogázt termelő, máshol lehűtött, lecsapatott rendszerbe, hűtőkamrába, 
jégképzésre, korcsolyapálya hűtésére továbbítjuk. 
 
Ha belül már túl nagy a meleg, a lakóház alatt kiképzett, kellően nedvesen tartott kavicsos, 
szemcsés, homokos, a levegő és a kisebb részecskék által is könnyebben átjárható 
homokágyon keresztül vezetjük a lakóházba beszívott légáramlást, amely a lakóteret lehűtve, 
az elpárolgó, felbomló részecskék által az adott térből elvont energia, hő eltávolításával lehűti 
a lakóteret. Miközben a kavics és homokágy részecskéi felveszik a meleget, csillapítják, 
tompítják annak az áramlását. A belső differenciálódásban a vegyes víz állományú átlagos 
közeg fel és elbontásával a kisebb sűrűségűvé fejlődő, és az energiában dúsabb részecskék 
által a külső környezetbe elszállító hőt olyan hidegebb, a változásban és az energiában is 
szegényebb, kisebb impulzus sűrűségű környezetnek adják le, amelyeknek ekkor éppen erre 
van igényük. A kavicsban elpárologva a környezetet lehűtő, attól energiát elvonó vízgőz és 
oxigén állapotú, felfelé szálló fejlett, de kisebb belső sűrűségű életbuborékok hőt szállítanak a 
hidegebb környezetbe, a külső, alacsonyabb változássűrűségű élőrétegbe. Ha ezt megértjük, és 
a lakóegységek körül hasonló, analóg szerepű lokális környezetet hozunk létre, akkor a lakótér 
klímatizálása a környezet tartós túlterhelése, nagyobb mennyiségű energiafelhasználás, 
veszteség nélkül is biztosítható. Lényegében a természetes környezeti viszonyokat erősítjük! 
A fák és a fűszálakban változó mikroszerveződések is éppen ezt teszik. A talaj felmelegedésekor 
elpárologtatják az átlagos víz állományt, megkötve az energiában dúsabb hidrogént,(a szenet) és az 
energiát erősen redukálni képes, szegény, nőies oxigént szabadítanak fel, amelyek erősen vegyülő 
képesek a nekik energiát szállító, őket vegyi (kapcsolat) szimmetriába hozó energiadús részecskékkel. 
A lakóház tetején kialakított, jól hőszigetelt felső légtéri rétegében összegyűjtjük a 
lakóházunk, és a nappali, vagy a téliesebb környezetben felszabadult hőfelesleget. Ez a 
magasabb változássűrűségű réteg egyrészt csillapítja a beáramló hidegfúziós részecskéket és 
véd a hőveszteségtől. Mivel ezt a többletet nem akarjuk a környezetnek káros hatásként 
kibocsátani, ezért időben tárolni, pufferolni szükséges mindaddig, amíg erre igény nem 
keletkezik. E hőtöbblettel, a meleg minőséggel tehát lehet gazdálkodni, energia és hatás cserét 
létrehozni, fenntartani. Ha igényünk van rá, akkor a felső részből visszaszivattyúzott, az 
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alsóbb légtérbe leáramoltatott, ott a lakóteret esetleg a padló légcsatornáin átáramoltatva fűtő 
meleget, nemcsak nekünk, hanem a környezetnek is hasznosan tudjuk szabályozni. Már a 
Rómaiak is feltalálták a padlókba épített légcsatornákban áramoltatott hűtő és fűtőlevegő 
hasznosságát. 
 
Az idő szerepe az életben, a változás lineárisra mérséklésében a hatás késleltetés.  
A szimmetria akkor van egy folyamatban a helyes érték körül, ha a lokális energia leadó szereplők 
mindig annyit adnak hozzá az egészhez, mint a környezet szereplői fel tudnak venni, és az osztozás, a 
hatás energiacseréjének a megosztása, a keletkezett életelőny felhasználása is a fifti - fifti érték körül 
ingadozik. Ha az élettér szereplői a saját 50 % részükkel egy közös folyamatba beszállnak, akkor a 
környezet, a tér is támogatja a folyamatot, de hosszabb távon ez csak akkor fog működni, ha az 
osztozkodás, az előny, vagy a hátrány, az átalakul minőség felhasználása is egyenlő mértékű. 

 
 
A relatív rossz és a relatív jó fogalma tehát ahhoz az állapotváltozáshoz kötődik, amikor amely 
hatásból valakinek már terhesen túl sok van, annak azzal segítünk, ha e már számára terhes 
sokból - de nem Rózsa Sándor megoldásával - elveszünk tőle, és ezt olyan dolgokkal fizetjük meg, 
amelyből nyilvánvalóan már kevéssel rendelkezik. A Jó csak annak és akkor jó, amikor valaki 
olyant kap, amely a nagyobb szimmetria, az átlagos állapot és ezzel a nagyobb 
életrugalmasság, pufferolási lehetőség felé segíti. Ha valakinek hiánya van valamiből, akkor 
cselekszünk helyesen, ha a hiányban szenvedőket olyan hatások létrehozására, pl. a halak 
fogására megtanítjuk, amelyre éppen nagy hiánnyal rendelkezik, de nem jó, ha arra szoktatjuk 
őket, hogy nem kell semmit tenni, az étel és az ital, az alapellátás ez esetben is biztosítva van. 
A magyar állam éppen ezt a hibát követte el, amikor a munkanélküliség passzív lehetőségét ellentét 
nélküli szolgáltatásként adta. Nem jó téves illúziókba segíteni a Népet, és a munkanélkülieket, hogy 
nem baj ha nincs munkájuk, akkor is lesz majd valahogy. A normális az lenne, ha olyan teljesíthető 
feltételhez kötné e juttatásokat, amelyekben a munkanélküli bővelkedik, erőben, időben, esetleg 
magának és a családnak is hasznossá válásban. Már a megbecsülés is olyan motivációt adhat, a 
hasznosság érzetet, amelyért sokan az életüket a köz szolgálatába állítják. 
A helyes hatáscsere, a többletek és a hiányok helyes kiegyenlítődése, az eredő szimmetria 
teszi jóvá az életet. Ha ez nagyon könnyen megy, és küzdelem nélkül történik, akkor az élet 
nem tanul meg küzdeni, fejlődni, és ezzel lemarad a környezetben az érvényesülésért, az eredő 
szimmetria megtartásáért folytatott evolúciós harcban, a rendezettség és a létezés 
megtartásáért folytatott, az Isten által ránk osztott küzdelemben. Ráadásul az életért való 

Nedves puffer kavics 
és homokágy, gipsz, 
mészkő zúzalék, 
alacsony nyomású, 
átszellőzésre és a 
hőelvonásra, energia 
cserére is alkalmas 
hideg zóna, alsó réteg

Fejlett, a nagyobb változássűrűséget is feldolgozni képes, 
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alsó talajréteg, pl. 

agyag 

Magasabb humusztartalmú, 
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mérsékelt küzdelem szükségtelensége esetén, az élet unalmassá válik, és ekkor a túl jó 
dolgában unatkozó élet, a saját életének a változatosságára törekedve akaratlanul is mások 
érdeke ellen cselekszik. A helyes olyan kellő megbecsüléssel, dicsérettel, és pénzügyi jutalommal 
összekapcsolt tettekre sarkallás, amelyben a munkanélküli segély, nem adomány, nem megalázó 
alamizsna, hanem a közösség jószolgálatával elérhető érdemért kapott elismerés. Aki ezt nem, vagy 
kelletlenül teszi, nem érdemli meg az alapellátást, Az ilyen jószolgálati dolgokat ne terhelje a TB, az 
állam az egyik zsebéből ne tegye át a másikba megtévesztve a jószolgálati felhasználókat. 
 
A klímatizálás, az életnek megfelelő hőszimmetria elérése, létrehozása tehát akkor helyes 
megoldású, ha az nem ad át olyan többletet, terhelést a környezetnek, amelyet ezzel a 
fejlettségi állapotánál, a feldolgozó képességénél is nagyobb változássűrűségre gerjeszt. Ha 
azonban a hiány kiegyenlítését, az idő tényező lassításával, a folyamat szabályozhatóvá 
válásával segíti, a szélsőséges állapotok mérséklésével az egyének a szimmetriaérték körüli 
változásra alkalmas állapot megtartása mellett, a környezet analóg állapotát is képessé válnak 
megőrizni.  A Nap pl. – mint a centrumok és a fővárosok, mint a szervezetek magas 
változássűrűségben működő gyomrai - hőszimmetria hiányban változó szerveződés, amely 
önmagában, a saját hőtöbblete elvezetése, az energiahiányban szerveződő környezete nélkül 
megfőne az általa létrehozott magas változássűrűség hőtöbbletétől. Mivel azonban vele párt 
képező, ezt a többletet felvenni képes energiaszegény környezete, a többletét felvenni képes 
hidegfúziós aurája is van, ezért e környezettel együtt már a szimmetria megtartásával működő 
szerveződés. Hasonlóan, az emberi gyomor, a fővárosok és a már túl magas változássűrűségű 
centrumok is csak az őket ellátni, és a hulladékaikat befogadni, feldolgozni képes 
környezetükkel együtt tudnak eredő szimmetriában maradni. Így képes a melegfúziós pokol a 
mennyei környezettel együtt, a környezetre káros eredő hatás nélkül szimmetriában 
megmaradni, hasonlóan a rossz családfő, ha e rosszat a mindent eltűrő társa nemcsak 
befogadja, hanem folyamatosan feldolgozva a környezetre tett eredőjében legalább semlegesre 
alakítja. Néha azonban a rossz családban, és az elromlott arányú csillagokban is kiborul a bili, 
és ha az addig egymást elviselő, tűrhetőre, átlagosra kiegészítő szerveződési pár valamelyik 
tagja nagyobb terhet rak a társra, mint amennyit az elviselni, feldolgozni és kiegyenlíteni 
képes betelik az indulatmorzsákkal csak apránként feltelő fazék. Ilyenkor elkezd nőni a 
feszültség, és ennek a halmozódása már nem szimmetrikus eredőt képez. Ha nem történik meg 
a feszültség elvezetődése, hamarosan robbanás keletkezik. A Nap az energiáját felvenni képes 
aura (környezet) nélkül kitágulna, felfúvódna, vörös óriássá válna, és ha a szimmetriában 
változó folyamatot nem állítja helyre valami, akkor elhal, vagy/és szupernóvává válik, a 
szervezett rendszer kialakult körfolyamati megszakadnak, az élettéri szervezettség megszűnik, 
a szimmetriában változó állapot felbomlik. Ha már nem javítható meg egy rendszer, mert ez 
több energiába, több befektetésbe kerül, mint ha egy jobb, korszerűbb újat hoznánk létre, 
akkor az élet sem pocsékolja az energiáját az értelmetlen cselekedetekre, a menthetetlen 
megmentésére. A - valószínűen racionális gondolkodású - Gondviselő, ilyenkor nem a felújítás 
mellett, hanem a bontás mellett voksol, és elrendeli a további befektetésre érdemtelenné vált 
szervezet visszabontását, súlyos esetben a teljes szanálását. 
A környezetre helytelen hatás fokozása, az elromlott szimmetria további rontása olyan, mint a 
rosszul alkalmazott homeopátia. Amikor a szervezeteknek rossz hatások csökkenését akarjuk 
elérni, néha nem a rossz hatásokat jelzőket, - a valódi hírek közvetítőit – a tünetek redukálását, 
eltagadását, elnyomását kell erősíteni, hanem a környezet szélsőséges állapot felé vitelét kell 
segíteni, a rossz folyamat átalakulását kell nemlineárisra meggyorsítani. A homeopátia, a 
hasonlót a hasonlóval elve, az élet szimmetriáját elrontó a már kialakult rosszat a hozzáadott 
rosszal fokozza. Az egyik alapállása szerint, a tünet még csak kis energiaszinten elromlott 
szimmetria jelzője és nem maga a betegség. Ha ilyenkor nagyon sokszorosára hígított a 
hiányhoz hasonló hatószert adunk a szervezetnek, a nagyobb energiaszintek változását 
kevésbé befolyásoljuk, de a sokkal érzékenyebb kis energiaszintű kezdeti folyamatokra elég 
hatást gyakorolhatunk. Ha a tüneteket valaminek a hiánya váltotta ki, és ebbe sikeresen 
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beletalálunk. (beleérzünk). Ez feltételezi, hogy a mikroszervezetek tüneti jelzése olyan 
reakciót vált ki, amelyeket az általuk hiányolt hatóanyagok túl nagy hegemóniába került 
ellenanyagai okoznak. Más esetben viszont a szervezeti szimmetria felborulásakor nem állítjuk 
helyre a már nagyon eltolódott egészséget, ha kihalt egy élőréteg, hanem hasonlót a hasonlóval 
felerősítve a folyamatot, a túlerőssé vált antitársát is megfékezzük. Ilyenkor ezen a 
mikroszinten nemlineáris változást gerjesztünk, amit a végtermékeket feldolgozó, befogadó 
társ hiányában, a túl nagy hegemóniába került szervezetek már nem tudnak megoldani. Pl. ha a 
tünet a büdössé váló környezet, mert a fizetésükkel elégedetlen szemétszállítók már hetek óta nem 
szállítják el a szemetet, ezt ki lehet erőltetni a több szemét felhalmozásával, ami rákényszeríti a városi 
elöljárókat a béremelésre, a helyzet normalizálására, vagy a felhalmozódott szeméthegyeket el lehet 
másokkal szállítatni. Míg az utóbbi, a nyugati típusú megoldás csak a szőnyeg alá söpri a gondot és a 
lokális feszültség kiváltó okát nem szűnteti meg, addig az első megoldás, a hasonló a hasonlóval 
kiegyenlíti a már túl nagy különbséget, ami a tünetek megjelenését kiváltotta, és ezzel az okra hatva 
elejét veszi a feszültség megmaradásának. Ha viszont a feszültség és a nemlináris megoldás felé 
növeljük a helyzetet, az átcsaphat az elégedetlenségből, a munkalassításból egy erősebb sztrájkba, vagy 
és a már rossz vezetők leváltásába. Ez is megszűnteti a zavart, de azzal a drasztikus megoldással is 
lehet a problémára válaszolni, reagálni, hogy a börtönbe csukják az elégedetlenkedőket, a sztrájkot 
szervezőket és letagadják az egészet a lakosság, az isteni közösség előtt. Érthető, hogy a drasztikus 
elnyomás nem szűnteti meg a zavar okát, a kialakult túl nagy különbség megmarad, és a sztrájkolók 
helyére később mások lépnek, vagy és a feszültség és a félelem addig fokozódik, amíg az isteni 
közösség, a felsőbb szint be nem avatkozik. 
A már a tűrőképességét megközelítő, de határozatlanul ingadozó, a potenciálgátat át nem lépő, 
elromlott szimmetria, a rossz dolgot jelző hatások, hatóanyagok fokozásával, a tüneti 
jelzéseket adók elnyomásával nem állítható helyre, csak a baj jelzései nyomhatók el. Ha 
azonban a még csak kevesebbek által megérzett, de az élet szimmetriáját nemsokára 
véglegesen elrontó, már kialakult, vagy erősen kifejlődő állapotban lévő rossz hatást fokozzuk, 
akkor nemsokára mindenki részére világossá válik, hogy cselekedni kell, hogy baj van a 
szimmetriával, és az életet ilyenkor átlendítjük a fejlődését akadályozó, a rossz jelzést eltakaró 
potenciálgáton. Az élet csak akkor képes magát megjavítani, az elromlott szimmetriáját 
helyreállítani, ha a felismert rossz folyamatot, - és amikor már nyilvánvalóvá válik más 
módszerrel a javíthatatlansága - a tüneti jelzések elnyomása helyett a felszínre hozzuk, és az 
életzavar valódi okát megkeresve a hibát –ha kell a közösség segítségével - valóban kijavítjuk. 
 
 
 
 
Az emberi kolóniába épült élőrendszer forrásai és az út kezdete: 
 
Tételezzük fel egy a szerző által már nemcsak megismert, hanem megértve elfogadott tényt, 
hogy az egyenlítő körüli dús vegetációnak a forrása az egyenlítői szimmetriasíkon egyesülő 
töltött részecskék gyorsan szaporodó, és a szimmetriafelületeken lamináris áramlásba terelődő, 
neutron párba épülése. A legmagasabb impulzussűrűségű életsíkon hatalmas mennyiségben 
képződnek egymással hatásszimmetriába kerülő, neutron párba épülő, nagyon nagy 
azonosságú, de eredetileg egymással ellentétes irányban áramló, eltérő töltésű részecskék, 
amelyek párokba épülése egyre nagyobb energiaszintű, egyre nagyobb bonyolultságú 
szervezeteket hoz létre. Az egzotikus vegetáció dússága nemcsak a bő napsütésnek, hanem a 
felépülő életpiramis felszínre bukkanásának is köszönhető, amely szimmetriafelületen egy 
távolabbi Napi felmenői csillagpár egymással is relatív szimmetriában van. Az egyenlítőtől, a 
lamináris fősíktól északabbra eső csillag élőrétegének a részecskéi délre, a délre lévő, a 
Földnek nagyanyai élőréteg részecskéi északra áramlás, utazás közben ezen az egzotikus 
környezetben találkozva kölcsönhatásba és impulzusba kerülnek egymással. Ez nemcsak 
magas változás sűrűséggel, hanem szaporodásban és lamináris síkra terelődésben mutatkozik 
meg. Az itt élő szervezetekbe épülő részecskék elégedettebbek, barnábbak, töltöttebbek, 
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göndörebb hajúak, szőrzetűek, és egyszerűbbek, bár szegényebbek, de másokkal még kevésbé 
keveredettek, kevésbé információ fertőzöttek és ezért is boldogabbak. A vegetáció, ha kellően 
jó a részecskék keveredése, vegyülése itt sikeresen fejlődő egyre nagyobb bonyolultságú 
sokféleségbe épül, és nemcsak gyorsabban fejlődik, hanem állandóan cserélődik. Az itt a 
felszínre, a bioszférába kerülő, itt a felsőbb (külsőbb) élőrétegekből érkező neutrálisabb 
részecskékkel még bonyolultabb párokba egyesülő, energiában még dús, de még angyali 
ártatlanságú élet, sokféleségbe szerveződik, és miközben még nagyon magas 
életrugalmasságú, még sokfelé szakosodhat. A gyors életáramlásban a felszínre érő életfolyó 
részecskéi egyre nagyobb szervezett közösségbe, életpiramisba épülnek. Az életet építő 
részecskék itt a jövőben hívőbbek, boldogabbak az élet tavasza itt bő forrásra lelt. Mivel a 
bolygótérből kifelé vezető, már együttáramló úton egyrészt csökken a változás sűrűség, 
csökken az életnyomás, másrészt a kifelé áramló részecskék iránya, életcélja megegyező, ezért 
ezek a szerveződések, amelyek itt a felszínre bukkannak az örök tavasz, a sikeres belső 
együttműködés és a kezdeti nyár állapotában vannak. 
Az emberekbe is szerveződő részecskék egy része, a magasabb változássűrűség és a nagyobb 
belső spin miatt, a fejlettebb rétegekből kifelé áramlók töltöttebbek, energiában dúsabbak, a 
befelé áramló neutrálisabbak pedig a lendületben dúsabbak. Nem véletlenül olyanok a meleg 
égöv lakói, mint a gyermekek. Ez az élet, a 12 szintre, eltérő fejlettségű aléletre 
(lélekéletre) osztott részéből a kezdetet, az első emberi minőségben eltölthető életosztályt 
jelenti. Az embert, emberi életteret, mikrokozmoszt is építő szorgos részecskék itt érik el a 
bioszférát, itt kerülnek emberi és más fajok mellett gerincesi szervezeti bonyolultságba. 
 
Az élet rendszeresen ismétlődő gondja Afrikában kezdődik. Afrikában, és általában az egyenlítő 
környéki meleg égövekben az egyenlítői szimmetriasík közelében sokkal több, egymással szimmetriába 
kerülő, egymást kiegészítő részecskepár kerül a környezetbe, ez azonban az emberi típusú életben, és 
élőrétegben még csak kezdő állapot. Ezek a szerveződések még csak ösztönös tudással, és ennek 
megfelelően sokkal nagyobb emberi boldogsággal rendelkeznek, de a tudás terhét még nem viselők 
bonyolultságra fogékonysága alacsony. Ha azonban valamelyik egy egyszerű szakmát kitanul, vagy egy 
olyan eszközhöz jut, amellyel sikeresebben segíthetné a közösség életét, azonnal kiemelkedik a 
környezetéből és megkísérti a saját szerencséjét. A betanítással, eszközzel azonnal magánzóvá válik, 
vállalkozásba kezd, és miközben ő egy kicsit előrébb jut, a környezete nem fejlődik.  
 
Hasonló probléma alakul ki a fejlettebb terülteken. Ha egy, a többieknél kicsit fejlettebb, 
nagyobb szimmetriában lévő szerveződést kiemelnek a cselekvőképesek közül és betanítják az 
irányításra, a dolgok összefogására, azonnal a maga hasznát kezdi keresni, és elfelejti, hogy a 
köz érdekében került az irányítói, a rendezettséget segítő, összefogó posztra. A már nem 
egészen egészen cselekvőképes, de a tudatban már fejlettebb szerveződések közül kiemelt, 
komplexebb részecskék nagyon hamar elfelejtik, hogy az a feladatkör, amely az összefogással, 
a szimmetria megtartásával jár, csak egy szakosodott közmegbízatás, a rendezettség 
növelésében kapott szerep, amely nem kötelező, de elvállalva terhet is jelentő kötelezettség. 
Mivel a többség nem érti az életet, a szimmetria és a létezés kapcsolatát, a szervezetépítést és 
az irányítást külön érdemnek, és nem szakosodott, ráosztott feladatnak tekinti. Pedig a 
Gondviselés nem tesz lényeges különbséget. A kiemeléssel a kiemelt szerveződés azonossága 
jelentősen csökken, amely miatt az alacsonyabbá váló konkurenciaszint teszi a dolgot 
visszaélhetővé, a már rossz vezetőt is nehezebben helyettesíthetővé. Az élet szimmetriát, 
egyenlőséget vár el a megbízottaitól. Ennek azzal kellene folytatódni, hogy a szereplő betartja 
a fifti – fifti arányt, és az élet rendezettségére vonatkozó tevékenysége 50 %-ban megosztódik 
a saját szervezete fenntartása és a köz szervezetének a hasznossága között. Ha e szimmetriát 
képes megtartani, akkor a közszolgálatért kiemelt javadalom, a jutalom, még ha energiában, 
pénzben, vagy dicsőségben, elismertségben nyilvánul meg, elég lesz a saját és a családja 
ellátására. A fifti – fifti, azaz a szimmetria az elosztásnál is érvényesülhet, és ha a személyi 
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közreműködéssel létrehozott értéktöbblet, a közös rendezettség tényleges növelésére fordított 
hatás megtérül, a köz elismeri a kiváló szervezőt, a közérdekében hasznosan tevékenykedőt.  
A megbízottak többsége azonban túlzásba és a telhetetlenség bűnébe esik, amikor a saját 
tevékenységét másokénál egyre fontosabbnak, és egyre nagyobb értékkel javadalmazónak 
ítélve, a valóban megszolgált résznél egyre nagyobbat kanyarít a közös kenyérből. Az élet nem 
tud a szimmetriánál megállni, nemcsak túlfejlődik, túllendül, hanem a saját valóban szükséges 
igényénél, a benne közös szervezettségbe épült részecskék tényleges ellátásához szükségesnél 
is sokkal többre tart igényt, állandóan begyűjt, és oktalanul halmoz fel javakat, anyagokat, az 
életéhez nem szükségszerűen hasznos, haszontalan hatásokat. Bár a nagyon fejlettek már ismét 
közelednek a szimmetriához, a többieknél, az éppencsak-hogy fejlettebbé válók még 
emlékezve a korábbi szegénységre, a nincsre, a szükségesnél sokkal többet fogyasztanak. Ez 
az újgazdagok betegsége, akik csak sokára, sokszor csak a megöregedésükkor értik meg, hogy 
a kelleténél több dolog felhalmozása egy idő után teherré válik, és a jó dolgok, az 
életszínvonal megtartása, a mértéktelen fogyasztás fenntartása egyre több időt vesz el az 
életükből. A sokat fogyasztó egy idő után kényszerűen az általa vásárolt, beszerzett 
dolgok rabjává, kényszerű fenntartójává, majd szolgájává válik. Annyi előnye azonban 
van a dolognak, hogy e fogyasztói réteg jelentős mindent fogyasztása sokszor hozzájárul az 
anyagcsere jó áramlásához, a kölcsönhatásrendszer megfelelő működéséhez. Az újgazdag 
feleségek kiválóan betöltik a hatás szétszórásában, a fogyasztásban és a javak újraelosztásban 
a jelentős szerepüket. 
 
A piramis rendszerű életben az élet rendezettségének a növelésére fordított szervezettségi 
szintek, - miként a kasztok szintjei a Hinduknál – felfelé egyre kevesebb képviselőt, engednek 
meg. Az elemek világában hasonló a fejlettebb elemek közül az arany éppen az egyediségével 
emelkedik ki, bár ma már elismert értéke van a jó elektron cserének, a kölcsönhatórendszer nálunk 
legmagasabb szintjén a legsikeresebb amorf állapotnak. 
 
A vezetőkké kinevelt, több információval, és a nagyobb érzékenység mellett nagyobb 
bonyolultsággal is megáldott szerveződések hamarosan egyedivé és nehezebben 
nélkülözhetővé válnak, amely személyi visszaélésre ad alapot. A korai Kínában, a 
Mezopotámi, a közép, és délÁzsiai fejlett előtársadalmakban, már éppen úgy megjelent ez a 
közösséggel, gondviselettel szembeni visszaélés, mint az Egyiptomi, és a későbbi arab társadalmi 
szerveződésekben, amelyben a kiváltsághoz jutottak hamarosan felismerték, és a többiekkel 
szemben kihasználni kezdték a sors adta előnyöket. A baksis, a korrupció, a köz értékéből 
adott hatásért kapott személyes ellenérték elfogadása, a köz kizárásával való megegyezés, a 
lefizetés nem a mai világ találmánya.  
 
A materiális gondolkodás jelentősen meggyengítette és kétségbe vonta a sors Isteni eredetét és 
Gondviseletét, és ezzel megerősítette a véletlenbe, és a genetikai kiválasztódásba vetet, az 
egyének, az emberi kiváltságába, a jó és a rossz szétválasztásába vetett hitét. Ez azonban 
súlyosan téves alapállás, elképzelés, a jó elválasztásával a rossz is elválasztódik, és a kialakuló 
differenciálásban az átlagos élettér életminősége, a magát megvédeni képes jó lokális 
elkülönülése miatt elromlik. A kiválasztódás, a bonyolultság komplex tudássá növelése, a 
Gondviselés részecskéi által egyes elég szimmetriában változó szerveződések sikeres 
felvilágosítása, a fejlettebb egyének kinevelése éppen olyan speciális információs hatásokkal 
tanítás, mint a méhkirálynők speciális vezetői feladatra felkészítése. Nem a méhkirálynő 
érdeme a kiválasztódás, legfeljebb csak a legsikeresebb szimmetria elérése, megtartása, a 
bűntelenség, a közösség sikeres képviseletének a megőrzése a saját érdem. A méhek nemcsak 
egy királynőt emelnek és nevelnek ki a dolgozó nőstény méhek közül, hanem többet, de a 
kellő szimmetriában nem maradókat, a másokkal kivételezőket a közösség megmaradása 
érdekében elpusztítják. Csak abból a kinevelt méhből válhat királynő, amely minden 
körülmények között megtartja a közmegbízatást, amelyben a közösség vakon megbízhat, 
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amely a nemek arányát, a szervezett kaptárban élő méhcsalád belső arányait is sikeresen 
megtartja. A méhek azonban nagyon nagy azonosságú, családrendszerű, amorf típusú 
szerveződések, amelyekben még az isteni hit és szabályozás, a rend magasabb 
szervezettségben működik, amelyek nagyon nagy azonosságú tagjai egymásnak magasabb 
fokon a genetikai rokonai, testvérei, mint a heréknek vagy a tényleges szüleinek. 
 
A tudatban és a munkamegosztásban magát fejlettnek tartó, de fraktálrendszerbe, 
kasztrendszerbe, ionos rendszerbe, egymástól eltérő fejlettségi szintekbe szerveződött emberi 
élet az Isteni adomány és több életen át kapott genikus tudatfejlesztés helyett egyéni és 
genetikai érdemnek tekinti az elért fejlettséget, a sikeres kiválasztódást. Ez a kiválasztódás 
azonban nem az isteni cél szerint működik, a tudás csak kis részben egyéni érdem, a 
lehetőséget mindig a környezet adja. Aki ezt elfelejti, az könnyen öncélúvá válhat. Az 
elszántság, az elhatározás és az a kitartás, amellyel valaki egy fél életen át töretlenül küzd, 
amelyért hajt, amely elindítja a felemelkedés útján, mindig valami korábbi, vagy az élet elején 
ért személyi sérelem, erős kezdeti impulzusból, töltöttségből fakad. Vagy tartós elnyomásból, 
és a kiemelkedni akarás, a megmutatni akarás hajtja, amely a bizonyítási vágy következménye. 
Az életben a kiemelt érvényesüléshez szükséges lendület, a lendületszimmetria elvesztése saját 
elhatározásból nem szerezhető be, csak másokról elrugaszkodással, impulzusba kerüléssel 
vagy másokkal összefogással, hidegfúziós együttműködéssel növelhető, és elszántsággal 
erősíthető. Ez a lendület csak addig tart, amíg a közös tudat, a szervezet szimmetriahiányban 
szenved, és nem ismeri a lendületének a későbbi, vagy a környezetre, másokra hárított terhét. 
Ha az adott szervezet lendülete, vagy perdülete hatásszimmetriába kerül a környezetében, 
megismerkedik a tevékenysége következményével, ellenhatásával, a lendület és a hit kimerül. 
Bár a szimmetria, az élet alapvető együttélési törvényeinek a megtartása az egyénbe épült 
szerveződött közösség (közös tudatának a) döntéseitől is függ, alapvetően a választás csak a 
népszavazáson, a közös döntésben való részvételre, az egyéni voksra, a közös cél, az 
életáramlás további céljának a megválasztási irányára szorítkozik. Ha ilyenkor nem él az 
egyén a véleményalkotás, a véleményeltérés lehetőségével, viselnie kell a közös tudat (akár 
negatív hatású) döntésének minden következményét. A vélemény pedig többnyire csak az 
igen, vagy a nem válaszokon, a szimmetria felé közeledés, vagy távolodás választásán múlik. 
A kollektív bűnbeesés, az idejében ki nem mondott nemek, vagy a rossz oldalra leadott igenek 
miatt, sokszor a helyzet sodrásában és akaratlanul, következik be, amikor a közösség 
határozatlansága, befolyásolhatósága miatt a választási lehetőségek, esélyek lecsökkennek, 
vagy befolyásolva meghamisításra kerül a választás eredménye. A választások meghamisítása 
azonban nem csak a voksok módosításával lehetséges, hanem már a jelölés, a sorrend 
meghatározása, a médiákban egyenlő esélyű vagy szépített, másított, meghamisított 
bemutatásával elkezdőik, amely a valóság információs eltorzításával sokszor már nem 
megfelelő szimmetriával indul. A kinevelt, kiképzett, bizalmat és közmegbízatást kapó 
szerveződések bűnbeesése, a tevékenységük a közösség haszna helyett a saját haszonra 
elkülönítése az élet alapvető, eredendő bűne, amely az elvárt szimmetriától eltérésből 
származik. E deformáltságot eddig az élet nem tudta javítani, de most van rá elgondolt 
megoldás, hogy e közérdek elleni cselekmények száma, súlya csökkenjen. 
 
Az egyszerűbb nők azért képesek a sokszor nagyon monoton, állandóan ismétlődő háztartási 
robotmunkára, mert az életfordulón a belső biodiverzitásukban kellően elszegényedve, sok energiát 
szétszórva, sok részecskétől megszabadulva, belülről kiürülnek. Amikor a melegfúzióssá váló 
szerveződések az energiapazarlás, a belső kiürülés miatt a környezetnél is alacsonyabb 
életnyomásúakká válnak, a környezetben lévő túlnyomás, a természetes életnyomás, a háttérnyomás 
változtatóképes lendülettel, és perdülettel rendelkező mikroszintű, de nem elég tapasztalt életenergiával 
tölti fel őket. Amikor a melegfúziós női szerveződések az energiaszórásban, a környezethez képest túl 
nagy változássűrűségű, energia pazarló életvitelben kimerülnek, egyúttal a belső minőségben, a belső 
biodiverzitásban, a sokféleségben is elszegényednek. Ez alapvető feltétel az életáramlás, és a 
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megújulás lehetőségéhez, mivel ekkor e frekvenciákon elveszik a határozatlanság, befelé és áthaladó 
áramlás indul meg, amelyből válogathatnak, hogy mely hatásokat fogadják, és mely hatásokat eresszék 
át magukon jelentős kölcsönhatásba kerülés, észlelés nélkül.  A belső azonossággal nem rendelkező, 
főleg az utód szülésekor kiüresedő, ezért a környezeti hatások jelentős részét magukon áteresztve nem 
észlelő (az utódokra koncentráló) női szerveződések ilyenkor elvesztik az ízlelő, a szagló és vagy a 
hallóképességük, a megkülönböztetési lehetőségük egy részét, és sokszor nem észlelik a tér – többnyire 
a férfiakra erősebben - kölcsönható eseményeit, hatásait. Ne felejtsük el, a nő olyan, mint a gyerek, de 
a férfiak közül a társválasztásban mindig a Nő dönti el, hogy kit enged magához közeledni, hogy kinek 
a genetikai anyagát fogadja magába. 
 
A belső biodiverzitásban szegényesebb, nem mindenható szerveződések nem foglalkoznak az 
általuk nem érzett dolgokkal, hatásokkal, csak az általuk is észlelt, megérzett, és őket kellően 
gerjesztő információkra reagálnak.  
 
A boldogság ára az egyszerűség, melyet segít a megbecsültség és a szeretve lenni érzése. 
A bonyolultság nem tesz boldoggá, csak hiper érzékennyé, szenzitívvé, és mindenre reagálóvá. 
Az ilyen hiper érzékeny borsószem kisasszony-féle szerveződéseket a környezeti események, 
hatások állandóan gerjesztik, ezért nem tudnak lecsendesedni, megnyugodni, állandóan 
aktívak, mindenre reagálnak, szerveznek, nyüzsögnek, keresik a foglalatosságot és ezzel 
sokszor maguknak is a bajt. 
 
Boldogok a lelki szegények, a nem állandóan gerjesztett egyszerűbb szerveződések, de a 
lélekben gazdagabb, és a tökéletesség felé fejlődő, mindenre fogékony, nagyon magas belső 
biodiverzitású, a belső vagy a külső határfelületen szimmetriába kerülő szerveződések, az univerzális 
megértés és a belső boldogság, a fontosság érzésigényének a kiteljesedése felé haladnak. Míg 
a tudatlanság boldogsága az egyszerűség, addig a tudat boldogsága, a megismerés és a 
megértés kiteljesedése. Az Istennel azonosulás rövid lehetősége belső örömérzést ad, de 
eközben a szerveződés elszakad az átlagtól, és a hozzá képest a tudatban visszafelé, az 
anyagiasabb valóság felé fejlődő, nála energiában hatóképesebb, (szimmetriahiányosabb) 
szerveződésektől eltávolodik. Az ilyen szervezet fizikai cselekvő képessége, a nagyobb 
energiaszintű részecskék elfogyása, elporlódása és a kialakult belső szimmetria miatt csökken, de a 
szerveződés az átlagos részecskeméret csökkenésétől, a belső bonyolultság növekedésétől 
nagyobb életfelületen erősebb felbontásban észleli a környezetet. A jó lélek, miközben 
közeledik a Tao útján a tudatfejlődés, az életforduló, az életkör végéhez, a soros 
megnyugváshoz, a porlódás felé fejlődéstől bölcsebbé, megértővé, majd tanítóvá válik. A 
korábbi vallási tanítások szerint, az ilyen lélek kiszállhat a sors karmájából, az élet kényszerű 
körforgásából, és eljut a megértéshez, a megbékéléshez, és az emberi minőségben elmúlása 
után, az élet feletti Gondot viselő közös szerveződési rendszer részévé válik. Az egyedi 
tudatfejlődés e szélsőséges következménye azonban nemcsak adományt ad, hanem 
kötelességet is ró. A sors formálójává válás a királyok sorsa, amely a személyiség 
feladását, és a köz állandó szolgálatát igényli. Moetrius már érti, hogy miért kellett a 
tudatának a méhkirálynők tudatához hasonlóan gyorsított ütemben fejlődni. A sors nagy 
feladatot ad számára. A kiválasztódás, a kiválasztás, a magas belső szimmetria önfeladással és 
közszolgálattal fog járni. Az idő kevés, mondja Moetrius sok részecskéje, és a sors nemsokára 
léptet egyet az élete kerekén, és a szerző, mint a kapott feladatot teljesítő médium továbblép az 
Isten részévé válás útján. A környezettel külső szimmetriába kerülés azt jelenti, hogy az 
élettérből kifelé áramlás helyett, most egy valószínűen utolsó beáramlás kezdődik, hogy a belső 
határfelület, a potenciálgát, a szimmetriafelület átlépési lehetősége, az isteni ítélőszék elé 
járulás ideje közeleg, és a lélek elé kerülés, amely a legnagyobb szimmetria lehetőségét 
képezi, már Moetriuson, vagy az adott vonatkoztatási rendszeren belül van. 
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A színek, az illatok, az ízek, az érzetek, a hangok, a hő mind egy-egy szerveződési szintet jelentenek, az élet 
valamely sikeres szakosodását, amelyek vagy ilyen hatásokat termelnek, vagy ilyenek észlelésére és jelzésére 
szakosodtak. A fogyasztók azonban nemcsak elemésztő fogyasztó rendszerek lehetnek, hanem éppen az 
elfogyasztott, alapanyagokhoz hozzáépítők, azokat magasabb szintre, összetettebb hatásra, nagyobb 
bonyolultságba halmozók. Mivel rendszeresen sikertelen építkezések is történnek, a selejt és a rossz, vagy már 
alkalmatlan élettermékek, az életnek előnytelen hatások lebontására is szakosodás fejlődött ki, és ezzel 
kialakultak a rossz dolgok bontására szakosodott szervezetek. Amíg minden élettérben mindig azok végzik a 
munkát, akik, amelyben a legjobbak, a bontók bontanak, és az építők építenek az élet sikeresen fejlődhet, de ha az 
orvos, gyógyítás helyett gyógyszerkereskedővé, a tanár, biztosítási ügynökké, vagy kereskedővé degradálódik, ha 
nagyon összekeveredik az élet minősége jelentősen lesüllyed, és a korábbi minőség átlagos mennyiségbe fejlődik. 
 
 
A fa szerveződések és termékeik: 
 
Az ivarérett, már termőképes fák minden évben, évente többször, de évszakonként 
rendszeresen eltérő hatóanyagokkal telítik a környezetet. Tavasszal, amikor az energia piacon 
bumm alakul ki, és energiával telítődik a környezet, az élet építői felveszik az energiát, a 
napfényt, és a környezetben keletkező vegyes állományú széndioxidot. A fotonokból 
magasabb szintre fejlődő, párkapcsolatba épülők, egyre nagyobb együttváltozó tömegbe 
szerveződve elektronokká, protonokká, majd atomnyi szervezettségbe fejlődnek. A sikeres 
egyediségek az átlagosan fejlett széndioxid közösségeket, szervezettséget, tisztább, de retro 
állapotú, nagyobb azonosságú, az egyik alkotóra visszafejlődött, elvált könnyedebb és energiában szegényebb, 
kaotikusabb, többet fogyasztó oxigénre differenciálják,, és nagyobb energiatartalmú, gazdagabb, 
nyugodtabb szénre különítik el. Az átlagos, a legmagasabb életrugalmasságú éle, az átlagos 
hatóanyagból, életekből, az átlagos szervezettségből - amikor a környezetnek erre van igénye, 
- egyedi összetételű hatóanyagokat, hatásokat készít. Tavasszal nő a légtér energia tartalma, és 
a felszabadult lendületes részecskék, a környezetben található, másféle egyediségben fejlettebb 
részecskékkel közös tömegbe épülnek. Nő a fatömeg, amelybe szerveződő sejtek, az 
életcellák, sokasodnak. A szervezettség nemcsak hidrogént, szén típusú energiát, hanem vizet 
is felvesz a környezetből, amellyel hűti a belső változás hevét, és az energia túl gyors 
átalakulását fékezve kivonja, elkülöníti a hidrogén és szén energiát, amely kisebb 
energiaszintű életként beépül a fa közös szervezettségbe. A vegyes átlagos állapotú vízből 
felszabadulva, az elpárolgó, a részecskéit könnyelműen elpazarló, elszegényedő oxigén a melegben sok 
impulzusba kerülve felszabadul, szabaddá válik, és az energiában dúsabb csalfa menyecske, az 
átlagos környezetben a nála fejlettebb hidrogén szerveződésekhez kötődik, és beengedi 
magába a szervezetét termékennyé tevő hidegfúziós, lendületes hidrogén energiát. 
 
A fa tavasszal zöldbe borul, lombot növeszt, és az átlagos állomány gyarapszik. A 
környezetből érkező a túl nagy lendületű részecskék a fák szimmetriafelületein, aurájában és a 
levelek, gyökerek rétegeiben náluk már töltöttebb párokkal vegyülnek, és a fejlettebb 
környezetben átlagos vegyes kapcsolatokba épülnek. A tavasz elhozza a közösség első 
termését, és a fák is virágba borulnak, amely magas impulzus sűrűségű állapot eredményeként, 
a nagy azonosságra átalakított apróbb utódokkal, kis részecskékkel, virágporral árasztják el a 
környezetet. A virágpor szerepe éppen olyan, mint a csillagok és a bolygók által termelt, saját 
azonosságra átnevelt, átszoktatott részecskéké, amelyek elterjedve, szétszóródva a közvetlen 
környezetben csökkentik annak a másságát, idegenségét, és a saját minőségüket el és befogadó 
képességét növelik. A genetikailag is nagy azonosságú részecskék évről évre növelik a fa 
körül a nagy genetikai azonosságú saját részecskéikkel is feldúsított terület, a környezeti 
élettér azonosságát, el és befogadó képességét. Ha a virágport elfújja a szél a saját azonosságú 
vagy/és kevert genetikai állományú vegyes állományba épülő virágpor részecskék távolabb is 
növelik a fa dinasztiába épülő szervezettség területét, életterét. A házasodj Ausztria politika 
a virágpor és a fa szinten is működőképes.  
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A fa virágzása azonban csak előkészíti a fejlettebb talajréteget és a környezetet, a később 
várható legfejlettebb elit, a magokba szervezett utódok befogadására, amelyek mire megérnek, 
és kirepülnek, a már nagyobb azonosságra hozott életterületen könnyebben befogadásra 
kerülnek. Amikor az egyediségben fejlett felvirágzás után, a nyárra a tömegükben is 
felszaporodó részecskék vegyes lomb állományba épülnek, a légtéri térrészben felszaporodik a 
környezetnél nagyobb sűrűségű, az anyagiakban fejlettebb szerves fa és lomb állomány. A 
talajszint által képezett alsó élőréteg időben gyorsabban változó, nagyobb sűrűségű, fejlettebb 
életterében, a talajmenti környezetnél kisebb, a két eltérő réteghez képest átlagos sűrűségű 
gyökérzetbe épül, amely éppen csak egy kicsit nagyobb sűrűségű, és fejlettebb a felette, az 
élőrétegén kívül felszaporodó rokoni lomb állománynál. A fa és a gyökérzet körül évről évre 
nő a talaj, az élettér azonossága, a fára jellemző genetikai információ el és befogadása, az 
azonos genetikai információ élettérbeli kiterjedése. Előbb szerves korhadék, majd vegyes 
állományú és nagyobb azonosságú humusz keletkezik a lehulló avarból és a nagyobb 
azonosságúra emelt talajból, amelyben a fa élet sikeresebben tenyészik, szaporodik. A szerves 
vegetáció fejlődése közben az ellenanyagokat fertőtlenítő, bontóképes csersav, és a 
fagombákat tápláló micélium szövedék is képződik. Érdemes megjegyezni, hogy miközben az 
élő szerveződések közelében a környezet azonossága növekszik, a szerveződések belső 
azonossága is felhígul, és az egyediség felől az átlagos állomány felé fejlődik, de ez több 
generáción át periodikusan kompenzálódik. Az elöregedő fák a talajjal és a légtérrel kerülnek 
nagyobb azonosságra, a gyökérzet idős korára humuszálódik, elkorhad, a légtérben lebomló 
farészeknek pedig csökken a sűrűségük, az elpárolgó részecskéik helyén levegővel telnek fel. 
 
Az eltérő típusú szervezetek más hatóanyagokat termelnek, de még az azonos fajok is részben eltérő 
genetikai információt ismerő, egyedi szervezetekké válva, csak rájuk jellemző, de idővel a különbséget, 
az eltérést elvesztő, egyre nagyobb azonosságúvá, átlagossá fejlődnek. Az élet határfelületén, a 
sokféleség állapotán átjutott, de az egyediségben egy időre megrekedő fejlődés ismét a nagyobb 
azonosságú, átlagos minőség felé fejlődik. 
 
Amikor a termés nyáron beérik, - ha nem szüreteli le a maga hasznára mindent begyűjtő ember – akkor 
az a fa környezetébe hull, és tovább növeli a fa életterének a méretét, és a genetikai 
információját, sok energiadús cukor részecskével megtetézve támogatja a talajba került 
elődeit, rokonait, a környezeti talajba szállítva szétteríti a támogatását. Az élet gyümölcsének a 
megérése és szétterjedése már nagyon célzott, konkrét, az elődöknek és azok utód rokonainak 
adott információs energiatámogatás, amely már nem szóródik szanaszéjjel, hanem az elődök 
által már genetikailag nagyobb azonosságra hozott, szervezetbaráttá tett közvetlen környezetbe 
kerül. A fa körül a talajra lehulló gyümölcs biotikumokat tartalmazó héja, és sok energiát 
szállító gyümölcse lebomlik, és miközben átlagos, vegyes állományba épül, a talaj szerves és 
szervetlen már rokon részecskéit sok energiával dotálja, táplálja. A virágpor által már 
előkészített átlagos szervezettséget, a már rokoni környezetet nagy azonosságú 
energiával, cukorral és ennek a lebomlásából keményítővel, a fejlettebb élettérben 
megfogant rokonok által tovább feldolgozható félkész anyagokkal látja el. Az eltérő 
típusú gyümölcsfák, a gyümölcs helyett csonthéjas, vagy kemény magokat, pl. diót készítő 
növények utódokat védő magburkai, a továbbfejlődés idejét elérve szintén leválnak a szülői 
környezet szárairól, és az időben gyorsabban változó talajra hullnak, közben a gravitációt keltő 
részecskék az Isten időt léptető szolgálói, a genetikai információs hírnökök, a korábban a talajra 
hullott felderítők energia utánpótlásáról is gondoskodnak. A magburkok, a gyümölcsök 
könnyen lebomló, energiadús termése már célzott, nagy azonosságú energiatámogatást terít 
szét a magok körül, az általuk szállított cukorban dús energiával évente (ciklusonként) dotálva 
a közben az előző ciklusban az energiakészlet elhasználása miatt már elszegényedett rokoni 
környezetet. Ez a dotáció azonban a nagyobb azonosság felé szelektáltan hat. Míg az idegen 
szerveződések jelentős részének a fejlődését ez a számukra idegen hatóanyag fékezheti és 
semlegesítheti, lásd a diófa holdudvarát, amelyben kipusztul a fajidegen növényzet és mikrobiológia, addig a 
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már ismert, és sejtbarát hatóanyagot hasznosítani és tovább feldolgozni képes rokoni 
szerveződések folyamatos dotált, szubjektív előnyben részesednek. Az élet kivételez a 
rokonokkal és valószínűen sokszor éppen e szubjektív megoldás tartja életben, terjeszkedési 
lehetőségben. Az idegenek az ilyen környezetben, a nagy igyekezetben akár meg is 
szakadhatnak, míg a fajra honos környezetben a támogatottak, az elitek, a rokonok, már 
csekély rendezettséget növelő munkával folyamatos élettéri előnybe kerülhetnek. Érdemes az Olasz 
tapasztalatokat is a leírtakkal összevetni. Lásd a 80. oldalon. 
 
 
 
A környezetben terjeszkedést azonban fékezi a talajuntságként ismert hatóanyaggal 
telítődés, a kimerülés. 
 
Az új szerveződések kifejlődése akkor kezdődik, amikor egy idősebb szerveződés belső 
állománya már régóta nem kap külső friss genetikai anyagot, amely miatt az elporlódás és az 
élettér azonossága erősen megnövekszik. Amikor az életkörökben már egymással szemben 
áramló tömeg (eltérő korosztály) nagyon megosztódik, és a tartósan kisebbségbe kerülők nem 
tudják érvényesíteni az adott élettérben az elképzeléseiket, az azonos célra tartó, egymással 
szemben áramlók között a kisebb energiaszintű alszerveződések impulzusai sokasodnak és az 
élettéri feszültség nő. Ha a már túl nagy azonosságú, és a környezettel is szimmetriába került 
idősebb szerveződések határozatlanná válnak, a korábbi határozott dominancia megbomlik, és 
a hatalmi lehetőségek megosztódnak. Ilyenkor egy közös életprogram helyett két egymástól 
egyre jelentősebben eltérő életcél, eltérő életprogram keletkezik. Ilyenkor a szerveződésekben 
az adott élettérben túl erős hegemóniában, még többségben lévők már nem tudják hamis 
célokkal lekötni, hatékonyan foglalkoztatni a népességet, és a lélek felszínre kerülő 
határozatlansága miatt az alternatív elképzelések alakulnak ki a hogyan tovább szerveződés 
életprogramban. A szaporodás és az új életprogram kifejlődése azonban csak akkor kezdődik, 
ha előzőleg kellő mássággal rendelkező, valamiben fejlettebb tudatú komplex idegenek 
jutottak a szerveződésbe, amelyek megmutatják, bizonyítják, hogy a jelenlegi, már rossz 
életnél másképpen, jobban is lehet élni. Ezek az életet gerjesztő, megosztódásra és 
szaporodásra késztető szerveződések olyan összetett tudású komplex részecskék, akiknek a 
szerepe a szaporodás, a periódusváltás előkészítése és elindítása. Amikor a kitisztuló jobb 
életprogram egyre nagyobb támogatásra talál, és az ellenzék, az új alternatívát követők 
lélekben és a tömegükben is megerősödnek, a régi rendszer által támogatott idősebb generáció 
kihalásáig, a dominancia végleges elvesztéséig, a meglévő rendszer még el tudja húzni, halasztani a 
változást. Az idő azonban ellene dolgozik, ezért a régi, pazarló, centralista rendszer miután 
megérti, hogy a hatalomból nemsokára ki fog esni, előtte alaposan bespájzol, egyre több 
törvénytelenséget követ el az energiakészlete felduzzasztására, a már ismert hatalomvesztés 
elkerülése, az ellenzékbe kerülés, és a gazdasági erő, a meglévő érdek megtartása érdekében. 
 
Az élet azonban akkor is fejleszt, befektet a jövőbe és utód életteret hoz létre, ha nagyon jól megy és a 
lendületbe jövéskor energiatöbblete alakul ki. Az élet gyümölcse befektetés a jövőbe, a faj, a sikeres 
genetikai változat, életminőség átmentésébe. A tőkegyűjtés egyik célja a túlélés, a befektetés célja 
olyan életterek, túlélőképes szerveződések létrehozása, amelyekbe a korábbi hatalomban, a 
dominanciában energiát gyűjtő, és e szervezetek alapításában a közvagyonból tőkét adó, de ezzel 
szemben a saját jövőbeni változását az életet végéig biztosíthatja. Ez a korrumpálódott állami vezetők 
és a fehérgalléros bűnözők magasabb szintű már szervezett korrupciója a közvagyon kisajátítására, 
hogy ne csak a múltban, hanem a hatalomtól megfosztva a jövőben is élvezhessék a közösségektől a 
saját részre elorzott javakat. Mivel az ilyen elromló, a törvényeket a saját arculatára, igényére 
átalakító rendszerek alulról általában nem bonthatók fel, ezért ilyenkor külső és nagyobb 
energiaszintről történik a beavatkozás. Annak a környezetnek, amely hagyta magát így átverni, 
rosszul vezetni, viselnie kell az együttbűnhődők, az áldozati bárányok sorsát. 
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Az élet tudása: 
 
Az új élet egy ösztönös, a korábbi életben, az előző élőrétegben, - sokszor más vonatkoztatási 
rendszerben - szerzett tudással érkezik abba az új élőrétegbe, amelynek a határán szimmetriába 
került, amelyben, mint új, és részben a korábbitól eltérő minőségű élet nemsokára ki, és 
neutrális párba fog fejlődni. Az ösztönös tudást azok a korábbi időszakot túlélő, magas belső 
szimmetriába, és ezzel az Isten bizalmába került komplex részecskék viszik tovább, amelyek 
ismerik az élet jóját és hibáit, és a korábbi életükben bizonyították, hogy szélsőséges 
helyzetekben is képesek érzelem-szegényebb, neutrálisabb szimmetriában maradni, a rájuk 
bízott közösséget egyenlő elbírálásban irányítani, támogatni. A Gondviselő folyamatosan 
törődik a megfelelő szimmetriában lévő szerveződések továbbképzésével, és ez az élet 
kezdetén hozott ösztönös, eredő tudást az új élőrétegben eltérő ismereteket tanító 
élethelyzetekkel egészíti ki. Az élet további részén az új élőrétegbe került fiatal élet, (lélek) az 
életének az első fertályában (negyedében) csak ismerkedik az élőréteg szokásaival, 
törvényeivel és az itt érvényes együttélés, a kialakult áramlási rendezettség szabályaival.  
Ezt az időszakot felnövésként, környezeti tapasztalatszerzésként, és az általános élőrétegi 
alapvető általános ismeretek, és az alapvető szabályok megismeréseként éljük át. Az élet 
negyedének a végére eljön a szakosodás ideje. Ha az új szerveződés jó genetikai 
adottságokkal, már magasabb belső biodiverzitással, tehát az elődéletekben az elődök által már 
kellően átélt és megértett genikus tapasztalatokkal érkezik, azaz a magával hozott részecskék 
genetikai információs tapasztalása magas, akkor már nem kezdőként, hanem a 12 élőrétegi 
lélekélet második félidejében, valamelyik fejlettebb fokozatban kerül az új élőrétegbe.  
Ez éppen olyan, mint a tiszti iskola, a kadet képzés. A kellő alapokat és szakismereteket már elsajátított 
élet, már nem őrmesterként, hanem az avatáskor egyből altisztként, vagy és hadnagyként kezdi. 
 
A genikus tudást az elődeinktől, és a belénk átköltöző túlélő, tapasztaltabb neutrálisabb 
részecskéktől kapjuk, de ezt nemcsak a magunk által megszerzett ismeretekkel, a közös 
részecskéink által együtt átélt személyes élettapasztalatokkal egészíthetjük ki, hanem az isteni 
környezet, a Gondviselés, az élethelyzetek alakításával folyamatosan fejleszti az egyéni, és a 
közösségi tudat megértését. Ezt rendszerint olyan, a szerveződésünkben egyesült részecskék 
által együttesen átélt esemény megtapasztalásával szerezzük meg, amelyben az átélt 
problémára valamelyik részecskénk talál egy általa már az előző élettérben megismert 
hatékony megoldást, amelyet a kicsiben létrehozott, bizonyított sikere miatt a szervezetben élő 
többiek is elismernek és átvesznek, és támogatják az egyre nagyobban megvalósítását. Ha az 
ötletet a szerveződésben többen támogatják, az megerősödik, és nemsokára sokak által 
támogatott, már közös életprogram részeként a felszínre kerül. Ilyenkor elkezdődik a közösség 
és a közös program fejlesztése, az élet gyorsított, lendületet kapó fejlődése. 
 
Ha azonban a szerveződésben olyan nagy határozatlanság alakul ki, hogy az nem képes a saját erejéből 
talpra állni, akkor jön a magasabb rendű tudás tömeges és gyorsított átadása, és ismét felszaporodnak a 
komplex részecskék. Ez a szaporodás legbiztosabb előjele, a makroevolúciós időszak kezdetének. 
Ne felejtsük, hogy nemsokára ,,hangrobbanás,, fog keletkezni, mert elértük a szervezettségünk és a 
közös tudásunk határát, és ezen a potenciálgáton áthaladáskor fel kell bontódni az életnek, hogy a 
differenciálódással és a rekombinációval a túl nagy másságától megtisztuló szervezetek életáramlását, 
határozott életcélját ne zavarja meg idegen életprogram. Egy szervezet csak egy célt követhet, csak 
ekkor alakulhat ki megfelelő, azonos irányba tartó életáramlás. Ez a tisztogatások, a rekombináció 
háttere, az azonos pályákról az akadályok, a haladást zavarók eltávolítása. 
 
 
 
 
 



 75

Az életterek újra telítődése és a környezetuntság kialakulása: 
Ha egy élőréteg, élettér, lokális környezet, azaz szerveződés nagyon kikerül az átlagos, vagy 
nagyobb nyomású életteréből, és a gyorsabb fejlődés eredményét, a nagyobb életnyomású 
környezetben megszerzett korszerűségét alacsonyabb életnyomású, elmaradottabb környezetbe 
szállítja, akkor sok kíváncsi részecske települhet be a modern, gyorsabban fejlődő, sok 
ismeretlen eszközzel rendelkező a környezethez képest fejlett élettérbe. Ilyenkor a melegfúziós 
környezetből érkező fejlett jövevény, szerveződés lassan férfias eredőjűvé válik, lehűl és 
összehúzódik, a belsejében kisebb életnyomásúvá és a környezetből befelé áramlóvá, 
befogadóvá válik. Ilyenkor a közvetlen környezetből nagyon sok, elmaradottabb, a 
szerveződést a korszerűségben visszafejlesztő, de fizikai erőben, lendületben, és a 
rendezettségben dúsabb, energiában takarékosabb, koncentráló-képes részecske szerveződés 
települhet az ígéretes, a környezetnél éppen alacsonyabb nyomású lehűlő, konszolidálódó 
élettérbe. Ekkor a szerveződés eredő tömege a kezdeti állapothoz képest akár 15-20 %-kal is 
megnövekszik, az élettér hidegfúziós eredőjűvé és férfiasabbá, befelé áramlóvá válik. Mivel 
azonban az izotróp környezetben már minden irányból megindul a beáramlás, a szervezet a 
lehűlés közben (amíg fel nem telik) egyre magasabb változássűrűség, gyorsabb és melegfúziós 
irányba fejlesztő, magas impulzus sűrűségű fejlődés alakul ki. Ha a belső változássűrűség 
megnövekszik, a kifelé áramlás közben az idegen eredőjűvé váló környezet miatt lefékeződik. 
Bármilyen nagy távolságra, (rendszerint csak egy két élőréteggel jutott távolabbra) a kiáramló 
szervezett, a befogadó-képes életbuborék, a belső változássűrűség miatt a tér szelektált 
áteresztőképessége csökken. A belső magasabb változássűrűség miatt egyre nehezebben hatolnak át e 
térrészen, az életbuborékon az adott térben és időben arra áthaladó részecskék. Ez miatt az életbuborék 
a telítődésig feltelik hidegfúziós, de a melegfúzió felé fejlődő eredőjű részecskékkel, amely miatt az 
életbuboréknyi tér azonossága egyre nagyobbá válik a melegfúziós eredete szerinti szülői réteggel. 
Mivel azonban a külsőbb rétegben ahol a szervezete feltelik energiával, mégsem teljesen 
izotróp a részecskék beáramlása, valami maradó különbség mindig kialakul a hazai 
melegfúziós tér árnyékolása miatt, és a külső térrész felől eredendő magasabb, befelé ható 
lendület többlet miatt, a hidegfúziós részecskékkel feltelt, ezzel ismét férfiasabbá vált 
életbuborék áramlása megkezdődik visszafelé, az anyai élőréteg felé. A kifelé áramló 
ciklusidő, a tél lejár, és a környezetben torlódás közben a szerveződési nyárba átfejlődő, egyre 
magasabb belső változássűrűségűvé váló életbuborék megindul befelé, a nagyobb 
energiaszintű élettér melegfúziós centruma, fejlettebb rétegei felé. Mivel azonban az 
életbuborékban az részecskék eredője a hidegfúziós irányba átmeneti többletbe kerül, az 
évfordulóba, életváltásba, életprogram, célváltásba kerülő, dominanciaváltáson áteső szervezet 
elférfiasodik, hidegfúziós eredőjűvé válik. Miközben a tömegszám ismét feltelik, magasabbá 
válva a kifelé áramló nőies részecskék mellé beépülő társakkal akár megduplázódik, a 
szervezet eggyel nagyobb energiaszintű, nagyobb bonyolultságú állapotba kerül. Az 
elférfiasodott életbuborék új életciklusba, életperiódusba és elektronban, férfias dolgozókban 
dús állapotba kerül. A szervezet férfias eredővel születik újjá, de a már vegyes állományú 
közös tudat már csak azokat az egyéni észleléseket fogadja el közös tudásként, amely a 
többség részéről azonos ismeretként többségi elfogadásra, elismerésre kerül, ezért csak azon 
ösztönös tudások maradnak meg, amelyeket az újjáalakult, globalizált szervezet többsége 
azonosan ismer. Ilyenek az enni, az inni, az aludni, az üríteni, a hulladékokat kibocsátani, a 
szaporodni, azaz az általunk alapvető öröklött életfunkcióként ismert tulajdonságok, 
képességek. Ez azonban csak a közös tudat közössége által elismert tudás felszíne, amely alatt 
ott lapulnak a közös térbe beáramlott hidegfúziós szervezetek és a korábban a teret alkotó, 
határoló melegfúziós részecskék egyéni ismeretei, a korábbi életáramlásban, az előző 
életekben megszerzett, megismert egyéni tudásként. Ezek a résztudások azonban kölcsönösen 
meggyengítik, kioltják egymást, ezért a közös tudásba nem kerülnek be, és bár a részecskék 
akár univerzális tudással is rendelkezhetnek, a megosztottság miatt, a megerősítés, a 
felerősítés hiánya miatt nem kerülnek élettérszinti elfogadásra, elismerésre. 
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Ilyen folyamaton mennek keresztül a férfias eredőjű, a belsőbb élőrétegekbe beáramló fiatal 
szerveződések, és hasonló analóg folyamaton ment keresztül a Föld az elmúlt tizennégy-ezer 
esztendőben. Mára a Föld, a Nap családi szerveződés magasabb szimmetriába került bolygói közül 
a legnagyobb tömegsűrűségűvé fejlődött, 5.5 gr/cm3 az átlagos sűrűsége.(szemben a 1.41 gr/cm3 
átlagos sűrűségű Nappal, az 1.3 sűrűségű Jupiterrel, és az átlagosan 3 gr/cm3 körül lévő Marssal, Holddal és 
Vénusszal.  
Ne felejtsük el, hogy ezek az adatok a bolygó és Napszerveződések központi, látható 
tömegének, azaz a velünk megegyező, vagy és nálunk fejlettebb, ezért általunk nem 
átlátható részecske tömegek a becslésén alapulnak, az aura mérete, sűrűsége és kiterjedése 
nem egészen ismert. Az együttkeringő rendszerek teljes fizikai tömege és valódi átlagos 
sűrűsége a régi paradigma megközelítési hibája miatt nem határozható meg, de gyanítható, 
hogy amely szerveződések központi tömegének, a centrumnak a tömegsűrűsége növekszik, 
annak az aurájában csökken az azonos minőségű átlagos sűrűség.  A férfias, befelé áramló, 
vagy a nőies szét és kifelé áramló állapot valójában csak a tömeg áramlási irányban változása 
a centrumi tér és a vele szoros kölcsönhatásban változó környezete között. Ez esetben a 
folytonosság ismeretének a hiánya miatt, a kellően meg nem becsülhető eredő tömeg teljes 
mennyisége lényegesen nem változik, csak a lokális koncentráció az, ami vagy éppen közös 
tömegbe épül, vagy egyenletesebben oszlik el. A Naprendszerben az Apa távolléte alatt a jelenleg a 
Föld vette át az apa szerepét, a bolygónk jelenleg a bolygótestvérei közül a legférfiasabb, részecske energiával 
nagyon feltelt állapotában, megtermékenyítésre és megtermékenyülésre is képes, differenciált, változóképes, 
neutrális állapotban van. 
Ha nagyobb átlagos sűrűségű aszteroidával, fejlettebb fémes anyagokból szerveződő csillagfival 
kerülünk fizikai, szerelmi kapcsolatba, akkor a vendéghez képest nőies bolygónk térbeli kiterjedése e 
differenciálódásban növekszik, de a belső tér átlagos sűrűsége csökken. Ha azonban a már 
nagysűrűségű bolygónk válik egy nagyobb, de már elöregedett élőrendszer megtermékenyítőjévé, akkor 
az átlagos sűrűség jelentősen le fog csökkenni, és miközben a rendszerünk a tudásával és a 
lendületével felfrissíti a genetikailag kifáradt, határozatlanná vált öregebb rendszert, maga is nagyon 
gyorsan, makroevolúcióban a kisebb sűrűség és a gyorsabb változás, a beolvadás felé fejlődik. 
 
Térjünk vissza a talajuntság fogalmához, a folyamat megértéséhez. 
Ha egy szerveződésben az élettér nagy azonosságú, változtatóképes energiával rendelkező 
részecskékkel feltelik, a kívülről védettebbé váló lokális élettér energia és változássűrűsége 
jelentősen megemelkedik. Ilyenkor az energia, az a hatás, minőség, amelyből túlkínálat alakul ki, 
jelentősen leértékelődik, és a közvetlen környezetben is értéktelenné válik. Mivel a nagy 
azonosságú részecskék, (az életpiramisba szerveződött rendszertől eltérően) nemcsak azonos, 
hasonló tápanyagokat fogyasztanak, hanem jellemzően azonos végtermékeket-élettermékeket, 
hatásokat bocsátanak ki, ezért a mikro-téri, életbuboréknyi környezet a túlszaporodott 
szerveződések által készített nagy azonosságú termékek hatóanyagaival, végtermékeivel 
nagyon túltelítődik, de az általa fogyasztott alapanyagokban, energiában e folyamatidő alatt 
elszegényül. Ez a differenciálódás egyik alapja. Ilyen állapotba került a Földünk az emberi 
civilizáció felszaporodása miatt. Az általunk fogyasztott energia mennyisége, a minősége, a 
változatossága és a biodiverzitása, azaz a sokfélesége is a túl gyors forgási ciklusok miatt 
lecsökkent, és bár egyre bonyolultabb élettermékeket bocsátunk ki, ezek már nem újdonságok, 
egymáshoz képest kicsi a különbségük, túl sok az azonosság bennük. Ez kimeríti az élettér, a 
közvetlen (belső) környezet azon alapanyag készleteit, és telitettségét, amelyből a 
beérkezéshez képest túl nagy felhasználás miatt egyre nagyobb hiány támadt. Ez miatt, a külső 
környezetben termelődő azon hatások, hatóanyagok, anyag és életminőségek, amelyekből az 
életterünkben csökken a készlet, a termelés, az azonos ellenhatás, azaz a helyi kínálat, a 
keresletnövekedés miatt akadálytalanabbul, ellenhatás nélkül áramolhatnak be az életterünkbe 
és a bolygónkba.  A saját nyersanyag termelését felélő, majd nyersanyaghiány miatt a 
termelést megszűntető szerveződések importfüggővé és eladósodókká válnak. Ez egyre növeli 
az élettéren átáramló idegenebb környezeti energia mennyiségét és sebességét, és a 
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vonatkoztatási rendszeridő, a változás felgyorsul. Ha az optimális szint alá csökken egy élettér, 
szerveződés belső biodiverzitása, belső sokfélesége, az egyre nagyobb biodiverzitású, nagyobb 
sokféleséggel rendelkező környezetből a nem látható fekete gazdaságból is beérkező beáramlás, az 
átáramlás, az addig lineáris ciklusidőt, őszi kaotikus, nemlineáris, egyre kiszámíthatatlanabbul 
változó rendszeridőre módosítja. Az időnk gyorsul, a terünk öregszik, a melegfúzióssá váló 
Föld bolygó tömege hatalmas iramban nő. Az átlagos határfelületek mind kijjebb tolódnak, a 
bioszféra változási ritmusa fokozódik. Az életterünk sűrűsödése a változás növekedését és az 
élet gyorsulását eredményezi. A terünkben és az időnkbe beáramló, és itt a kaotizálódás után 
felszabaduló energia mennyiségének a növekedése miatt egyre nagyobb energiakínálatot, 
túlkínálatot alakít ki.  Amikor a beérkező hideg, férfiasabb energiahullámok kerülnek 
lendületelőnybe, hatástöbbletbe, akkor ezt követően időkéséssel az átalakított kiáramló 
nőiesebb, melegfúziós kiáramlás mennyiség is megnő, ezzel pedig az időegységre jutó 
változás sűrűség is emelkedik. Ilyenkor megemelkedik a térméretre és az időegységre jutó 
impulzusok száma, ez pedig az öreg fáradt szerveződésekből felszabaduló, átalakuló, jobb 
rendezettségre hozott friss energia hányadát növeli. Az energia felszabadulási csúcsokban, az 
impulzusok besűrűsödése miatt hatalmas melegek, hőhullámok alakulnak ki, amely a 
fejlettebb rétegekbe beáramló meleg, az ottani impulzus sűrűséget is növeli, és ez időkéséssel 
melegfrontot létrehozva visszahat a bioszférai környezetre is. Ilyenkor az erős férfias 
hidegfronti besugárzásokat erős nőies melegfronti kisugárzási csúcsok, ellenfrontok, tornádók 
követik, amely nemcsak egyre kijjebb tolja az átlagos szimmetria felületet, hanem 
kiszámíthatatlanabbá, zivatarosabbá teszi az időjárást. A zivataros időszakokban erős nagy, 
egymással hadakozó frontok és felhőszakadások alakulhatnak ki. A váltakozva egyre nagyobb 
különbséget produkáló időjárás nemcsak a klímaváltozás része, hanem, az életterünk 
melegfúziós eredőjűvé fejlődésének a következménye. A Föld bolygó a Vénusz állapota felé 
fejlődik, egyre közelebb kerül egy  Napot is kellő energiával ellátó nagyanyai nagycsillag 
belső élőrétegének egy magas változássűrűségű, felénk közeledő, vagy általunk már átlépett 
határfelületéhez. Amikor az életterünk feszültsége, és Gaia belső hőmérséklete a 
legmagasabbra szökik, és a bolygónk (vagy az élőrétegünk) eléri a peteérés, a tüszőrepedés 
legfeszültebb állapotát, a megtermékenyülés esélye a maximumra áll, és a környezetünket 
alaposan megváltoztató megtermékenyítő esemény kialakulása várható. A Nappal és a 
közvetlen környezettel a nagyanyai nagycsillag, vagy a csillagtól távolodó erős határfelülete felé 
közeledő Föld pályája, életsíkja egyre jobban egymásba fordul, és azonos síkba kerül egy a 
szimmetriasík másik felén már jó ideje társra és fejlődésre, nagyobb szimmetriára vágyó, 
közös DNS-be, vegyes eredőjű közös utódba fúzióra és együttfejlődésre vágyó szerveződéssel. 
Ez a szimmetria felület valószínűen az Ekliptika, a bolygónknak anyai Nap fő szimmetria 
felülete, (amely a Nap felmenőinek a közös szimmetriasíkja), amelyet az idén elértünk, vagy 
rövidesen el fogunk érni. 
 
A természet rendje szerint, minden olyan szerveződésben megnövekszik a mindig teljesebb 
környezetből azon hatóanyagok, hatások, szerveződések, szervezetek beáramlása, amelyekből 
az adott élettérben csökken a mennyiség, amelyből hiány támad. A talajuntság azonban nem a 
beáramlás, (ami következmény), hanem az élettér azonos hatásokkal, hatóanyagokkal 
feltelése, és az alapanyagokban a hiány kialakulása (tehát együttes együttfejlődő folyamat) 
azaz az a túltermelési válságnak a következménye, amely a piac teljes telítődése miatt már 
nem tud felvenni több életterméket, az élet által kibocsátott szennyeződést. Az alapanyagok 
eladhatatlan termékekbe fejlődnek, ezért az egyik szinten kialakuló hiány ideje egybeesik a 
másik végen túltelítődő piac lefagyásával. Az ilyen túldifferenciálttá váló élettérben már nem 
válik támogatottá azon életszervezetek kibocsátása, termelése, amelyek tovább növelik a 
túlkínálatot, azaz tovább rontják a nagyobb energiaszintű környezetet adó szervezet eredő 
szimmetriáját. Tehát minden, amely a túlkínálat a szimmetria további romlása felé hat, ami a 
lassabb haladást, a fejlődést akadályozza az ellenzésre és akadályoztatásra talál, míg amely 
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folyamat segíti a kialakult szimmetriahiány csökkenését, az nagyobb eséllyel támogatásra 
talál. Ezért támogatja Gaia, a Föld szervezet közös tudata a már használt termékeket a haszonvas 
telepekre begyűjtőkkel, a recirkulálással, a körfolyamatok gyorsításával foglalkozókat, és akár lopás, 
rablás árán megszerzett recirkulálható anyagok, elsősorban a fejlettebb fémek gyorsabb átalakulását, 
megfiatalodását, eladhatóbb, fejlettebb élettermékekbe átépülését. 
 
Az azonos élettermékeket és azonos, avult, nem elég korszerű hatásokat kibocsátás tehát a 
környezet által egyre nagyobb akadályoztatásra kerül, már nem fejlőnek ki a környezet által 
megunt szerveződések élettermékei, viszont ugyanebben a régit elutasító környezetben a 
környezet által még nem ismert hasznos és eladható, keresett hatások azonnal bő támogatásra 
találnak. A talajuntság, a környezet életellenes reakciója a saját alapanyag termelés kiürülése, 
és ezen importból pótolt nem teljesen megfelelő olyan hatóanyagok telítődése miatt fejlődik 
ki, amelyekből már nem állíthatók elő a szokásos, változatos, kellő sokféleséggel rendelkező, 
feltelő élettermékek, hanem csak egyre azonosabbak, a sokféleségtől, a biodiverzitásukban is 
egyre hiányosabbak. Ilyenkor az évekig azonos helyen termelt, paradicsom, paprika és sok 
más kultúrnövény elsatnyul, már nem tudja beszerezni a környezetből, a talajból azokat a 
távolabbról beszállítása, vagy a hiánya miatt megdráguló hatóanyagokat, amelyre még kellően nagy 
kereslet támad, amelyekben már kimerítette a környezete készletét. A következő években a 
termés cukortartalma még megfelelő, de az ízek a zamatok, a finomabb részletek egyre 
szegényesebbek, a különbség, a termés egyedisége csökken. Hasonló folyamat alakul ki a 
túltermelő baromfiudvarokban, a disznókat és egyéb ,,háziasított,, állatott nagyüzemileg 
termelő élelmiszeralapot termelő mezőgazdasági, és ezeket tovább feldolgozó ipari 
ágazatokban. Mivel a makkoltatás, a környezetben szabadon kiengedett állatok legeltetési 
lehetőségei, és ezzel a belső sokféleség megszerzési lehetőségei csökkentek, a kevert tápon, 
egyhangú, nagy azonosságú táplálékon nevelt állatok élelmiszerrel, vagy azonos környezetben 
megszerezhető élményei is csökkentek, a hús anyagba fejlődő részecskék különbsége, zamata, 
és sokfélesége, a kellő mássága csökken. Az ilyen egyre nagyobb azonosságú táplálékot 
fogyasztó szerveződés, a biodiverzitásában és a tudatában is azonos irányba és visszafejlődik. A 
fogyasztó egyre kevesebb olyan részecskére és ezzel ötletre, friss gondolatra tesz szert az 
elfogyasztott táplálékban, amelyek kiegészítik, kiszínesítik az egyéniségét, a belső világát, 
amelyek valóban javítják a belső biodiverzitását. Ha ezzel egyidejűleg a külső környezet 
biodiverzitása is szegényedik, az itt élők sokféle élményszerzési lehetősége, a fantázia és a 
találékonyság lehetősége csökken, és a közös élettérben élő népesség, faj, alfaj elkorcsosul. 
Ilyenkor nemcsak a már megismert, anyagba épült valóság szegényedik, hanem az élettérben 
kialakuló túl nagy dominancia, és ezt követő hegemónia miatt a tudati és az érzési valóság 
lehetőségei eltérővé válnak, csökkennek. Ráadásul a nem saját piacra termelő termékek 
felfutása miatt a fékész anyagok felhasználásában is hiányossá vált élettérben az addig más 
ágazatnak alapanyagot, vagy továbbépíthető félkészterméket eredményező melléktermékek 
elhelyezési, a beszállítók bekapcsolódási lehetősége is csökkent. Ha a feldolgozóipar jelentős 
része kiesik, az nagyobb termelő ágazatok által addig kibocsátott, addig a 
továbbfelhasználóknak hasznos melléktermékek, az adott környezetben haszontalan, költséget 
és elhelyezést igénylő hulladékká válnak. Ez további terhet jelent a környezetben, és egyre 
nehezebb az elosztása, az elhelyezése, a semlegesítése. Ez is rontja a gazdaságosságot. A 
teljesebb komplex rendszerekben ez megoldott, mert olyan termelési arányokat alakítanak ki, 
amelyben minden kibocsátott melléktermék, nem hulladék, hanem alapanyag, egy azt tovább 
feldolgozó, termékké fejlesztő iparágnak. A talajuntság, az élettér haszontalan dolgokkal 
telítődése része annak a komplexitás vesztésnek, amely a túldifferenciálódás következménye, 
amely egyes dolgokból tartós hiányt és import igényt, más, haszontalan dolgokból többletet, és 
eladhatatlan, a gazdaságot terhelő felesleget hoz létre. Ráadásul, ha a kiáramló termékek jól 
eladhatók, az import és a tőke szinte magától dől az ilyen jól termelő, hitelképes gazdaságba, 
míg ha fordított rend alakul ki, ez a gazdaságot a padlóra, az életet a kiszolgáltatottságba 
sodorja. 
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Ha egy élettér valamilyen, nem exportképes minőségű élettel, élettermékkel telítődik, a tudati 
variációk lehetőségei csökkennek, és ennek következtében az élettermékek változatossága, az 
egyéni és a közös tudat fejlődési lehetősége csökken. Az egyediség, a különlegesség az 
élőrétegekben periodikusan csökken, és a korábbi jó minőség átlagos minőségbe keveredik, de 
az átlagossá váló életterek is mindig kitermelik a maguk egyediségét, az elitréteget, amelyet 
azután a faj fennmaradása, a túlélés érdekében kiemelten támogatnak. Ez a támogatás 
kivételezésben, energiadotálásban is megmutatkozik, és nemsokára kifejtésre kerül, hogy mi az oka és a 
szerepe a túlélésben a továbbfejlődő elitrétegek kiemelt támogatásnak. Az életet továbbvivő elit, az élet 
magja minden szervezett rendszerben kitermelődik, amely a faj, a genetikai változat fennmaradásának 
az érdekében mindig kiemelt támogatást kap. 
 
A nagy azonosságok és az erősebb differenciálódás kialakulásakor az élettér szereplőiben 
egyre erősebb, a fejlődést akadályozó tudati gát alakul ki, amelyet az azonos minőségű 
tömegében tovább szaporodó élettér már nem tud átlépni. A régi paradigmák kötik az életet, 
amely a már köztudottan hamis ideológiák miatt sem meri a folytonosságot megbontani. 
A tudati gátak a fejlődést akadályozó határfelületet építenek, amelyeken át kell lépni, vagy e 
határokat le kell bontani. A hangrobbanásként ismert folyamat a fejlődést gátló tudati határok 
átlépése. Az élet egy hangrobbanáshoz, a tudati gát átlépéséhez közeledik. Ehhez azonban a 
régi paradigmákat le kell bontani, és a megfelelőbb stabil Isteni bázisra, erősebb, tartósabb 
alapokra, a létezésre helyesebb magyarázatot adó új paradigmarendszert kell felépíteni. 
A létezés megértéséhez, a régi tudati, logikai megközelítése helyett, egy valósághűbb 
alapállás, tudati paradigma váltás bevezetése szükséges, amely nemcsak egybevág az utóbbi 
évszázad spontán fejlődésével, hanem lehetővé teszi a továbblépést, és hatalmas tudati és 
erkölcsi rendszerváltást kiváltva, a beragadt fejlődés előtt megnyitja a jövő lehetőségeit. 
 
 
Miközben az élettér tovább sűrűsödik, a szegény vándorokkal teli környezetből egyre több, 
nagy lendülettel érkező részecske települ át. Az életenergiában, az élőrétegünkben egyre 
nagyobb túlkínálat alakul ki, és az élet lendülete egyre jobban leértékelődik.  
A bolygók, a csillagok, és a kisebb szerveződések az életük derekáig, a középkorig, és sokszor 
az élet háromnegyedéig, a kaotikus ősz elérkezéséig sikeresen növelik a tömegüket, de ez a 
tömegnövelés nem folyamatos. A saját élőrétegükből a periodikus ki és beáramlás, az anya-
közeli és az anya-távoli ciklusban hol a tömeg mennyisége nő, hol a tömeg sűrűsége, és ekkor 
az élet minősége is változik. Amikor a tömeg sűrűsége, a sikeres szerveződési nyárra megérik, 
feltelik, a bomlás előtti időszakban a változás kiteljesedik, az élet termései megérnek. Ilyenkor 
a szerveződések kiengedik a környezetbe a legfejlettebb élettermékeiket, és a faji túlélést 
biztosító elit szerveződéseiket, a magjaikat. Az emberi típusú élet, az evolúciós ciklus vége 
előtt a genetikai anyagát szállító elit élettermékeket, fejlett rakétákat küld a környezetbe, 
amelyek, mint a virágpor, kiszállítják a fajra jellemző fejlettségű (a legfejlettebb) genetikai 
információt a környezetbe, előkészítik, és termékenyebbé teszik a környezet életre alkalmas és 
elég közeli életterületét a továbbélésre, a sikeresebb áttelepülésre. Egykor így települt át a 
Jupiterről, az idősebb Napbolygóról az emberi típusú, bonyolultságú, minőségű élet a Marsra, a 
Marsról a Földre, majd innen a Vénuszra és a Vénuszról, annak a melegciklusa előtt ismét a 
Földre, hogy az élettér kihasználása, elromlása, a Föld egy rétegének a felélése után, igazi 
kozmopolitaként onnan más, a fejlődésre és a későbbi felvirágzásra is alkalmas új életteret 
találjon. Az élet kozmopolitáiként nemsokára új életteret keresünk, a Föld soros 
szaporodása aktuálissá teszi a faj túlélésének, az áttelepülésének a kérdését. 
 
Miközben egyes élet területeken visszafejlődnek a sikertelenül keveredő, káros hegemóniába 
került fajok túlszaporodása miatt, más területek, életterek, környezetek keveredése sikeresebbé 
válhat, amely növeli a sokféleséget a magasabb biodiverzitást, és ezzel sikeresen csökkenti a 
környezetben áthaladó energia tempóját, az életeket mozgató rendszeridőt. 
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A nagyobb azonosságú energiával feltelő, rosszul keveredő életterek életcéli váltakozása: 
 
Amikor a már fejlett életterek kevésbé fejlett környezetbe kerülnek, (vagy a nem eléggé jól fejlődő 
környezetek részecskéi szétszóródnak) mindig megnő a beáramlás, és a kialakult belső hiányt telítő 
biodiverzitás javul. Az olasz tengerpartokon és más magasabb forgalmú turista célpontokon 
megjelentek a néger, kínai, a világ minden részéről beengedett másságot képviselő zsebárusok, 
amelyek hangulatos színfoltjaivá váltak a térségnek, és hozzájárultak a környezet 
színvilágához, harmóniájához, növelték annak a változatosságát. A környezetbe mérsékelt 
tömegben beengedett hiány megszűnése teljesebbé teszi az életterületet, lassítja az energia 
átáramlását, növeli az energia átáramlást fékező keresztmetszetet. Az ilyen, jelentős negatív 
energiájú, szegény, nagy tudás és életszínvonal különbséggel rendelkező szerveződések 
beengedése, csökkenti a szerveződési energiaszint átlagot, növeli az élettér különbségét, és 
ezzel jót tesz a már túl nagy azonosságú, a környezettel addig rosszul keveredő élettereknek. 
Ez nemcsak friss vérvonalat és friss genetikai információt visz az életterekbe, hanem a kínálati 
különbség bekeverésével élénkíti a terület fejlődését. Megfigyelt tapasztalat, (Szilvi, olasz 
tengerpart, 2007 június.) hogy a tengerparti henna és testfestéssel foglalkozó, Bangladesi fiatalember 
keze, milyen pontosan követte az általa a testfelületekre rakott, kézzel átrajzolt mintát. Ez az ember 
még fiatal volt, a húszas évei elején, de cseppet sem remegett a keze. A részecskéi simulékonyan 
engedelmeskedtek a rajzot együtt követő közös parancsnak, a szervezet pillanatnyilag legfontosabb 
igényének, a folyamatot nem zavarta meg, nem foglalkoztatta a tudatát más, felesleges dolog. A fiú 
csak a feladatra koncentrált, a másik kezével megtámasztotta a dolgozó kezet, és a munka alatt szinte 
egybeforrt a két kéz. Látható volt, hogy a közös tudatban a dolgot gátolni akaró részecskék nem 
érvényesültek, nem volt bizonytalan a munka, minden klappolt, a minták, a rajzok szépek lettek, elérték 
a célt. Egy sok zavaró információval rendelkező, időkényszer alatt álló európai ember már nem tudta 
volna ilyen szépen megrajzolni a bonyolult mintákat. A sikeres haladáshoz, a belső együttműködésnek 
a végeredményben kiteljesedő megjelenéséhez az individuum személyiségbe szerveződött, együtt 
változó részecskék egyetértésre, közös koncentrálásra volt igény. Így csak olyan nyugodt, az idővel nem 
kényszerített tudatú ember tud rajzolni, alkotni, amely nem bizonytalan a célban, amely testileg és 
lelkileg is minden részecskéjében hisz abban, hogy az életben maradás érdekében az eredményt el kell 
érnie, és még nincs olyan elleninformáció, (tudati fertőzés) a szervezetében, amely meggátolná az 
egyértelműen közös cél felé haladást, annak az elérését. 
 
Az átlagossá váló életterek nagyobb azonosságú szereplőkkel feltelése, rontja a biodiverzitást, 
jelentős túlkínálatot alakít ki, amely miatt a túlkínálat tárgya és minősége súlyosan 
leértékelődik. Ha a tanári állás, vagy az ügyvéd a túlkínálat tárgya, akkor nagyon sok ügyvéd 
esetén az egy főre jutó ügyek száma csökken, erősödő verseny alakul ki a piacért. Az igénynél 
többletbe került ügyvédek, cukrászok, cipészek, ha már nincs rájuk tömeges igény 
leértékelődnek. Ez nemcsak a foglalatosság korszerűtlenné válása, hanem a termelők, 
szolgáltatók túlszaporodása, a kínálati azonosságuk növekedése, (vagy a piaci szegmens csökkenése) 
miatt is bekövetkezhet. Ha egy élettér mérete növekszik, mint például az évek során egyre 
nagyobb életteret elfoglaló fáké, az átlagos minőséggel telített élőréteg egyre távolabb kerül a 
fa szervezet még szimmetriában fejlődő központjától. Ilyenkor a régi átlagos élőrétegeken 
átáramló energia időegységre jutó mennyisége folyamatosan növekszik. A beáramló 
energiahordozók tömege egyre nagyobb felületen (lomb, gyökérzet) nyelődik el, amely a 
törzsön át a neki egzotikusan fejlettebb gyökerekhez, vagy a nagyobb szabadságot engedő 
levelekhez igyekszik. A törzsben nő a nyomás és a mennyiségében felszaporodó azonosság 
környezeti igényhez viszonyított értéke csökken.  A sivatagban a napenergia elértéktelenedik, a sok 
zuhataggal tarkított folyón pedig ennek a szépségét felejti el az ott lakó, de ennek a hasznát nem látó 
ember. A távolról jövő turisták azonban éppen ezen az egyediségért utaznak el messzire, amely náluk 
nincsen, a mindennapjaikból és az élményeikből hiányzik. 
 
Amikor a szerveződések, szervezetek tömege nő, és energiahordozó részecskékkel telnek fel, a 
környezeti legnagyobb, legfejlettebb gravitációs hatású rendszerhez képest a különbségük 
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csökken. A nagy tömegű idősebb fák alatt annak ellenére besüpped a talaj, hogy a 
gyökértömegük is folyamatosan növekszik, bár a lomb és ágtömegbe sűrűsödő eredő 
csökkenti a felhajtó erőt. A besüllyedés azt jelzi, hogy a fa gyorsabban építi a tömegébe a 
talajbeli fejlett, melegfúziós részecskéket, mint amennyire azok képződnek, ezért miközben a 
vegyes szervezetbe épülő földtömeg a gyökér körül fogy, a felső hidegfúziós tömeg 
aránytalanul megnövekszik. Ha azonban a talajnál kisebb átlagos sűrűségű gyökérzet tartósan 
növekszik, a felette álló talajt kiszorítva a rétegéből a tönk körül kiemelkedés, gyökérdomb 
keletkezik. Amíg a felső tömeg sűrűsödés növekedése nemcsak növeli az átlagos sűrűséget, 
hanem csökkenti a felhajtó erőt, ezért ilyenkor a bolygók, a fák, de valószínűen az emberi 
szerveződések átlagos tömege és nem a sűrűsége nő, addig a fejlettebb élőrétegbe mélyedő 
gyökerek és a vele együtt élő szimbioták környezethez viszonyított sűrűsége csökken. Ez a 
gyökerekre ható felhajtóerő növekedése miatt szimmetriát hoz létre. A folyamat egyenlőtlen 
fejlődése azzal a következménnyel jár, hogy a környezeti átlagos (külső) 
szimmetriafelületekhez képest a tömegében sűrűsödő, és ezért a környezeti közegbe 
egyre kisebb felhajtóerővel bemerülő szerveződések saját szimmetriafelülete áthalad a 
környezeti szimmetriákon, a potenciál gátakon. Ettől kezdve, ami a továbbfejlődéstől 
eddig visszatartotta, az ezentúl segíteni fogja, és az ilyen szerveződés fokozatosan egy 
másik, időben gyorsabban fejlődő, apróbb részletekből álló fejlettebb életszférába kerül.  
 
A részecskékkel feltelő, a tömegükben sűrűsödő, de még a többségben a centrumon kívül, az 
élettérbe befelé tartó részecskékkel rendelkező, a dolgokat kívülről látó többségű, férfias 
szerveződések saját szimmetriafelülete, tömegfelezője az ágyékuk körül található, amely miatt 
az élőrétegi átlagos határfelülethez, a tömegfelezőhöz képest annál magasabban 
helyezkedik el a bennük szerveződő tömeg súlypontja. (Lásd az Aspektus 23, Az 
Elporlódás című könyvből átemelt, itt újra bemutatott, ott 26. ábrát. )  
 
 
 

 
 
 
 

4. ábra: A férfi és a női szerveződés aurája és egymástól eltérő tömegfelezői, szimmetria síkjai 
A férfi eredőjű szerveződés főtömege még a szimmetriasíkon, a tömegfelezőn kívül és jellemzően befelé 
áramlik, míg a női szerveződések főtömege a szimmetriasíkon belül található, amely már melegfúziós 
eredőjű, tehát már jellemzően kifelé és szétáramlik. 
A szerveződéseket nemcsak egy egységes és a környezettől részben független résznek kell tekinteni, 
hanem olyan eltérő fejlettségű, kifelé egyre idősebb élőrétegekben élő, miniatűr részecskegenerációk 
közös áramlási rendszerbe, szervezett együttváltozó életbe társulásának, amelyek között a rendezett 
élettér megtartására, továbbépítésére irányuló tervszerű tudatos együttműködés, munkamegosztás, és a 
létezés megtartására irányuló eredményes szimbiózis van. 

Beemelt részlet az Isten Hagyatéka című könyv 230. oldaláról. 
 
 
 

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 kedvezőbb életkörnyezet 
kialakításához. A térben, az időben, és a kiterjedésben is változó, 
együttfejlődő, növekvő részecsketömeg kis energiaszintű egyedeit, a 
nagyobb változássűrűség időbeli felbontásának a korlátolt lehetősége 
miatt nem tudjuk megkülönböztetni, egy közös tömegnek látjuk.  
A kép, amit látunk a változás folyton, de csak kicsi egységekben 
módosuló eredője, a szimmetrikus tömegeloszlásnak a 
keresztmetszetében a galaxishoz, a nagyvárosokhoz hasonló, analóg 
térképe. Felülnézetben a galaxishoz hasonló keresztmetszetet 
észlelhetünk! 
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Valószínűen ennek még nem teljesen tisztázott köze van a gondolkodásban a logikai 
megközelítésnek, a nagyobb térlátásnak, rálátásnak és az összefüggések felismerésének. 
Bennük összpontosulnak a tömeget, és a gravitációs eredőt is növelő hidegfúziós részecskék, 
amelyek többsége a külső környezetből származik, és még külső aspektusból, a korábban 
látott, megismert összefüggések felismerésével értelmezik a környezetet, amelyben már együtt 
változnak. Mivel a férfias, nagyobb sűrűségű és nagyobb tömegű szerveződések egy része, a 
genetikai gyökere még nőies eredőben, kisebbségben a környezeti szimmetriafelület alatt 
(gyökérként) szerveződik, ezért a férfias hidegfúziós részecskék beáramlása mindaddig 
folytatódik, amíg nem kerülnek a közös rendszerben meghatározó és felismert többségbe. 
Ekkor a szerveződés tömegsűrűsége a legmagasabbra nő, a rá ható, a belső élettérben telítetlen 
minőség hiánya miatt a felhajtó erő csökken, és a szerveződések saját szimmetriafelülete a 
környezeté alá sűlyed. A Föld saját szimmetria felülete, az egyenlítői neutronsík jelenleg éppen átjutott az 
környezeti legnagyobb felmenői szimmetriafelület, az ekliptika síkján, amely határfelületnek és potenciálgátnak 
is tekinthető. Ekkor alakul ki a nőies melltáji új szimmetria felület, azaz a már szerveződési 
nyárba érő nagy sűrűségű és ezért nagyobb változássűrűségűvé fejlődő szerveződések már 
férfias többségű tömege ilyenkor a többségben lévő, melegfúziós, (felmenői) női, neki 
idegenebb alsó élőrétegbe ér. Ez megváltoztatja a környezethez viszonyított szimmetriát, a ki 
és a beáramlás irányát. A nőies, fejlettebb, magasabb változássűrűségű élőrétegbe érő férfias 
részecskék jelentős része nem jól viseli a neki túl gyorsan, kaotikusan megérthetetlenül 
változó környezetet, differenciálódik, és vagy felbomlik, vagy párba épülve továbbfejlődik, de 
mindenképpen csökken a szabad, lekötetlen neutrális hidegfúziós részecskék élőrétegbeli 
aránya. E folyamatrészt, életciklust a férfias eredő, minőség elöregedésként, szerveződési 
őszként, a termés megéréseként és a bomlás megkezdéseként ismerjük. Az emberek azonban 
az egynyári, évente megújuló szerveződésekhez képest évelők. A bolygók nagyságrenddel jobban 
évelők, magasabb szimmetriában élnek és túlélőképesek az emberi fajhoz képest. 
 

Amikor egy szerveződés életében a kaotikus ősz elkezdődik, és a már túl magas belső 
sűrűségtől, a belső arányok elromlásától, a növekvő rendezetlenségtől vagy az átmeneti 
energiahiánytól a belső változássűrűség növekedni kezd, a felszaporodó impulzusokban a 
tömeg differenciálódik és az átlagos férfias, hidegfúziós sűrűsége csökken. Ekkor a 
szerveződést a központi tömeg a nagyobb tömegsűrűsége, vagy/és a magasabb árnyékoló 
képessége, a változás gyorsaságban való fejlettsége miatt a fejlettebb élőrétegre leszorító 
beáramló hidegfúziós lendület eredő, a gravitációs erő is csökken. Az eddig az egzotikus 
meleg tájakra vágyó neutrális részecskék már nem vágynak a számukra túl meleg, túl gyorsan 
és kiszámíthatatlanul változó rivériákra, helyette azonban a melegfúziós részecskék kezdenek 
beözönleni a számukra egyre kedvezőbbé váló élettérbe.  
Amikor a szervezetek energiakészletei jelentősen lecsökkennek, bomlás kezdődik, és az addig 
felhalmozott tartalékaikat elkezdik felhasználni. Bár ez rendszerint az érintettek heves tiltakozásával és 
szegényebbé válásával folytatódik, de a szervezetek lebontják, majd elégetik a zsírtartalékaikat, ha kell 
a csontokat is visszafejlesztik, és visszaveszik a közösbe a jobb módúak által a saját kezelésbe, 
tulajdonba sikeresen átszervezett, felhalmozott készleteket. A begyűjtés és a nem egészen legális 
visszavétel mindaddig folytatódik, amíg az energiamérleg helyre nem áll, vagy a szervezett rendszer e 
tartalékai is ki nem merülnek, amely rendszerint totális káoszhoz vezet. Amikor kiderül, hogy a közös 
nevében visszavett javak, elégetett tartalékok, kihasznált szerveződések nem a köz, hanem kevesek 
vagyonát, lehetőségeit gyarapították, akkor általában közfelháborodás, és a már rosszul gazdálkodó 
hatalom leváltását kiváltó forradalom, rendszer változás, célváltozás alakul ki. 
 

A bolygónkban a melegfúziósok aránya növekedni fog, a női dominancia erősödik, a férfias 
részecskék nemsokára receszív állapotba és kisebbségbe kényszerülnek. A déli pólus felé, azaz 
a nagyanyai nagycsillag felé áramlás, a tömeg megszerzett lendülete és a tudati tehetetlensége 
miatt továbbviszi a bolygónkat, ezért az nemsokára egyre mélyebben bemerül az ekliptika 
alatti, nála kisebb sűrűségű, nőiesebb, de sokkal gyorsabban változó, a melegfúziós dolgokban 
fejlettebb élőrétegbe. Az élettéri változássűrűség különbség, ezzel a felbomlókra ható felhajtó 
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erő nő, és a szerveződés kisebb sűrűségűvé váló, elszegényedő egyedei, kiszorulva a korábbi 
átlagos, de egyre nagyobb változássűrűségű, gazdaságú rétegből egyre kevésbé merülnek be a 
náluk, az energiában gazdagabb, magasabb feldolgozó-képességű (gyorsabb megértő képességű) 
szerveződéseket tartalmazó, nagyobb differenciáltságú élőrétegbe. Ha a tékozlóvá, és nőies 
állapotúvá váló szerveződési átlag felé eltolódás miatt a belső sűrűség és az energiaszint 
egyenletessége tovább csökken, az együttváltozó részecske szervezet az átlagos környezeti 
élőréteghez képest, idővel kiemelkedik abból a közegből, amelyben a fejlettsége addig tartotta, 
és a saját szimmetria felülete, a tömegfelezője a környezeti szimmetriafelülethez képest, az 
fölé kerül. Ettől kezdve, minden hatás, ami a beáramlás miatt addig lefelé a fejlettebb, 
időben gyorsabban változó élőréteg felé szorította, és visszatartotta a potenciálgát, a 
napéjegyenlőségi szimmetria felület átlépésétől, az ettől kezdve alulról fogja érni, 
gyengén emelni fogja, és a szerveződésre, valamint a bolygónkra ható felhajtó erő ismét 
növekszik. Mivel ilyenkor még a szimmetriafelületen átkerülő már nőies szervezetek, kis 
sűrűségű lendületes amazonokat szállít a külső élőrétegekbe, a vágyakozás és a szíves fogadó 
igény (ilyen könnyed, energiát osztogatós nőies részecskékből a külső férfias életterekben mindig hiány van.) 
kifelé, az északi Naptéri félteke irányába hajtja a bolygónkat. Átkerülve az Ekliptikai 
szimmetriafelületen már nem a leszorító gravitációs erő, hanem kifelé és felfelé segítő felhajtó 
erő, a nyugalomra vágyó igény felismerése hajtja. Ez az erő lényegében az egymás mellett 
lévő két eltérő, tehát minőségi különbséggel rendelkező élettér meglévő eltérő hiánya és 
többlete, pontosabban ennek a kicserélődését eredményezi. A nőiessé váló szerveződést, 
életbuborékot, az ilyen alsó, de szintén nőies, melegfúziós részecske többségű, nagyobb 
azonosságú élettér taszítja, a telítődés miatt magából kifelé felfelé áramoltatja, míg a hasonló 
analóg részecskékre az állandó hiány miatt igényt tartó külső élőrétegek vonzzák a bennük 
jobban megbecsült, náluk-kisebbségben lévő hőenergiában gazdag életminőséget. Ez a 
különbség, az alsó élőréteg taszítása és a felső élőréteg vonzása biztosítja az élő 
anyagcserét, a nemek és az évszakok váltakozását, ez mozgatja a mindenséget. Amikor a 
felső, (külső) élőrétegben az arány kiegyenlítődik, de a tömeg és a tudat (a lendület) 
tehetetlensége miatt a szerveződések rendszerint túllendülnek az ideális állapotokon, amely 
miatt a már nem annyira nőies, pazarló, addig csak erényeket mutató, idegen szerveződés (a nő 
eredőjű társ) egy idő után már nem lesz vonzó, az északi, az anyai Nagycsillag külsőbb férfiasabb 
eredőjű élőrétegeiben. Miközben az északi féltekére visszatérő bolygó kiüresedve, kiégve a 
férfias hidegfúziós részecskékkel ismét feltelik és túltelítődik, most a férfias rétegben már túl 
vegyes eredője, a kifejlődő mássága miatt, nemkívánatossá és kitaszítottá, egyben 
exportképesebb portékává válik, és mint már nem megfelelő azonosságú idegen 
visszatoloncoltatik, vagy exportálódik a nagycsillag-anyai élőréteg belsőbb élőrétegbe. Indul a 
férfias többségű, minőségi eredőjű részecskékkel feltelt, ezért férfias eredőjű busz a melegfúziós, ezt követően 
ismét az egzotikus nőies részecskékkel telített rivériákra tart.  A Föld jelenleg éppen dél felé haladva 
átlépte az Ekliptikát, és a neki dél felé eső nagycsillagi nőiesebb, melegfúziósabb, 
gyorsabban változó élőrétegbe ért. 
 
A melegfúziós, vagy hidegfúziós többségű életterekben, nagyobb szerveződésekben utazó többség 
periodikusan megváltozik, és mindig olyan célterület alakul ki, amelyben a meglévő 
minőségből hiány van. A szerveződésben hiányt jelentő eltérő minőség nagyobb esélyt kap a 
magasabb tértelítettségre, az élettérbe betelepülésre, a tér sikeresebben keveredő, jobb arányú 
kitöltésére, a nagyobb biodiverzitására, és ezzel az életet pergető idő rohanásának a 
megfékezésére. Ha az igényhez, vagy az átlaghoz, a kereslethez képest az alacsony számban 
kisebbségben lévő eltérő szervezetek, anyagok vagy technikai eszközök, azaz az élettermékek 
egy élőrétegben kisebbségbe és hiányba kerülnek, akkor az élettér e része import igényűvé, az 
ilyen dolgokban többséggel rendelkező élettér, szerveződés pedig exportképesebbé, ideálisabb 
társsá válik. Ez a periodikus hiány és eltérő helyen keletkező többlet kialakulása mozgatja az 
anyagcserét, a mindenségben kialakult fejlettség, az anyag, az élet és a technikai hatások 
áramlását, az export és import egyensúlyt. 
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A tél állapot, a lendületben és hidegenergiában dús neutrális szerveződések beáramlása, az élettér 
alkalmassága, az árnyékolás növekedése, a Naphoz viszonyított megvilágítás megváltozása miatt is 
bekövetkezik, de része van benne az anyai szervezethez viszonyított átlagos szimmetriafelület, a 
napéjegyenlőség, az apai és az anyai hatásegyenlőség, a belső és a külső élőréteg hatásegyenlőségéhez 
viszonyított elmozdulásnak. Az életterek kitöltöttségében bekövetkező arányváltozás, a nemi minőség 
váltás, az eredőváltás, az új cél és közös lélekválasztás, az új életáramlási irány megválasztásának az 
időszaka, amikor a szerveződés áthalad a fejlődését addig gátló valamelyik erős, neki külső 
szimmetriafelületen, és rendszerint a benne változók egy részének a nagyobb szimmetria, a sikeresebb 
keveredés, felé haladó irányt választ. Ez az irány azonban hol a melegfúziós nagyanyai élettér és a 
differenciálódás felé hajtja az élet szekerét, hol a külső környezet, a konszolidáció és a jobb elosztás, a 
nagyobb egyenlőség felé. 
 
 
 
 
 
A szervezet cukrosodása, az energiadús állapot felé fejlődés: 
 
Amikor egy fa célzottan ledobja az elit magokat is tartalmazó termését az átlagos 
szimmetriafelület alsó részére, a fejlettebb részecskéket tartalmazó talajra, általa az évi 
félciklusban gyűjtött hatalmas energiával dotálja a mag fejlődését segítő környezetet. 
Gyakorlatilag energiával váltja meg az élettermései, a magok életben maradási, fejlődési 
lehetőségét, és ezzel életterületet bérel, vásárol, gyarmatot, piacot szerez.  Ezt teszik a fejlett 
ország szerveződések, amikor a túltermelés felerősödik, és a saját beszerzési, és fogyasztási piacaik 
felvevőképességei kimerülnek. Az elmaradottabb országok támogatása a nyersanyagkészletük és a 
javaik, valamint a fogyasztói piacok megszerzése érdekében, történik. A túlfejletté vált, saját 
vállalkozó szervezetek csak akkor maradhatnak életben, ha a saját életterülete betöltődése, telítettsége, 
talajuntsága után, friss táptalajhoz és a hulladékaikat, a termékeiket elhelyezhető területhez, piachoz 
jutnak. A hazai mezőgazdasági ingatlanok külföldi tulajdonba eladása nemcsak a hatékonyabb 
mezőgazdasági művelést teszi lehetővé, hanem az idegen országokban keletkezett káros, egyenlőre 
hasznosíthatatlan, és befektetést igénylő melléktermékek elhelyezését is lehetővé teszi. Jobban kell 
figyelni a nekünk jutott földre, hogy ha idegenek kezelésére adjuk, hogy mire használják. Sellye felé 
már km. Hosszú halmazokban sorakozik a nyugat gondosan átbálázott, műtrágyaként behozott szemete. 
Ideje egy új nemzetközi megállapodást előkészíteni, a bioszféra területének, felületének az élőrétegünk 
rendjéről és hasznosítási lehetőségeiről. A régi határok a globalizációval átjárhatóvá váltak, de 
nemcsak a hasznos termékek, emberek életek, hatások számára, hanem a haszontalan, a környezetnek 
és az életnek lokálisan káros minőségek idegen életterületekre szállítására is. 
 
Az energia az átlagos környezetben azonban még nagy érték, viszont sokkal értékesebb ott, 
ahol kevés, vagy csak eltérő minőség van belőle. Abba az élőrétegbe ahová a lehulló 
gyümölcsök az összetett vegyi energiát, a cukrot és a belőle átalakuló keményítőt, a lebomlása 
közben alkohollá és az ecetté erjedő élettermékeiket szállítják, már kevésbé érnek le a Nap 
fotoni adagokban érkező közvetlen szállítmányai. Sokszor csak a magasabb frekvencián 
változó, nagyon nagy csillagok fejlett, magas áthatolóképességű leszármazottai, és a kaotikus 
túlfejlett gyümölcsök, termékek termésével szállított energiája jut át az egyéb káros anyagi 
minőség behordását és a túltelítődést gátló határfelületeken. A gyümölcscsel érkező elit, az 
élet sok energiát hozó, nagyobb azonosságba, támogató honpolgári köntösben érkező magja – 
mint Soros György - azonban beengedésre kerül abba a nála rendszerint szegényebb 
részecskékkel telített, gyorsabban változó kellő azonosságú élőrétegbe, amelyben a friss élet és 
az energia éppen a tékozlása miatt mindig kívánatos. Az energia, az adomány univerzális 
kulcs a túléléshez.  Adj, hogy kaphass, monddá az Isten, valóban megnyílnak a lehetőségek 
csatornái! A mag körül lebomló, az energiában fejletlenebb környezetnek átadott energia, a hiány 
csökkenése megpuhítja a lepénzelt vámosok, a határfelület őreinek és a korrupt 
köztisztviselők, a kormánytagok ellenállását, nagyobb azonosságúvá és befogadóvá teszi a 



 85

környezetet. Az egyébként idegen, de a fejlődést segítő, látszólag energiát hozó szervezetek 
szívesen látott vendégek, már távoli rokonok, és csak később fog kiderülni, hogy a hozott 
ajándék, a biodiverzitásában elszegényedett idegen rokon beengedése nagyon sokba kerül. 
A hőenergiában feldúsuló, egyre jobban az energiának (mint elsőrendű értéknek) élő, 
fejlettebb térrészekben azonban a változás sűrűsödéssel csökken a tér mérete, egyre több 
továbbfejlődni, és levegőre, szabadabb térre vágyó részecske jut a méretében csökkenő élettér 
beszűkülő körülményei közé, ezért a szükséges energia igénye nem a térmérethez, hanem a 
benne változó részecske tömeg igényéhez méretezendő. Ráadásul a kaotikusabb túlfejlett 
szerveződések sokkal rosszabb energiagazdálkodók, a nekik eddig bőségben rendelkezésre 
álló energiát hatékonyatlanul pocsékolók. A tényleges versenyhelyzet helyett olcsó energiával 
jól ellátott, dotált, védett környezetben fejlődő gazdasági szereplők, ipari és kereskedelmi 
szerveződések mindent ezzel mérnek, ezzel az eszközzel akarnak mindent megszerezni, ezért a 
hatékonyatlan termelés, a nagy távolságra szállítás, a jelentős veszteség miatt mindig többre 
van igény, mint amennyi kellő gondosság esetén ténylegesen szükséges, mint amennyi a 
pénzre éhes, viszonylag igényes, az egyediségben fejlett szervezetek száma. Ezt az igényt 
megnöveli az életfélelem miatti fel és túlhalmozás, ezért a belső, többnyire a környezetnél 
fejlettebb élettereknek, szerveződéseknek, határrétegeknek, az átlagosaknál mindig nagyobb 
az energia igénye.  
 
Az élet egyik sajátossága szerint, amiből túl sok van, az elértéktelenedik, és amire az adott 
élőrétegben igény és hiány alakul ki, az felértékelődik, keresettebbé és megbecsültebbé válik.  
 
Az élőrétegünkbe átmenetileg egyre több energia áramlik, és míg régen minden porcikáját 
megbecsülték e beáramló, és itt átalakuló energiának, ma a gyümölcsfákon kialakuló magas 
cukortartalmú, energiában dús termést már nem becsülik meg, sokszor már nem szüretelik le. 
A magas energiájú termés, néha az energiában szegény országokban is ott rohad a fákon, vagy 
lehull a földre, nem veszi meg a Nép, mert a távolról beáramló egzotikusabb gyümölcs 
sokszor mesterségesen olcsóbbá tett és kelendőbb, vagy csak jobban reklámozott. Egyre kevésbé 
becsüljük meg a hazait, azt, amelyből sok van, helyette sok energiát adunk ki máshonnan 
származó olyan gyümölcsért, ami értéktelenebb annál, amit itthon hagyunk a fák alatt elveszni. 
Ez a veszteség azonban szerencsére csak nekünk hasznosítatlan veszteség, a talajban lakó 
baktériumok és élővilág számára hatalmas nyereség, periodikus energiaforrás, amely fenntartja 
a magasabb változássűrűségű, de az energia ellátástól is függő periodikus, talajrétegi 
életfolyamatot. Az élőrétegek természetes fejlődése, hogy amikor az élőrétegbe beáramló 
energiából van bőven, akkor a szerveződési tömeg növekszik, és az energiában feltelés, 
túltelítődést, majd a már megismert, megszokott energia elértéktelenedését, talajuntságot, a túl 
sok élettermék megunását okozza. A jelenünkben és a közeljövőben az értékelődik fel, 
amelyből egyre kevesebb van, de egyre nagyobbá válik a kereslet. Az egyre magasabb 
változássűrűségű életterünkben nő a hőmérséklet és a feszültség, egyre fontosabbá válik a 
nehezebben hasznosítható hőenergia felesleget megkötni, a túl sok meleget mérsékelni, 
elszállítani képes minőség. A korábban beáramló hidegfúziós minőség jelentős élettéri 
lecsökkenése, melegfúziós szervezetekké átalakulása után, a szétáramlási képességgel 
rendelkező már nőies minőség kiáramlása, a meleget és a feszültséget is csillapítja. Várható, 
hogy az életterünkben jelentősen fog nőni a melegfúziós nőies, az energiát jobban elszóró, 
elosztó női részecskék száma és hatása, amely folyamat már évtizedek óta emelkedik. (Lásd 
nőiesednek a halak és egyéb internetes idézeteket az Aspektus könyvekből).  
Amely környezetben sok az energia, a meleg, de az élet egyensúlyához szükség van a 
hidegebbet kedvelő, a meleget nehezen tűrő férfiasabb részecskékre, ott egyre nagyobb 
értékké válik az átlagos fejlettségű, folyadék állapotú, könnyen felbontható, és az 
elpárologtatásával sok hőt elvonni és szétosztani képes nőies minőség. Ha az élettér 
túlmelegszik, és a meleget rosszul viselő hidegfúziós férfias részecskék lebomlanak, 
elpárolognak, és a túl sok impulzusban átalakulnak, az élettér túl egyenlőtlenné, meleggé, a 
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vegyes, kevert életre is alkalmatlanná válik. Az átlagos állapotú, nagyobb biodiverzitású, 
egymással nagyobb azonosságú, már elfolyósodott életminőség könnyen bontható illékony 
anyag, és a vegyes, átlagos víz állapotú családokból, a melegfúziós, nagyobb sűrűségű nőies 
oxigén részecskék lekötődése közben felszabaduló, kisebb sűrűségű minőség, a Hidrogénben, 
elektronban dúsabb maradvány, (a meleget rosszul viselő családapák és gyermekeik) elpárolgása, 
eltávozása, sok hőt von el. Az ilyen, hűvösebbé váló környezetben megmaradnak a nagyobb 
tűrőképességű okos hidegfúziós részecskék, amelyek még képesek az energiát koncentráltabb, 
rendezett állapotra hozni, akik az élet egyik legfontosabb összetevői, az építési fenntartói, a 
hidegfúziós életenergia genetikai állományának a hordozói. 
Fogadjuk el, hogy a tömegben felszaporodó, a változtatóképes részecskékben besűrűsödő életterekben, 
a magasabb impulzus sűrűség, az energiabőség és a túl sok hőenergia miatt, a  lendületenergia, a 
férfias részecske minőség egy idő után már nem becsülődik. Ha a kelleténél több van belőle,(sokszor az 
az egy is sok, vagy már hasznavehetetlen) a családban feleslegessé válik, és a család által egyre 
kevésbé becsült családfő kiköltözik az állatok mellé az istállóba. Bár ez csak átmeneti állapot, amely 
után az élet megismeri az egy, vagy a két energiatermelő közötti lényeges különbséget, hogy a 
hidegfúziós, gyorsulásra, és sok hőt elszállítani képes minőség jelenléte orvosság a túlmelegedés ellen. 
Ez idő tájt veszik el az öregedő férfiak becsülete, a család tagjai részéről a megbecsülése, amely oda 
vezet, hogy a paraszt a hálószoba helyett az istállóba jár hálni. A családokban ez az időszak a nőuralom 
kezdete, a dominanciaváltás, amikor a megérett, erőben és tudásban is kiteljesedő családanyák, a 
kifáradt, kizsigerelt, elhasznált, már a rendezettség növelésére, az energiának a családba 
koncentrálására egyre kevésbé alkalmas férfiaktól átveszik a családi szervezet irányítását, és ettől 
kezdve a férjnek sok helyen hallgass a neve.  
 

Az élőrendszer szerveződéseiben ez az időszak a hidegfúziós állapot elmúltával a melegfúziós 
állapot felé fejlődés felerősödése, a szerveződési nyár vége és a családi ősz kezdete. A fizikai 
életáramlásban ilyenkor a családi élőrendszer női ága rendszerint az anyai anyós élőrétegének 
(környezetének) és hatásának, befolyásának a növekedése miatt megerősödik, amely vagy 
túlságosan is befolyásolja a családanyát, vagy az elhunyása miatt a családi hagyatékkal ad 
energiát, és a lányába átköltöző, túlélő részecskékkel megerősíti a melegfúziós ágat, amely ez 
miatt az egyértelmű átmeneti dominanciába kerül. Ha csillag, vagy bolygó szerveződés jut 
ebbe az időszakába, akkor ez egyértelműen a nagyanyai csillag belső fejlettebb élőrétegébe 
átkerülésben, a centrumához közeledésben nyilvánul meg, vagy és a nagyanyai felmenő által 
egyre erősebben kibocsátott, és az anyai szerveződésben a nagy azonossága, a genetikai 
fogékonysága miatt befogadott részecskékkel támogatás érkezik. A nagyanyai nagycsillag 
elhunyása és a genetikai örökségének és a hagyatékának az átadása csillagszinten is 
lehetséges. Mindkét esetben megváltozik az arány a melegfúziós női ág javára, és az élettér 
változása a nagyobb impulzus sűrűség, a melegedés, bomlás és az ezzel összefüggő 
szaporodás felé fog elmozdulni. A Vénuszban már kiteljesedőben, a vége felé jár ez a 
folyamat, amely nemsokára átér, túlér az ilyen határfelületen, gerjesztő rétegen, de a Földnél 
még csak most kezd felerősödni.  
Az impulzus sűrűség növekedése miatt azonban a meleget rosszul viselő, férfias részecskéknek (és az 
elektronoknak) egyre távolabb kell menni energiát gyűjteni, ezért eggyel kijjebb lévő, hidegebb és 
változási energiában is szegényebb élőrétegbe érkeznek. Először csak vendégmunkásnak mennek, majd 
sokan ott maradnak, letelepednek és egy új világ, egy új földrész, vagy egy új élőréteg, azaz egy új 
szervezettség, másik család építésébe kezdenek. Ha bolygószinten valósul meg az egzodus, akkor a 
környezetbe, a dolgosabb termoszférába kiáramló elektronok a külső új dinamikusan fejlődő életszféra 
építésébe kezdenek, és a bioszféra körül egy új átlagos élőréteg épül. A kiáramló elektronoknak 
azonban egyre nagyobb része ott marad, letelepszik, lamináris áramlásba terelődik, családba épül.  A 
bioszféra elöregedik, differenciálódik, és részecskéinek a túlfejlődő része továbblép a melegfúziós 
állapot felé, míg az energiában visszafejlődők a fiatal, külső, utód élőrétegbe költözhetnek, ott 
folytathatják az átlagos élettér által ár újra támogatott, kellő azonosságú, jobb életcélú életüket. 
Ha a Föld valamely elöregedett kontinensén merül ki a készlet, öregedik el egy ország, akkor az 
útkeresők, a felfedezők hajóra szállnak és nemsokára egy új földrészt találva ismét felfedezik Amerikát. 
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Az ilyen életterek természetes fejlődése, hogy a fogyasztással bejutó import energia, a belső 
termeléssel együtt a szerveződésben már olyan túlkínálatot hoz létre, amely kicsapódást, 
kristályosodást, (tisztulást), talajuntságot, azaz piaci túltelítődést hoz létre. Minden olyan 
szerveződés, amely elveszti a nőies, kis sűrűségű állapotát, a természetes fejlődése során 
mindig eljut egy olyan nagy energiasűrűségű állapothoz, a szerveződési tavaszvég, a nyár 
állapotába, az élet derekára, hogy már több a rendszerbe bevitt energia, mint amennyire a 
szerveződésnek valóban szüksége van. Előbb feltelnek a tartalékok, a raktárak telítődnek majd 
a könnyebben bontható energiatárak, pl. a tevéknél a faggyút és könnyen felszabadítható vizet 
tartalmazó púpok, az embereknél és a gerinceseknél a zsírszövetek, a bolygóknál a kevés 
energiaráfordítással könnyebben bontható átlagos szerves anyagok, és a vizes anyagtömegek. 
Amikor már olyan magas telítettség alakul ki, hogy a szervezet jelzi, hogy ebből az 
életminőségből, anyagminőségre nincs több igénye, akkor a könnyebben befolyásolni képes 
saját (rendszerint nem egészen korszerű, vagy nem versenyképes) termelést, a csak a dolgok egy részét látó, 
értő, mérő, visszajelző részecskék leállítják. Ilyenkor normál esetben csökken azon 
hatóanyagok, élettermékek termelése, amelyek már látszólag feleslegben vannak, és az addig 
hasznos energiát haszontalan importra fordítva az arányok elterelődnek, megváltoznak.  Az 
embereknél a sok kávé esetén leállítják a termést, ha a baromfi, marha vagy egyéb kvótát 
túllépő termelés alakul ki, ez elrontja a helyi minőségű piaci kínálatot, és leértékelődést hoz 
létre. Ekkor öntik a tengerbe a tejet, a gabonát, a kávét, és a dinnyét a dühödt farmerek, és csak 
nehezen értik meg, hogy nem ők hibáztak, a kereslet és a kínálat központi becslése, az élet 
megértése, fejlődése vált sikertelenné.  
 
Az emberi szervezetben a saját cukor előállításra szakosodott sejtek, a tejcukortermelők 
azonnal leállnak, amikor a szervezet ellenőrei jelzik, hogy az energiában túl nagy kínálat, és 
túltelítődés alakult ki. A Langhers szigetek először fokozzák a saját cukor termelését, 
megpróbálják állni a kívülről bevitt idegen termékkel a versenyt és az idegen cukorfélék 
felszívódását gátló hatóanyagok nagyobb gyártására, a forgalmazás redukálására adnak 
utasítás. Ha ezután sem csökken a rendszerint olcsóbb külső bevitel, az import, a könnyen 
megvehető cukor és a csokoládé mértéktelen fogyasztása, akkor kiadódik a parancs a fölös 
cukor folyókba, tengerbe öntésére, és megjelenik az élet folyójában, a vérben, és később már a 
környezetbe ürített vizeletben is a többlet. A vesék, a felhasználók fokozott feldolgozásra 
kapnak parancsot, ki kell vonni a felesleget a piacról, de ha az import valakinek nagy üzlet, a 
bevitel leállítása, a fogyasztás csökkenése és betartott diéta nélkül rendszerint nem vezet 
eredményre. Amikor a már túl sok cukor lebontása a szervezetnek egyre terhesebbé válik, 
egyre több szintnek ad nem tervezett többletterhelést, a melléktermékek és a már nem 
feldolgozható anyagmaradványok szennyezni kezdik a szervezetet. A szervezetben 
megjelennek a cukorürítés és a diabétesz elsőbb komolyabb, már egyértelműen észlelhető 
zavarai. Ha a szervezet központi tudata nem érti meg a zavar kialakulásának az okait, akkor a 
tüneteket igyekszik gyógyítani, elnyomni. Ha ez a megoldás sem hoz eredményt, és a 
túlkínálat tartóssá, idültté válik, idővel megjelenik a szervezetben és a sejtekben a túl sok 
cukor, és ez a könnyen kapott olcsó energia feldolgozása, elégetése, differenciálása miatt a 
környezetet az energia melléktermékével egyre jobban elszennyező illékonyabb állapotba 
fejlődő, energiában sokkal koncentráltabb aceton. Ekkor a leheletnek, a vizeletnek már 
nemcsak a cukortartalma magas, hanem a szervezet által felbontott, erjesztett, differenciált, a 
sejteket munka helyett megrészegítő, elfárasztó, kimerítő tovább feldolgozott anyagok is 
megjelennek. A hasznos munka helyett, a sejtek egyre nagyobb része az alkohol mámorba 
menekül, és a test fáradékonnyá, tartósan kimerültté, munkára egyre alkalmatlanabbá válik. A 
szervezetnek szükséges, továbbra is feldolgozható, máshol félkész, vagy alapanyagok 
kivonódnak, felhasználódnak, vagy kiürülnek, de a feleslegessé vált magas szénhidrogén 
tartalmú illékony, kis sűrűségű aceton pára ilyenkor már a bőrön keresztül is el tud távozni, 
radikáéis áramlásúvá válik, és egyre több élőréteget fertőz meg, befolyásol a látszólag 
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könnyen kapott, de később nagy árat kérő lendület. Ez azonban már nem az egészséges, 
átlagos állapot. Megkezdődik a robbanásszerű emésztés, és az elszegényedő sejtek, részecske 
családok a tartalékaik hiányában azonnal rávetik magukat a szervezetbe kerülő tápanyagokra, 
és nem mérsékelten, hanem robbanásszerűen és egyre hanyagabbul bontják le a táplálékokat. 
A szervezet ezzel jelzi, hogy már olyan magas, felesleges energiatartalommal bír, amelyre a 
fejlettebb élőrétegben, az ilyen energiában szegényebb másvilágon már nagy igény van. A 
rosszul lebontott, csak félig megemésztett táplálék már nem bomlik le a nemesgáz szintig, 
hanem e többiek kárára nagyon fejletté váló részecskék megtanulnak nagyobb 
bonyolultságban maradni, és a bélgázosodás, az emésztőrendszer hatásfoka elromlik. Ilyenkor 
felszaporodnak a környezetben kevésbé kelendő élettermékek, az anyagcsere áthaladása 
felgyorsul, és csak idő kérdése, hogy a vastagbél túlterhelése miatt emésztőszervi rák, vagy a 
periférikus végek állandó energiahiánya miatt a lábak elhalása, lefagyása és amputálási igénye 
fejlődik e ki előbb. A rosszul emésztő, rossz hatásfokkal gazdálkodó szervezetekben, 
csillagokban egyre nő az átáramlási sebesség, a fogyasztás, amely a fekete lyuk felé fejlődő 
állapotváltás egyik alapfeltétele. A melegfúziós szerveződések elöregedése hidegfúziós eredőt 
hoz létre, amelynél egyre nagyobb körben és egyre gyorsabban áramló neutronok egyre 
sikeresebben záró külső életréteget hoznak létre, amelyek ezzel megakadályozzák a 
keresztirányú áthaladást, a nem kiszámítható impulzusokat, és a közben már rendezett azonos 
irányban hidegfúziós energiával feltelő szervezetek nemcsak azonos irányban áramlóvá, 
hanem hidegfúziós fekete lyuk állapotba fejlődnek. Ebbe a szervezetbe belehulló minden 
energiának csak egyirányú választása van, a korábbi határozatlan időirány most már 
határozottan egyirányúvá válik. Megkezdődik az új közös cél felé a fejlődés, de ehhez a 
szervezetnek szerveződési váltásra, rendszerváltásra, dominanciaváltásra, nemiségváltásra van 
szüksége. Megérett az élet gyümölcse az élőréteg váltásra, a szervezet sok szabad kötetlen 
cukorral telítődik, amelyet könnyen felhasználható energiaként visz magával a másvilágba, a 
fejlettebb élőrétegbe, ahol ez a belépésért fizetendő baksis. A hidegfúzióssá váló szervezet 
tehát a felmenői tömegfelezőn átlendülve a hozzá képest melegfúziós élettérbe már férfias, 
centralizáló szervezetként érkezik. 
Ha a szervezetbe bevitt, a cukorgyártáshoz megfelelő szénhidrát, alap és félkészanyag, vagy 
késztermék mennyisége, az energiában dús részecskék hegemón mennyisége nem csökken, 
akkor a szervezet biodiverzitása, sokfélesége súlyosan károsodik, amelytől az adott 
szervezetben az idő ritmusa és az elfogyasztott táplálék lebontása felgyorsul. Mivel a szervezet 
termelői a készen kapott hal, az olcsó energia miatt már elkényelmesedtek, egyre kevesebben 
termeltek és egyre többen akartak megélni a kevesek, mások által létrehozott értékekből, a 
valódi értéktermeléséből. Ilyenkor az egyre romló összetételű, átlagos, csak a hőenergiában 
dús, de a biodiverzitásában egyre szegényesebb étrend, a látszólagos sokféleség, a (termékbeli 
változat szegénység), a túl sok cukor (hőenergia) alapanyagú, igényű termék túlkínálata miatt, 
a készen kapott, a szervezetbe bevitt magas energia tartalmú anyagok lebontására, 
átalakítására szakosodtak aránya, a fogyasztóknak a termelőkhöz viszonyított aránya nagyon 
elromlik. Egyre több részecske más által létrehozott termelésre, és a készen kapott energiák 
tovább bontására, hasznosítására, kereskedésre, spekulációra és a törvénytelenség valamelyik 
elkövető, vagy rendvédelmi része felé szakosodik, a szervezet elkényelmesedik, és egy idő 
után a belső sokféleség előállításához szükséges szakmák, termelők jelentős része 
visszafejlődik, majd kihal. Hiányszakmák, majd kihaló tevékenységek, ennek következtében 
egyre többféle hatóanyag hiányok alakulnak ki, és a szerveződés a korábbi egyenletes és 
megfelelő helyi termelésből is egyre több importra szorul. Ez azonban a saját termelés 
lényeges csökkenése miatt, a megfelelő belső körforgás helyett nagyobb körű, kifelé áramló 
energia eredőhöz, energiában eladósodáshoz és a környezeti termelőktől való függőség 
kialakulásához vezet. A helyben készített, a saját környezetet foglalkoztató, kellő 
azonosságú, ezért a szervezetnek is jobb, édesebb termék azonban mindig akkor és ott ált 
éppen megfelelő minőségben a rendelkezésre, ahol arra szükség volt. Gazdaságos volt a 
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termelése, nem kellett messziről szállítani és teljesebb foglalkoztatást hozott létre. Az idegen 
termék azonban sokszor nem olyan ízű, kevésbé zamatos, kisebb, eltérőbb a biodiverzitása, és 
minél többre van igény, annál nagyobb tömegekben lehet csak nagyobb távolságról 
gazdaságosan beszállítani. Ez energia és hatóanyag hullámzáshoz vezet. Minél nagyobb a 
beérkező import anyagok mennyisége, annál nagyobb a periodikus hiány és a többlet, a 
beszállítási túltelítődési hullámok kialakulása. Ez miatt alakulnak ki a szervezetben, a 
bolygónk légterében egymást váltó egyre nagyobb frontok, ez miatt ilyen rapszodikus jelenleg 
a bioszféra energia ellátása, időjárása.  
 
A bolygónk túlnépesedett, de mivel a környezettel az anyai Nap fő szimmetriasíkján, az 
ekliptikán most haladunk át, az éppen szimmetriába került, nőiesen határozatlanná vált apai 
(környezeti) hatás és dominancia gyengül. A távolról érkező nagyanyai, nagycsillagi nőies 
energia adagok azonban genetikailag már nem teljesen olyan hatóanyagok, mint amelyet a 
Napunk, a Bolygónk anyja készít, sokkal nagyobb adagokban és rapszodikusabban érkeznek, 
és periodikusan túlerősítik a Napanya sugárzását, az energia importját. Hol a nagyapai, a 
környezeti energiahullámok, frontok érkeznek be és kerülnek túlsúlyba, hol a nagyanya által 
küldött minőség mennyisége erősíti fel a változást. A szimmetria körül változó élet egyre 
nagyobb amplitúdóval hullámzik, a hatások különbsége egyre erősebb, egyre szelektálóbb, az 
életet és a szervezettséget összefogó kötőerőt próbára tevő. A természet vajúdni kezdett, és ha 
szerencsénk van, csak az élőrétegünk szaporodik. A bolygónk azonban a változás mérséklése 
érdekében, a nagyszülői szimmetriafelületen áthaladás közben az anyai Naptól távolabbi, 
külsőbb élőrétegbe is átugorhat, és követheti a már idősebb Mars, Jupiter, Szaturnusz testvért a 
csillaggá fejlesztő életúton. 
 
Moetrius arra a következtetésre jutott, hogy az életterünkben felszaporodó cukorbetegek száma jelzés, 
amely azt jelzi, hogy túl sok az energia, a hegemónia. A szuper érzékeny, a változást a környezetnél 
előbb megérző, szintén szimmetriába, azaz nagy azonosságú (analóg) állapotba kerülő neutrálisabb 
szerveződések mindig előre érzik a jövőt, ők az élet barométereinek is tekinthetők. Amikor a 
változásnövekedés még csak a folyamat elején, csak a tendenciában jelenik meg, e fogékony 
szerveződések mára többiek előtt a magasabb változássűrűség állapotába kerülnek, bennük a folyamat 
hamarabb kezdődik. Ez csak akkor lehet, ha e szerveződésekben változó részecskék többsége azokhoz a 
más szervezetekből áttelepült, de e folyamatot már ismerő részecskékhez tartozik, akik a jelen 
életterekbe az átörökített elődi tudás információt, fejlett, már sok időt megélt, középkorú részecskékként 
szállították. Ezek a részecskék kifáradtak, elöregedtek, már nagyon kis tömegűek, elporlódtak, már 
szuper érzékenyek, ezért érzik és mivel már analóg, általuk megismert, megértett eseményeket átéltek, 
már az előjelek tendenciájából megértik a várható jövőt. 
 
A szervezetek cukrosodása, és a bolygók, és más szerveződések energiában besűrűsödése, és a 
biodiverzitás erős romlása analóg folyamat, együttfejlődési zavar, amikor a szervezet egésze 
helyett, annak valamely fontos része nemcsak a többi előtt és külön fejlődik, hanem hamarabb 
túlfejlődik, elromlik, és a környezetet gerjesztő hatóanyagként, már kevésbé együttműködő 
testidegen szerveződésként túl nagy hegemóniába kerül. Ilyenkor az élettérben változó 
szervezet eléri a fejlődését gátló, nála fejlettebb élőréteg szimmetria felületét, egy 
sűrűségi határt, egy más minőségű, eltérő felbontású, eltérő vonatkoztatási rendszert 
képező élettér határát. Itt mások a szabályok, amely fordít egyet az élet kerekén, és az addig 
felfelé menők lefelé gyorsuló pályára térnek, míg az élet mélyebb gödreibe belekényszerülők 
felemelkedése várható. 
Normál esetben a szervezet differenciálódik, és az energiában, tudásban túlfejlett, de túl nagy 
hegemóniába került sejtektől a visszafelé, másképpen fejlődöttek része elválasztva kétfelé 
fejlődik. Az élet hamarosan kettéválik, és a fejlettebb, vagy, és energiában dúsabb részecskék 
továbblépnek a náluk is fejlettebb élőrétegek, a tudat nagyobb felbontása, a nagyobb 
változássűrűségű élőréteg felé, míg a még egészséges, de nem túlfejlett, átlagos alszervezetek 
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más, hasonlóan magasabb szimmetriában fejlődő szervezetekkel társulva új szerveződést, új 
átlagos életteret alapítanak, vagy és a külsőbb fiatal termoszférába áttelepülnek. Az 
együttfejlődésre már alkalmatlan öreg szervezet, a fejlődési határát, a szimmetria felületet 
elérve nagyobb változássűrűségű melegfúziós, centralista anya állapotból az új élőrétegben 
hidegfúziós, centralizáló apa állapotba fejlődik. A lendületesebben kifelé áramló, elgázosodó, 
kisebb sűrűségűvé váló, de a külső élőrétegekben élőkhöz képest melegfúziós, 
megtermékenyíthető genetikai anyagra, a dinamikus külső rétegbe kívülről befelé tartó 
férfiasabb eredőjű szerveződésekkel utódokba fejlődni képes vegyes életekre differenciálódik, 
és, mint közösen már rosszul szervezett, de erősen differenciálódott rendszer elhal, lebomlik. 
A fejlettség szerint differenciálódó élet egy része a nagyobb felbontásban jobban megérthető 
jövő felé, egy más része pedig a magasabb szimmetriájú múlt, az új élőréteg, az utód élettér , 
élőréteg létrehozása felé fejlődik.  
 
A felbomlás megszűnteti a korábbi már rossz kötődéseket, és a régi kapcsolatrendszert új 
lehetőségekre cseréli. A múlt felé fejlődő, a térben szétáramlóvá váló nőies ág is kap egy nála 
férfiasabb, előre (befelé) fejlődő, több lendülettel és összetettebb tudással érkező társat, 
(társakat), abból a még az egyediségben kevésbé fejlett külsőbb élőrétegből, amely felé 
áramlik. A jövő felé fejlődő félszerveződés, genetikai ág is kap másik, őt sikeresen kiegészítő, 
a jövőben változó élettérben már visszafejlődő, de töltöttebb szétáramló energiát adó, hozzá 
képest nőies eredőjű társat. A kétfelé differenciálódott régi élőrétegben eltérő arányú, eltérő 
genetikájú, más variációjú szerveződések születnek, amelyek az adott élőrétegekben a náluk 
másban fejlettebb társakhoz kapcsolódnak, és az eltérően fejlett, más felé szakosodott, más 
előnyökkel és eltérő hiányokkal rendelkező részecskékkel szövetkezve, a részletekben, vagy 
az összefüggésekben nagyobb felbontású új, fiatal, közös szervezeti egységekbe társulhatnak. 
 
A hosszúlátási zavar akkor alakul ki, amikor a melegfúziós szerveződési eredő megerősödik, és a 
szervezet mindent nagyon nagy felbontással akar megfigyelni. Ilyenkor a túl közelre koncentrálás 
miatt, a távolabbi dolgok, és az összefüggések egy idő után összemosódnak. A melegfúzió felé fejlődő, 
nagyobb felbontású szerveződések megfelelő látását, a távollátást is segítő szemüveggel is ki lehet 
javítani. Erre azonban a sikeresebb szimmetriát létrehozó tudat is képes. 
A rövidlátási zavar pedig a hidegfúzió és a neutrálisabb állapot felé fejlődők térszemléleti zavara, 
amelyek egyre nagyobb sebességgel áramolva, egyre távolabbra, előre néznek, és a távolabbról jobban 
észlelhető összefüggésekre koncentrálnak. Az ilyen messzire, előre figyelők, gyorsan haladók a közeli 
dolgokat nem tudják jó felbontásban megfigyelni, ezért sokszor az élet mellettük elsuhanó szépségeit 
sem észlelik. Ezek a szerveződések jobban a jövő felé néznek, de ez azért van, mert valójában a 
részecskéik többsége még nem a jelenben, hanem az egydimenziós állapotú a múltban élnek, 
áramlanak.  
Mivel nem lehet egyszerre kicsi és nagy felbontásban nézni a környezetet, a nagyobb felbontás felé 
fejlődők részecskéinek a többsége belül van a szerveződés főtömegében, egyre jobban látnak közelre, 
nagyobb felbontásban, de egyre rosszabbul távolra. Hasonlóan a nagyobb összefüggések megértése 
felé fejlődők egyre többet látnak az egészből, az összefüggésekből, a részecskéik többsége a 
szereződési központon kívül a térben és az aurában kering, vagy éppen vendégmunkásnak kényszerül, 
ezért egyre nagyobb sebességgel áramlanak, a részletekben nem jó megfigyelők, de az összefüggéseket 
és a távoli eseményeket, a lehetséges jó célokat egyre jobban észlelik. 
 
A két eltérő irányba fejlődő, differenciálódó életágazat, a valódi eredményt, a jó jelen valóságát 

csak egy mással szövetkezve, kiegyezéssel, együttműködéssel tudja elérni. 
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L.Ron Hubbard könyveinek az olvasása, az Itáliai nyaralás után lejegyzett dolgok: 
Miként Swiftnek, L. Ron Hubbardnak és a Herry Potter írónőjének, J.K.Rowlingnak az egyedi sikere is 
annak köszönhető, hogy a gondolati síkon átléptek egy a gondolat kiterjedését addig gátló szimmetria 
felületet, és nagyobb felbontásban, eltérő aspektusból kezdték szemlélni, másoknak sokkal színesebben 
tudták bemutatni azok által még nem látható, nem érzékelhető, addig csak gondolati valóságot. 
Rowling írónő szerencsésen ismerte fel a szemléletváltás, a gondolatváltás szükségszerűségét, és abban 
is jól választott, hogy nem az anyagi szinten, hanem kisebb energiát igénylő, gondolati energiaszinten, 
az érzések szintjén lépte át a tudat addig elfogadott határait, és az érzések sokkal színesebb földjére 
már nyitott szívű megfigyelőként érkezett. Amit az írónő a könyveibe szedett, az- az első fecske sikere, 
amely a konvencióktól kötetlenebb szabadabb gondolattal sikeresebben átlépett a nagyobb 
felbontásban elképzelt gazdagabb részletekkel rendelkező valóság területére. Az eltérő aspektusból 
szemlélt, a megszokotthoz képest másképpen érzett, másképpen látott, eltérően felépített történetre már 
rég igény volt. A gondolkodásban megrekedt fantáziátlan világunk régóta éhezett, éhezik a másságra. 
 
Moetrius évek óta vásárolta L. Ron Hobbard könyveit, de nem állt össze a megértés, nem 
értette meg teljesen a szerzőt. Bár mindketten a gondolati síkon fejlődtek, az ötven év 
korkülönbség, gondolkodási különbség már túl nagy idő, az időazonosság kevés volt a 
megértés kialakulásához. Az Itáliai nyaralásra azonban nem vitte el a számítógépét, helyette 
Hubbard négy könyvét, és az író kifejezésvilágát próbálta megérteni. A több szabad idő, a 
pihentebb agy és a kötetlenség most sikerre vezetett, és a könyvek olvasása során a lényeg 
megértetett. 
A párhuzamosan kétfelé fejlődő világban Hubbard a koránál nagyobb felbontásban szemlélte a 
környezetet, ezért sok olyan dolgot észlelt és helyesen emelt ki, amit a kortársai nem észleltek 
és csak sokkal későbbi nemzedék kezdik megérteni. Egyes lényeges dolgokban, - miként az ötven 
évvel későbben, a jelenleginél még nagyobb felbontásban olvasók szerint valószínűen Moetrius is, - sokat 
tévedett. Nem szabad elfeledkezni arról a tényről sem, hogy kb. 100 évente ellenkező fejlődési 
tendenciába kerül a bioszférán az élet, és az ötven éves távlatban a társadalmi fejlődés éppen 
negyed fordulattal tér el a jelenlegi állapotától. Hubbard tehát ötven évvel ezelőtt éppen 90 
fokban más gondolati irányban áramlott, gondolkodott, amelykor a környezet részecskéinek a 
jelentős része eltérő életfázisban, más céllal áramlott át a terünkön és az időnkön. 
 
 
 
 
Szemelvények az Aspektus 22, az Isteni  tér rend-je, című könyvből: 
 
 
A tél és a nyár, a napközeli és a naptávoli állapot váltakozása: 
 
Ha a valamilyen méretű, önálló szerveződésnek, és a benne időben gyorsabban változó, sokkal 
kisebb méretű, szervezeteknek életteret adó életbuborékok, a náluk is sokkal nagyobb környezetben, a 
nagyobb nyomású, időben gyorsabban változó melegfúziós rétegek, a változási centrumok felől a kisebb 
nyomású életterek felé, kifelé áramlanak, akkor a környezeti nyomás és gerjesztés, a feszültség 
mindig csökken, és szükségszerűen feszültségenyhülés, konszolidáció fog kialakulni. A kifelé, 
a lassabban változó környezet felé fejlődő, áramló, a kisebb életnyomású környezetben már 
kitáguló életbuborékok belsejében kialakuló változás csökkenés, növeli az egymást követő 
események között eltelő időt, csökkenti a ritmusidőt, és ezzel több időt hagy a kapcsolatok 
kialakítására, ápolására, az események megértésének a kifejlődésére. Bár az élettér a 
konszolidáció és a lehűlés közben később nemsokára összehúzódik, a nagyobb egyenlőség, a 
kisebb életnyomás (kisebb kényszer) állapotában egyre nagyobb belső sűrűség alakul ki. A 
sűrűséget és az ilyen kedvező állapotba kerülő életterek telítettségét, népesség kitöltöttségét 
emeli, hogy a túlhűlés, a szerveződési tél kialakulása közben a környezetben túl nagy 
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életnyomásnak kitett alszerveződések részecskék nagy tömege is betelepül, bevándorol, vagy 
beházasodik az átmenetileg kedvezővé váló élettérbe, ezért azok ilyenkor a környezethez 
viszonyítva túlnépesülővé, túltelítetté válnak. Ez nem okoz mindaddig gondot, amíg a kiürülő, 
elnéptelenedő, és ezzel energiaszegényebbé váló környezet gerjesztése, ellenhatása és az 
impulzusokban sűrűsödő élettér hőmérséklet emelkedése nem növeli meg az élettér időhöz viszonyított 
változását. Ettől kezdve a bolygótérben, az életbuborékban az időre jutó impulzusok 
mennyisége, a változás sűrűség és a hőmérséklet növekszik, az élettér melegedni, az 
életnyomás növekedni kezd. A folyamat analóg, megegyező azzal, amikor a középkor környékén a 
már magasabb falakkal körülvett, védhetőbb városokba, a népvándorlások áradata elől behúzódik a 
környezet nagyobb védelmet kereső lakossága. A környezet átmenetileg néptelenebbé válik, de közben 
kicserélődik a minősége, viszont a centrális települések élőtömege és változás sűrűsége növekszik. 
 
A téli napforduló idején kerül a Föld a legközelebb a Naphoz és a nála beljebb keringő Vénusz 
élőrétegéhez, amikor a déli féltekét erősebb besugárzás éri. Ilyenkor a kisebb életnyomású 
északi félteke felé megindulnak a melegáramlások, a Föld belső keringési rendszere, pl. az 
Európát is melegebben tartó Golf áramlat a kiegyenlítődés és az energia veszteség csökkenése felé 
hat. Ilyenkor a Vénusz külső élőrétegében valószínűen éppen szerveződési nyár, vagy nagyobb 
életnyomású időszak van, amely miatt a bolygónkra belülről, a belső Napi élőréteg 
(életbuborék) felől a Nappal együtt nagyobb eredő részecskenyomás hat, mint az éppen 
szerveződési telébe forduló, lehűlés felé tartó külsőbb élőrétegből, a Mars külső életterének, 
életbuborékjának a naphoz közelebb lévő belsőbb élőrétegéből. Ha a három egymásban lévő 
életbuborékból a külsőben csökken a nyomás, miközben a belsőben növekszik, akkor a 
középső életbuborékot belülről is és kívülről is egyaránt kitágulásra kényszerítő hatások érik. 
Ez miatt a Földet is tartalmazó középső életbuborék ez idő alatt nemcsak tágul, és a méretében 
növekszik, hanem a benne keringő, szimmetriát tartani igyekvő Föld is külsőbb, a Naptól 
távolabbi pályára kerül. Ez az az időszak, amikor a Naprendszerben elfoglalt életterünk belső 
nyomása a Nap és a Vénusz élőrétege felől növekszik, nagyobb intenzitású gerjesztésnek van 
kitéve, miközben a külső része éppen kitágul, közben a környezet egy kicsit lehűl, és ezt 
követően belül összehúzódó folyamatba fordul. Ilyenkor feszültség különbség alakul ki a 
Naphoz közelebb eső, jobban megvilágított, nagyobb életnyomásnak kitett terület és a közben 
árnyékolt kisebb nyomású sokkal hidegebb földi területek között, amely megnöveli a Föld 
belső változásának az intenzitását, a belső energia és hőáramlást. Ez nagyon emeli az 
életszférák változássűrűségét, növeli az impulzus telítettséget, míg a sikeres hidegfúziós 
egyesülések terében és idején lendületes tavasz állapot alakul ki. A befelé és a kifelé áramló 
hatások többször határozatlanná váló kényes egyensúlyában labilis állapotváltozások, áprilisi 
szeszélyes időszakok alakulhatnak ki 
A jobban megvilágított, legnagyobb változássűrűségű meleg területeken az impulzus 
sűrűségben telítettség alakul ki, amely az adott életterület feldolgozó képességéhez 
viszonyítható. A legnagyobb északi féltekei telítettség, a nyári napforduló, június 22.-én 
idején, a Föld éppen a legtávolabb van a Naptól és a Naprendszerben beljebb keringő, később 
születő fiatalabb testvérének a Vénusznak az éppen lehűlő, télbe forduló külső élőrétegétől, és 
a legközelebb kerül a Föld élőrétegén kívül található idősebb bolygótestvér, a Mars most-már 
melegedő, tavasz után a szerveződési nyárba forduló, a nyomásában növekedő belsőbb 
élőrétegéhez, valamint a kisbolygó övezethez, a Nap belsőbb időspirál szakaszához. Ez 
megnöveli a bolygónk életbuborékára, életterére ható külső nyomást, miközben a Vénusz 
külső, a Földével határos életbuborékja valószínűen ismét lehűlő, téli, befelé áramló, 
összehúzódó időszakba kerül. A folyamat megváltozik, megfordul, és miközben az életterünk, 
az életbuborékunk összehúzódik, (nyomódik), a mérete csökken, benne egyre nagyobb 
változás sűrűség, gyorsabb időritmus alakul ki. Ilyenkor a külső nagyobb nyomás és a belső 
Vénuszi élőréteg éppen kisebb nyomása miatt lényegében összenyomódik és a nagyanyai 
Naphoz közelebb kerül az életterünk, az élőrétegünk. Mivel a két egyidejűleg és azonos 
irányba ható folyamat nem azonos ideig tart, ezért menet közben, miként a szelepváltáskor, az autók 
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motorjában a szelepek egybenyitásakor megváltozik a két hatás aránya, következménye. Mivel a 
Vénusz keringési ciklusa majdnem még egyszer olyan gyors, mint a Földdé, ezért az 
összehúzódás csak rövid idejű, miközben a Marsi élőréteg kompressziója még mindig tart. Ez 
az arányváltozás oda hat, hogy a kezdeti összenyomás, az életnyomás egy feles fázisban 
hirtelen nagyobb méretűvé válik, amelytől az élőrétegünkben és a Föld légkörében is jobban 
gerjesztett, magas változásintenzitású melegebb időszak, sűrítés alakul ki. Ilyenkor a jobban 
megvilágított földféltekén beköszönt a meleg, a szerveződési nyár. A jobban megvilágított, 
több besugárzást és több gerjesztést kapó északi félteke ebben az időszakban erősebben 
felmelegszik, elnőiesedve kitágul, magas változássűrűségben gyorsabban differenciálódik, 
felette a légkör és alatta a belső talajréteg is jobban felmelegszik, a félteke életnyomása 
megnő. Ez megnöveli az élőrétegi lokális és lamináris hőáramlásokat, és a nagyobb 
hőmérsékletű, nagyobb feszültségű helyekről részecskeáramlás, hőáramlás indul meg a 
kevésbé gerjesztett, alacsonyabb feszültségű, kisebb hőmérsékletű életterületek, élőrétegek, és 
a másik félteke felé. Ilyenkor a Föld képlékenyebb élőrétegei is deformálódnak. A lamináris 
hőáramlás, a Föld ionos szilárd, és a légköri rétegeiben is két oldalról indul meg a kevésbé 
megvilágított, anyai Napenergiával rosszabbul ellátott takart felületek felé. Ilyenkor a Föld 
másik féltekéjén összeérő fényhíd, állatövi fény alakulhat ki, amelyben az egymást erősítő, 
eközben lehűlő áramlások felgyorsulva, leszakadva eltávolodnak az egyesülés helyétől és a 
Földtől is. Ez rendszerint felszálló hideg áramlatokat, és jelentős hőelvonást hoz létre az éppen 
meg nem világított féltekei terület hidegfúziós részén, amelyen ekkor alakulnak ki a 
leghidegebb időszakok. Ez a hatás öt –hétévente halmozódik, amikor a környezeti bolygók 
határfelületei is éppen a halmozódás felé segíti e folyamatokat, amely El Ninó néven ismert 
jelenséget gerjeszt. 
5. ábra: A tornádók kialakulási lehetőségei 
 

 
 
A nyári napforduló idején a Földön a Ráktérítő vonalában, a Kis Antillák és a Mexikói öböl 
térsége éppen merőleges irányba esik a legintenzívebben besugárzó Napnak, amely miatt és a 
Naptávol következtében, kevésbé szétszórt, fókuszáltabb, nagy intenzitású egyesült, 
koncentrált sugárnyalábok érhetik a legerősebben megvilágított, és ez időben trópusivá váló 
életterületeket. Ilyenkor a kis szögben és hidegfúzióban egyesülő fotonok, és a még kisebb, a 
napszél és a már gyors fotonok által felgyorsított részecskék hatalmas áthatolóképességű 
fókuszált sugárzásra tesznek szert, és a domború légkör külső rétegei, mint a nagyító lencséje 

A napból kiinduló és a Napszél által is felgyorsított részecskék 
éppen merőlegesen érik a Ráktérítő területeit, amely 
sugárzásokat és áramlásokat a légkör rétegeinek a lencséje 
erősen fókuszálja. A Nagy Antillák és Észak India, Banglades 
területén sajátos fókuszált, az egyenlítői szimmetriasíkról is 
tükröződő, energiát kapó felgyorsuló áramlások alakulhatnak 
ki. 

Amikor a lefelé áramló, gyors hideg 
neutronokat szállító viharszem kialakul, 

körülötte felszálló, forgó meleget és pozitív 
ionos részecskéket, vízgőzt felemelő légtölcsér 
alakul ki. A negatív ionos részecskeként ismert 

férfias gyors neutronok mélyen be tudnak 
hatolni a felszín alatti rétegekbe, amelyek  

  közben               párkapcsolatba  
                 épülnek az általuk  
      felszabadított, meghódított, rabul  
      ejtett melegfúziós, női    
      részecskékkel. 

                   A tornádó, a lefelé áramló 
neutrális, de lendületenergia többlettel érkező 
férfias részecskék körül keringve felfelé áramló 
melegfúziós pozitív részecskék egymással 
vegyülő, keveredő látványos násztánca.  
A tiszavirágzás, a nász addig tart, amíg a fler 
miatt kialakult, gerjesztett különbség meg nem 
szelídül, azaz amíg a töltötté vált szabad párok 
más variációban ismét neutrális átlagos 
szerveződésekbe nem épülnek. 

A forgó Földön ilyenkor a Ráktérítő 
vonalában végigsöpör ez az intenzív fler, 
amely azonban a normál területeken nem 
torlódik. A mexikói öbölben és Banglades 
területén azonban a tengeröblök és a hegyek 
karéja miatt az áramlatok torlódnak, 
megváltoznak, és gyorsan változó labilis 
állapotok alakulhatnak ki. Amikor a kívülről 
beáramló, lehűlő és nagy sebességre gyorsuló 
gyors flerek elérik a felszínt, nagyon 
alacsony nyomású viharszem alakulhat ki. 
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nagyon szűk kis területre fókuszálhatja az intenzív energianyalábot. Akár szúrósugárzásnak is 
tekinthető Napfler alakul ilyenkor ki, amely mélyen lehatol a tengerek mélyére, és a szilárd 
kéreg belsőbb rétegeit is eléri. A következő ábra segít megérteni az Amerikát nyaranta elérő 
trópusi viharok a nagy tornádók valószínű kiváltó okait. 
 
A vihar egy dimenzió kapu, amikor valahol egy felsőbb életszférákból, vagy azokon át a 
planetáris környezetből nagy lendülettel az alsó légszférákba behatoló hidegfúziós részecskék 
a légköri határfelületek fókuszálásának és az egyenlítői sík tükröződésének, a lendületben 
halmozódás a segítségével átlyukasztják valamelyik addig erős határfelületet, és a hideg 
neutron füzérköteg örvény utat tör az alsóbb rétegekben tobzódó melegfúziós részecskék felé. 
Miként a villámban is a melegfúziós részecskék felfelé áramló, már előkészült csoportjai 
segítik e folyamatot, nemcsak felülről alakul ki lefelé áramlás, hanem alulról is felfelé 
örvénylő, a hideg levegőt szállító hidegfúziós részecskékkel keveredő melegfúziós 
életbuborékok násztáncában jól megfigyelhető romboló-építő légtölcsér alakul ki. A vihar 
akkor fog elülni, megszelídülni, amikor a Napfler miatt kialakult különbség, melegfúziós női 
és hidegfúziós férfias, eltérő tulajdonságeredőjű részecskékre differenciáltság az eredeti szint 
egyensúlya, a környezetre ható neutrális állapota helyreáll. Ha a légköri és a mélyebb 
rétegeken is végigsöprő különbségképződés megszűnik és a korábbi rend helyreáll, akkor a 
természet megnyugszik, és a keletkező feszültség eloszlik a környezetben. Bár a felszínen a 
nagy áramlások sok kárt okoznak, de a kiegyenlítődés e heves megnyilvánulásai nélkül a 
keletkezett feszültség eltérő eloszlása esetleg még nagyobb élőrétegi zavarokat is produkálhat. 
 
A szerveződések a környezetben lévő, azonos anyai mező által biztosított, a teljes változási 
spektrum elől a védettebb környezethez viszonyítva belsőbb, későbben keletkezett, vagy külsőbb 
korábban kialakult impulzusok életbuborékaiban fejlődnek. Az idősebb és a fiatalabb 
életbuborékok közé beékelődő átlagosabb életbuborékban, saját aurában, környezetben fejlődő 
szerveződések áramlási lehetőségeit a környezeti szereplők lehetőségei, feszültség és 
nyomásváltozásai befolyásolják, amelyekből a folytonosságban kapcsolódó előbb, vagy és 
később keletkezett életbuborék szimmetriafelületekkel, határfelületekkel elválasztva egymás 
mellett, de egymással időben eltolt állandó kölcsönhatásban fejlődnek. Ha az egyikben csökken 
vagy növekszik a nyomás, ez a mellette fejlődő életbuborékokra, élőrétegekre is kölcsönhat, 
mégpedig éppen attól függően is eltérően, hogy azok melletti másik, a külső, vagy a belső 
szomszéd buborékban változó nyomás milyen irányban és arányban változik a bázis 
buborékhoz képest. Ráadásul a fiatalabb, belsőbb buborékok még kisebb átmérőjű 
életkörökben, gyorsabb életciklusokban élnek, ezért a külsőbb buborékokhoz képest gyorsabb 
ciklusokban fejlődnek, amely még azonos tendencia esetén is ritmuseltolást, arányeltolódást 
eredményez.  
Az élet kölcsönható rendszere tehát nem egy feltételű, hanem összetett feltételrendszerű, 
amely a közeli környezetátalakulás függvényében képes a közvetlen érzékelhető szomszédos 
kölcsönható rendszertől eltérő eredő felé elmozduló állapotváltozásokra is. Ez az élet is 
döntése, amikor az egyértelmű igen vagy a nem helyett, várakozó, és eltérő, csak a közvetlen 
környezetre figyelés esetén nem mindig kiszámítható állapotváltozásokba fejlődik. Ráadásul 
nemcsak a belső rendszer képes alternatív, is megoldásokra, hanem a külső környezet is 
analóg módon befolyásolhatja az állapotokat, amely miatt egyidejűleg sokváltozós labilis 
eredőtől függő, érzékeny élőrendszer fejlődött ki. Míg a külső környezet változása kellő 
rálátás és az összefüggések felismerése esetén még valahogy megbecsülhető, a környezetben 
fejlődő személyiségek tulajdonsági eredőinek a belső változása már nehezebben követhető.  
 
Az élőrendszer változása egy összetett, de részben kiszámítható eléggé bonyolult 
függvény, amelyben részben ismert nagy, és nagyobb részben általunk ismertetlen kis 
energiaszintű hatások összetett változásnak a függvénye. A szerveződésekben változó 
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életteret, és az életterekben változó kisebb energiaszintű életet elsősorban a látszólag 
lassabban változó távolibb makrokozmoszból, pontosabban azon keresztül a korábbi távoli 
változásokban keletkező, és később érkező külső, de nagy energiaszinten átalakuló hatások, és 
a közvetlen közelben kis energiaszinten keletkező változások is befolyásolják. A hatásrendszer 
a távolsággal négyzetesen szóródik, és minél nagyobb távolságra van egy kölcsönható, 
változtatást eredményező szerveződés, annál nagyobb energiaszint szükséges azonos 
hatásváltozás eléréséhez.  
 
A Makro környezetnél közelebb lévő külső, kisebb energiaszintű szereplők, a szomszédok és a 
rokonok, az azonos élettérben élő, közel azonos energiaszinttel, fejlettséggel rendelkezők 
nagyjából egyforma kölcsönhatási értéket rónak egymásra, de a szervezetek belsejében élő, 
akár nagyon kicsi energiaszintű térszereplők, nagyon kicsi távolságok, és kellő azonosság 
esetén nagyon nagy hatással lehetnek egymásra, vagy egy náluk lényegesen kisebb 
energiaszintű, de kölcsönhatásra képes, akár fokozottan érzékeny, a kezdeti állapotok 
közelében fejlődő szerveződésre. Néha az emberi szervezetre nagyobb kölcsönhatást 
gyakorolhat egy a szervezeten élősködő bolha, (vagy annak egy mikroszintű élősködője), mint a világ 
másik felén tomboló hatalmas vihar, vagy érintetlenség esetén egy nagyon nagy távoli csillag 
más térrész felé elvezetődő felrobbanása. Hasonlóan nagyon nagy hatást gyakorolhat az 
életként ismert szervezett rendszerre, egy organizációra a szervezetbe bejutó távoli csillagból 
érkező fejlett neutron párkapcsolatba épülése, amely egy sikeres dinasztia alapítása esetén, a 
gyorsan kifejlődő fraktálláncon megváltoztatja az egész életszerkezetet, az őt befogadó 
szerveződésben változó életteret. Ha egyidejűleg nagyobb mennyiségű gyors neutron 
érkezik egy távoli rendszerből akár évmilliókkal korábbi, a múltban történő kiválás késői 
következményeként, az megváltoztathatja a jelenünket, és elronthatja, vagy segítheti a 
jövőnk más felé állapot felé fejlődését. Az életbuborékoknak is hívható szerveződések, a 
szervezett életterek, az organizmusok azonban csak általuk viszonylag kiszámítható élettér 
esetén képesek tartósan a szimmetria környékén a környezettel együtt fejlődni. Ha a környezet 
jelentősen megváltozik, kevés életprogram éli túl e nem várt, és általa nem kiszámítható 
változást.  
 
Az élet megmaradásához szükséges a kiszámíthatóság, a viszonyítási lehetőség, de a teljesen 
kiszámítható élet unalmas, ezért mérsékelt mennyiségű folyamatos változó ismeretlen tényező 
is szükséges a megmaradáshoz.  
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A mindenséget összetartó kapcsolat: 
 
Minden szerveződés vonzódik egy, vagy több nála fejlettebb szerveződéshez, amely viszont a 
hozzá képest valami másban fejlettebb szerveződéshez vonzódik. Ez fűzi egybe az élővilágot, 
de ez fűzi egybe a szintén időben és életszerű folyamatban változó szervetlen világot is. Az 
életnek előbb elindult részecskék a folytonosság megtartásának az igénye miatt igyekeznek 
közel maradni az előttük indult, nagy azonosságú, már a megjárt úton tapasztaltabb 
részecskékhez, szerveződésekhez, akik között nemcsak idegenek, hanem nagy azonosságú 
rokon részecskék és testvérek is találhatók. A későbben indultak szintén az előttük indult nagy 
azonosságúakhoz vonzódnak. Az élőrétegi egymásban elhelyezkedés, a már meglévő élettérbe 
fúvódó, az egyedi részecskéknél sokkal rugalmasabb életbuborék közösségei azonban csak 
akkor maradhatnak meg, ha az környezettel egyensúlyban és egymásra figyelő összhangban 
változnak. A korábban keletkezett szaporodásokkor, az ősrobbanásokkor, a kezdetek első 
kitáguló, már nagyobb életbuborékjaiban, a későbben kezdődő eseményekben, 
impulzusokban, időben később kialakuló fiatalabb életbuborékok keletkeznek, fejlődnek, 
együtttágulnak, amelyek sikeres együttváltozás esetén később már az összehúzódás közben is 
együttfejlődnek. Az élettérbe, mint élőrétegbe jutó buborékokban fejlődő, nagyobb védelmet 
kapó részecskék, a buborékok telítődésekor, összenyomódásakor egyre közelebb kerülnek 
egymáshoz, és miközben differenciálódnak, kisebb sűrűségű, kisebb energiaszintű légköri 
atomokba, molekulákba, nanoméretű részecskékre bomlanak, vagy nagyobb részecske (egyed) 
sűrűségű anyagi szerveződésekbe épülnek, tömörülnek. Idővel az egymásról elrugaszkodó 
részecskék centrális életterében mindig kialakul az szervezeti centrum, az élőrétegi központ, a 
leggyorsabban fejlődő, legkönnyebben a legtöbbek által elérhető szervezett tér, a centrális 
szervezettségű egyed, az individuum, amely az élőrétegben nagyobb sűrűségben együttváltozásba 
kényszerülő, szerveződő részecskék későbbi irányítói centrumát is tartalmazhatja. Ez később, 
az anyagcsere és a befelé fejlődőkről kifelé elrugaszkodók miatt még jobban besűrűsödik, más 
élőrétegek szerveződéseivel összeépül, és kifejlődik az életterében, az élőrétegében egymásra 
utalt differenciált élőrendszer. Később az élőrétegek is globalizálódnak és még nagyobb 
élőtömegű közös szervezetekbe épülnek, de eközben tovább differenciálódnak. A lokális 
sűrűsödés, a gyorsulás és a központosítás következménye a bolygó és csillagközi tér ritkulása, 
egyre kisebb energiaszintű részecskék életterévé válása. A kezdetben egyenrangú, viszonylag 
egyforma eséllyel életet kezdő szerveződések között egyre nagyobb különbségek alakulnak ki, 
a távolságok és az erőviszonyok változnak, de ez csak ezzel egyidejű ellenkező előjelű 
szinkronváltozás mellett történhet. Az egyesek gazdagodásának az ára, mások szegényedése, 
az egyesek valamiben többlettudásának az ára mások eltérő tudás felé fejlődése, a szakosodás, 
az eltérő tudás, a szelektív minőség felé fejlődés. A nagyobb felbontás, a mikrokozmoszok 
megértése felé fejlődés egyidejűleg a kisebb felbontás felé fejlődő, de gyorsabban áramló 
neutrálisabb részecskéket, szerveződéseket is létrehoz. A nagyobb komplex tudás, a magas 
biodiverzitás rontja a cselekvő és a végrehajtó képességet, határozatlanságot és a makrovilág 
felé haladást hoz létre, míg a csökkenő tudás, az ismeretek nagyfokú hiánya nemcsak 
korlátokat épít, hanem a tudathiánnyal, az információ hiánnyal lehetővé teszi, hogy az 
alulinformáltak, a résztudásuk szerinti a közösségnek jó, (maguknak lehet hogy rossz), vagy 
maguknak jó, (másnak rossz) szándékú cselekményekkel áramlásokat hozzanak létre. A jelen 
társadalmunk differenciálódásában is kialakult az a másokon uralkodó réteg, amelynek érdeke, 
hogy a következő generációk tudása csökkenjen, hogy a környezet eredő tudása egyre kisebbé 
váljon annak érdekében, hogy fenn tudják tartani a befolyásukat, a korábban kialakult 
dominanciájukat. A felvilágosulás, a Nép nagyobb tudása egyrészt csökkenti e közösség 
cselekvőképességét, a lendületes de mások által irányítható áramlás lehetőségét. 
A cselekvőképesség megőrzéséhez szükséges azon tudás részleteinek és eredőjének az 
ismerethiánya, amely tudás meggátolná a cselekedetet, ezzel elvenné a jó cselekedetbe vetett 
hitet is. Ha mindig és mindannyian tudnánk, hogy miközben egyeseknek a vak jóakaratú 
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hitünkben jót cselekszünk, eközben másoknak mindig legalább ugyanannyi hátrányt okozunk, 
valószínűen cselekvő és áramlásképtelenné válna az élet. Az Isten valóban feláldozta a testét, a 
cselekvőképességét, az áramlási lehetőségét a minden tudásért, annak érdekében, hogy a 
komplex tudása, a mindent átlátása megmaradjon, ezért miközben nanoméretű részecskékre 
bomlott, bár kis energiaszinten ötleteket, megoldásokat sugall, helyettünk nem él és nem 
cselekszik, csak gondolkodik és viseli az élet Gondját. A cselekvést ránk hagyja, a nagyobb 
energiaszinten az energiát, az életet pazarlókra, Ő csak gondolkodik, létezik, Van, érez, és 
valóban mindenható, de csak a nagy érzékenységű részecskéi által átadott érzésekkel és 
gondolatokkal befolyásolja az időnként elromló valóságot. 
Az ionos élet azonban nagyon szabálytartó inaktív állapot, amely anyagokból csak akkor tudunk 
megfelelő, engedelmes eszközöket és okos, engedelmes gépeket létrehozni, ha az ilyen anyagokban 
változó élet már olyan nagyon szakosodik, és elbutul, hogy minden lehetséges parancsot azonnal 
végrehajt, de az önálló cselekvési lehetősége, az egyéni szabadságfoka le van redukálva az igen vagy a 
nem parancsra, a kitágulás, vagy az összehúzódás, esetleg a lineáris elmozdulás lehetőségére. Csak az 
ilyen egységnyi részletekre, mozgás modulokra és ezek különböző halmozódási lehetőségére lebomló, 
lebontott anyagi valóságból lehet engedelmes, mindenkor megbízható eszközöket, memóriákat, 
számítógépeket készíteni. E már kicsi energiaszintű és méretű részecskék szakosodása már csak igen 
vagy nem válaszokra, egyszerű reakciókra elég, de ez egy kellően felépített digitális rendszerben éppen 
elég a bonyolult és összetett feladatok megoldására. 
 
A létezés sokféle frekvencián, energiaszinten megélhető, változással járó életet eredményez, 
de van a létezésnek egy állandó formája, amely az egész, önmagába zárt életrendszernek az 
eredő változatlansága. Miközben a térben, az egészben a részek folyton változnak, energiát, 
lendületet, helyet, alakot, testet és összetételt cserélnek, maga az Isteni tér, a változásra 
alkalmas hely eredője állandó, csak a kisebb-nagyobb lokális állapotok cserélődnek e 
végtelen időben a tartós igényekre, a kitartó hitekre Barbaszerűen formálódó testben. 
Az ilyen közösen organizált rendszerbe szerveződő élet lényege, hogy az élethez szükséges 
áramlások, keringések közösen meghatározott, és a statisztikai többség által betartott áramlási 
szabályok szerint történik, ezért a rendszerben a káosz helyett, statisztikai valószínűséggel, 
eredővel a relatív rend az uralkodó. Ez a szabályozott áramlású élettér teszi lehetővé a 
viszonylagos kiszámíthatóságot, a tartósságot, és hogy a részecskék statisztikai többsége az 
impulzushelyzetekbe kerülve nem egymásnak megy és ütközik, bomlik, hanem egymást a 
kiszámíthatóan veszélyes térbeli kereszteződésekben, térben és időben elkerülve, kikerülve 
elvileg végtelen eredőjű pályán áramlik. Ezt az egymásra figyelő szervezett, kikerülő, 
együttműködő áramlást szimbolizálja a végtelen nyolcas, a Móbius szalag, ezt mutatja be 
Moetrius (több könyvben és a címlapokon is ábrázolt) hármas végtelenje, a három ágból, az Atyából, 
az anyából és a közöttük szerveződő vegyes utódból Moetrius szalag, és ezt jelenti a szent 
kereszt, a mellen keresztbe tett két, egymást elkerülő keresztbe font két kéz. A béke veled, ne 
akarunk veled konfliktusba kerülni, nem akarunk neked ártani szimbolikus univerzális jelzése. 
Az Univerzumunkban a mellen összetett, egymáson átfonódó két kezet mindenhol a 
barátságos közeledés, a jó és a konfliktus elkerülésére vonatkozó együttműködő szándékot 
jelképezi. Nem annyira a keresztbetett kar a lényeg, mint a két összefonódó kar egymást 
elkerülő, kikerülő békét szimbolizáló együttműködő jelentése. A DNS is ugyanezt ábrázolja, 
és a ma korszerű megoldása, az autópályák bonyolult felüljáró rendszere is az életáramlás 
zavartalan fennmaradását segíti. 6. Ábrák: A DNS kereszteződései és a végtelen ábrázolási 
lehetőségei 
 
 

 

Möbius, kétágú végtelen, és Moetrius, 

a három együttváltozóból fonódó végtelen

Lineáris DNS végtelen és DNS kereszteződés 
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A bomlás és a fúzió, az élet átalakulásának a színhelye: 
 
A nagy szerveződések belső, igen gyorsan változó részeiben, a gyomrokban, a poklokban igen 
nagy differenciálódás folyik, arat a kaszás és a régi életek romjain friss élet fakad. A nagyon 
magas változássűrűségű térségekben, élőrétegekben sok idős, már az életre alkalmatlan 
szerveződés pusztul el, amelyek felbomló szerveződéseiben még sok új ötlettel, kellő 
lendülettel rendelkező életképes fiatal, nagyobb életrugalmasságú részecske található, amelyek 
a kiválás, a felszabadulás után önállóvá válhatnak. Az élet egyik forrása éppen az elhaló 
szerveződésekből kiváló, a múltat és a körülményeket felismerő, kellő tudással és szimmetria 
érzékkel rendelkező még aktív szerveződés, a jó lélek, amely képes a nagyobb elhaló 
rendszerek romjainak, alkatrészeinek és hitetlenebb túlélő részecskéinek a működőképesebbé 
közösségekbe építésére. Az ilyen szerveződésnek, léleknek ötlete, elképzelése és előzményi 
ismerte is van, amely a már meglévő tudás folytonosságára épülve újabb tapasztalatokat 
halmoz, és a régihez képest eltérő változatban létrehoz, megerősít, megszervez egy nálánál 
nagyobb energiaszintű működő egységet. Ehhez azonban meg kell őriznie az identitását, a 
származási eredetét, ismernie kell, hogy honnan indult és hogy hová tart, élettudattal és az 
Istennel, a korábban életközösségekkel kialakult lineáris folytonosságát is meg kell tartania. 
Ez a sikeresebb megoldásokra fejlődő egység e szervezéstől életre kel, anyagot, 
információt és energiát fogyaszt, változó, alkalmazkodó és változtatóképességgel 
rendelkezik, a környezettől és egy idő után a létrehozóktól is függetlenedve, már lélek 
által vezetve képessé válik az önálló létezésre. Eredet és folytonosság nélkül azonban nincs 
élet, nincs szervezettség. Életminta, életpélda, szervezési példa, megoldási minta, a múltban az 
élet korábbi időszakában megismert gondolkodási minta szükséges, azt az önállósodás és a 
nagyobb szervezetbe, vagy és utódokba épülés, szerveződés előtt valahol meg kell ismerni, át 
kell élni a változások során megismert dolgokat. A jó lélek sokat próbált, összetett, képes nagy 
terhet viselni és szimmetriát tartani, tartósan terhelhető, a dolgokban a kitűzött célokban hívő 
szerveződés, amely nemcsak irányt és célt ad a dolgoknak, a meghatározott céloknak, hanem 
saját maga a jó példával elől jár, és ezzel vonzza, húzza az őt követő többieket is. Az ilyen 
lélek már valahol kipróbáltatott, megterheltetett és csak a megfelelősége, a rátermettsége 
esetén választódik ki. A legjobb tudású, a legnagyobb hitű, a többiek által a legjobban tisztelt, 
legnagyobb szimmetriában és köztiszteletben álló szerveződések előbb bizonyítanak, és a 
kiválasztódást segíti a környezet által megismert tettek ajánlása. Az elől járás, a vezetés, a 
léleknek felkérés, közszolgálat, megbízatás, kötelesség és nemes teher, amely igénynek az 
élet megszerzett tapasztalataival igyekszik megfelelni. 
 
Az élet tehát részben a korábbi életből fakad és egy korábbi szervezettség folytonosságának 
tekinthető. Az élet azonban már régen nem csak egy, hanem több forrásból is táplálkozik. 
Miután az élet valamikor elődre és utódokra megosztódott, egyre eltérőbb célok felé kezdett 
szakosodni. A már rossz szervezeteket túlélő, új és életképesebb szervezeteket alapító 
részecskék, szerveződések azonban csak magányos fecskék lennének, ha nem találnának az 
elképzeléseik megvalósításához lendülettel és cselekvőképességgel, résztudással és 
együttműködő akarattal rendelkező társakat. Az életnek tehát legalább még egy jelentős 
forrása van a múltból kiváló, abból táplálkozó neutrálisabb lélekrészecskék mellett. Ez a forrás 
az átlagosan változó élethez képest a jövő állapotában lévő, változó másban fejlettebb élet. A 
környezeti átlagnál gyorsabban fejlődő, több impulzust elszenvedő, elviselő a hamarabb a jövő 
állapotába érő szerveződés akkor lehetséges, ha az élet lehetséges megoldásait felgyorsítva, 
kisebb átélési mélységgel de gyorsabb változásban átéljük a később lassabban, nagyobb 
tömegben és szépen is megélhető életet. A melegfúziós élet modellez, sok lehetséges 
életváltozatot próbál ki kicsiben. A meleg és magas impulzus sűrűségű körülmények közé 
kerülő, ilyen körülmények között születő, élő szerveződések, a hidegebb és alacsonyabb 
életnyomású szervezetekhez viszonyítva gyorsabban változtak, hamarabb jutottak el egy-egy 
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olyan fejlődési fokra, amelyre a normál ütemben változó, lassabban hajtó, a nagyobb együttélő 
tömeg miatt csak lassabban fejlődő társaik csak későbben érkeztek. A gyorsan változó 
melegfúziós életcentrumokban hamarabb elég az élet, és gyorsabb a differenciálódás, a 
kiválasztódás, és nagyobb a szelekció. Az átlagos élet másik forrása, a lehetséges 
életprogramok kicsiben kipróbálása tehát a jelennél gyorsabban változó, a hozzá képest 
fejlettebb állapotban lévő jövő. Az ilyen életteret melegfúziós élet forrásként, az utódok 
kezdeti védett teret biztosító fejlődésére alkalmas női nem szaporodásra képes egyik 
alapállapotaként azonosíthatjuk. Ezen életforrás hidegfúziós, tudatos részecskéknek a 
legrosszabb, leggyorsabban változó részét kaotikus pokolként ismerjük, de ez csak a 
lehetséges élet egy kicsi töredéke, amelyben viszonylag rövid idő alatt lemodelleződik a 
lehetséges jövő variációk sokasága. Amelyik életprogram ilyen körülmények között is kellő 
szimmetriában és életképes tud maradni, az egyre nagyobban megvalósítható életfolyamatokra 
is lehetőséget kap, és nagyobb közösségek irányításában is bizonyíthatja a kicsiben bevált 
életprogramjának és a személyének a megfelelőségét. Ez vezet a szervezett rendszerek, és az 
egyedi individuumok kifejlődéséhez. 
 
Gondoljunk át, nézzünk meg nagyobb felbontásban egy ilyen életforrást, egy melegfúziós 
életteret, egy szerelmi központot, azaz egy fúzióra, párkapcsolásra képes, tömeget és sokféle 
egy kicsit egymástól is eltérő életváltozatot termelő szerveződést, hogy miképpen keletkezik 
benne az élet, és ez miképpen épül folytonosságba, hogy a múltból fakadó életforrás 
részecskéihez társulva, átlagos jelen életbe szerveződhessék.  
 
Ismert, hogy az élet ösztönös tudással kezdődik, azaz már a fogamzáskor (és az előtt is) 
rendelkezik olyan fontos alapismeretekkel, amely a kezdeti létben a megmaradáshoz alapvető 
fontosságú. Ez a szopási, a fogyasztási ösztön, a vonzódás a nagyobb azonosságú, a fiatal 
szerveződést védő, neki rendszeresen jót adó lényekhez, a szülőkhöz, a testvérekhez és a 
létezést lehetővé tevő, kellő azonosságú eredeti környezethez. Az ösztönös információs tudás 
szükséges része a szaporodáshoz szükséges ismeretek megléte, a vonzalom az életet 
kiegészítő, jobbá tevő hatásokhoz, a jóhoz vonzódás. 
 
A melegfúziós életterekben az élőréteg váltások során, sok már túl nagyon összefonódott, túl 
nehézkes döntésmechanizmusú, kellő döntési és életrugalmassággal már nem rendelkező 
szerveződés, szervezett rendszer pusztul el azért, mert nem képes az áramlási irányváltásra, a 
lélek tisztítótűzének, a Meónak a kikerülésére. A nagyobb tömegnek nagyobb a kinetikai és az 
információs tehetetlensége, amely miatt minden tömeghez tartozik egy életáramlási sebesesség 
és irányváltási képesség arány, amely alatt még lehetséges az életáramlás irányának a 
megfelelő megváltoztatása, a megmaradáshoz szükséges időnkénti célok módosítása. Ezt az 
életrugalmasságként ismert tényezőt befolyásolja a szerveződés perdülete, a töltöttebb vagy 
neutrálisabb állapota. A veszélyes életakadályok előtt szükséges elkanyarodásra, álláspont 
változtatásra, a legnagyobb befolyást a szerveződés részecskéinek az egyetértése, azonos 
akarata, vagy a belső ellentét erejében megnyilvánuló határozatlansága, tehetetlensége 
eredményezi. Ha a belső akarat ellentétesen informált és nagyon megosztott, akkor a 
szerveződés cselekvőképessége gyenge, a benne kialakuló patthelyzet miatt a szükséges 
pillanatokban határozatlanná és cselekvőképtelenné válhat. Az ilyen szerveződés nemcsak 
nem tud dönteni, hanem a környezetben meglévő erősebb áramlások által befolyásolva, 
tehetetlenül sodródva áramlik. Ha az áramlási irányba kerül egy csillagpont, egy 
szimmetriapont, szimmetriatér, azaz a gyenge erőszintű lélek részecskék lakhelye, a 
tisztítótűzben nagyon gyorsan változó élettér, a kis tömegű, a nagy életrugalmasságú és az 
egységes irányítású, vagy és a kellő perdülettel rendelkező szerveződések rendszerint el tudják 
kerülni. Az egymástól már túlságosan függő, nehézkes elöregedett szerveződések nem tudják e 
fejlett részecskék magas szimmetriában lévő, kikerülhetetlen életterét, vagy az azonos 
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áramlási irányú hidegfúziós keresztirányú neutron áramlási pályákat elkerülni. A tisztítótűzbe 
kerülés a korábbi szervezettség, (állapot) minőség elhalását, felbomlását, és a lélek 
részecskék átszerveződését, a szervezettség és az addigi arányok megváltozását jelenti. A 
már a környezettel vagy és egymással, másokkal együttműködésre képtelen rossz 
szerveződések elhalnak, felbomlanak, kisebb részecske csoportokra, alacsonyabb 
energiaszintű egyedekre, kisebb közösségekre válnak szét, és az életképesebbek 
átszerveződve, megváltozó arányokkal, eltérő összetételben, kellő együttműködésre vágyva 
kerülnek ki a tisztítótűzből. A sokszintű élőrendszer minden szintjéhez tartozik a 
rendszerrel arányos méretű tisztítótűz, amely analóg arányossággal gondoskodik az 
életrendszer fiatalon és működőképesen tartásáról. 
 
Az emberré fejlődés útján kialakuló mai ember, a Homo Sapiens elődjei egymással párhuzamosan élő, 
de eltérő alfajokban és periodikus lehetőségekben szaporodtak fel, amely kultúrák az életnek 
alkalmasabb térségekben, a termékenyebb folyóvölgyekben tartósabban le tudtak települni, és itt 
nagyobb eséllyel találkoztak más felől odaáramló eltérő alfajokkal. A Homo Erectust megelőző, 
valószínűen párhuzamosan élő alfaj, a Homo Habilis, az ügyes ember, amely a délkelet Ázsia 
tengerparti sávjában kelet felé szorulva egyesült a mai Kína területén kifejlődött kellően nagy 
azonosságú értelmes előember alfajjal. 
A Homo Habilissal egy időben, pontosabban már azt megelőzően Jáván kb. 1,5 millió évvel ezelőtt is 
megjelent a még sok majomszerű vonást tartalmazó, de már felegyenesedő ember, a Homo Erectus. E 
két, (sőt valószínűen egymással párhuzamosan kifejlődő) alfaj néha sikeresen keveredett, nagyobb 
szimmetriába, majd gyorsabb fejlődésbe jutott, de alapvetően a természettel együtt élt, annak a 
rendjébe illeszkedve. A Homo Erectus elterjedésére jellemző, hogy nemcsak Jáván, hanem már 
Európában is elterjedt, tehát nagy valószínűséggel, az egymással összefüggő földrészeken sikeresen 
szétterjedt, és eközben találkoznia, keverednie kellett a párhuzamosan élő más emberi korai alfajokkal. 
A neandervölgyi ősember civilizációs hullámának a kifejlődése részben párhuzamos volt a Homo 
Erectus kultúrával, valószínűen két korábbi alfaj sikeres keveredéséből, továbbfejlődéséből alakult ki, 
amely főleg Európa nyugati részen terjedt el sikeresen, amely az őt a fejlettségben később felváltó 
Homo Sapiens. A Homo Sapiens már harmincezer évvel ezelőtt megjelent Rodéziai leletek bizonyítják 
a jelenlétét, tehát kellően sokáig együtt élt a neandervölgyiekkel és a Homo Erectus variációkkal, nagy 
eséllyel, ha csak periférikusan is, de több földrajzi területen szükségszerűen találkoztak, keveredtek és 
vegyültek egymással. Az Afrikai déli törzsek észak felé terjeszkedése és a Dél ázsiai, Jávai, és Kínai 
törzsek nyugat, délnyugat felé terjeszkedése során szintén összeértek az egymással ellentétes irányba is 
terjeszkedő kultúrák, és a Homo Sapiens egyik elődfaja, a Kínai, a délkelet Ázsiai és a dél Afrikai 
kultúrák keveredéséből fejlődhetett ki a Homo Sapiens Palesztin népcsoport, a későbbi héber és arab 
törzsek elődjeiként. A közel keleti háromszögben, már ekkor különböző helyről, eltérő térségekből 
származó alfajok keveredése felgyorsuló fejlődéshez vezetett, amelyek túlszaporodása megindította e 
fajok észak és közép-Ázsia, közép és Kelet Európa felé terjeszkedését. E fejlettebb emberek nyugat 
felé is terjedő hullámai, kb. harmincezer évvel ezelőtt elérték a mai Európa térségét, amelyben 
nemcsak keveredtek a Neandervölgyiek kultúrájával, hanem a fejlettebb gondolkodásuk, 
kommunikációjuk sikeresebb szervezéseik miatt, hamarosan lelépték és kiszorították a 
Neandervölgyiek kultúráját az emberi minőséggel egyre jobban telítődő bioszféráról. Ebben 
valószínűen jelentős szerepe lehetet a palesztin Homo Sapiens változatnak, amelyből és a két alfaj 
keveredéséből végül az Európai Homo Sapiens kifejlődött. 
A korábbi emberi legelső csoportokban együtt élő kezdetleges civilizációk, az első sikeres dinasztiák 
felvirágzása, a bolygónk előző Napi szimmetriasíkon áthaladása egybeeső, jelentős éghajlatváltozáshoz 
kötődik. Ma ugyanazokat a körülmény és környezetváltozásokat éljük át, mint a hidegfúziós eredőjű 
elődeink, a Neandervölgyiek, amelyek a kor felmelegedő éghajlat változását már nem tudták követni. 
A melegebb égövről északra vándorolt alfajok azonban sokkal sikeresebben alkalmazkodtak az akkori 
ekliptikán áthaladáshoz, a Föld periodikus felmelegedéséhez, ezért át tudták venni a visszaszoruló 
alfajok életterét. 
Bizonyára nem véletlen, hogy a Neandervölgyi alfaj éppen az élőréteg váltáskor szorult és fejlődött 
vissza, szorult ki a bioszféra élőrétegéből, a sikeresen keveredő genetikai alágak pedig beolvadtak az 
adott körülmények között is megfelelően alkalmazkodó, fejlődő ágakba. A harmincezer évvel ezelőtt 
elkezdődő, majd 27-26 ezer évvel ezelőtt tetőző rétegváltási folyamatokban az általános 



 101

felmelegedéshez, a melegfúziós élőréteg átlépéséhez alkalmazkodni nem képes hidegfúziós többségű, 
férfiasabb emberek eltűntek a történelem sűlyesztőiben, és a helyüket átvette a Homo Sapiens.  
27-30 ezer évvel ezelőtt is népvándorlás alakult ki, amely során a kelet és Dél-Ázsia és, közel-kelet 
felől is Európába beáradó, sikeres, palesztin jellegzetességeket is viselő alfajok, a Cro Magnoni 
vadászó ember átvette a terület, az élettér e része felett is a dominanciát. A férfias Neandervölgyieket 
felváltó alfaj már melegfúziós eredőjűként terjedt szét a bioszférán, fejlettebb, szervezettebb és 
kommunikációjában is sikeresebb volt, jobban megértették, kifejezték magukat az egyre nagyobb 
csoportokban, hordákban, vadászó, dinasztiákban kiteljesedő alfajok. Míg a neandervölgyiek még 
patriarchális, hidegfúziós közösségekben és szabályok szerint éltek, a Cro Magnoni ember már 
melegfúziós eredőjűként Matriarchális dominanciájú kolóniákba szerveződött. A Földnek ebben az 
időben történt meg a nemiségváltása, és a korábbi hidegfúziós eredő, melegfúziós, gyorsabb és az 
energiát jobban szétosztó eredőbe fejlődött.  
A Föld, és más bolygó, de valószínűen minden szerveződésben a megváltozó állapotok, a jelentős 
éghajlatváltozások kifejlődései mindig egybeesnek egy egy nagyobb élőrendszer neutrális 
határfelületén, a szimmetriafelületén áthaladással, amikor felgyorsulnak a folyamatok és 
makroevolúciós fejlődés alakul ki. E gyors tempót, a szabályok megváltozását, az áramlási 
rendezettség megváltozását nagyon sokan nem tudták követni, és ez vezérli a szimmetriában változó, a 
felmenői szervezetek között ide – oda áramló kisebb és nagyobb életbuborékok evolúcióját, és a 
törzsfejlődést. Most ismét áthaladunk ezen az igazságosztó felmenői élőrétegen, de valószínűen most 
nagyobb kilengés, szélsőségesebb állapotváltozások következnek, amely az emberi fajok jelentős 
szelekciójával jár. Nagyobb az esély, hogy a hidegfúziós fajok ismét kevésbé tudnak alkalmazkodni a 
felmelegedéshez és az egyre gyakoribb éghajlatváltozáshoz, ezért a szélsőségeket nem jól viselő, már 
genetikailag is elöregedett szervezetek, alfajok ilyenkor nagyobb eséllyel kihalnak, az alkalmazkodó 
képesebb egyedeik pedig keveredve beolvadnak más, sikeresebben alkalmazkodó fajok közé. A 
felmelegedés ismét a meleg égöv alatt már ilyen hőmérsékletet és körülményeket megszokott, ismerő, 
és ilyen szélsőséges viszonyok között is életben maradni képes genetikai ágnak kedvező. Az arabok, az 
Indiaiak, az Afrikaiak és a közép és Latin amerikai genetikai változatok előretörése, sikeresebb 
szaporodása, észak felé el és kiterjedése várható. Ahhoz azonban hogy e népesség, kultúra terjeszkedni 
tudjon, az ott élőknek vissza kell fejlődni, vissza kell szorulni, át kell adni az életteret, a sikeresen 
megmaradó alfajoknak. 
 
 
A lélekközpontokban a nagyobb és elöregedett szervezetekből kiváló, de e térrészen átutazást, 
áthaladást életképesen átvészelő részecskék jelentős gyorsulás közben egy olyan életsíkra, 
szimmetriasíkra kerülnek, amelyen kifelé áramolva ismét a Tao útjára térhetnek. Ezen a síkon 
alakul ki a DNS-ként ismert hullámos, csavart életáramlás, amelyben a múltból a jövőbb 
állapotában fejlődő, és a fejlettebb életterekből a lassabban változó környezet felé, ellentétes 
irányban áramló mikroszerveződések párhuzamos, de egymást elkerülő életáramlásokban 
folytonos füzérsugarakat hoznak létre a melegfúziós centrumok szimmetriasíkjai közelében. A 
füzérsugarakon és a szimmetriasíkok közelében e rendszerekből kiáramló minden 
részecskének van elődje és van utódja, amelyekhez, mint a neki legfontosabb, a vele 
legnagyobb azonosságú analóg részecskékhez erősen vonzódik, kötődik. Ez nemcsak érzelmi 
kötődés, amely az azonosságból táplálkozik, hanem gravitációs kötődés is, amelyben a 
lehetséges legkisebb eredő távolságra lévő analóg térszerkezetű, analóg struktúrájú előd és 
utód részecskék, olyan nagy, kölcsönösen árnyékoló teret, és ezzel kölcsönös védelmet biztosít 
egymásnak, amelynél a kettőjük között lévő térben keletkező impulzusok száma és aránya 
jellemzően mindig kisebb, mint a kívül lévő szabadabb, izotróp térrészben azonos idő alatt 
kialakuló impulzusok száma és egymástól eltávolító ereje. Ez a kölcsönös védelem kapcsolja 
egymásba a bolygókat, a csillagokat és a pók fonalát alkotó részecskéket, a molekulákat és az 
atomokat, a fotonokat és az ezeknél is sokkal kisebb, nanoméretű részecskéket. Ha e 
folytonossággal rendelkező fonalban, Ariadné fonalában valamelyik szereplőt találat éri, a 
fonal megszakad és lyuk, (rés) vagy, hidegfúzió esetén genetikai elágazás keletkezik. Ha több 
helyen elszakad e szál, a szabaddá váló érzelmi, genetikai szál maradványai azonnal 
hozzákapcsolódnak az elveszett szimmetriát helyreállítani képes analóg másik szálhoz, 
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részecskéhez, amely valamennyire helyreállíthatja a korábbi kétoldalú egyensúlyt, a 
folytonosságot. A társaiktól mind a két végén elszakadt részecskeszál szabad végein lévő 
páratlan részecskék megkeresik egymást és gyűrűbe, teljesebb közösségbe szerveződnek. E 
fonál, amelyet Ariadné fonalaként ismerünk, összeköti az elődöket az utódokkal és azok testvér, rokon 
részecskéit egymással, nagyon sokféle méretű, tömegszintű és fejlettségű részecske együttesből 
állhat. A fonalat, a DNS szálat a lélekrészecskék legkisebbjeitől a legnagyobb csillagok és 
galaxisok egységei analóg módon kapcsolják folytonos életfonalba, az időben valamikor 
valahonnan elkezdődött és valamerre a jövőbe, későbbi változások felé tartó, sokszor elágazó 
élettörténetekbe, megélhető életváltozásba. Az életként ismert, időben és térben is jellemzően 
meg és kiismerhetően változó folyamat analóg módon zajlik a legkisebb részecskék és a 
legnagyobb szerveződések kölcsönviszonyában, de a közös térben egyidejűleg nagyon sokféle 
eltérő fejlettségben van jelen a mindenségben. A múlt, a jövő, és a jelen sokféle lehetőségű 
állapota valahol mindig jelen van, amelyek nemcsak kölcsönhatnak egymásra, hanem a múlt 
elemei és a jövő lehetőségei kölcsönösen befolyásolják a köztes életterek későbbi történések 
jelenét, ezzel annak az elmúlását, fejlődését és a jövőjét is. 
 
A melegfúziós centrumokban egymást kiegészítő párokba és DNS-be kapcsolódó, és e 
gyorsan változó térségekből kiáramló részecskék előtt elődök, előbb született, fogant társak és 
őket követő utódok haladnak, amelyek egymással és az eredettel nagy azonosságúak, és sokáig 
azonos irányban áramolva folytonos füzérsugarat, érzelmi és lélekszálat alkotnak. Amikor e 
füzérsugarat valamely idegen, és eltérő irányban áramló részecske útja tér és időegybeesést, 
impulzust eredményezve keresztezi, nemcsak kiválás, vagy beépülés és impulzus, kapcsolat 
keletkezik, hanem a folytonosság is megszakad. Ha csak egy-két részecske esik ki az 
életláncból és a kapcsolati azonosság még megmarad, akkor a kiesők helyére kerülő utódok, a 
korábbi generációkkal, rokonaikkal, tanítóikkal összekapcsolódva még befoltozhatják a 
folytonosságban keletkezett szakadást, és az életlánc szereplőkben továbbvitt története kevés 
töréssel, némi változással egységes marad. Ha azonban nagyobb impulzus keletkezik, amely 
nagyobb darabot szakít ki, vagy feltördeli a folytonosságot, ilyenkor életelágazás keletkezik, 
amelyben a beépülőkkel és a kiesők hiányával, módosításával tovább áramló szerveződések 
minősége, összetétele, áramlási célja és eredője is megváltozik. Ilyenkor a fákban új rügy 
keletkezik, de a fa, mint szervezet élve marad, csak a rügyet eltérő irányban, már egy kicsit 
eltérő minőségben továbbépítő utód alszerveződések, egy némileg másképpen építkező önálló, 
de egy kicsit egymástól és a korábbi elődeiktől is eltérő genetikai ágra válnak. Ha azonban a 
kezdetek közelében nagyobb szakadás és a folytonosságban hiány keletkezik, a felszabdalt 
füzérsugarak nagy azonosságú részecskéi megkeresik egymást, és a szakadás két vége vagy 
egymáshoz, vagy egy másik analóg, közel azonos fejlettségű szerveződéshez, füzér 
állományhoz kapcsolódik. Az élet eredendő igénnyel bír a nagyobb közösségekbe épülésre, az 
isten felé fejlődésre. Amikor a fel vagy leszakított füzérsugár szakasz, az impulzustól töltötté 
válik, az irányukban módosuló végei az addigi egyenes irány helyett íves, elhajló, majd 
körpályára állnak, és az elől áramlók egy idő után utolérik a hátul még lassabban haladókat, 
azaz a lendületben legfejlettebb első részecskék utolérik a közös szervezetben és a fejlődésben 
a tőlük lemaradókat, azaz a körfolyamatokban gyorsabban fejlődők, az elől járók, hamarabb 
érnek a múlt állapotába. Az ilyen, később melegfúzióssá, centrikusan szimmetrikussá váló, a 
környezettől egyre jobban elszigetelődő szerveződés egy idő után körgyűrűbe, majd sokasodva 
toroid gyűrűbe, (térbe) és közös tömegbe szerveződik, amelytől az életáramlás környezethez 
viszonyított sebessége csökken, és közben a szervezethez kapcsolódó részecsketömeg és a 
saját forgás is nő. Az ilyen, a térben és az életben az átlagnál lassabban áramló, de gyorsabban 
forgó, ezért a lokális helyek mellett tovább tartózkodó, lassabban eláramló, keringő, vissza- 
visszatérő szerveződés, szervezettség a nagyobb felbontás, a részletek jobb megfigyelési és 
megértési lehetősége, a mikroszintű tudatfejlődés, és az összefüggések megfigyelés 
képtelensége felé fejlődik. Az ilyen részecskék, szerveződések, a fogantatásukat lehetővé tevő 
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szimmetriapont, és ez körül egy kétdimenziós életsík közelében fejlődnek, amely azonban 
görbült síkot is alkothat, amely a tömeg növekedése és elporlódása közben már a síkfelülethez 
képest egyre nagyobb mélységgel is rendelkezik. Az élet kiszámíthatóságát valószínűen 
éppen a kétdimenziós sík nem túl nagy mélységű amplitúdóval változó felületet teszi 
lehetővé. Ez egy sajátos belülről látást tesz lehetővé, az ilyen szervezetek jobban megértik a 
változás belső részleteit, belső összefüggéseit. 
Azok a füzérsugarakon, az élettereket összekötő lineáris DNS pályákon áramló részecskék, 
amelyek pályáit nem merőlegesen átszakító nagyobb tömeg, hanem közel azonos irányban haladó, áramló, 
közel azonos sebességű, és azonos tömegű, közel azonos téridős fejlettségű analóg részecskefüzér, vagy a 
társaiktól elszakított füzértöredék útja keresztezi, ellenkező irány esetén kölcsönösen fékezik, 
redukálják és tömöríthetik, differenciálhatják egymást. Közel azonos irány esetén azonban 
hidegfúzióként ismert, nagyobb lendülettömeget egyesítő, közös, együttáramló tömegbe 
épülhetnek. E részecskék, ha jól koncentrálják az erőforrásaikat, nagyobb közös kinetikai 
lendületre, azaz koncentráltabban azonos irányba ható energiára, áramlásra tehetnek szert. E 
részecskék gyorsulnak, lehűlnek, a neutrális irányba szakosodnak, amelyekre a lineáris 
megnyúltabb forma és a soros áramlás jellemzőbb. Az élőrendszer nagy sebességgel áramló 
lélekrészecskéi nemcsak egyenesen, hanem nagyobb íves pályákon is áramolhatnak, de ennek 
az ára a nagyobb ív és a centrális környezeten kívül haladó, de koncentráltabb lendületű, 
jellemzően egydimenziós áramlás, amely elsősorban főleg iránnyal rendelkezik. Az 
életáramlás e régebbi formája tehát valószínűen korábbi, eredetibb, kiszámíthatóbb, de sok 
azóta korszerűsödött dologban, tulajdonságban, képességben kevésbé korszerű és nem képes 
olyan nagy változássűrűséget, összefonódást, létrehozni, elviselni, amely az egyidejű több 
dimenzióban változó élet megértéséhez szükséges. Ha a pontszerű állapotot tekintjük 
kezdetnek, az élet egyik alaphelyzetének, akkor a vonal, a pont elmozdulása az elsődleges 
primer, lineáris, egydimenziós állapotba fejlődés. Ebből csak ez után keletkezett a sík, a már 
véges szakasszal bíró vonalszerű állapot, az életáramlás körsíkra kiterülése, osztódása, majd a 
közös szervezet 360 fokos irányba szakosodása, kiszóródása. A több, pl. a háromdimenziós 
térállapotváltozás felé fejlődés, és a már egyszerre több irányban változó élet kifejlődése. Az 
összetett, bonyolultabb élet megértése csak akkor alakulhatott ki, amikor már a kétdimenziós 
változást az élet megértette, kimerítette és érdekesebb, újabb, változatosabb létre vágyott. Az 
életváltozás a térben és időben eltolódott, előre és hátrafelé, visszafelé fejlődő ágakra is 
szakosodott. Az egyik ág a gyorsulás és a mikroméret, a másik ág a nagyobb közös tömegbe 
épülés, és a makroméret felé felépülés felé, az egyre nagyobban is megvalósítható sikeres 
életprogramok továbbfejlődéseként nagyobban megvalósított, de lassabban és ezért 
kiszámíthatóbban együttváltozó élet felé differenciálódott. Valószínűen így fejlődött ellenkező 
irányba a Makrokozmosz és a benne változó kisebb szintű, de a részletekben sokkal nagyobb 
felbontású, időben gyorsabban változó, kifejlődő modelleket létrehozó, megengedő 
mikrokozmosz. 
 
Az élet egyik főága kétségtelenül az egyidejűleg egyszerre sok dimenzióban változó 
kaotikus színes világ felé fejlődik, amely azonban nemcsak nagyon gyors és változatos, 
hanem a figyelemben és az energiában, az életben is kimerítő. Bár az ilyen élet érdekes, 
színes, változatos de nagyon gyorsan elhasználja az erőforrásait, energiában kimerül, sokak 
által nehezen követhető, ezért csak kevesek kiváltsága és gyors a periódusok váltakozása. A 
rövid és gyors életben azonban nagy eséllyel ugyanannyi, hozzájuk mérhető impulzusban 
vesznek részt e mikroterek szereplői, mint a sokkal nagyobb energiaszintű szerveződések. A 
pokoli gyorsasággal és már a többek által kiszámíthatatlanul változó életbe gyorsan bele lehet 
fáradni, ezért az ilyen élet többnyire rövid, hamar elfáradó, bár izgalmas és sok energiát 
birtokló lehetőséggel dotált, de a résztudás a mindentudás és a boldogságérzet, a megbecsülés 
hiányával jár. A Poklokban színes és fényűző életet élhet a létezés, de nem lehet boldog, 
mert olyan célt tűzött ki maga elé, amely nem érhető el. A pokoli élet nemcsak öntörvényű, 
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és egymás ellen dolgozó, hanem látszólag öncélú, ezért a környezetből kevés visszaigazolást 
ad az így élő létező jóságáról, hasznosságáról és az elismert fontosságáról. Az öncélúvá, 
önzővé váló pokoli élet hasznossága hamar kimerül, és a létezés e formája utána az ilyen 
fekete lyukká váló, kiégő, túlfejlett szervezettség haszontalanná, és a többség szemében 
megtűrt, elviselt, megvetendő életté válik. Ez azonban része az egész életnek, amely miközben 
kimodellezi a zsákutcába jutó szervezetek lehetséges fejlődésit, a lehetséges valóságokat, nem 
okozza a makroméretű szerveződések felrobbanását, tönkremenését. E nélkül a modellezés, 
kisérletek nélkül az élet nagyban fejlődése több hibával és sokkal nagyobb szervezetek 
tömegesebb és kiszámíthatatlanabb változásával járna. Fogadjuk el, hogy a sors már nagyon 
sok lehetőségét kipróbálta az életnek, és a zsákutcába vezetőket vagy kijavította, vagy mint 
nagyban megvalósításra alkalmatlanokat elvetette. Ezeket a nem átörökítendő információkat 
tartalmazzák a DNS rejtett, általunk még nem olvasható szekvenciái. 
 
Amikor a pokoli életet választó belefárad, beleun a már általa is kiszámíthatatlanul változó 
gyors és céltalan létezésbe, nemes célokra, ártatlan szőke angyalokra és békés kiszámítható 
életre vágyik, amiért a legfejlettebb élőrétegekben egyszerre több dimenzióban is változni 
képes, az átlaghoz képest a jövő állapotában élő, fejlettebb ördögi szerveződések visszatérnek 
a múltba, a szelíd és kiszámíthatóbb angyali világba, és az élet farkasaiból, ördögeiből 
megtérő, azontúl a közösségért és másokért cselekvő bárányokká, vezetőkké válnak. 
 
Az élet és a 12 életből álló lélekélet ezzel valószínűen lejár egy nagy életkört, egy nagyobb 
rendszer körül keringést, és az alkalmasabbja tovább, a megtorpanó, visszafejlődik. Ha a 
tovább fejlődők megtartják az életbe vetett töretlen hitüket, és az Isten és a tér szabályai 
helyett az élet megtartásának a szabályaira térnek át, akkor öncélúvá, pontosabban céltalanná 
válik az élet, és ez is az Istenhez-visszatéréshez, a nagy körforgás befejezéséhez vezet. 
 
A tékozló fiú, a megtért gyilkos, a túlélés érdekében ördöggé, vagy gonosszá váló szervezet 
megtéréskor, a megértéskor, megbocsátást és belépést kaphat a mennyek országába.  
 

Az Isten felé mindig nyitva áll az út! 
 
Az Aspektus könyvek még nem kerültek nyilvános kiadásra és terjesztésre! 

 
A könyvek az Interneten olvashatók, letölthetők, ismerősi, baráti körben terjeszthetők, de még 
nem sokszorosíthatók!    Még nem jött el nagy nyilvánosságra hozás ideje! 
 
A szerző kéri az olvasókat és a könyveket letöltőket, hogy készítsenek biztonsági másolatokat, 

az Univerzális ismereteket adó anyag, a 25 könyv egy DVD lemezre ráfér, és ha lehet, 
továbbítsák mások, megértők felé, és biztonságos helyre, tegyék letétbe, vagy/és küldjék el a 
bizalmas barátaiknak. A cél, hogy véletlenül se következhessen be olyan élethelyzet, hogy az 
információt, mint korábban a könyveket elégethessék, le nem írttá, meg nem történtté tegyék. 

Az óvatosság nem árt. 
 
A könyvbe diktált információval a teremtőnek célja van, és előre megadja a választ az olyan 
kérdésekre, amelyek utólag nem tehetők fel. A könyvek a mikéntről és a miértről szólnak, de 
azokat a részleteket nem emeli ki a szerző, amelyeket az Apokalipszis és a Jelenések könyve 
előre vetít. 
 
Pécs 2007-08-20 (átdolgozva 2008-08-27) 

Moetrius 
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Az Aspektus könyvsorozat ismertetője: 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Miből lettünk, hogyan kezdődött az anyag és az élet szerveződése?  Volt e Ősrobbanás, és ha igen, mi 
vezetett ősrobbanáshoz? Hogyan alakult ki a Világegyetem?  Ezek a kérdések mindenkit érdekelnek. 
Az anyag, az élet és a gravitáció eredete és meghatározása nem eléggé tisztázott. Az ősrobbanás a 
kezdet teóriája, amelytől eredeztetjük az időt és a teret, az anyagot és ebből az élet kialakulását. Az 
ősrobbanás első időszakát, átláthatatlan, megismerhetetlen szingullaritásként ismerjük, amely 
robbanásszerű hevességgel kezdődött. Az Aspektus könyvben a szerző kétségbe vonja az anyag, az idő 
és a tér Ősrobbanásra visszavezetett eredetét, a kezdeti folyamatok megismerhetetlenségét, és a kezdet, 
a lehetséges előzmények ismertetésére vállalkozik. Az ősrobbanást korábban Einstein is elvetette, és 
beépített a téregyenletekbe egy Univerzális állandót. Az Univerzális állandó helyes felismerés volt, 
annak a téregyenletekbe beépítése szükségszerű, amely csak így eredményezheti a máig kialakult 
térállapotot. A tér maga statikus, állandó, amelyben szétszóródó anyag keveredik, helyenként 
összesűrűsödik, és újra szétszóródik. Valamennyi esemény sokféle időfolyamat alatt is megtörténhet, 
lassan, lineárisan, és különböző gyorsabb eseményekben is. A Makrokozmosz állandó és a teljes térben 
történő változása lokális részecske összegződésekhez, anyagi mezők kialakulásához vezetett. A mezők 
változási folyamata, növekedése nem végtelen lehetőségű, az előbb, utóbb összeroppan a 
gravitációként ismert tömörítő erő, és a változást besűrítő káosz alatt. 
 
Az Aspektus egy természettudományi területhez tartozó térelmélet kibontakozásának az első könyve. A 
szingularítás előtti állapotok kialakulását, a lokális ősrobbanás lehetőségét tárja fel. Az élet és az anyag 
kezdete, a szerveződése megismerhető. A térben lévő szerveződések rendkívül arányos, analóg 
szerkezetek, amelyeket fraktálrendszerként ismerünk. E szabályszerűség feltárása sok eddig nem értett 
összefüggésre világít rá, megérthetőbbé és egységesebbé teszi a teret és az időt, az anyagot és az élet 
szerveződését! 

 
 
 
 

Aspektus 
1 

Az energia átalakulás folyamatát és az 
élet keletkezését újszerűen megközelítő 

EVOLÚCIÓS ELMÉLET 
 

Méret: A/4  Terjedelem: 156 oldal 
 

Egy impulzus élete, a könyv címe ez lehetne, 
amely egy új hatáselmélet kifejtése, amely a 
gravitáció eredetét, működését, és az 
impulzusokból felépülő kisebb és nagyobb 
léptékű energiaszerveződések, rendszerek 
analóg kapcsolatát mutatja meg, a bonyolultság 
felé haladó evolúciót a kezdeti forrásától, a 
tudat által magának létrehozott szuper 
intelligens lény, a Szükséges Isten 
megteremtéséig. 

Elménk legbelsőbb zugában nem egyenletek vannak, hanem egy pofonegyszerű ötlet. 
Mikor végre felfedezzük, annyira ellenállhatatlan és magától értetődő lesz, hogy azt 
mondjuk majd egymásnak, milyen szép, hogy is lehetne másképp? 

John Archibald Wheeler 
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Ez a szerveződés egy fraktálrendszer, amely egy egyszerű szabálynak a különböző 
energiaszinteken történő megismétlődéseként a lokális mezőket sokszintű közös élőrendszerbe 
köti össze.  

A hiányos ismerettel szemlélt, a jelenlegi vizsgálati eszközeinkkel, módszereinkkel át nem 
látható hatásrendszer sok tévedés alapjaként szolgált, amely miatt sokszor kellett a felépített 
nem tartható elméleteket visszavonni, és helyettük alkalmasabb valósághű tudományos 
elméleteket állítani. Az egyik legnagyobb tévedés az ősrobbanás és a táguló világegyetem 
elmélete, amely fizikai magyarázatát élettani magyarázatra kell korrigálnunk. Az általunk 
anyagként ismert matéria, a hatásmezők térhez és időhöz kötött, körfolyamatot képező élőbb 
szerveződésének, a környezeti értékre vissza, majd túltöltődő változó buborékjainak a 
felfúvódásai. A tér egy végtelen de összetett szimmetriában változó élő szerveződésnek, 
kristálynak tekinthető, amely kristályrácsainak egy részén szétszóródnak, más pontjain 
összegződnek a változásból fakadó gömbhullámok hatásfelületeit képező, egymással 
kölcsönható részecskék. A tér teljességének a homogenitását a változás töri meg, amely a 
látszólagos káoszon belül az önszerveződés harmonikus egyensúlyát is megtartó pulzációt 
alakít ki. 

 
 

A Sík és a tér tartalomjegyzéke: ( méret A/4) 
 

Tézisek, a térelmélet alapjai:         
 Alapvető fizikai tévedések: 
 Az ősrobbanás tagadása, a félreértett Dopplerhatás.  
 A gravitáció nem vonzás, hanem hatásváltozási differencia:  
 A hatásváltozás terjedése, a közegellenállás és a vezetőképesség:  
 A Világmindenségben működő hatásrendszer:  
 A térbeli hatásazonosság elemei:  
 A fraktálrendszerbe épült hatásmodulok, hatásmezők összefüggései, kapcsolódása:  
 A szerveződési szintek kialakulása:  
 A rák oka és megértési lehetősége. 

Aspektus 2 

A sík és a tér 
A változás téridőre kifejtett hatásai 

az Aspektus könyvsorozat 2. könyve 
 

Méret: A/4 Terjedelem: 204 oldal. 
 

A könyv egy új térelmélet eddig még 
nem feltárt részleteit és új összefüggéseit 
mutatja be, amely az anyag és az élet 
szerveződés analógiájával foglalkozik. 
Az emberek által életként ismert 
változási folyamat analóg az anyag 
változási folyamatával, azonos szabályok 
szerint működik. E változás olyan 
sokdimenziós de közös térben folyik, 
amelyben az egyenlőtlen térhelyzetek 
mellett, időhöz kötött pont, sík, tengely 
és mezőket eredményező térszimmetria is 
kialakulhat. 
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A kezdet           
A tér történéseit rögzítő hatásmodulok, térhullám fodrozódások, örvények:   
Az élet kifejlődésének a lehetőségei:       
A tér dimenzióinak feltárása:      
A tér megismerését segítő információs modul posztulátum: 
A modulokat összekapcsoló kötőerő, a hatásazonosság:   
A tér ellenállás és vezetőképességéről:     
A Casimir hatásként ismert hullámkizáródási hatás:  
 A DNS, mint másolási minta és időprogram:    
Az ANTIGRAVITÁCIÓ lehetősége:     
Az asztráltest lehetősége:        
A Casimir hatáskizáródás egyszerű bizonyítása:     
 A hatáskizáródás és a kapilláris hatás kapcsolata:    
A teret kitöltő információs energia átrendeződése:   
A kölcsönható háromdimenziós anyagot eredményező változása: 
A folyamatidő és az információs energia átalakulása:   
A Térről és az információt is jelentő kitöltő térenergiáról:   
Az információ ismétlődéséről:      
Az élő és élettelen rendszerek összehasonlítása: (elmosódó határok).  
Az élet kialakulásához vezető fejlődés iránya a bonyolultság:    
A tudat a hit és az akarat testépítő megnyilvánulásai:     
A HIT szerepe a folyamatidő befolyásolására:   
Az információs energiamezők folyamat vagy szerveződési időjéről:   
A beépülő eltérő információ hatása a szerveződési időre:    
A rák oka és kivédési lehetőségei:     
A földsugárzás egészséget befolyásoló hatása:    
Az alternatív életszerveződés lehetőségei:      
Az elhangolódási másság kivédése, a reprodukció:   
Az információ azonosság és másság:      
Az Információ változásai:        
Akasa Krónika:        
Az impulzus az élet felé vezető nyitó momentum:     
A betegségek és a hatóanyagok kapcsolata:       
A folyó effektus:        
Az energia és információ:        
Az információ erősödése:        
A változás az tér energiaszerveződésének és az életnek az alapja:   
A táplálékként bevitt információ és az egészség:      
A dezinformáció hatásbefolyása az életszerveződésekre:     
Az idegen égitestekről származó anyagok életet befolyásoló hatásai:   
Információ eltérés és a betegség:       
Az idegen eredetű információ veszélyei:     
Az egészség, az információzavar, és az immunrendszer kapcsolata:   
A lélekre ható változások és az egészség:   
A tér kitöltése és az információ azonosság vezetőképességre gyakorolt hatása:     
A tér és az anyagmezők energiasűrűségéről:     
A nagyobb fraktálszerveződésekről:     
A 3-D-s anyag keletkezése és a sűrűségnek az átértelmezése:  
Az információs energiamezők felépülése:     
Az impulzuskor szétszóródó információs energia anyagba szerveződése:  
Az emberi és az életszerveződésként ismert hatásrendszerek, energiamezők  
Témazáró gondolatok         
A hattyúdal effektus:        
Definíciók.              A Mindenható Világegyetem.                Az Élő Világegyetem 
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Niels Bobr, Heisenberggel folytatott vitái megállapításaként egyszer azt mondotta, hogy a nagy 
gondolatok először mindig zavarosnak és furcsának tűnnek, amelyet a felfedezőik is csak félig-meddig, 
mások pedig az információk ilyen beállítású összefüggésének a hiánya miatt egyáltalán nem értenek. 

 
A tanulmány az anyag szerveződési és áramlási törvényszerűségeit tárja fel, amelyek hatására 
a részecskeenergia, időben változó mezőkbe, atomokba, bolygókba, csillagokba és élő 
lényekbe szerveződik. A tanulmány a változás ütemét és ennek az adott változóképességű 
mezőkre kifejtett következményét, az időként ismert ritmus, egészségre, időszimmetriára 
okozott hatását mutatja be. 
 

Tartalomjegyzék: 
Tézisek: 
1. Alapvető fizikai tévedések:            4. oldal 
2.  Az ősrobbanás – mint eredet - tagadása, a félreérthető Dopplerhatás.  
3. A gravitáció nem vonzás, hanem hatástér differencia:         10. oldal 
4.   A hatásváltozás terjedése, a közegellenállás és a vezetőképesség:       15. oldal 

5.  Az Univerzumban működő hatásrendszer:          20. Oldal 

6.  A térbeli hatásazonosság információs elemei, a hatásmodulok:       31. oldal 

7.  A változásból fakadó lokalizálás, elkülönülés:         45. oldal 

8.  A hatásjellemzők, mint az információ alapjai:         49. oldal 

9. A fraktálrendszerbe épült hatásrendszer és a hatásmezők összefüggései:      49. Oldal 
10.   A szerveződési szintek kialakulása:            49. oldal 
11. A hatásrendszer kreacionista aspektusai:         53. oldal 
12. A feldolgozó képesség túlterhelése esetén a túlzott változás által keltődő szelekció,  
     a rák oka és megértési lehetősége.              56. oldal 

 

Aspektus 3 
A változás és rendezettség  

téridőre kifejtett hatásai: 
Méret: A/4 Terjedelem: 60 oldal 

 
Az Aspektus térelmélet első két könyvének 
a lényegét összefoglaló térszerveződési 
tanulmány. A változás és rendezettség a 
buborékszerű részecskékből szerveződő 
anyag és energia átalakulási folyamatával 
foglalkozik. Az anyag jelenléte 
meghatározza a tér energiatartalmát, amely 
nemcsak tömegből, hanem annak a 
lendületéből, vagy-és perdületéből, az anyag 
dinamikájából és töltöttségéből is áll. A 
mezőként ismert részecske tömörülések 
energiatartalmát a jelenlévő, egy rendszerbe 
szerveződött részecskék tömege, kezdeti 
energiatartalma, a mezőbe vitt lendülete, és 
a pillanatnyi szimmetria minősége határozza 
meg, amely a beépülési veszteséggel 
csökken. 

Globusbau Kft. Pécs 7630 Zsolnay u 25
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A megértés alapja a tudás, az új információknak a régihez kapcsolása, de sokan e témáról 
kevés, vagy csak eltérő ismeretanyaggal rendelkezünk. A szerző célja az eltérő aspektusból 
szemlélt, csak látszólag azonos dolgok relatív lehetőségének a bemutatása, hogy a tér és 
energiaszerveződés észlelt hatásait mi, és hogyan befolyásolja. 
A tér és anyagszerveződésnek nincs eleje és nincs vége, a jelenünk az, ami megfogható, de ez 
is relatív, megközelítés, észlelés és értelmezés kérdése.  
A könyv éppen a sok új információ miatt nehéz olvasmány, amelynek, az egyedenként eltérő 
ismeret miatt, az alapokkal nem rendelkezőknek egyből meg nem érthető részletei is lehetnek.  
A tér és a tér szerveződése, a változás csak látszólag bonyolult, valójában sokféle térméretben 
és energiaszinten állandó körfolyamatot fenntartó áramlási rendszerek térben és időben történő 
változása, bonyolódása, felbomlása és újjászerveződése az, amit életként megélünk. A 
mennyország létezik, a halálkor, a felszabadulás alagútja oda vezet, ahol a végtelen 
szabadságban részecske fénylények élik örömteli életüket. Az élet azonban nem teher, csak 
Isten, bonyolódást növelő játéka, amit mi emberek állandó változásból kifejlődő evolúcióként 
és törzsfejlődésként ismerünk.  
A könyvet azoknak a természettudományt kedvelő gondolkodóknak ajánlom, akiket 
érdekelnek a megválaszolatlan kérdések, akiket érdekel, hogy mi, az anyag, mi a gravitáció és 
hogyan alakult ki az élet, és hogyan alakul a Föld sorsa, és az emberiségre a jövőben milyen 
lehetőségek várnak. A könyvet ajánlom azon kutató elméknek, tudósoknak is, akik nem 
elégednek meg a pontatlanul, vagy hiányosan megfogalmazott válaszokkal, és a félreértéseket, 
félremagyarázásokat tisztázni szeretik. E könyv csemege, amely javítható, pontosítható 
témák széles palettáját tárja a részletekkel igényesebben foglalkozó szakértők és 
tudományos igényűek részére. A több tudományos területet összefogó és bemutató kép még 
nem komplex anyag, csak térszerveződési vázlat, amely az érintett részletek tisztázását, a 
hibák kiszűrését, helyreigazítását is igényli.  
 

Aspektus 4 
A gravitáció és az idő törvényei: 

A könyv, az Ismerd meg, hogy értsd, című 
könyvsorozatnak az Aspektus csoportjába 

tartozó 4. Könyve. 
 Mérete A/4-es. Terjedelme: 2 x 180 oldal. 
 

A könyv jól elkülöníthető két részből áll. 
A könyv első része, az anyag 
szerveződéséhez vezető fizikai hatásokkal 
és a gravitációval, mint  a 
lendületösszegződéssel kialakuló térnyomás 
különbség megismertetésével foglalkozik, 
amely az anyagszerveződés alfája és 
Omegája. 
 
A könyv második része, Az Időjárási 
Aspektus, amelynek az alcíme,  
A részecskeáramlás hatása az időjárásra. 
A szerző a Belső Naprendszer és a 
planetáris környezet változásait egyértelmű 
összefüggésbe állítja a Föld globális 
időjárás változásaival, az ENSO és a nagy 
ciklonok, tornádók és tájfunok 
kialakulásával. 
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A könyv második része, Az Időjárási Aspektus,  
amelynek az alcíme, A planetáris téri részecskeáramlás hatása a Földi időjárásra. 

 

A szerző a Belső Naprendszer és a planetáris környezet változásait egyértelmű összefüggésbe 
állítja a Föld globális időjárás változásaival, az ENSO és a nagy ciklonok, tornádók és 
tájfunok kialakulásával. A Földön kialakult áramlási rendszer nemcsak lokális jellegű, hanem 
a távolabbi környezet soláris és intersztelláris áramlási által is befolyásolt. Ezek az áramlások 
egyértelműen összefüggésben vannak a környező bolygók Földhöz viszonyított mozgásával, a 
Föld felé tartó áramlatok befolyásolásával. Az időjárás, következmény. A naprendszeren 
kívüli mezők által is befolyásolt változások gerjesztik a Nap és a Naprendszerben lévő 
bolygók, mezők változását, és folyamatosan módosítják a térbeli helyzetét, az állapotát és a 
térszimmetriáját. E térhelyzet-változások befolyásolják a Napenergia besugárzódását, a Föld 
mozgásait és ezzel a lokális időjárás alakulását. Az összefüggésrendszer kinyitja a 
kölcsönhatások túl szűre szabott határait a lokális bolygótérről az egymással sokezer szálon 
összefüggő nagyobb vonatkoztatási Naprendszerig, sőt megmutatja az ennél tágabb tér 
befolyásoló lehetőségeit a Földi időjárás alakulására. 
 

Az időúton nem egyforma képességekkel, eltérő adottságokkal indulunk el, amelyek miatt néha 
gyorsabban, máskor lassabban haladunk. Az egyéni képességek kifejlődése, a környezeti lehetőség a 
hosszú útidő alatt felzárkóztatási lehetőséget enged, amelyben az azonos lehetőségekkel induló, de 
kevésbé jól rajtolók is utolérhetik, elhagyhatják a kezdetben nagyobb lendülettel fejlődőket. 

Moetrius 
 

A gravitáció és az idő törvényei első részének a tartalomjegyzéke: 
 
1. Néhány fizikai alapfogalom újragondolása, átértelmezése: 
2. A gravitáció új aspektusa: 
3. Az Einsteni ekvivalencia értelmezés kiterjesztése és korlátai: 
4. A részecske és hatás terjedési sebességének a lassulása: 
5. A szerveződési periódus vége, a mennyek országa: 
6. Visszafordulás a tetszhalálból: 
7. A genom öregedése: 
8. A térben lévő részecskék áramlása, és az elkülönülő lokalizáció következménye: 
9. A környezet áramlása és a ,,nagyobb,, mezők keletkezése: 
10. A vonzó jellegű gravitáció alapvető hibái: 
11. Az anyag születése:   
12. A környezeti nyomáson alapuló gravitációs hatásdifferencia egyszerű szemléltetése: 
13. A nyomot csillagközi térre és a térerő differenciára alapuló új gravitációs megközelítése: 
14. Az anyag újraszerveződése: 
15. Az Impulzus: 
16. Az impulzus, a fény és az elektromágneses sugárzás kapcsolata: 
17. Az elektromos töltés kialakulása: 
18. A mezők körüli határrétegek jelentősége: 
19. Az impulzusok következményei: 
20. A kristálymező, az anyagképződés antennája: 
21. A terjedési sebesség és a részecske perdület összefüggései: 
22. Az anyag és az élet evolúciós fejlődési folyamata: 
23. Az anyagszerveződési evolúció: 
24. A részecskemezők összegződésének térszerkezeti következményei: 
25. A tér állapota: 
26. Az Univerzumban észlelt háttérsugárzásról: 
27. Egy élő rendszer részei vagyunk, amely szerveződési piramist képez. 
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A könyv másik részének, Az időjárási Aspektus-nak a tartalom jegyzéke:   
 
28. A planetáris áramlás hatása az időjárásra:  
29. A lokális mezők körüli energiaáramlás megváltozása a globális időjárás változás alapja: 
30. A szabad csillagközi tér jelentős eseményei: 
31. A bolygótér és a tektonikus kéregmozgások megerősödése közötti kapcsolat. 
32. Az ember, az élővilág és a bolygónk kapcsolata: 
33. A bolygótéri változások következménye az időjárás alakulására. 
34. A napfoltokat okozó hatásmechanizmus működése: 
35. A Planetáris téri részecskeáramlás hatása a földi időjárás változására. 
36. Az ENSO, az El Ninó időjárási jelenség feltételezett ok okozati összefüggése. 
37. Az információ feldolgozása, a rendeződés és a megértés folyamata: 
38. Néhány a téma kapcsán felvetődött gondolat: 
39. A csillagközi fraktálrendszerünk felépítése: 
40. A téráramlás és a rendezettség kialakulása, működési rendszere: 
41. A tér és a környezet hatása: 
42. A csillagtér befolyása az időjárásra: 
43. A Napfolttevékenység változása és a szoláris szél: 
44. Az emberiséget érinthető következmények: 
45. A napkitörés további fejleményei: 
46. A Napkitörések hosszabbtávú következményei: 
47. A szubjektivitás csapdája: 
48. Az érzékelés, felismerés, megértés, az emlékezet, a tudás és a kommunikáció kialakulása: 
49. Az idő relativitása: 
50. Az idő fogalom meghatározása és az idő (iker) paradoxon feloldása: 
51. Az érzékelés és reakció lehetőségei 
52. Az atomi szerveződési lehetőségek és evolúciós elágazás: 
53. Az ionos anyag és életszerveződés: 
54. A kovalens kötésű anyag és életszerveződés: 
55. A Mars rejtély könyv tanulsága: 
56. A bolygók kialakulási lehetőségei:  
57. Az impulzuskatasztrófa és a bolygóhalál összefüggése: 
58. Nostradamus üzenete a 2000. év után élő emberiségnek: 
59. Az impulzusuk törvényszerűsége és következményei: 
60. Ariadné fonala és az Akasa krónika: 
61. A csillagtéri mezők közeledésének az előjelei és a várható következmények: 
62. Konzekvencia: 
63. A felismert összefüggések következményei a hétköznapjainkra és jövőnkre. 

 
Epilógus: Kint és bent, avagy az Időutazás 
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A könyv a hagyományos fizikai szabályok ismeretében, materialista alapon is megérthetővé 
teszi az egyidőben történhető múlt és jövő lehetőségét, és ezzel legalizálja az asztrálutazás, 
időutazásként ismert információ szerzését. A hipnózis nem az egyedüli mód, a tudat alatti 
információ kinyerésére, számos egyszerűbb, mindenki által megérthető, művelhető formája 
létezik. Az emberi tudatot, amely a részecskéink kollektív tudatának tekinthető, 
megszólíthatjuk, kommunikálhatunk az alszerveződéseink kisebb kolóniáival, megismerhetjük 
az általuk észlelt változások, mint a jövőre utaló információk valószínűségi szabályait. Az 
intelligens részecskéink segítségével téridős utazásra indulhatunk, és megismerhetjük a 
határtalan és végtelen Univerzumot. 
 

Az ötödik dimenzió tartalom Jegyzéke: 
 

A lokális és globális tér közötti különbség és átmenet. 
A kint és bent értelmezési lehetőségei.        A makro és a mikrokozmosz kialakulása. 
A lokális rendszerek felépülése, a tojás fraktálrendszer 
A kollektív tudat működési mechanizmusa és felépülése:  A madarak, a halrajok, a hangyák, a 
termeszek, a méhek és a nagyobb társadalmakban élő kolóniák kollektív tudatának a működése. 
A jelen felszíne, a múlt és a jövő részecskehullámok összegződése. 
A múlt, és a jövő, mint hatás irány. Az időrések működése és jelentősége 
A hőmérséklet szerepe és függvénye a változásban.   Az evolúció, mint keveredés 
Az idő és ikerparadoxon feloldása, A lineáris idő = az egyenletes impulzusrend és egyenletes változás 
A nemlineáris változás lehetőségei és következménye. 
A Ley vonalak és a Földre rajzolt csillagtérképrendszer összefüggései. 
Az Ősi kozmikus tudás elfelejtett összefüggései: A Mezopotámiai, a Babiloni, az Inka valamint az 
egyiptomi piramisépítők, és a Druidák ősi kozmikus tudása. 
Összefüggés a felismert természeti törvények és a Jelenések könyvében leírtak között. 
Az Ufók és a természet erői, az intelligens energia plazmalencsék. 
 

Aspektus 5 

Az ötödik dimenzió, 
az időutazás lehetősége. 

 

Ez az Aspektus sorozat 5. Könyve. 
Méret: B/5  Terjedelem: 170 oldal. 

 

Az Aspektus 5. könyve, a korábbi könyvekben 
kifejtett anyag és térszerveződési elmélet újabb 
térismereti összefüggéseit tárja fel, a múlt, a jelen 
és a jövő egyidőben történő megérthető 
lehetőségét. 

 
A mikro és a makrokozmosz, a jelen felszínén 
keletkező, arányos, analóg pillanatnyi valóság, 
a múlt és a jövő ütközési felszínt képező 
tükörképnek tekinthető, amelynek a felbontása 
eltérő mértékű. A távoli csillagtérben történt 
múltbeli változás, hosszú idő múlva ér 
hozzánk, amely így a jövőnkre fejti ki a 
hatását. A múltban történt hasonló változás, 
sokszor csak a jelenben ér hozzánk, és 
módosítja a helyi körülményeket. A tér és idő 
összefügg, de a távoli térben keletkezett 
változás csak időkéséssel ér el hozzánk. 
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A Szintézis, az Aspektus könyvsorozat legújabb könyve, amely az anyag és az 
életszerveződés, valamint a tér és az idő, azaz az Univerzumi élettér alapvető törvényeit és a 
létezés felismert összefüggésrendszerét tárja fel.  

A rendszer, nagyfokú önszabályozása materialista megközelítésből is megérthető, de ez nem 
zárja ki az emberi életfolyamathoz hasonló, de magasabb szintű változási folyamatok 
életszerűségét sem. A változás, az Univerzum alaptörvényei szerint működik, amely nagyon 
sok rétegben, életszférában lehetővé teszi az életszerű változás bonyolódását. A tér 
szerveződése egy arányos változó rendszer, amely a kis méretekben is nagy bonyolultsággal és 
értelemmel bíró intelligens részecskék, és nagyobb szerveződések kifejlődéséhez vezetett. A 
tudattal és ismerettel rendelkező részecskékből nagyon sokféle méretű, eltérő változatú és 
összetett bonyolultságú részecskekolóniák, élő szerveződések és változó mezők alakultak ki. 
Az értelem és a tudás lehetősége e társult kolóniákban, a részecske mezőkben összegződhet, 
magasabb szintre fejlődhet, bonyolódhat. Az életszerű változás mikro és makro méretekben 
is analóg módon történik. Mi emberek és a Föld, Gaia, egy kisebb és nagyobb lényekből 
szerveződő összetett élő rendszer részei vagyunk. A tudatunk, a részecskéink anyagából és 
szerkezetükbe rejtett tudatukból épül fel, amely része egy nagyobb individuumot eredményező 
kollektív tudatnak.  
Az Univerzum mezői, a tökéletesség, a nagyobb térszimmetria felé fejlődnek, amely hosszabb 
életet és halhatatlanságot eredményezhet az anyagnak és ezzel az ember részecskéinek is.  
A tökéletesség, a teljes szimmetria és az azonosság kényszer, a végtelen harmónia unalmas.  
A harmóniába kerülő Univerzum unalmát a megfelelő arányú változás űzi el. 
A nagyobb harmónia, a szimmetria felé fejlődés aszimmetrikus mellékterméke, a gyorsabban 
változó élet, a nem tökéletes és nem szimmetrikus mezők, kifejlődése, közte a nem teljes 
képességgel, gyarló tulajdonságokkal is rendelkező emberi szerveződés. Az Univerzum sem 
tökéletes, mert miközben a tökéletességre törekszik, mindig hasonló mennyiségű kevésbé 
szimmetrikus változás keletkezik, és ezzel nem teljesen tökéletes, időben változó, 
szimmetriahiányos mezők is kifejlődhetnek.  

 

Aspektus 6 
Szintézis: 

 

Az Aspektus könyvsorozat 6. Könyve 
Méret A/4-es. Terjedelem 160 oldal. 

 

A könyv a korábbi könyvekben kifejtett 
térelmélet lényegi felismeréseinek az 
összefüggéseit tartalmazza, és egy keretbe 
fogja a rendszerelméletté válható térfizikai, 
asztronómiai és időjárási összefüggéseket, 
amelyek az egész társadalomtudomány 
valamennyi ágazatát érintik.  
 
A jövőkutatás sok hasznot foghat e 
könyvből, amely feltárja a statisztikailag 
valószínű jövőnk fejlődési lehetőségeit, és az 
elkezdődött nemlineáris változások 
lehetséges következményeit. A könyv 
egységes térszerkezeti vázlatot ad, amelyben 
bemutatja a térváltozás mozgató rugóit és az 
evolúciót léptető időritmus felismert 
törvényszerűségeit. 
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A Szintézis tartalomjegyzéke: 
 

 
1 fejezet: Az Ősrobbanás ellentmondásai: 
2. fejezet: Az ősrobbanás lehetősége: 
3. fejezet: A megismerhető szingularítás: 
4. fejezet: A lendületszimmetria kialakulása: 
5. fejezet: A hiányzó anyag tulajdonságai: 
6. fejezet: A gravitáció szerkezete: A gravitáció természete, ábrával 
7. fejezet: Az anyag elkülönülési lehetősége, az evolúciós ciklusok kezdete: 
8. fejezet: A forgási és áramlási szimmetria kialakulása: 
9. fejezet: A szervező és elválasztó erő, a szelektált gravitáció: Azonosság és különbség. 
10. fejezet: A mezők tengelykörüli forgását meghatározó szabályok:  
11. fejezet: Az élő Világegyetem: A Nap DNS fonalai:   
12. fejezet: A mezők pólusváltásainak a lehetősége:   
13. fejezet: Az anyagi tulajdonságokat meghatározó törvényszerűségek.   
14. fejezet: Az anyag fejlődés összefüggését újszerűen bemutató szerveződési táblázat. 
15. fejezet: A nagyméretű ionos mezők szaporodási folyamata:    
16. fejezet: A Világegyetem kora és az anyag változását eredményező evolúció, fejlődési  
lehetőségei:        
17. fejezet: Az evolúciós fejlődést vezérlő időkapcsoló működése.  
     17/1 A Világegyetemet behálózó anyag utak, DNS fonalak, az időfolyók 
     17/2 Az evolúció lineáris és ugrásszerű változásainak törvényszerűsége: 
     17/3 Az időkapcsolói mechanizmus bemutatása:     
     17/4 Az ekliptikai síkok anyagkiszóródása, az időkapcsolók működése.  
     17/5 Nemlineáris evolúció, biológiai ugrások és esemény összefüggések: 
18. fejezet: Jelentősebb nemlineáris földi téresemények időrendje és periódusai:   
     18/1 A foton öv, mint időspirál:         
     18/2 A földi evolúciós ugrások és az idősíkok összefüggései:   
19. fejezet: Eljegesedések, éghajlatváltozások, kiemelkedő események:   
20. fejezet: A felismert összefüggésből levont következtetések:    
21. fejezet: A nemlineáris térváltozások következményei:   
22. fejezet Az evolúció fejlődési iránya, tendenciája:    
23. fejezet Makro és Mikrokozmoszok analógiája.       
24. fejezet: A kölcsönhatás terjedése és a közvetítő közeg állapotának az összefüggése 
 
 
 
 

Epilógus: 
Az élő környezet üzenete az időugráshoz közeledő bolygó lényeihez. 
A gabonakörök üzenetei: 
 
A könyvsorozat a következő kiadás előtt álló könyvekkel folytatódik, amelyek a megismert 
térszerveződés analógiájára felépülő, a környezettel együttműködő emberi társadalmi 
szerkezet lehetőségét és irányelveit is tartalmazza. 
 
Az Aspektus sorozat további könyvei:  
ÉLETLÁNC, (Élet az életben),  Tiltott Természeti Törvények. 
A Káosz és a rendezettség. (Rend a rendszerben),  
Az ideális társadalom, (együttműködésben a természet erőivel). 
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Aspektus könyvek 
 

Tiltott Természeti Törvények 
 

Aspektus 7 
 
 

Az emberiség elől elzárt titkos ősi tudás, a korábbi civilizációk által ismert 
egyetemes természeti törvények feltárása. 

 

 
 
 

ISBN: 963 216 640 
Kiadja: Globusbau Kft. Pécs 7630 Zsolnay u 25.   

e-mail: aspektus@moetrius.hu 
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Tiltott Természeti Törvények 
Aspektus sorozat 7. Könyv 

Megjelenési méret: A/4 Terjedelem 203 oldal 
 
 

A tiltott természeti törvények a jelenlegi emberiség előtt élt korai civilizációk által jól ismert 
olyan térszerveződési törvényekről szól, amelyeket az elsőként megismert emberi társadalmak 
hagytak ránk örökül, az őket is megelőző, nagyobb tudású, még korábbi, fejlett társadalmak 
hagyatékából. E tudás Univerzális ismerteteket tartalmaz az anyag és életszerveződés 
rejtelmeiről, a térben áramló részecske energia, az élet működéséről. Az ősi indiai, kínai, 
babiloni, tibeti tudás közös tőről fakad az egyiptomi, a Droida, az ókori afrikai, a közép és 
Dél-amerikai ősi kultúrák tudásával. A tradicionális mítoszok és a szájhagyományként terjedő 
legendák útján megőrződött információs hagyatékát, számos régészeti lelet, és a tibeti, az 
indiai szent könyvek írott, a Mezopotámiai, az Egyiptomi és az Olmék anyagok kőbe írott 
formában is bizonyítják. A könyv az emberi sors, a természeti törvényektől függő múltbeli és 
jövőbeli lehetőségeit mutatja be. 
 
A Tiltott Természeti Törvények, akár a Természet Titkos Szabályai címet is viselhetné, amely 
az anyag és az életszerveződés működését meghatározó, olyan a jelenünkben eddig titkos, de 
univerzális szabályokról szól, amelyek a nagyobb ,,Isteni erő,, a Természet rendje szerint 
működnek. Az emberiségnek nehéz lesz e békát lenyelni, hogy nem Ő a mindenható 
legintelligensebb erő, hanem csak a természet nála nagyobb tudású erői között egy porszem, egy 
hegemóniára törő vírus, amely megbontotta a természet rendjét, szimmetriáját.  
Az ősi civilizációk első társadalmait irányító uralkodók és papok éppen úgy gátolták e 
szabályok közismeretre jutását, mint a középkortól az egyházak, akik néha tűzzel, vassal 
irtották a tiltott szabályokra lelő gondolkodókat. Ma is folyik a boszorkányüldözés, csak ma a 
hivatalos Tudomány képviselői rejtegetik a legendák általuk már jól ismert valósághátterét és 
alapjait. Az ősi tudás ismert, de ennek a birtoklói nem engedik felnőni az embert, nem bíznak 
a megértő képességében, a sorsa elfogadásában, és félnek a szabályok közismeretre jutásától. 
Az Istenek, a terünk és időnk főnixmadarának az újjászületésekor a természet összes 
törvényét, az ősi információkba rejtett tudást részecskékre bontották. A részekre bomlott 
információt csak a részecskékben őrzött tudás morzsáinak az újra összeillesztésével, ismét 
sikeres együttműködéssel, az egymásban lévő lényeg megértésével, egymás másságának az 
elfogadásával kaphatjuk csak meg. A nálunk kevésbé fejlett részecskék már magas szinten 
képesek az információjukat együttműködő kolóniákba szervezni. Az ember még tiltja a tudást 
az emberfiától, nem bízik a felnövésében, a megértésében. Az együttműködésre való hajlam 
alapvető élő tulajdonság, egymás segítésének a vágyával, az együttműködés vágyával 
születünk, de ezt lehetetlenné teszik az elfajult társadalmi szabályok. Az ember vétett a 
természet rendje ellen. A környezetünket képező szerveződések hatalmas együttműködő 
rendszerben élnek, amelyet az ember egyre jobban elnyomott, a szimmetriájában elrontott. 
Az embereken uralkodó érdekszerveződések, az egyházak és a szervezett társadalmak olyan a 
mindenkori gazdasági, társadalmi piramis csúcsát képező hegemonisztikus szerveződéssé 
fajultak, amelyet a társadalom alsóbb szintjei tartottak el. Az energiaáramlás uralása olyan 
önfenntartó, kizsákmányoló rendszert hozott létre, amely a hatalomvágy és a társadalmi 
megosztás segítségével az emberekre és annak a társadalmára telepedett. E hatalom 
mindenkori képviselői óvakodtak attól, hogy a sok esetben már nem legitim, jogosulatlan 
hatalmi pozíciót az általános tudás közismeretre juttatásával veszélyeztessék.  
Egy élő rendszer részei vagyunk, amelyben a legkisebb anyagi részecskék és a legnagyobb 
csillagok, galaxisok is eltérő bonyolultságú de más információtartalmú élő rendszereket 
képeznek. A tér legkisebb részecskéi kevesebb általános, de több speciális térszerveződési 
tudással rendelkeznek, ismerik a természet törvényeit, az időjárást és a természetet működtető, 
az idő óráját rendszeresen felhúzó eseményeket. A végtelen életlehetőségű matuzsálem 
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részecskék kolóniákba szerveződve változómezőket hozhatnak létre, amelyek még magasabb 
szinten élőlényekbe, fákba, virágokba, és nagyobb azonosságú részecskékből szervezett élő 
rendszerekbe, méh, termesz és hangyakolóniákba, rovar társadalmakba szerveződhetnek. Más 
szerveződési (genetikai) terv szerinti csoportosulásuk eltérő szinten állatokba, emberekbe, és 
nálunk összetettebb tudású lényekbe, bolygó, csillag és galaxis szerveződésekbe épülhet.  
Az emberi társadalom a káoszba fordult, a megsemmisülése felé rohan, és vagy sürgősen 
felveszi a természet harmóniáját, vagy mint élő szerveződési variáció leseprődik az 
evolúció színpadáról. 
Elértünk az ismeretfejlődés magasabb szintjére, megértünk a kozmikus tudásra. Az ember 
végre felnőtté válhat, aki képes megérteni, elfogadni a természet és az Univerzum törvényeit, 
és képes e nagyobb rendszerbe beilleszkedve integrálódni. Az emberen uralkodó társadalmi 
rendet a Mindenség törvényeihez kell igazítani, az egyedek szabadságát a társadalom és a 
környezet rendjével összhangba kell hozni. Ha a társadalmi változásra az emberiség 
önmagától nem képes, helyette a természet erői hamarosan megteszik. 
A könyv, a világunk jobbításáért született, amelyhez a jelenünket uraló káoszon át vezet az út. 
 
 

Tiltott Természeti Törvények, 
Szerkezeti vázlat és tartalomjegyzék: 

        oldalszám 
Bevezető.           1 
A tudományos alaposság és a szemlélési módszer:      4 
Gondolatok a kezdetről:         7 
A részecskék kettős természetéről:        9 
A dualitás:           11 
Az áramlási rendszerek kölcsönhatásával kialakuló kapcsolatok:    11 
A sűrűségről:           15 
A vízcsepp és az eső kialakulása:        15 
A sűrűség a gravitáció és az antigravitáció:       19 
A térben lévő energia működése és kicsatolási lehetőségei:     22 
A Hammel féle térenergiát hasznosító, részecskebontó működése:    25 
A sűrűség változása és az idő:        27 
Az áramlási és keringési rendszer kialakulásáról:      31 
A társadalmi törvények fejlődése és az együttélést szabályozó jog folyamatos harmonizációja: 
A térenergia hullámzása és a földi feszültségek, háborúk közötti összefüggések:  36 
A csillagmezők és a csillagtéri hidegháború:      39 
A személyi tulajdonságok összefüggései:        40 
A druidák és az ősi titkok:         44 
A Földi határfelületek kinyílásának a jelei és észlelhető következményei:   47 
A határfelületek kinyílásának a következménye:      49 
Másodrangú, közvetett következmények:       50 
Harmadrangú áttétes következmények:       51 
Az időtelés és az időjárás:         52 
Hegemónia és biodiverzitás:         54 
Összefüggés a táplálékként elfogyasztott információs anyag feldolgozása és a környezet 
szennyezés között.          59 
A cukorbetegség és az emésztési táplálkozási zavarok:     60 
A heliobakter megtelepedésével járó belső hegemónia kialakulása.    61 
Az emberi hegemónia kialakulása:        64 
A kisenergiájú információ feldolgozása és az időzavar:     66 
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Összefüggés az öregedés, az érzékenység változása, és a vallásosság növekedése között: 67 
Az információ szakaszos érkezése és az ugráló gének:     69 
Összefüggés a Makroevolúciós események és a galaxis időspirálján keringés között. 72 
A Földgyermek kialakulásának a története:       74 
A sűrűséget növelő események:        76 
A Földtörténeti kormeghatározások hibái:       80 
A Földi élet eredete:          81 
Az emberi faj eredetéről:         86 
A földi élet származása és keletkezése, egy kicsit más aspektusból:   91 
A szerveződési rendszer része a visszalépés az időben:     96 
A részecskemezők nemlineáris események utáni fejlődése:     97 
A migráció és a keveredés, a tulajdonság módosulás és átadás szabályai:   98 
A környezeti állapottal befolyásolt átörökítés szabályai:     99 
A melegfúzió, mint impulzus, mint ütközet és nemlineáris esemény:   100 
Az információtovábbítás lehetősége, gyakorlata:      102 
Az Akasa krónika, a véletlen és a sorsszerűség:      104 
A mezők szaporodását kiváltó folyamatok:       106 
A mezők fejlődésének iránya, korszakai, állapotváltozásai:     108 
Az ősrobbanás alternatív aspektusai:        109 
Az idő iránya:           112 
Az idő nem folyamatos, hanem lüktet a jelen felszínén keresztül.     112 
Az idő természetes iránya a tömegbe épülés és a bonyolultságnövekedés:   117 
A változó mezők, az élőrendszer tudását is meghatározó összetettség kialakulása: 121 
Az élőmezők periodikus gazdasági állapotváltozásai:     123 
A nagyobb energiaszintű anyagmezők fejlődési lehetőségei:    129 
A nemlineáris esemény leírása:        134 
A gravitáció és a bolygók holdjai:        135 
A holdképződési folyamat következményei:       140 
A holdak keletkezésekor kialakuló rekombinációról:     142 
Az idő és a tér, az energia pulzálása:        143 
Az energia hullámzása:         148 
Az emberi élet jövőbeni lehetőségei:        149 
A kövek felejtése:          155 
Az anyag és életszerveződések energiától függő periodikus fejlődési ritmusai.  158 
A mezők energiájának a periodikus változása:      165 
A lokális energiafelhasználás csökkentési lehetősége és problémái:   170 
Az üvegháztartás és a rózsadugvány, avagy a természetet működtető sűrűségeltérés kialakulása: 171 
Az immunrendszer a jövő antennája:        176 
A balkánt és a görög félszigetet eléri a változás szele:     180 
Epilógus:           183 
Tartalomjegyzék:          187 
Képjegyzék:            188 
Az Aspektus sorozat eddigi könyveinek a bemutatása: Könyvismertetők:   190 
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Képjegyzék: 
 

Címkép: A halastál, vesica piscis, a bibliai idők előtt készült délkelet Ázsiában.  oldalszám: 
1 ábra: A dualitás.          10  
2 ábra: A kölcsönhatás párhuzamfüggősége:        12 
3 ábra: A keringési síkok szögfüggő kölcsönhatásának a bemutatása.    13 
4 ábra: A töltések áramlási iránya a neutronok által meghatározott rétegsodrástól függ:  14 
5 ábra: Egy elektron időspiráljának a bemutatása.      16 
6 ábra: A vízcsepp kialakulása és a becsapódási felszín változása:    17 
7 ábra: A kereszt: Jelkép, az élő rendszerek jelképe:      17 
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A periodikus evolúció és az élet históriája 
A tér, az idő, az anyag, az élet és a változás összefüggései 

 
Könyvismertető: 

 
A terünk és időnk, a Világegyetemünk és az Univerzumunk kezdete, az élet kialakulása 
megismerhető. A szingularítás nem átláthatatlan káosz, hanem előzményekkel rendelkező, a 
fizikai, a kémiai és a Természeti törvényeknek is engedelmeskedő megérthető folyamat. Az 
író olyan létkérdésekre bukkant, amelyeket az erre hivatottak nem tettek fel, amelyekre 
választ, és összefüggéseket keresett, és a megismert összefüggéseket az olvasóknak is feltárja. 
A káosz nem megismerhetetlen, nem kiismerhetetlen folyamat, kellő rálátással megfigyelhető, 
megérthető, kiismerhető és leküzdhető. A káosz az eseménysorba, időrendbe rendezhető 
folyamatok, az életfolyamatok végét jelenti, amelykor látszólag minden egyszerre történik, de 
ez csak az események ilyen gyors változását követni nem tudó élő szerveződéseknek 
átláthatatlan. 
 
Az Aspektus könyvsorozat a tér és az élet megérthető kezdetéről szól, amely evolúcióként 
ismert fejlődési történetben elvezetett a mai világunk és környezetünk kialakulásához.  
 
A szerző nem tudományos kutató, bár a kutatók által feltárt, a valóságként ismert alapokról és 
ösvényeken indult el, de az ismeretlen kutatása közben a logikai felbontás útján a nagyobb 
bonyolultság káoszként ismert dzsungelébe jutott. A káosz a gyorsabb feldolgozó képességgel, 
nagyobb megértési képességgel rendelkezőknek csak felgyorsuló ezért nehezebben 
megkülönböztethető folyamatokat jelent. A káosz nem a végleges megsemmisülés, hanem a 
rosszul szervezett rendszerek halála, és egy jobb új rend, kiszámíthatóbb, rendezettebb 
folyamatok bölcsője. Az író az általa észlelt sokdimenziós anyag és életszerveződést, az 
összefüggések aspektusából közelítette meg. A könyvben bemutatja az élethez szükséges 
megkülönböztethető időrendű, egymást követő események, a periodikusan ismétlődő 
folyamatok és a kaotikusan változó, egyidejű folyamatok különbségét és összefüggését, az 
életünkre, a jövőnkre ható változtatási lehetőségeit. 
 
A szerző a kibogozhatatlan szálak útvesztőjébe csomagolt térszerveződési ismeretekről 
Okaham borotvájával lenyeste a felesleges bonyolítást. Az egyszerűsítés az életfolyamat 
kezdeti kialakulásának a megismeréséhez vezetett. Az ismeretlen útján a múlt felé kutatva, 
elhagyva a kezdet kaotikus átláthatatlanságát, a szingularitást, egy állandó Isteni térben, 
periodikusan megújuló, sokszintű evolúció tárult fel. Az élet sokkal szélesebb és színesebb 
palettával rendelkezik, mint azt gondoltuk, és egymással párhuzamosan, egyidejűleg sok 
dimenzióban, de azonos térben egymást átfedve, a világunkat bonyolítva változik. 
 
Az élet sokféle energiaszinten periodikusan megújuló evolúciója, rövid időszakokra a káosszal 
is váltakozó folyamatban vesz részt, amely az élet ciklikus ismétlődéseit egy analóg 
spirálpályára juttatja. A változó Mindenségben az élet sokszor eljut a magasabb 
bonyolultságig, de a területi élőzónákban, a hegemóniák és a kaotizmus túlzott megerősödésekor 
rendszeresen megújul, és új evolúciós fejezetet kezdve, eltérőbb tudati szinten megismétlődik.  
 
Az időnk és a terünk a megújulás felé közeledik, a túlzott hegemóniába került ember leckét 
kap és lehetőséget, egy békésebben együtt élő világ, új társadalmi rendszerének a 
kialakítására. 
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A fénysebesség és a hatáskiterjedés ábrája         3      10 
A térosztódás és az ekliptikai szimmetriasík kialakulása       4        12 
A keresztirányú (szent) áramlás kialakulása         5      12 
A szent kereszt, mint áramlási          6      13 
A lineáris és a nemlineáris változás grafikonja, a kölcsönhatás növekedés   7      19 
Az ionos szaporodás        8      56  
A thoutatis pályasúroló aszteroida       9        58 
Aszteroida szerelem       10      59 
Az ionos életszerveződés sémája        11      67 
Az élet településszerkezeti fejlődése         12      72 
Az idegsejt, mint településszerkezet képe       13      72 
Az Eta karinae szupernóvává válása       14      93 
A tiszabokor és a szimmetria         15   134- 135 
Az élet jelképes hullámzása      16.    140 
Az élet ingája       17     145 
A potenciálfolyosó, az időfolyó ábrája       18      147 
A mezők szülői határrétegéhez viszonyított pulzálása     19      152 
A környezeti energiát hasznosító űrhajó lehetősége      20           161 
Egy fejlett energia átalakító részecskeűrhajó       21       162 
A mezők határfelületekhez viszonyított elmozdulása     22      207 
A DNS és az evolúció biodiverzitása        23    217 
A mezőkbe szerveződő töltéspár ábrája       24      223 
 

Téma ismertető. 
Az Aspektus 9. könyvében az Idő rendjében bemutatásra került az a sokszintű élőrendszer, 
amely környezetként az életet, és az élet minőségét vezérli. Ha kimerül egy élőrendszer 
megújuló és fejlődő képessége, a rendszer fejlődése csökken. Ha nem képes az élet új 
szerveződési variációkat, új produktumokat létrehozni, a konkurenciaharc felerősödik, és az 
azonos életpályákon szerveződő részecskeszereplők kölcsönösen hatóképtelenné teszik 
egymást. Ez általános elszegényedést, és egy vékony réteg gazdagodását eredményezi, amely 
elrontja az élőrendszerek egyenletes energia ellátását, az elosztást és ezzel elrontja az élet, 
rendezettségét, a fejlődést növelni képes hatásfokát, az élet működését. A Komplexitás 
egyrészt bemutatja az életet vezérlő összefüggéseket és ezek hibáit, az élet zavarait, de azon 
túlmenően a felismert hibák kijavítási lehetőségeit is feltárja, és megmutatja a kiutat a már 
társadalmi szinten kialakult életzavarra. Ha az emberiség nem képes az élet alapvető 
működését, a környezettel együttműködés szükségességét megérteni, az életzavar nagyobb 
energiaszintű beavatkozássá, bolygó, vagy élőréteg szaporodásként ismert életmegújulássá 
válhat. 

Az Isten és a Természet rendszeresen segítséget ad a nagy életválságba került mezőknek, 
szerveződéseknek az életzavarok kijavítására, a fejlődési lehetőséget biztosító egyedi 
szerveződési variációk megnövelésére. Ezt idegen környezetben kialakult, eltérő, tehát 
különbséggel rendelkező részecskevariációk beoltásával, szaporodással váltják ki, amely 
hosszú időre lehetővé teheti új életvariációk kialakulását, és ezzel az élet fejlődési lehetőségét 
újabb ciklusnyi, relatív hosszú időre megalapozza. 
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A könyv második része, a kiút a válságból a természet megismert mintája alapján az emberi 
társadalom általános válságából (még annak a kiteljesedése előtt) megmutatja a kiút 
lehetőségét.  

Az élet szerveződései nemcsak a részecskékből szimbiózisba szerveződő nagyobb energiaszintű 
egyedekből állnak, hanem ezen egyedek is még nagyobb energiaszintű együttműködő 
közösségeiből. E közösségek legkisebb emberi egysége a család, (más energiaszinteken is hasonló 
tagozódás észlelhető). A nagyobb energiaszintű egységeit lakóközösségekbe, vállalkozásokba és 
társadalmakba szerveződő közösségekként, nagyobb energiaszintű organizált szerveződésként 
ismerjük. E szerveződések alapvető célja a kisebb energiaszintű részecskék, az egyedek 
összességének a jobb és egyenletesebb energia ellátása, amelyet a nagyobb energiaszintűek 
rendszeresen elfelejtenek.  

Ha az egyenlő elosztás alapelve súlyosan sérül, a célt nem jól szolgáló szerveződéseket a 
létrehozóik, a fenntartóik lebontják, és az egységeket átszervezik. A nagyobb energiaszintű 
szerveződések sem függetleníthetők a működtetőktől, a kisebb egységek megfelelő energia 
ellátásától a szimmetriában maradó elosztásától. A kizsákmányolásként ismert munkára és 
időzavarba kényszerítés, nem fokozható a végtelenségig, a tartós túlterhelést, a rossz elosztást 
az élet szereplői nem jól viselik. A kizsákmányoló szerveződések ideje lejárt, és a tudat 
fejlődése elhozta a kort, az együttműködőbbé váló társadalmak lehetőségét. A program része 
a bolygónk energiát bővebben termelő, egyenletesen elosztó nőies csillaggá válásának. 
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Aspektus 9 

Az idő rendje 
Az anyag, az élet, az idő és a tér változáshoz fűződő összefüggései 

 

Könyvismertető:  
Az Aspektus könyvsorozat 9. könyve az időérzetet keltő változásokról szól, amely egységét 
impulzusként ismerjük. A sorozat korábbi könyveiben feltárulnak a lét legfontosabb kérdései, 
és ezekre felállított válaszrendszer, amely az anyag, a tér és az élet időben változó 
szerveződését mutatja be. Az élőmezőkként ismert szerveződések sokféle ritmusban 
változnak, amely ritmusokat a környezeti szereplők kisebb, nagyobb részecskéinek az időt is 
léptető eseményei keltik. Ezt a ritmust azonban nem véletlenszerű, hanem megérthető és 
törvényszerű események keltik. A szimbiota együttműködő mezőkbe szerveződött 
részecskék szaporodása a belső ritmusokat vezérlik, de a nagyobb energiaszintű külső 
környezeti rendszerek szaporodása, csatározása a nagyobb energiaszintű kültéri változásokat, a 
környezeti feltételek megváltozását okozzák. Az élő környezet szerveződési egyensúlyát 
rendszeresen megváltoztató nagyobb energiaszintű téresemények kialakulásakor a 
körülmények annyira megváltoznak az élettérben, hogy ez a részecskék összeépülése, a 
szerveződések nagyobb energiaszintre és nagyobb tudásra épülése helyett azok átmeneti 
bomlását, az élet leépülését eredményezi. Az élet rendjét is meghatározó tömegbe és tudásba 
épülés, a nagyobb bonyolultság kialakulása nem folyamatos. Az időként ismert fejlődés 
nemcsak előre, hanem a változás időbeli növekedésekor visszafelé is halad, és a kialakult 
tudás leépülésként csökken. Miként az ember és minden élő rendszer a foganás után kifejlődik, 
kiteljesedik, majd megöregszik, és a képességei is lecsökkennek. Az élet közepéig az időnk 
fejlődést eredményező mutatója előre, de onnan visszafelé jár. Ezek a periodikus fejlődési 
változások a nagyobb energiaszintű szerveződések életében is gyakoriak, és az életben 
többször, rendszeresen, és megismerhető törvényszerűségek alapján feltárhatóan előfordulnak, 
pl. a lények változási variációinak a kimerüléseikor, a megújulás szaporodási ciklusaikor.  
Az élet fennmaradásához szükséges, hogy a rendszerek lejáró életóráját egy külső, többnyire 
szaporodást kiváltó esemény rendszeresen felhúzza, a belső változást felelevenítse. Amikor a 
részecskék változási és genetikai variációi egy élőmezőben kimerülnek, és a rendszer már nem 
képes az egyediség felé továbbfejlődni, új változatokat létrehozni, a túl nagy azonosságú 
ismétlődések miatt fejlődésképtelenség alakul ki. Ilyenkor a fogyasztás nagyobbá válik, mint a 
termelés, és az élőmezők felhasználva a tartalékaikat krónikus energiaválságba kerülnek. Ez 
növeli a konkurenciaharcot, az azonosságot, de csökkenti az élet hatásfokát, a tömegbe és 
közös tudatba épülés lehetőségét. Az oksági törvény azonban lehetővé teszi, hogy az 
életzavarok okait megismerhessük, hogy az élet hibáit kijavíthassuk. E könyv az 
életzavarok, a szerveződési zavarok okait tárja fel, és megmutatja a javítási irányokat, a 
zavarok csökkentése és elhárítási lehetőségeit. A hibajavító mechanizmus működését az 
Aspektus 10. könyvében, a Komplexitásban, a Kiút a válságból, alcímű könyvben 
olvashatja a Tisztelt Olvasó.  
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Aspektus 10 
 

A komplexitás 
Bevezető: 
A Komplexitás- kiút, az Aspektus könyvsorozat ismeretfeltáró első részének a záró könyve. A 
sorozat az anyag és az élet szerveződéséről, az élet működéséről és e működés zavarairól, 
valamint az életszerveződés közben kialakuló együttfejlődési zavarok kijavítási lehetőségéről, 
az élet önjavító komplexitásáról szól. A sorozat e könyve, a sok újszerű összefüggés miatt 
bonyolult, amelynek a megértéséhez az anyag és térszerveződési, az életszerveződési 
alapismeretek kellő szélessége szükséges, de egyúttal a már megtanult ismertek 
ellentmondásainak és zavarainak a tisztázási igénye is. Az új ismeretek megtanulásához, 
megértéséhez általában szükséges a régi, bizonyítottan hiányos és megértetten hibás 
gondolatok, magyarázatok megkérdőjelezése, elvetése, és helyettük az alkalmasabb, a 
valósághoz hűbb, természethez közelibb elméleteknek, és a hibákon túlmutató logikai 
összefüggésrendszerek a nagyobb bizalommal fogadása. A hibás elképzelésekhez általában 
mindaddig ragaszkodunk, amíg nem ismerünk meg helyette, egy hozzá viszonyíthatóan másik, 
láthatóan, vagy és érezhetően jobbnak látszó viszonyítási alapot. Ha egy személy rossz irányba 
halad, a vágyott célhoz vezető, a másik utat megmutató szerveződés viszonyítási alapot, 
választási lehetőséget ad. Ha nemcsak egy személy, hanem egy nagyobb közösség, egy 
nemzet, egy ország, vagy az emberi faj kerül a helyes cél alternatív ismerethiánya miatt 
tévútra, az alkalmasabb cél megmutatása a helyes útra terelheti az élőrétegünk evolúcióját. Az 
emberiség pedig nem jó irányba halad, és ezt már régóta tudjuk, de a jelenlegi irány 
haszonélvezői nem engedik letérni a változás hajóját a többségnek már bizonyíthatóan 
helytelen útról. Az út azonban, amelyen haladhatunk csak egy keskeny ösvény, a Tao útja, a 
tudatfejlődés útja, amelyben Morffy elméletét kell követnünk. Vissza kell bontani a régit a 
még bizonyíthatóan jóig, és onnan újra elindulva a helyes irányba kell terelni az evolúció 
hajóit.  
Az eredeti tudás, az ősi információk már ismertek, elérhetők, az új és teljesebb információkkal 
kiegészíthetők, és a tudás patakjából, mindenki felfrissülését lehetővé tevő információs folyam 
válik. Nagyon sok új részlet illeszkedik a régi térszerveződési elméletekhez, de ezek egy része 
az alapjaiban rossz irányba indult felületes ismeretektől eltérő irányba mutatnak. A 
materialista életszemléletű megközelítés, a látható anyagból, a valóság töredékéből kiindulva, 
a kisebb, de még mérhető energiájú részekre bontva próbálja a láthatatlant és a mérhetetlent 
feltárni. A felbontási lehetőségünk azonban a fejlettségünkhöz kötött, ezért az általunk 
készített elégtelen felbontású eszközökkel, csak a valóság már észlelhető töredékeit tudtuk 
feltárni. A sok aspektusból még hiányos részletek nem álltak össze az összefüggő 
ismeretrendszerré, ezért a már feltárt részleteket, a mindenség megismeréséhez az 
összefüggéseket is bemutató új szerveződési vázára kell helyezni, hogy a feltárt dolgok 
kapcsolódásai is megismerhetővé és megérthetővé váljanak.  
Az Aspektus könyvek egy térszerveződési összefüggésrendszert, egy logikai vázat adnak a 
mindenség szerkezetének az összefüggéseiről, de hiányosak és bizonyára sokszor pontatlanok 
a már feltárt részletekben. A tudományos világ által megfelelő sikerrel feltárt szakszerű 
részismeretek azonban pontosan beilleszthetők e természetfilozófiai vázba, amely e 
részletekkel felöltöztethető, kiegészíthető és komplexé rendszerezhető.  
 
Az írónak nem célja a már feltárt és a rendszerbe nem illő részletek bírálata, miképpen a feltáruló 
összefüggésrendszer még hiányzó részleteinek a kiegészítését, pontosítását, és a logikai rendezését is 
azokra bízza, akik ebben alaposabbak, sikeresebbek, akik a részletek feltárásához több türelemmel és 
nagyobb szakértelemmel, kitartással rendelkeznek. Mivel e könyv nemcsak a tudományos ismerettel és 
igénnyel rendelkezőknek szól, ezért valószínűen elkerülhetetlen, hogy a megértéshez szükséges 
alapokkal az olvasó legalább középszinten tisztában legyen, vagy e könyv előzményeit tartalmazó 
könyvsorozatot, annak a tudatfejlődést követő rendjében elolvassa, megértse. 
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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, és az időben is 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, néha szervezetlenül, célt 
tévesztve a rossz helyett a jót bontják, és néha egymás ellen dolgozva a rosszat építik.  
Az angyalok és az ördögök időnként szerepet cserélnek, és ilyenkor a bontó épít és az 
építéshez értő 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 térben és időben hullámzása, a szerveződés folyamata, 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 gerjesztésével, 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, egymással, sokkal jobban együttműködni képes 
részecskékből szerveződő, nagyobb bonyolultságba fejlődni képes új élőrendszernek. 
A természet rendje, a legnagyobb hatalom, a legnagyobb erő, az együttműködést, és a 
rendezettséget létrehozó, fenntartó szervezettséget támogatja. E rendben minden anyagi 
szerveződésnek tekinthető életrendszer négyfázisú életciklusban változik, legyen az 
elektronszint alatti Müon szerveződés, vagy hatalmas csillagváros, galaxis. Minden 
élőrendszerben vannak energiatermelő, pontosabban a rendezettséget sikeresen halmozó, 
növelő szerveződések, fel és összeépülő 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, közös 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 szerveződésekből a rendre 
vágyó, de csak információs energiaszintű rendezett szerveződéseket, amorf angyalokat 
termelnek. A nagyobb változássűrűségű, már túlfejlett 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 
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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 nem a mindenség kiemelt, hanem egyenrangú lényei, részei vagyunk, és minden, 
ami van, e rendszer egyenrangú része, megtapasztalhatjuk az élet és a dolog, az anyagként ismert 
változás, a létezés összetartozását, az egész élőrendszer, a változórendszer egymáshoz és a közös Isteni 
térhez tartozását. 

 Moetrius 
 
 

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. 
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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. 
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:  
Gondoljuk át az élet lehetőségeit a szerveződésben résztvevő másik fél aspektusából: 
Az angyalbirodalom, a mennyei szerveződés kifejlődése: 
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Élet és szimmetria 
 

Bevezető 
 

Vajon hányan emlékezünk arra, hogy mi az életáramlás, a helyváltoztatás célja? Még arra is 
csak keveseknek van megfelelő válaszuk, akiktől az élet célját kérdezzük. Az élet célja 
jelentős részben öncélú, mert e cél maga az élet, ezen belül a jó életminőség, az életegészség, a 
változatosság, és az életre, az utódok felnevelésére alkalmas élettér fenntartása, a rendezettség 
építése.  Mindenki által vágyott belső cél az egyén eltérésének, a fontosságának és az 
egyediségének az elismerése, a visszajelzett hasznosság és a másoknak is fontosság éreztetése. 
Néhányan félreértették az élet célját, és a személyes élet védelmére, biztosítására 
energiagyűjtésbe, vagyongyűjtésbe kezdtek, de ez céltévesztés, mert a vagyon, az anyagi 
javak, a pénz csak eszköz, amellyel lehet ugyan javítani a megmaradási esélyen, meg lehet 
vásárolni a jobb életminőséget, egészséget, de nem lehet megváltani az elismertséget és az 
éreztetett hasznosságot, a sokaknak fontosságot. 
A dolgok többsége relatív, még a jóság is attól függ, hogy aki kap belőle, annak éppen 
erre legyen szüksége. Aki adni akar, mert már terhelő többlete van, annak jó, ha adhat, akinek 
hiánya van valamiből, annak jó, ha kaphat. A szegény gazdagságra vágyik, a csúf szépségre, a 
hidegben fázó melegre, a sivatagban kiszáradó, szomjat oltó folyadékra, és az 
elbizonytalanodó biztatásra, jó és gyengéd szóra, tanácsra vágyik. A beteg egészséget szeretne, 
a gazdag és becsvágyó elismerésre, az erős az egyedi kiválóságának, az erejének az 
elismerésére vágyik. Mindenkinek mást jelent az elismerés, a jó, és ha olyan párkapcsolatokba 
szervezzük az életet, amelyben a már valamiben felesleges, vagy már terhes többlettel 
rendelkezők annak adnak a többleteikből, akinek éppen ebből hiánya van a szimmetriájához, 
akkor a hatáscserével mindenki azt kapja, amire vágyik. Ha a szükséges kiegészítést épen 
olyantól kapja, akinek ebből a számára értéktelenebb feleslege van, akkor olyan sikeres 
kölcsönhatási rendszert is létrehozhatunk, amely egymást ellátó, kiegészítő életrendszerbe, 
energia és információt átadó rendszerbe, hatáscsere rendszerbe szerveződik. 
 

Ha a helyváltoztatás, az életáramlás, a hatáscsere céljára visszatérünk, akkor már 
körvonalazódik, hogy mi ennek a célja. Mindazért, amire vágyunk, - de nem találjuk, amiről 
úgy érezzük, hogy az nekünk fontos, de a jelenlegi helyünkön, állapotunkban nem tudjuk 
elérni, megismerni, - hajlandók vagyunk a sorsunkon változtatni, hogy személyesen is 
megtapasztaljuk, hogy megismerjük, átéljük a vágyott dolgot, a hiányainkat csökkentsük 
elutazzunk hatásokat és élményeket szerezni. A helyváltoztatás célja a személyi igény, a 
képességhiány, a szimmetriahiány kiegészítése, a boldogság, az élmény, a szeretet és az 
elismerés, a fontosság érzet  visszajelzése, és nem a Kánaán keresése.  Mivel azonban 
minden relatív, mindenkinek mást jelent a boldogság, a szeretet és az átélhető élmény is.  
 

Az ember, mint Szinbád, nyughatatlan, de ha megtalálja a keresett boldogságot, rögtön más 
boldogságra, más kertjének zöldebb fűvére vágyik. Az elérhető boldogság azonban csak csalfa 
álom, illúzió, amely csak röpke pillanatig tart, amely után hamarosan más boldogságra és ettől 
eltérő élményekre vágyunk. 
Az Ősi mező, az elsőként tudatot nyert szerveződés igazságos Istenként megpróbálta a 
lehetetlent, mindenkinek azt adni, amire vágyik, mindenkinek adni minden élményből. Ahhoz 
azonban hogy a jót meg tudjuk becsülni, a dolgok fonákját is meg kell ismerni, át kell élni. Az 
élet rotációs körforgása ezt teszi lehetővé, mindenkinek megadja, amire vágyik, de nem 
egyszerre, csak sorba egymás után, hogy a jó helyzet, a jó élet mellett, a viszonyítás 
megszerzése érdekében annak a hátrányait is megismerhesse. A jót, és mindent, amire 
vágyunk, csak akkor tudjuk kellően értékelni, ha megismerjük a dolgok árnyoldalát, más 
aspektusból is észleljük, és kellően átéljük, a hátrányos életrészletek fonákságát. Ha 
szükségünk van valamire és csak elveszünk másoktól, valószínűen rosszat cselekszünk, 
kivéve, ha e cselekedet arra éppen jó hatást fejt ki, mert olyannal szemben követjük el, akinek 
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éppen erre van szüksége. Tehát ha olyan élőrendszert, információs energia és változás 
elosztást hozunk létre, amelyben meghallgatva a személyes vágyakat, az igényeket, és az 
egymást sikeresen kiegészítőket, az egymásnak jó hatást cselekedni, átadni képeseket 
megfelelő párkapcsolatokba építjük, lehetővé válhat egy viszonylag igazságos, sokaknak, de a 
jelenben nem mindenkinek, a többségnek jó kölcsönhatási rendszer működtetése. Ha azonban az 
élethelyzeteket cseréljük, akkor elvileg mindenkire sor kerül, és időben eltolva mindenki 
lehetőséget kaphat az élet jó és rossz oldalainak a megismerésére és átélésére. Ehhez azonban 
az éppen rossz élethelyzetekben lévők türelmére van szükség, annak a hitére, hogy mindenki 
betartja az élet egymással (a többséggel kötött szerződését), és ha nem él vissza senki a 
lehetőséggel mások rovására, akkor a térben és időben változó szimmetria áldásában 
részesülhet. Ha olyan élethelyzetbe hozzuk a tér egy részében élő szereplőit, hogy azoknak 
mindig arra legyen szüksége, amiből éppen más térben éppen túlkínálat alakul ki, a kölcsönös 
árucserével, az anyagcserével, az információ és hatáscserével kölcsönösen jót cselekedhetünk. 
Ha eleve ilyen eltérő szereplőket hozunk létre, amelyeknek egymásra, és az egymás által 
kiváltott hatásokra van szükségük, akkor elérhetjük, hogy e szereplők az általuk vágyott 
kiegészítő hatásért akár a világ másik végén is mindenáron felkeressék egymást. 
 

Az áramlási szabályok az időben változó kezdeti feszültséghez és a tömeghez kötöttek, a 
dinamikával rendelkező tömeg áramlása fizikai korlátokhoz, szabályokhoz kötött. Bár kicsiben 
minden hatás lehetséges, és annak az ellenhatása is megtörténhet, de a kialakult kétféle élet, a 
számára kedvezőtlen szélsőséges élethelyzetek megismétlését, nagyobb méretben kialakulását 
már nem támogatja. Az élet azonban megtanult válogatni, a jót a rossztól elválasztani, ezért a 
kialakult jó élet, a kedvező életidő lejárta végén elkerülhetetlen az addig félretolt, elnagyolt, 
másra hárított rossz hatása alá kerül. Ez hozza létre a halált, a makroevolúciót, az egyszerre 
megélt, addig sikeresen elkülönített rossz, az élet elmúlásának az elkerülhetetlen átélési 
kényszerét. 
A kisebb tömegben és információs méretben még minden lehetséges, de nagyobb tömegben az életnek 
kedvezőtlen valóságok már nem fejlődhetnek ki, ha kifejlődnek eltöröltetnek, megváltoztatódnak. A 
gondviselés őrködik az élet megmaradásán, az életnek kedvezőbb állapotok, körülmények és 
az élet szimmetriájának a megtartásán. Ez a kötelem az életáramlást szabályokhoz és 
időfolyamathoz, életeseményekhez, életváltozáshoz köti, a minden lehetséges végtelen és 
fékezetlen szabadságát, kis terekre és a kis energiaszintű folyamatokra korlátozza.  
Az anyagba és életbe épülés az életnek kedvezőbb, gyakoribb, és kedvezőtlenebb, ritkábban 
megismétlődő szerveződési állapotokat hozott létre. Az életben is vannak csak nagyon ritkán 
és többnyire kényszerben kialakuló mutációk, véletlen, kényszerű variánsok, de a jótól 
tartósan elkülönített rosszat az élet végén mindig visszakapjuk. Az áramlási lehetőségek, és a 
szerveződési alapegységek nem végtelen lehetősége, a szimmetria igénye megteremtette az 
élet –halál ciklikus váltakozását, az ismétlődések megjelenését és felszaporodását. Az 
élethelyzetek ismétlődési lehetőségével a változások megismerési, megértési lehetősége is 
kialakult. A kiszámíthatóság, a jövő valószínűsége egyre nagyobb időtávlatra előre 
megismerhető, ez azonban elrontja az élet szépségét, a jó és a rossz kiszámíthatatlan, ezért 
érdekes, izgalmas váltakozását, elrontja az idő rendjét. 
Ha azonban az élet egy része, mások rovására visszaél a másoktól és a környezettől kapott 
lehetőségekkel, visszaél az idő rendjével, a túl sok jó, vagy a túl sok jog kisajátításával, akkor 
másokon a jussuknál kevesebb jóban részesülnek, és amikorra eljönne az idő az aktív 
életáramláshoz, a már jogtalanul elfoglalt terek életpályák túltelítettsége, a szimmetria hiánya 
miatt csorbát szenved az életidő szimmetriája. 
Ilyenkor jön a makroevolúció, a Gondviselés, és ha egy élőrendszer nagyon elromlik, és már 
nem képes a saját erejéből megjavulni, akkor  felülről beavatkozik az élet felügyelője, egy 
szervezet amelyet akár az istenünkként is Tisztelhetünk! 
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Élet és szimmetria 
 

Synopsis  
 
A kevésbé fejlett fejlődésre, de a túlfejlett már nyugalomra vágyik. A túl nyugodt élettérben 
túl lassan változó élet türelmetlenséggel várja az egyhangúságot oldó, frissítő eseményeket, a 
változást. Egy idő után megértjük, hogy a túl sok és a túl kevés változás helyet, a középső 
útra, az  átlagos, de ki nem számítható változássűrűségre van szükségünk. Néha jólesik a 
nyugalom, máskor pedig örülünk a meglepetésnek, és a velünk zsibongó tömegnek. Ha 
fejlődünk, változnak a céljaink, változnak a vágyaink. A kitáguló életidőszakban fejlődő, 
gyarapodó, gazdagodó, a fogyasztásban fejlett szerveződés, még fejletlen, kisebb térsűrűségű, a 
teljesítményét elismerő, őt minden jóval elhalmozható kék szemű ártatlan angyali társra 
vágyik, saját maga pedig éppen olyan, amire az angyal vágyik. Hogy változatosabb legyen az élet, 
sokféleséget hozott létre az igény, a változatosságra és a másra vágyás igénye. A vágyaink 
így teljesen sohasem teljesülhetnek be, mert mire elérjük a célunk, az igényünk változik, és új 
célokat tűzünk ki. Ha korábban megkaptuk álmaink ártatlan kékszemű Istennőjét, rövidesen 
fekete démonokra vágyunk. Így kerülünk a vágyainkat követve a múltból a centrális jövőbe, és 
a jövőből ismét a múlt nyugalmasabb környezeti terébe. Az anyagi léthez kötött élet áramlása 
erről szól. A fejlődési kör végén az életkör bezárul, és a folyamat egyre gyorsabb tempóban, 
már nagyobb együttélő-képességű tömegben, nagyobb tömegsűrűségben analóg módon ismét 
lejátszódik. Ha már megismertünk egy változási folyamatot, a már ismertet türelmetlenül át 
akarjuk ugrani, már kevesebb idő kell a már átélt, ismert dolgok megértéséhez, egyre több és 
új élményekre vágyunk. Ezért egyre gyorsul az idő. Még mindig nem értjük, vagy már újra 
elfeledtük a már megélt, a csak utólag megértett lassabban változó élet tovaszállt szépségét, 
amelyben, az időben nagyobb felbontás lehetővé tette az apróbb részletek megtapasztalását, és 
a jobb minőségű élettermékek elkészítését. A térben nagyobb rálátás az összefüggések 
megismerési lehetőségével, megmutatta a folyamatok irányultságát és az események 
kifejlődésének a rendjét, az ok és az okozat, megkülönböztetési, eseménysorrendi 
lehetőségével megismertük az idő rendjét. 
 
Nemcsak a makrokozmosz látszólagos végtelensége felé lehet haladni, világokat és a 
mindenséget neutrálisan, felületesen megítélve, átrohanva körbeutazni, hanem a dolgok 
mélysége felé, a mikrokozmosz rejtelmei felé is haladhatunk. Míg az előbbi irányban az 
életélmények megszerzésére, a jelentől a jövő irányába mi rohanunk (de egyre kevesebbet látunk), 
és az idő lassul, a másik irányba az idő rohan, és a szemlélő időfelbontása az észlelhető 
változás tempójához képest túl lassúvá válik.  
Az élet a nagyobb külső-belső szimmetriában, a tavaszi és őszi napéjegyenlőségkor, az élet tavaszában, 
a fiatalságban, és a megnyugvó öregedő korban a legszebb, de meg kell látni, érteni az élet szépségét, 
és meg kell becsülni a csak kölcsön kapott életenergia változást megengedő lehetőségét.  
 
Talán csak az Isten gondolatában létezünk, és digitálisan kevert analóg információs 
csomagokból, gondolatokból szerveződünk, de az életet gondolatban, majd a gyakorlatban is 
kifejlesztő Isten akaratából élettudattal, vágyakkal, szerelemmel, boldogsággal is megteltünk.  
 
Ideje, hogy megbecsüljük a létünk, a másoktól elvett, csak kölcsönkapott, az életet 
támogató jó energia értékét, és ha eljön az ideje, vállaljuk hogy törlesszük az adóságot. 
Ha eljön az ideje a jó élet végének, át kell élnünk a rosszat is, meg kell értenünk a 
mindenség globális, időbeni is megvalósuló szimmetriáját. 
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Aspektus 13 
 

Az Isten Hagyatéka 
 

Az életprogram kialakulása és fejlődése 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fejlődés nem cél, hanem eszköz, amelynek az élet védelmét, az élet minőségét és az élet 
egészség javítását kell segíteni. Ha ez az eszköz nem jól működik, ha a túl gyors fejlődés túl 

nagy feszültséget okoz, nem előre kell sietni, hanem vissza kell fogni az élet által nem 
követhető túlgyorsult fejlődést. Az Isten felé mindig nyitva áll az út ! 
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Viszonyítás hiányában gondolatok a kezdetről: 
 
Fogadjuk el alaptézisként, hogy csak arról lehet az azonosságok vagy a különbségek megítélését is 
lehetővé tevő összehasonlítási lehetőségünk, amely dolgot, eseményt, vagy folyamatot már 
legalább egyszer, vagy többször, közel azonos módon megismétlődött, amelyet már legalább 
egyszer átéltünk. Ha egy eseménysorra, változásra nincsenek analóg előzetes 
tapasztalataink, akkor összehasonlítási lehetőségünk sincs, ez esetben, - mint minden új 
dolog esetén – csak találgathatunk, vagy az ismereteinkben kutakodva hasonló részleteket 
keresve csak elképzelhetünk valamit, de a dologban, a történetben bizonyosak sohasem 
lehetünk.  
Az élet kialakulási folyamatának a viszonyítás hiányában tudattalan kezdeti állapotát, a 
tudomány szingullarításnak, megismerhetetlen folyamatnak nevezi, de ez a folyamat, a sok 
később hasonló, analóg eredménnyel végződő folyamat megértése miatt már nem 
szingularítás, bár a végtelen múlt teljességében sohasem megismerhető homályába vezet. Az 
élet kialakulása és a természet törvényei megismerhetők, bár az időrend és kezdet gyorsasága, 
vagy lassúsága nagyon relatív, viszonyítás hiányában semmihez sem mérhető, tehát kezdetben 
nem volt mérhető idő. A kezdet kialakulása, nem mérhető időben, csak abban lehetőnk biztos, 
hogy valamikor nagyon régen, valami változás kezdődött a térben. Valamikor, egy 
örökkévalósággal ezelőtt valami kicsi különbség alakult ki. Lehet, hogy ez a különbség az egy 
pillanatra megnyugvó létóceánban történt, amely előtt analóg hasonló folyamatok történtek a 
környezetben, tehát már volt tér és abban korábban is történtek események. Az is lehet, hogy a 
teret és e rendszer idejét valóban e kezdeti különbség kialakulása után, annak a megértési 
időpontjától származtathatjuk. Természetesen akár azon a lokális térrészen, vagy e térrész 
körül ez előtt is lehetett változás, ahol a kezdeti különbség már megérezhetően, és 
megérthetően kialakult, de számunkra, az időnkre és a jelenünkre ennek az ősi változásnak 
nincs értelmezhető befolyása, csak a létezésünket lehetővé tevő következménye. Az érzés és a 
tudat kialakulása előtt is létezhetett élet, de ennek ma, a jelenünkre, az időnkre és a terünkre 
nincs sok befolyása. A valamikor, a közös de távoli térben és időben nagyon régen történt 
változások következményei most is elérnek bennünket, gerjesztik a jelenünket, módosítják a 
jövőnket, nem tudunk a múlt eseményeitől függetlenné válni, miképpen nem tudunk a más 
térrészekben gyorsabban fejlődő jövők visszacsatolt hatása alól sem kikerülni. A jelen e két, 
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eltérő fejlettségű hatás időnkben és terünkben keveredése, amely hol előre, hol vissza a múlt 
felé fejleszti az életet. A kezdeti eltérés véleményezett értelmezési pontja előtti események bár 
meghatározták a fejlődés trendjét, de a jelenünket ez már csak a jövő fejlettségével keveredve 
befolyásolja. Ha már a környezetünket és életterünket létrehozó különbség kialakulása előtt élt 
egy Istenként tisztelhető univerzális lény, egy korábbi közös tudat, amely felügyelte, vigyázta 
az életet, akkor annak a tömegegyensúlyhoz kötött szerveződése valóban elhalt, de mielőtt 
felrobbant és felfúvódva kiterjedt a nagyobb mindenségre, egy pillanatra határozatlanná vált, 
majd megnyugodott. A korai tudatos lény halála, az utódainak, akik a hagyatékként rájuk 
hagyott térben, azaz benne tovább élnek, új, ismét rendezetté váló, kifelé áramló, sokaknak 
azonos irányba rendezett teret és új időt hozott létre.  
Ez esetben kezdeti különbség e lény, a terünk és időnk korábbi Istene halálakor alakult ki, de 
valószínűbb, hogy csak folytatódott egy korábban kezdődő, az örökké valóság óta tartó 
folyamat. Egy korábbi, de elfáradt, elöregedett és ezzel céltalanná, rendezetlenné vált élettér 
felbomlott, átalakult, hogy sok kisebb energiaszintű utódjában megfiatalodva, egy új evolúciós 
folyamatban ismét egységes, a hatásokat jobban elosztó téristenné fejlődjön. Mivel a jelen 
létünkre már nincs mérhető befolyással, hogy a tér elsőként megérthető hullámzása előtt hány 
hasonló ciklus a térben és az időben egy pontot, egy origót, egy kezdeti állapotot, amitől már a 
jelenünk megértése felé el tudunk rugaszkodni. Ezt a pontot a változás, a tudatfejlődés 
kezdeti pontjának nevezzük, amely az előzmény és az állandóság tere és ideje, valamint a 
változás utáni tér és idő között azt az összekötést, folytonosságot és a kiindulási alapot jelenti, 
amelynek a végigjárása során a tudatunk folytatólagos, de nem töretlen fejlődése a jelenünk és 
a létünk megértése felé vezet.  
 
Valamikor kezdetben, a tér egy pontján egy kicsi különbség alakult ki. Mivel az idő fogalma 
és a viszonyítási lehetőség mércéje még nem működött, nem állapítható meg a folyamat 
gyorsasága, a kiterjedés ideje és a kezdeti hullámzás, a különbség energiaszintje. Fogadjuk el, 
hogy a változás lassan, nagyon hosszú idő alatt éppen úgy kialakulhatott, mint egy 
viszonylag gyors, de időhöz, természeti állandóhoz, fizikai fogalomhoz nem mérhető 
ősrobbanásban, és ebből kifejlődő, lelassuló, de ma is tartó folyamatban is létrejöhetett. 
Az ősrobbanáshoz hasonló analóg esemény, mint nagyon nagy energiaszintű, nagyon nagy 
különbséghez vezető folyamat azonban nem alakulhat ki spontán, előzmények nélkül, tehát 
ilyen gyors heves térátalakulás esetén ezt megelőzően is létezett a robbanást, a tér és az idő 
átalakulását létrehozó különbség. Ez esetben az ősrobbanás nem a kezdet, hanem egy 
korábbi folyamat folytatódása, egy a korábbi térszervezésben elfáradt Isten új élettérré, 
főnixé átalakulása, egy nagy, de már nem jól rendezett, a többség által kellően már meg nem 
értett szervezett birodalom elöregedése és kisebb egységekre, részekre bomlása.  
Ha azonban nem egy újrakezdődő, már előző folyamathoz viszonyítható átalakulástól akarjuk 
megismerni a feltételezhető kezdeti állapot kifejlődését, hanem a már megismert, megértett 
ismétlődések analóg folyamataiból, akkor valami egészen kicsi kezdeti különbségtől, és lassan 
kialakuló folyamattól kell elindulni. Az élet megérthető történetét ezen alapállásról elindulva 
is megpróbálja a szerző bemutatni, amely egy átlagos sűrűségű, nagy azonosságú kezdeti 
közeget, és egy pontból kiinduló, növekvő különbséget tételez fel. Ez a közeg a lét 
óceánjának, az élet tengerének tekinthető, amely nagyon nagy azonosságú, majdnem teljesen 
homogén állapotú részecskékből valamikor együttváltozó folyadék közeget alkotott. Mivel a 
kezdeti térállapot, talán még homogén, de valószínűen a nagyon nagy azonosságú, egymással 
nem differenciálódott részecskék miatt még folyadék állapotban lehetett, ez az anyag a 
mennyiségében, a tömegében már nem, csak a lokális helykitöltésében, a sűrűségében és a 
minőségi különbségében differenciálódhatott. A hullámzó háborgó tengerben nincs több víz, 
mint a nyugodt óceánban, a hegy-magas hullámok a hullámvölgyekkel együtt azonos eredőt 
képviselnek. A háborgó víznek a helyi minősége, a lokális térállapot pillanatnyi 
energiatartalma, a helyi különbsége más. A térben és az időben is változó, sokféle, egymástól 
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is eltérő energiaszintű térhullámmal rendelkező, több dimenzióban a térben is háborgó 
élettenger nem olyan egyszerű, mint a kétdimenziós sík körül változó víz, de az eltérés sok 
mindenben analóg, és ezért megérthető a kétdimenziós sík körül változó vízzel, az átlagos 
energiaszinttel, az átlagos tulajdonságú felszínnel. A tér változása csak abban más, hogy a 
különbség nemcsak egy, hanem egyidejűleg megszámlálhatatlanul sok, de egymáshoz képest 
is véges számú kétdimenziós sík körül is hullámzik. Ezek a síkok, sokkal kisebb különbséggel 
rendelkező rétegeket választanak el, amely miatt a hullámzás csillapodása csak nagyon kicsi, 
és az életváltozás, az energiaszint helyi ingadozása sokáig öngerjesztő folyamatban változik.  
 
Miként a hegy-magas hullámoknak is van hullámvölgyként ismert szimmetria párja, amely 
együtt a sík víztükörrel azonos szinteredőt, és egymással inverz szimmetriát képez, hasonlóan 
a térbeli hullámoknak, az energia sűrűsödéseknek is van őket kiegyenlítő, az átlagos helyzettől 
eltérő, annál kisebb energiaszintű szimmetria párja. Miként a vízszint eredője sem változik, ha 
háborog a tenger, hasonlóan a tér eredő energiaszintje, a tömeg átlagos állapota sem változik, 
az eltérés időbeli hullámzása csak a lokális helyeken, valami más különbséghez, vagy eltérő 
minőséghez képest észlelhető. A térsűrűsödések és a térritkulások globálisan kiegyenlítik 
egymást, egymással párt képeznek. Ha lecsendesednek a kétdimenziós hullámcsúcsok, 
hasonlóan a hullámvölgyek mélysége, a hullámzás amplitúdója, a térrész különbsége is 
csökken, és a tér időben véges viharainak az elmúlása után, időnként és lokálisan a mindenség 
konszolidáló részeiben is megnyugszanak a kedélyek. Ha valahol a sűrűsödésekkel és 
térritkulásokkal a kétdimenziós eltérések növekedése miatt háromdimenziós, vagy egyszerre 
még több tulajdonságában változó hullámzás kezdődik, a tér eredő energiaszintje nem 
változik, de a lokális értékek, a helyi minőségek jelentősen eltérhetnek a kiindulási állapottól.  
 
Miként a kétdimenziós felszín körüli hullámzás is mindig a szimmetriasík körül változik, 
hasonlóan a háromdimenziós hullámzás bármilyen energiaváltozása is csak az átlagos 
szimmetria érték, egy állandó eredő körül ingadozhat. 
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Aspektus 14 
 
 

Hatalom és legimítás 
 
 

Az együttműködés és a rendezettség válsága 
 

 
 

Ha hiszel magadban, akkor hiszel a benned lévő Istenben. Az Isteni erő a benned együtt élő 
részecskéket sikeres együttműködésében tartó hitedben van. Ha hiszel a benned élő részecskék 

sikeres együttműködésében, és jó közös célt állítasz, akkor az Istened veled marad, segíti az 
utadat, és egymásért, a benned megtalált életterük sikeréért, a Te sikeredért a részecskéid 

életteréért, a helyes szimmetriáért mindenre képessé válnak!  
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Hatalom és legimítás 
 

A 24 könyvből álló Aspektus természetismereti könyvsorozat 14. könyvébe írt anyag fontos 
része a létezés lehetőségeit segítő természet törvényeinek a megismerésében. A téma a 
hatalom, amelyet az élet képvisel, amely azonban nem akar hatalmat gyakorolni, csak 
egyszerűen jó környezetben és egészségesen, változatosan akar élni. Az élet élményekre 
vágyik, társas kapcsolatokra, békés élettérre, társakra, utódokra és változatosságokra. E célok 
érdekében képes megegyezésre, konszenzusra jutni a környezetben együtt változó társaival, 
együttműködő szerződést kötni a közös élettér többi résztvevőjével, és az Istennel, a közös 
térben zajló élet, a változás közös képviselőjével, az élet felügyelőjével, de ha kell, magát 
feláldozni, vagy és ölni is képes az utódoknak változására alkalmas élettér megtartásáért, a 
hitéért, a túlélésért, a jövő és a megismert élet megmaradásáért.  
Az életváltozásra alkalmas élettér megtartása az életnek az élettel kötött szerződésben vállalt 
kötelezettség, amelyet az élet közel azonos fejlettségű szereplői kötnek egymással annak 
érdekében, hogy az életváltozás csodálatos élményében, a változás harmóniájában 
mindenki egyenlő eséllyel és arányosan részesedhessen. Ez a nagyobb energiaszinteken is 
érvényes természeti alkotmány azonban nemcsak az időben gyorsabban változó minőségre 
vonatkozik. A közös élettérben aktív és inaktív részre van osztva a változás lehetősége, 
amelyben az aktívan változó de kevésbé tudatos élet, és inaktív, kevésbé változó, de 
tudatosabb, kisebb energiaszintű, harmada vehet részt egyidejűleg annak érdekében, hogy a 
közös tér életáramlásra alkalmas kellő ritkasága, az életáramláshoz szükséges szabadsága 
megmaradjon. Az időben változni képes anyag, a létezés ionosabb másik fele ilyenkor két 
részre osztva, aktív áramlási lehetőséggel nem rendelkező inaktív létre kárhozatra szenderül, 
hogy az utódoknak az életváltozásra alkalmas térállapot fennmaradhasson. Az átmenetileg a 
nagyobb változás aspektusából holttá váló, de a tudati állapotát valószínűen megőrző anyag 
egyrészt besűrűsödik, más része ritkul, elgázosodik, hogy a köztes átlagos sűrűségű tér, az 
átlagosabb állapotban maradni képes élet részére életváltozásra alkalmas állapotban 
maradhasson. Az élet energiában, változásban aktív növekedési, és csökkenési szakaszokra, 
időszimmetriában változó létezési félciklusokra van osztva. A fogamzástól az élet deléig, az 
életszakaszt megosztó időszimmetriáig az energiaszint, az anyagban gyorsabban változó 
minőség növekszik, amelytől azonban a test öregedni, de a szellem szárnyalni kezd, és 
miközben a test energiát és rendezettséget veszít, az elmúlás, a holt anyag időszaka, a 
lendületben lassulás és a békésebb együttélés, a nagyobb szimmetria, a tudatosodás állapota 
felé fejlődik. 
Az élet szépségébe, a jó időszakába túlságosan beleszerető résztvevők azonban rendre 
elfelejtik, hogy egymással és az élet többi részével olyan együttváltozási szerződést kötöttek, 
amelyben kötelezettséget vállaltak, hogy az élethez kapott kölcsönt idejében visszafizetik, ha 
eljön az idő, átadják az életváltozás, az életáramlás lehetőségét az utódoknak, és élni 
hagyják az ő életüket lehetővé tevő, ehhez energiát és életteret biztosító, de addig inaktív 
állapotban az életre türelmesen várakozókat. A létezés kezdetekor kialakuló szimmetriában az 
Isten és a tanúk előtt tett, szerződésben egymás felé vállalt kötelezettség, elmúláshoz és 
halálhoz, időszimmetriához köti az életet. Azonban az életbe és a hatalomba túlságosan 
beleszerető, hegemóniába és túl nagy anyagi, politikai, szervezeti hatalomba kerülők egy idő 
után nem tartják be az élet szerződését, az Istent és az élethalál váltásra kötött szerződést egy 
idő után megtagadják. Az ígéretét és az idő szükségszerű szimmetriáját elfeledő ember is ebbe 
a csapdába került, és az élet rákos sejtjévé válva, a csak kölcsön kapott életidejét mindenáron 
meghosszabbítva, mások rovására túlélni akar. Ha az anyagba és szoros együttélésbe, 
kényszeréletbe záródott, a jó élettől elválasztott és csak lélekszinten vegetáló élet, nem kapja 
meg a szerződésben kikötött, az Isten által az élet alkotmányában, a természet törvényével 
garantált jussát, akkor a türelem elveszik, és az együttélési szabályok ellen vétők 
szembekerülnek a Gondviselés e célra kifejlesztett eredményes megoldásaival. 
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Az élet szereplői az együttélés harmóniájának a biztosítása érdekében nemcsak 
együttműködési és Alkotmányos szerződést kötnek egymással, hanem az őket illető, elnyert 
életben a hatalom gyakorlására maguk közül az ügyeket, a csoportokat és a kisebb 
lelkeket is vezető képviselőket választanak. Ez a választás mindaddig legitim jogokat és 
hozzá tartozó kötelezettségeket ad a megbízottaknak, amíg azok a köz képviseletét, az 
eredeti cél, a megbízásuk szerint a közösség együttélése, az élet szépségének és 
együttváltozási harmóniájának a biztosítására használják. A jog és a kötelezettség azonban, 
miként a jó és a rossz, a nappal és az éjjel, a nyár és a tél egymástól el nem választható 
együttváltozó párokat képez. Akik elfelejtik betartani az Istennel és a közös élettér többi 
szereplőjével szembeni kötelezettségeiket, azok elvesztik az aktív életáramláshoz fűződő 
jogaikat, az életre kapott együttműködés lehetőségét, a hatalom és az élet legitimitását. 
A szerződést és az egyetemleges jogot megsértők elvesztik a megbízatásuk legitimitását, a 
hatalom gyakorlására adott közmegbízatást. A közképviseletre adott megbízatás, az életre 
adott megbízatás, az individuum személyiség közös tudatként ismert képviselete, az élet jogossága csak 
addig tart, amíg az a megbízás szerinti célt, a belső és a külső közösségi érdeket, az együttélést 
és az együttműködést, a megbízott lélek megfelelő szimmetriában szolgálja. A hatalom 
képviselete az együttműködést szervező feladathoz, az élettér és a benne változó 
szerveződések szimmetriában tartásához, és nem személyiséghez kötött. Ha az egyedként 
ismert individuum eltéveszti, elfeledi a célt, amivel megbízták - a megfelelő külső és belső 
szimmetria megtartási kötelezettségét, - elveszti a közakarattal ráruházott közképviselet 
jogosságát, a hatalomra, a képviseletre szóló megbízatás legitimitását. Ilyenkor el fogja 
veszteni a köz megbecsülését, képviseletét, a saját testébe épült részecskék és a környezeti 
részecskék közötti harmónia megtartására adott felhatalmazást, az életre, a szimmetria 
megtartására kapott felhatalmazást.  
A gyümölcséről, az eredményéről ismerni meg a fát. Amelyik az életnek kedves gyümölcsöt 
terem, az tetszik az Istennek, tetszik az élet szereplőinek, de a rothadt gyümölcsöt termő beteg 
fát kivágják, eltüzelik, az életre adott lehetőséget, az energiakölcsönt visszavonják, 
visszaveszik. 
Miként elvesztette a személyiségébe épült részecskék megbízásának a legitimitását Moetrius, 
mert a tér többi analóg szereplőjével szemben nem jól képviselte a benne élő 
részecskeszerveződések érdekét, nem tudott a mikrokozmoszában fejlődő életközösségnek sok 
egyéni sikert, az élet szépségének és a megfelelő külső és belső szimmetria élvezésére 
alkalmas jó életet, életteret biztosítani. Hasonlóan vétett a közszervezésére megbízott magyar 
politikai hatalom, az országban élő Nép, a hatalom igazi letéteményese a köz érdeke ellen. 
Még nagyobb energiaszinten az USA, mint az emberi társadalmunk vezető hatalma, az 
élőrétegünk meghatározó ereje, legfejlettebb lelke sem tudta az élőrétegünk szimmetriáját 
megfelelően megtartani, és a Magyar kormánypárthoz hasonlóan túlságosan elment a 
centralizáció, a hatalmi monopólium, a környezet és az élőrétegünk kiemelt fejlődése 
ellenében, a gyorsabb és az inaktív életet-vállalókat elnyomó hegemónia felé.  
Az életszimmetriát elvesztő szerveződések elvesztik a legitimitásukat a közhatalom, az 
élethatalom gyakorlására, és ha nem mennek önként, a választóik előtt fejet hajtva, az isteni 
közös tudat gondoskodik róla, hogy az ígéret betartassék, a vétkes elszámoltassék. Az ilyen 
külső, vagy belső szimmetriát vesztő szerveződések felbontatnak, átalakítatnak, mint az 
életnek rossz, már haszontalan, szimmetriát vesztett közösségek szervezetek elmúlnak, 
elhalnak. 
 
A könyv a hatalom jogos megtartási lehetőségéről, a szimmetriában változás szükségességéről 
szól, megmutatja a Gondviselésnek az élet szimmetriája feletti őrködését, az élethatalom 
kontrollált gyakorlását, és bemutatja az életnek a már rossz hatalom miatti szenvedését, és a 
szenvedők megváltását, az élet halállá átalakulásának az időben is szükséges szimmetriáját. 
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Hatalom és legitimitás 
Tartalom és téma 
Montesqiotó, Ferrero és Bibó István útján 
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Az élet természetes ritmusa, az együttfejlődés és a külön fejlődés, a differenciáltság. 
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A megértés kialakulása: 
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Aspektus 15 

A változó tér 
A harmadik út lehetősége 

 
Térelmélet és könyvismertető! 

 
Az Univerzum és az anyag története az ősrobbanáson alapul. Az elmélet két legerősebb 
támasza az észlelt tágulás és az univerzális háttérsugárzás. Egy több szempontból, az 
összefüggés és a rálátás szempontjából is egyéni megközelítésű új térszerveződési elmélet 
született, amely alternatív megoldást állít háttérsugárzás, a vörös eltolódással indokolt tágulás, 
az anyag és az életszerveződés kialakulásához. Az elmélet a hagyományos fizikai ismereteket 
felhasználva leegyszerűsíti a sokféle ismeretlent tartalmazó téregyenleteket egy arányos, a 
szimmetriára alapuló összefüggésrendszerre, és megoldási javaslatot ad az egyesített 
térelméletre, az élet és a létezés kulcsára.  
 

A tér maga nem tágul, az állandó, de az azonosság térbeli kiterjedése ritkulva tágul. 
 

A rendszerelmélet egy a szubjektív vágyak által vezérelt gravitációt mutat be, amely az érzés, 
a téridős állapot strukturális szimmetriáján, vagy-és annak a hiányán alapul. A térben lévő 
mezők gravitációként ismert tulajdonságát a nem teljesen izotróp lendületnyomás lokális 
szimmetriájának a megbomlása okozza. A tér anyagi mezők közötti része nemcsak 
intersztelláris részecskékkel, hanem nagyon kicsi méretű, 0.1 sokadik hatványának megfelelő 
méretű, áramló részecskékkel is telített, amely miatt a csillagközi tér végtelenül sok energiát és 
különbséget tartalmaz. Az izotróp térnyomást, e neutrális részecskék lendületnyomása, fejlődni 
akaró vágya, az élet nyomása okozza, amelyeket a nagy változássűrűségű mezők, a csillagok, 
fekete lyukak bocsátanak ki, a nagyobb tömegű töltött részecskék (anyag) felbontása és a 
kisebb tömegméretű részecskék stabil neutrális párokká történő egyesítése során. A 
csillagközi térben az izotróp téregyensúly a teljes frekvenciatartományra az eredőjében 
érvényesül. Ezen belül a nagyobb részecskesűrűségű közeghatároknál, a határfelületeknél, a 
mezőknél helyi az azonos minőségek áramlásában eltérés, aszimmetria áll fenn, amely 
egyenlőtlenség áramlással és folyamatos változással jár. A mezők bemeneti anyagforgalmának 
jelentős részét a neutrális, már letelepedett pároknál a lendületben, vagy a perdületben 
töltöttebbé vált részecskéknek az árnyékolt mezők felé áramló az azonos minőség be és 
kiáramlásában differenciált lendületösszegződése eredményezi. Ez az állandó energiaáram 
nemcsak jelentős lendületenergiát közvetít a bolygók, csillagok és az anyagi terek felé, hanem 
a mezők környékén található, időben változó élő anyagot, az árnyékolásra, az elhasználódásra 
jellemző gravitációs gyorsulással fogyasztó mezőkre, és a mezőket környező külső határfelületekre 
szorítja. Mivel a külső határfelületeket, a mezőkben besűrűsödő belső határfelületektől eltérően nem 
támasztja meg környezeti anyag azonos lendületsűrűsége, ezért a külső határfelületek 
részecskéi, a múltbeli változások őrzői a térszimmetriában zavart okozó mezőközpontoktól, az 
anyagi terektől kifelé áramolva tágulnak. A tágulás, a kifelé áramlás a sűrűség csökkenésével 
és a részecskebuborékok kiürülésével, idővel mindenképpen bekövetkező szétpukkadásával, a 
rendezettség összeomlásával, a lendület és a védettség elenyészésével jár. A közben tömeget 
gyűjtő és a határfelületeken szétszóródó részecskék ilyenkor nagy sebességgel kirepülnek a 
térbe és más mezők felé haladva, kölcsönhatásba kerülve új részecskebuborékokat, új, 
kezdetben alacsony energiaszintű változó mezőket hoznak létre. E részecskék elsősorban szinte 
tömeg nélküli, csak a lendülettel jellemezhető dimenzióval rendelkeznek, de a mezők felé 
gyorsulás közben impulzusokba keveredve részben töltötté válva, majd a párkapcsolatokba 
épülve a környezetre gyakorolt hatásukban semlegessé válhatnak, kétdimenziós szimmetria 
síkra, közeghatárra terelődve a szimmetria közelében fejlődnek. Az életváltozás a 
bonyolultság növekedése felé a háromdimenziós állapot felé kiterjedéssel, az amplitúdó és a 
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feszültség növekedése felé fejlődik, amely egyre több dimenzióban egyszerre változni, és ezt a 
tudatával is megérteni képes szervezett lét kaotizálódása, az élet gyorsulása felé halad. 
Az átlagos térrésznél nagyobb változás sűrűségű anyagmezők gátolják a térben áramló, a 
részecske gyorsítókban felgyorsított neutronok áramlását, lendületét, amely miatt a lendület kinetikai 
jellemzője az analóg térszerkezetű mezők közelében, megbomlik. A mezők anyagával, analóg 
minőségével kölcsönhatásképes frekvenciákon szimmetriába kerülő impulzusfelületek 
alakulnak ki, amely tömegsűrűsödéseket és lokálisan nagyobb sűrűségű, magasabb 
energiaszintű anyagot létrehozva másodlagos és harmadlagos szétsugárzódást, kisebb tömegű 
részecskékre bontódást is eredményez. A lendületben semleges mezők közvetlen közelében 
tovább romlik a téregyensúly, amely a részecske áramlás lokális felerősödésével jár. A 
lendületszimmetria és a tömegeredő megbomlása következtében az adott frekvenciákon és 
életösszetevőkön állandó részecske áramlás folyik a kisebb biodiverzitású, még telítetlen 
elektronpályákkal rendelkező, a környezetnél kisebb sűrűségű, de annál gyorsabban változó 
élettérnek tekinthető, de e frekvenciákon nem telített, ellenirányú áramlással nem rendelkező 
árnyékoló képes mezők, határfelületek, közeghatárok, az anyagi testek felé. Ez a 
kitöltöttségében és a tudati állapotában, a szimmetriájában hiányos tér felé terjedő 
részecskelendület minden kölcsönhatásképes téridős frekvenciájú anyagot rászorít a mezők 
nagyobb szimmetriában változó rétegeinek a felületére, annak a sűrűségi központja felé ható 
erővel fejlődésre, az átáramlás és az elmúlás felé kényszerít. Az így megértett gravitációt 
kiegészíti néhány hatás, amelyben a jellemzők és tulajdonságok azonosságnak jelentősebb 
szerep jut. Az új gravitációs megközelítés alapján a tér és anyagszerveződés sok eddig nem 
kielégítően megválaszolt kérdésére választ kapunk, többek között az időparadoxon, az Olbers 
paradoxon is feloldásra kerül. A térelmélet átláthatóvá teszi az anyag és energiaszerveződés 
átalakulásának az eddig nem ismert folyamatait, megérthetővé és kiismerhetővé az evolúciót 
mozgató időszervező automizmusokat. 
 

Az isteni közösségtől elszakadó, önálló egyeddé váló melegfúziós, versenyeztető, ütköztető, 
fogyasztó típusú, megoldású evolúció lineáris szakaszai időben végesek. Megérthető 
törvényszerűségek szerint nemlineáris események, szervezetlen balsikerek élénkítik a 
változást, amelyeknek nagyon sokféle következménye válik megismerhetővé. A lineáris 
változási lehetőségként ismert meghatározott idő letelése után egyre nagyobb energiaszintű 
nemlineáris események követik egymást, amelyekben a tér korábbi eseményei nagyobb 
energiaszinten analóg folyamatként megismétlődnek. A közös élettér időfolyamatban változó 
mezői a nagyobb térszimmetria, a tökéletesség, a végtelen harmónia és tudás felé, és a 
telítődés és a környezettel megegyező állapot felé is fejlődnek. A mezők átalakulása az egyre 
nagyobb tömegbe épülés, a mindenhatóság, és a halhatatlanság, az életváltozás kezdetén 
elvesztett Univerzitás újbóli elérése, az isteni közösségként szervezett sikeresebb 
együttműködés felé mutat. 
 
Az Univerzumban a látható anyag, az általunk ismert életbe szerveződés, a biodiverzitásában 
alacsonyabban telitett élet csak másodtermék. A főterméket, a gravitációt is okozó, neutrális, 
nagy azonosságú, steril, klónszerű részecskék képviselik, amelyek a nagy bontó-gyorsító 
mezőkben történt lebomlás, vagy és összeépülés után a szabadabb térbe kikerülve, másokkal 
szimmetriába, egyensúlyba kerülve egyre nagyobb egységekbe épülnek össze. Az anyag a 
sikertelen, szimmetriahiányos összeépítés, a differenciált térritkulás eredménye, az a 
selejthányad, amely csak annyira szimmetrikus, hogy még létezhet. A tökéletlenül élő anyagot 
folyamatosan bontják, telítik a nagy gyorsítókban keletkező részecskék, amelyből azonban 
analóg kisebb tömegű, alkalmazkodó és tűrőképesebb, már lendületszimmetriába került 
neutronokat hoznak létre. Az átalakítás még tökéletlen, sok a selejt. A bontás és az építés 
során a kevésbé szimmetrikus, tulajdonságokkal, jellemzőkkel rendelkező töltött részecskék is 
képződnek, amelyeknek nagy az affinitásuk az ellenkező töltésű, őket nagyobb szimmetriába 
segítő részecskék felé. E tulajdonságokkal rendelkező részecskék is felépítettek az isteni közös 
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térben egy külön világot, az általunk megismert, kisebb energiasűrűségű, de nagyobb 
változássűrűségű és nem közösen szervezett, magasabb szabadságfokú, de szubjektívabb, 
szervezetlenebb látható, világegyetemet. A mi világunk is, a teljes szintézis felé halad. A 
szintézis célja a tökéletesség elérése, de ha az Univerzum eljut a kiszámítható tökéletesség 
harmóniájáig, unalmas lesz, amely a gondolatban másra vágyó élet időben változó 
feszültséghez, és ezzel eltérő változási igényhez vezet. 
Az általunk megismert evolúció célja a rendezettség és a tökéletesség növelése, de a csak félig 
tökéletes élő anyag is mindig újra termeli önmagát, és ezzel fenntartja a relatív 
rendezetlenséget, a tökéletlenséget és gyarlóságot, az időben gyorsabban változó, de a 
telitettségében tulajdonság és szimmetria hiányos térállapotot, az általunk megismert, megélt 
élet minőséget. A tökéletesség, külső, vagy belső kényszer, amely jellem és eltérő 
tulajdonságokban hiányos eseménytelenebb állapot, amely unalma és érzelemben szegény 
klónokat eredményez. A csak félig tökéletes (gyarló) élő rendszer, a mérsékelt tökéletesség 
felé törekszik. Az általunk megélt élő rendszer célja, a tökéletességtől kicsit eltérő, de 
tökéletesség felé haladó (azt azonban soha el nem érő), nagyobb változatosságot ígérő 
egyéni tulajdonságoknak, változásoknak az élet szimmetriaközeli változatainak az átélése, 
azaz a mérsékelten változatos, de érdekes élet.  
 
 

A változó tér tervezett tartalom jegyzéke: 
 

1 A tér kialakulásának a feltételei. A pont és a tér különbsége 
2 A statikus térállapot feltételei 
3 A kialakult térállapot megváltozásának a feltételei 
4 Az egydimenziós állapot, a pontszerű kiterjedés megváltozása (szervezkedés, társulás, az 
azonosság növekedése,) 
5 A kétdimenziós állapot felé fejlődés, az eltérő irányba fejlődés 
6 A generációváltás eltérő irányának a kialakulása, és szükségessége 
7 A három dimenzióban változó tér és a család összefüggése 
8 A dinamikusan változó tér megismerése, a sokdimenziós állapotváltozás helyszínei 
9 A térváltozás, térállapot megismétlődése, az analóg állapotok kialakulása 
10 A lokális tér kitágulása, az azonosság határainak a kitágulása 
11 Az azonossággal rendelkező lokális területeken túli változás (elektron analóg, máshová 
menni dolgozni) 
12 A méretében változó tér 13 A sűrűségében változó tér    14 A dinamikájában változó tér 
15 A fejlődési irány és a cél 16 A tér és az élettér, az egység, az Individuum 
17 A térben kialakuló szervezettség szakosodási lehetőségei 
18 A tér rétegződése, az életspirál kialakulása 
19 A térváltozás egymás mellett élő, rétegek kölcsönhatási rendszere 
20 Az organikus szervezettség kialakulása  
21 A megértés és a fejlettség összefüggése, az idő ritmusával 
22 Az eltérő időritmus szükségessége és feltételei 
23 A kicsi energiaszintű térszereplők változása és szerveződései 
24 Az átlagos méretű térszereplők szerveződései  
25 A tömegméret és a fejlettségi eredő összefüggése 
26 Az idő irányai, a fejlődési út irányai 27 A fejlődés lehetőségei 
28 A szakosodás lehetőségei  29 A szimmetria szükségessége 
30 A szimmetria feltételei 
31 A biodiverzitás az idő szabályozója 
32 A biodiverzitás zavarai 
33 A térbeli együttélés zavarai 
34 Együttváltozás, együttfejlődés, szakosodás 
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Aspektus 16 
 

Univerzitás vagy egyediség 
 

Az élet és a valóság lehetőségei 
 
 

 
 
 
A túldifferenciálódás, a túlfejlődés, a minden anyagot elnyelő gonosz, hideg, fekete örvénytér 
szimmetriapárja, evolúciós terméke, a mennyei paradicsom, az angyali élettér kialakulása. 
Miközben a túl öreg, a hőt termelő változásban és az impulzusban hiányos, a forgásában már 
fékezetlen, csak magának élő, túl hideg, befelé rendezett egyirányú áramlású, depressziós 
örvény mindent beszippant a környezetből, a benne kifejlődött állapotokat túlélő nagy 
azonosságúra lebontott, ártatlan egyedekre visszafejlesztett, de a poklokat együtt megjárt, 
túlélővé vált neutrinószerű angyalok áradnak ki belőle. Az elfogyasztott felbontott közösségek  
tudatban fejletté vált túlélői szegényen, anyagiak nélkül, de sokkal több élettapasztalattal, az 
élet védelmének a vágyával előröl kezdik az evolúciót, a nagyobb energiaszintű közös életbe, 
az együttműködő társulásba, a szabadabb és telítetlen élettérbe áramlást és a nagyobb 
szimmetriában változó anyagi állapot felé fejlődést. A poklot megjáró angyaloknak már nem 
árt a pokol, elutasítják annak a hívságait, szabadon és kölcsönhatás nélkül áramolhatnak át a 
már rossz biodiverzitású elvénült hidegfúziós szerveződéseken, 
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Univerzitás vagy egyediség 
 

Ideák, elméleti elképzelések, tervek, célok és a gyakorlati valóság. 
 

Az anyagból kifejlődő élet és az életből kifejlődő anyag lehetőségei 
 

Az Aspektus sorozat 16. könyve a természet és a létezés két legnagyobb egységéről, a Yin és a Yang, 
időben változó, de egymástól a minőségében, a rendezettségében eltérővé szakosodott állapotáról szól. 
Ez az állapotváltozás a férfi és a női természeti erő egyensúlyának a különböző fokozatain keresztül 
befolyásolja a mindenségben kialakuló erőviszonyok arányait, amely a szimmetria, a hatásegyensúly 
körül változik. A két alapállapot az egyisten tér lehetséges állapotváltozásainak a két szélsősége, amely 
ritkán éri el a csúcsát, de időnként a tér egy részében az Univerzitás, vagy az egyediség, a két egymást 
váltó, eltérő, de egymást a minőségben kiegészítő részre osztódott isteni erő valamelyike fölénybe 
kerül, és ilyenkor az eltérő értékrendet alkalmazók, a másképpen élők, gondolkodók hátrányba 
kerülnek. Bár maga a tér nem szükségszerűen változik, de a benne kifejlődő és időben változó élet 
rendezettsége, az anyag rendezettsége, a lokális minőség eredője állandóan változik. A tér vagy a nagy 
azonosságú és közepes energiaszintű, egymással majdnem egyenlő, a hidegfúzióban egymást erősítő, 
folyadék jellegű részecskék, periodikusan együttváltozva jól megszervezett terévé fejlődik, vagy a 
nagyobb melegfúziós differenciálódásban, részben nagyobb szimmetriába kerülő szilárd anyagba, 
másrészben gáz állapotú kisebb energiaszintű jobbra és rosszabbra differenciált életminőségben, de 
nagyobb szabadságban változó, az egyéni életáramlás szabadságát is lehetővé tevő szervezetlen 
térrészé alakul. Az időtlen változás nem más, mint a változtatóképes energiával, különbséggel 
rendelkező részecskék energiaként ismert életváltozásnak a térbeli csomópontokban, a 
szimmetriapontokban, életközpontokban sikeres összegyűlése, átmeneti ideig túl nagy változássűrűség 
kialakulása, majd a kialakuló túl nagy életnyomás, a szerveződési nyár idejét követő szétáramlása, és a 
térrész kiürülése, lehűlése, eltérő rendezetté válása. A két szélsőséges térállapot között a töltött 
energiában csökkenő, de a lendületenergiában feltelő Yin, vagy a lendületenergiáját elvesztő, de a 
belső változással telítődő, melegfúziós energiában feltelő Yang állapot felé fejlődő lehetőségek 
alakulnak ki, amelyben vagy az azonosság, az együttműködés és a lehűlés, vagy a differenciálódás és 
az energiában, a különbségben feltelés felé fejlődik az Egy-istenben kifejlődött lokális élettér. 
A két szélsőség a szociális jellegű, az életenergiát, az élettudást, az életerőt és az életegészséget, 
valamint a jót és a rosszat egyenletesen elosztó, de a központba centralizáló Univerzális rendszer, 
amelyet a hím eredőjű, a rendezetlen életenergiát rendezetté szervező, hidegfúziós szeretetre alapuló 
isteni állapotként azonosítunk. Az evolúció másik ága, az Egyisten második gyermekeként született, az 
első osztódásban létrejött, időben későbben kialakult, de fejlettebb, viszont nagyobb energiaigényű 
nőies evolúciós ág, az energiát szétszóró, ezért belül mindig kitöltöttség hiányosabb, melegfúziós Éva. 
Ez az evolúciós ág az életenergiát pazarló, az energiát szétszóró, kaotizáló és túlságosan differenciáló, 
az egyediség felé fejlődő rendszer, amelyek azonban az időben váltakozva, megérthető folyamatban 
fejlődve periodikusan átalakulnak egymásba. A melegfúziós rendszerekbe tartó hidegfúziós férfias 
részecskék megtermékenyítő információt szállítva túltöltik energiával a Vertexekben kifejlődő 
nagyobb szabadságú, melegfúziós állapot felé fejlődő, de kezdetben hidegfúziós, liberális térrészeket, 
amely az élet szabadságának a csökkenéséhez vezet. E térrészekben felerősödő differenciálódás 
kitermeli, elvállasztja a hidegfúziós átlagos életből a nagyon jót, a túl nagy változássűrűségű 
túlfejlettséget, és ennek társát, az energia-szegénnyé váló nagyon rosszat, az anyagi nincstelenség, és a 
nagyobb tudati fejlettség állapotát. Az anyagi nincstelenség, az energia és a változtató képesség, a 
lendület és a tömeg kinetikai erejének nagyfokú hiánya azonban univerzális kis energiaszintű tudással 
párosul, amelyet életbölcsességként, megértésként és komplex tudásként ismerünk. A komplex tudás 
azonban nemcsak megértéshez és univerzitáshoz, hanem lendülethiányhoz és határozatlansághoz vezet, 
míg az egyediség és a résztudás felé fejlődés beszűkíti a tudatot, de egyre nagyobb energiaszintű 
lokális különbség felhalmozódását eredményezi. A Yang, az energiában dúsuló térállapot a 
kifejlődésben erős lesz és gazdag minőségű, majdnem mindenható, de a túl sok változástól, a 
gazdagodás drogjától, a töltöttség mámorától elszédül, és függőségbe kerülve elbutul, gonosszá válik. 
A Yin szegénységi állapotba visszafejlődő térrész, a változási energiát a már túl gazdag környezettől 
elvonó, azt lehűtve szimmetriába hozó szerveződés a kiegyenlítődést segítővé, majd végtelenül bölcsé, 
a sorsot, az élet dolgait elfogadóvá, megértővé, a rendezettséget növelővé, hideg neutrális energiát 
adóvá, másokat ezzel a gyengéd szeretettel feltöltővé, az életben segítő jóvá válik. 
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Az Univerzitás, vagy egyediség tervezett tartalom jegyzéke: 
 
1  Az élet lehetőségei 
2  Az öntudat kialakulása 
3  Az életcél szerepe és a fejlődés lehetőségei 
4  A tér osztása és a szakosodás lehetőségei 
5  Az elsődleges szakosodás, a statikus és a dinamikus életáramlás kialakulása 
6  A másodlagos szakosodás az eltérő életcélok, az eltérő irányok kialakulása 
7  A harmadlagos szakosodás a lendület és a perdület kialakulása 
8  A negyedik szakosodás, a hidegfúziós együttáramlás kialakulása és az együttműködés e 
lehetőségeinek a tudatosodása 
9 A keresztáramlás kialakulás, a legkisebb impulzusesély megismerése 
10  A melegfúziós centrális összegződés és az erő, a perdület és a differenciálódás kialakulása 
11 Az egymás ellen dolgozó állapotok periodikus kialakulása  
12 A visszafejlődést létrehozó nagy impulzusok kialakulása és elkerülési lehetőségei 
13 A fejlődés zsákutcái és a harmadik út megismerése 
14 Az életspirálokba szerveződés az élet állandósulásához, egyre magasabb fejlettségi eredő 
kialakulásához vezetett 
15 A differenciálódás két irányba tágítja az élet lehetőségeit 
16 A mikrokozmoszok és a szakosodott tudás felé fejlődés 
17 A makrokozmosz az együttműködés, az erő felé fejlődés 
18 A stabil viszonyítási alap, az átlag, a kevert szimmetria kialakulása 
19 Az Univerzitás felé fejlődés 
20 Az egyediség felé fejlődés 
21 A kevert vegyes együttfejlődés szükségessége 
22 Az egymást kiegészítő térállapot, a sokféleség fontossága 
23 Az együttműködés útján 
24 Az Istenné válás útján 
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Aspektus 17 
 

Az 

Életbuborék 
 

Az életre kelt anyag története 
ÉLETLÁNC, (Élet az életben), 

 

 
 

Az ideális élettér, a mennyei paradicsom, a megújuló, megtisztuló élet forrása, a nanoméretű 
életbuborékok, az életet építő részecskék szülőhelye, az Isten nagy egyenlőségű, még nem 

túldifferenciálódott országa. A fekete lyukak az Isten malmai, a túldifferenciált életek lebontói 
és a tiszta élet forrásai, amelyek a már rossz életminőségbe szerveződött anyagot, a túlfejlődött 

életet, élettereket lebontva visszaadja a kis energiaszintű, kellően aktív lények korábbi 
élettérben, a már nem sikeres együttműködésekben, a rossz irányt vett evolúciós fejlődésben 

elveszett szabadságát, és új élet lehetőséget ad. 
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Ionizált térrész, környezet 

A megtisztult 
lélek útja 

A tiszta élet forrása 
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Az Életbuborék 
 

Az Aspektus könyvsorozat a természetről, a létezés lehetőségeiről, az anyag és az élet kialakulásáról 
szól. E folyamat az élet ártatlanságával kezdődik, de miként az anyag, az élet sem a semmiből fakad. 
Az élet olyan tavasz, amely a télből, a sötét éjszakából kialakuló hajnalként, a már rossz anyagból, a 
rossz életből lebontódva angyali ártatlansággal születik. Amikor egy élettér túlszaporodik, a közös 
térrészben együtt élő közösség, a Mi érdekében egyre több korlátozást kell bevezetni. Az egyéni 
szabadság, a szabad életáramlás e térrészben súlyosan korlátozódik, és amikor a szabad dolgok 
elválnak a tiltott dolgoktól, a szabadnak született lélek körül a tér bezárul, amelyben rabbá válik. 
Amikor a már túlfogyasztó, túl gyorsan fejlődő élet mindent elfogyaszt a környezetében, a túl nagy 
változásűrűvé váló, túlnépesedő élettér túlszabályozottá, a nem egyeztetett életáramlást tiltóvá, egyre 
kaotikusabban változó pokollá fejlődik. A tiltott dolgok, az erő, a vadság, az egyenlőtlenség, a 
kényszer, a túldifferenciálódás, az elnyomás, és minden rossz, amit az élet megismer, az ilyen 
túlfejlődött, elöregedett életterekben kialakul. Az ilyen tér az érzékeny léleknek pokollá változik, és 
ilyen környezetben csak a mindent elfogyasztó, elemésztő, visszafejlesztő tűz részecskék tudnak 
megmaradni. Ők is csak addig, amíg a környezetből gyanútlanul beáramló élet fedezni képes a 
mértéktelen étvágyukat, a mohóságukat az életenergia, az életidő és a rendezettség pazarlását. Az ilyen 
hatékonyságot vesztő élettér idővel menthetetlenül elszegényedik, majd eladósodik. Előbb elfogyasztja 
a múltban felhalmozódott termelését, az élet kezdetekor kölcsön kapott energiát, anyagát, majd 
elrontva a szervezettségét, a fennmaradáshoz a szükségesnél és a fogyasztásához képest kisebb 
termelése miatt elfogyasztja a jelenét, a környezetét, majd az idő rendjében az élettérbe még be sem 
épült energiájának a fogyasztójává válva a jövőjét is elfogyasztja. Az ilyen energiahiányos térré, a 
környezetből az energiát egyre gyorsabban beszippantó, fekete lyukká váló szerveződés idővel 
felemészti az őt életenergiával tápláló társát, a környezetet, amelytől olyan társatlan, aura és élő 
környezet nélküli szerveződéssé válik, amelyben a melegfúziós energia termelése, a szerelem virága 
elhervad, az élet forrása elapad, az anyag termése, a folytonosság termelése megszűnik. A szerveződést 
szimmetriában tartó társ hiányában, a töltöttségében, a forgásában vagy az áramlásában fékezetlenné 
váló örvénytér hő-szimmetriája is elromlik. Az ilyen tér vagy felmelegszik, majd rendezetlenné válva 
összeomlik, felrobban, és szupernóvává alakul, vagy lehűl, és egyre gyorsabban forogva, lényegi 
megemésztés és nagyobb bomlás nélkül átszivattyúzza magán az anyagot, a környezeti térből 
beszippantott szerveződéseket, és visszafejlődve hidegfúzióssá, rossz emésztőrendszerűvé válik. Az 
elhaló, lebomló társ, és az együttműködési szimmetria hiányában visszafejlődő, egyre többet fogyasztó 
szerveződések időben romló tápláléklebontó és hasznosító képessége, az emésztőrendszer lecsökkent 
biodiverzitása miatt elromlik, és az átáramlás közben nem eléggé lebomló élet az elfogyasztást 
sikeresen túlélve, a Tao útján a tudatában megerősödve tapasztaltabbá válva kerül vissza az élet 
körforgásába. Az emésztő rendszerében megbetegedett, túl öreg, társatlanná váló idős szerveződések 
azonban nemcsak bontják az anyagot, hanem az állapottól függően a bonyolultság átalakítójává, más 
minőséget előállító, gyorsan áramló hidegfúziós életanyag termelőjévé, az elfogyasztott élőközeget 
eltérő minőségűbe átfejlesztővé válik. Minél nagyobb, fejlettebb egy szerveződés, annál nagyobb 
energiatartalmú, annál nagyobb részecskesűrűségű táplálék anyagra van szüksége az étvágya 
csillapításához, a benne változó szervezett rendezettség fenntartásához. A túlfejlett szerveződések és az 
őket segítő szimbioták lebontják a már túl nagy részecskesűrűségűvé és ezért a szabad életáramlás, 
fejlődés felé haladásban döntésképtelenné és tehetetlenné váló szerveződéseket, amely az elromlott 
életterek rossz életminőségét, jobb életminőségű, együttműködő-képes részecskék életterévé fejleszti. 
A túlfejlődés, az elöregedés és a társatlanná, ezzel szimmetriahiányossá válás következménye, a már 
túl rossz életminőség, a már nem elég jó belső együttműködő képtelenség átalakítása, jobb 
életminőséget eredményező együttműködő képesebb életterekké, korszerűbb szerveződésekké. A rossz 
Yin élettér jó Yang energiát, az életet támogató, együttműködő-képes, szétáramló és nagyobb 
szabadságra vágyó angyalokat termel. A túl kicsi élettérbe beszoruló angyali energia azonban poklot 
épít a számára túl szűkké váló élettérből, ilyenkor kibomlik az addig jó együttműködésekből, és 
életellenessé válva rossz irányba fejlődik, amitől maga is rosszá válik. 
A könyv az Aspektus könyvek folytatása, amely az élet elromlásának a folyamatától kezdődik, és bemutatja az 
élet-halálváltás, a szerveződési átalakulás, az elromló élet jobb együttműködő-képesebb életté, élettérré 
fejlődését, a sikeresebb életközösségekbe szerveződés útját. A halál után más minőségben, eltérő összetételben, 
valamely még jó szintre visszabomolva folytatódik az élet, és az egymással sikeresebben együttműködő, az 
egymásban jobban bízó, kitartó közösségek új evolúciós lehetőséget kapnak egy sikeresebben szervezendő 
bonyolultság rendezettebb társadalmának a felépítésére. 
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Aspektus 17 
 

Az életbuborék  
tervezett tartalom jegyzéke: 

 
Az életterek elöregedése: 
A túlfejlődés, a túlzsúfoltság, a telítődés kialakulása 
A fekete lyuk, az özvegy kialakulása: 
A társatlanná váló elöregedő szerveződések továbbfejlődési lehetőségei lehetőségei: 
Amikor egy élettérben elromlik a szimmetria. 
A túlfejlődés, a túldifferenciálódás következményei 
A szervezettség romlása, a gazdaságos életenergia termelés megszűnése 
Az idő gyorsulása 
A nemlineáris kaotikus időszakok kialakulása,  
A szervezettség halála. 
A bomlás és következményei: 
Túlélők és harácsolók,  
Az elődök által létrehozott közös energiabázisból meggazdagodók 
Az életenergia kisajátítása: 
A melegfúzióssá váló, túlmelegedő élettér továbbfejlődése, 
A melegfúziós csillagok elhalálozásakor lehetséges továbbfejlődés: 
A fehér törpévé válás lehetősége: 
A neutron csillaggá válás, az együttváltozó neutrontér kialakulása 
A fekete özvegy élettér kialakulása és hidegfúziós termelése: 
A mennyei életbuborékok, a mennyországok létrejötte és szerepe 
A menny, a paradicsomi élettér fejlődési lehetőségei 
Az életbuborékok tágulása és sűrűsödése 
A bűnbeesés, az életáramlás és a szaporodás következményei 
Az Istennel és a környezettel kötött szerződés megszegése 
Az alapvető együttműködési törvények elvetése 
Az élettér elromlása, elöregedése, 
Egy nagyobb periódus lezáródása, és a körforgás folytatódása 
A továbbfejlődés lehetőségei: 
Az élet szakosodásának a lehetőségei 
A makrokozmosz felé fejlődés, ki és szétáramlás,  
A közös tömegbe fejlődés lehetősége 
Az élet, a szervezett együttműködés megújulási lehetősége, 
A mikrokozmosz, az egyediség és a nagyobb felbontás, a kisebb energiaszint felé fejlődés 
Az örök élet lehetősége, az Isten részévé válás 
Epilógus 
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Aspektus 18  
 

Káosz és rendezettség.  
 

A minőség rendje a mennyiség rendszerében 
 

Az időben gyorsan változó tűz élettér, az átlagos élet által nem kiszámíthatóan, látszólagos 
káoszban változik, amely körül azonban kisebb változássűrűségű, időben kiszámíthatóan 

változó, megfelelő rendezettségű, de még nem unalmas átlagos élettér, vegyes, átlagos de az 
életre alkalmassabb környezet található 

 

 
 
 
 

ISBN 963 87297-8-1 
 

Kiadja: Globusbau Kft. Pécs 7630 Zsolnay u. 25.   
E mail: aspektus@moetrius.hu 

 

Kaotikus 
kiszámíthatatlan 

változás, centralizált 
tőkediktatúra 

Kiszámíthatóság, nyugalom, túl nagy 
rendezettség, unalom, szociáldiktatúra 

Átlagos változás sűrűség, érdekes 
élet, megfelelő keveredés 

Az atya A fiú, 
az utód 

Anya 
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Káosz és rendezettség.  
 

Az Aspektus természetismereti könyvsorozat 18. könyve a változás törvényeiről, az 
életváltozás, és a tudati rendezettség eltérő lehetőségéről az élet más minőségű többféle 

lehetőségéről. 
 

Az élet és az életszerű változás, folyhat lassan, kiszámíthatóan és jó életminőségben, de a fejlődés felé 
erőltetés esetén nagyon felgyorsulhat, és az élettérben változók többsége által kiszámíthatatlanul 
változó, kaotikusabb, mennyiségre visszafejlődő, telítődő életbe alakulhat át. A jó és rendezett élet 
lehetősége a döntéseinktől függ, az élet céljának és a fejlődés felé haladás útjának a megválasztásától. 
A túl gyors haladás, túl gyors elégéshez, fogyasztói társadalomhoz és mennyiségi életváltozáshoz 
vezet. A túl lassú haladás viszont unalmas, nagyon kiszámítható, az életnek érdektelen változást 
eredményez. Az általunk megismert életterekben fejlődő élet változássűrűsége, a túl gyorsan változó 
kaotikus életterek, és a túl lassan változó környezet között változik, a nagyobb energiaszintű élet, a 
kisebbeknek élettérként e két szélsőség között ingázik, és ritkán találja meg tartósan a középső utat. Ez 
miatt néha túl lassan fejlődve a szerveződési télbe kerül, és az idő lefagyva unalmassá válik, máskor 
pedig túlságosan is megközelítve az anyai élőréteget, a szerveződési nyár meleg gyorsítja a változást. 
Ilyenkor az élettér fejlődése nagyon felgyorsul, de az átlagos, a lebomló, elhagyó részecskéi miatt 
energiában és esemény feldolgozó képességben elszegényedő tudat lemarad e fejlődésben, amely miatt 
időzavarba kerül és egyszerűsíteni, vagy lopni, rabolni kényszerül. A rossztól sikeresen elválasztott 
,,jó,, élettér környezeti eredője elromlóvá, kaotikussá, kiszámíthatatlanná, és minden addigi eredményt 
lebontóvá válik. A káosz, a nagyon jó felbontóképességű, túldifferenciáló élettérben alakul ki, 
amelyben a szervezettség és az együttműködés, ezzel a rendezett és a tudattal követhető élet elromlik, 
amely minden kevésbé fejlett, a változássűrűséget megérteni, követni nem tudó minőségi anyagot, 
érzékeny életet lebont. A melegfúziós, kaotikus életterek, más minőségű nagyobb mennyiségben és a 
kifelé áramló rendezettségben, a szervezettség lebontásban a hatékonyak. 
 
A valamikor a majdnem egységes, homogén, az azonossággal túltelítetté váló, elporosodó térben a 
sűrűség és a minőség valahol megváltozott, a különbség eltérése, a másság ismét kifejlődött. Az 
egyisten tér, a környezet azonban az eredőjében egységes maradt, de egymástól eltérő irányba fejlődő 
utódrészekre bomlott. A belsejében differenciálódott tér egy része a magasabb változás sűrűség, a 
gyorsabb és egyedi fejlődés és a nagyobb felbontás felé fejlődött, de eközben a más része, a kevesebb 
energiával ellátott környezet, az energiában és a változás sűrűségében, az impulzus sűrűségben, a 
kisebb egyedsűrűség, a kisebb energiaszint, a szegényedés, de a komplexebb tudás, a nagyobb rálátás 
és a hidegfúziós együttműködés, a megértés felé fejlődött. Az élet értékrendje megváltozott, a kezdeti 
közös tudat kettéhasadt, az értelem és a nagyobb érzelem, a lélek és az anyag, a férfi és a női minőség, 
a jó és a rossz felé fejlődés ettől kezdve eltérő irányba differenciálódott. Az anyagba és 
együttműködésbe épülni, gyorsan változni, jól és érdekesen élni cél, a belső mikrokozmoszban fejlődő 
részecskéket energiával ellátni és jóltartani közös céllá fejlődött. Az ilyen központi szervezettségbe 
centralizáló energiának a környezettől túl nagy elvonása miatt a túlságosan kihasznált, a közös élettől 
el nem választható környezet leépül, lehűl, a változásában csökken, egyirányúsodik és visszafejlődik, 
mint élettér, az átlagos szimmetriát tartó életre alkalmatlanná válik. Sikeres környezet nélkül azonban 
az élet megmaradó része nem képes a változatos igényre megfelelő körülményeket biztosító alkalmas 
környezet nélkül megélni, nem tud másoktól végleg elszigetelődni. Ha a tudatban követhető változás, a 
nagyobb rendezettség lehetősége vagy az energia elfogyása miatt az elszigetelődés határai lebomlanak, 
az élet túl magas változássűrűségű izotróp térállapotba káoszba kerül és elhal, lebomlik. A 
környezeténél nagyobb életnyomású szervezetek kiáramlóvá, energiavesztővé válnak. Miközben az 
egyre nagyobb változás sűrűségbe fejlődő és e nagy változássűrűséghez is alkalmazkodni képes, 
nagyfogyasztóvá, egyre gyorsabban és kaotikusabban áramlóvá váló élet a differenciált gazdagodást és 
a nagyobb azonosság felé haladást, fejlődést az elszigetelődést tartja jónak, eközben kitermeli a jótól 
elválasztott másságot, a rosszat, a szegénységet és a rossz életminőséget, a visszafejlődésben 
kialakuló, a már vesztenivaló nélküli gonoszságot. A tőkediktatúra és a tőketerror felerősödése, 
kiváltja a vele együtt növekvő, de ellenkező előjelű szimmetriatársát, a nincstelenek önfeláldozó 
ellenterrorját. Amikor egy szervezett élettér az egyedsűrűségben és a változással túltelítődik, a változás 
gyorsasága, a fejlődés sokak tudata által követhetetlenné válik, és az átlagos állapotok túldifferenciált 
állapotokra cserélődnek. 
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Az élet lehetősége a kiszámíthatósághoz és a rendezettség megtartásának a lehetőségéhez kötött, 
de ha a változás sűrűsége eléri a szinte minden egyszerre történik állapotát, a változás 
kiszámíthatósága, az életenergia megtartása az átlagos többség által lehetetlenné válik. Az élet kialakult 
rendezettsége, a folytonosság állapota ilyenkor megbomlik, és az együttműködés minősége, az élet 
minősége súlyosan visszafejlődik. A túlerőltetett fejlődés túl magas változássűrűségét csak kevesen, a 
legfejlettebbek tudják követni, ezért az ilyen életterekből a felgyorsított szelekcióban, időzavarba 
kergetve, felbontva kiszorítják a már számukra kaotikus változást megérteni és követni nem képes 
átlagos szerveződéseket. Míg a magas változássűrűséget a tudatban a megértéssel követni képes 
túlfejlettek, a csak nagyobb gerjesztésre változó, ellustuló ionos anyagba szerveződve, az egyedi 
fejlődés felé hagyják el a korábbi közös életteret, addig a megértésben az egyre gyorsabban változó 
eseményeket követni, a tudatban megérteni nem képesek felbontódva, visszafejlődve az időben-
lassabban változó, nagyobb szimmetriában lévő külsőbb életszférákba távoznak. A közös, de átlagos 
élettér tömegszáma, egyed és változássűrűsége így ismét csökken, és ha az élet újra kiszámíthatóvá 
válik, a kialakuló új rendezettséget sokáig megtartó marad. Ez újabb betelepülést tesz lehetővé, és új 
életperiódust indít az átmenetileg elnéptelenedő, lassabban változó és a környezetnél már kisebb 
életnyomásúvá váló élettérben. A rendezettségnek azonban sokféle eltérő lehetősége, szakosodási 
iránya fejlődött ki, a változás mennyiségi és minőségi rendezettsége sokféle eltérő résztulajdonság, a 
differenciáltság másság kifejlődéséhez vezetett. 
 
 

A káosz és rendezettség 
 

A könyv a fejlődés útjairól szól: 
 

Tervezett tartalom: 
A fejlődés útja és lehetőségei 
Stációk 
A mikroméret és a gyorsulás felé fejlődés,  A felbontás növekedése 
Belülről is meg lehet érteni, át lehet alakítani a mindenséget 
A lassan változó élettér mennyei, de unalmas 
Amikor még a változás a tudattal kiszámítható, követhető 
Az élet gyorsulása, az idő gyorsulása 
A ritmus fokozódása, az élet próbája 
A mikroszervezettől az atomi méretig 
Az atomi mérettől a molekula szintig 
A sejtek világa és a szervek kialakulása 
Az bioszférai élet lehetőségei 
A gyorsuló élet, és a mikrovilág felé fejlődés 
Az élet útja,  A körforgás szintjei 
A fejlődés végállomása: A tudattal követhetetlen egyidejű változás, a Káosz 
Fordított fejlődés: Kiválás, lebomlás 
A visszafelé fejlődés stációi: 
Az ember helye és szerepe a változórendszerben 
A rendezettség lehetőségei: 
Alacsony térkitöltés, nem szükséges rendezettség, spontán szabadság 
Rendezett, szabályozott társadalmak, életterek 
A túlnépesedett, túlszervezett társadalmak hibái 
Katonás társadalmak, diktatúrák 
A fegyelmezett élet vége, a rend halála 
A szabadság kivívása, a mennyek országának a kialakulása 
A rendezettség fejlődési lehetőségei,   Ideális rendezettség,  
A mennyei élettér elromlása,   A rendezett életáramlás fejlődési lehetőségei. 
Az életspirálba szerveződő élet útja, az idő útja, a DNS útja 
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Aspektus 19 
 

Az ideális társadalom 
 

(együttműködésben a természet erőivel). 
 
A képen egy magas biodiverzitású, sokféle eltérő méretű, fejlettségű, és eltérő színű, más 
telítettségű, egymással jól keveredő, szimmetriában együttfejlődő élettér bemutatása a cél, a 
melyben az egyedként ismert belső élettér, a mikrokozmosz a környezetként ismert nagyobb 
résszel megfelelő még együttváltozó szimmetriában fejlődik. Ez egyenletes anyagcserében a 
belső és a külső környezet szimmetriában tartásával érhető el. 
 
 
 

 
Az Aspektus könyvsorozat következő könyve, Az Ideális társadalom, a szervezettségről és 
ennek az élettér alkalmasságára ható, az életet megtartó, de differenciált együttfejlődés 
lehetőségéről szól. Az ideális társadalom lehetősége valós, de csak átmeneti lehetőség, amely a 
szimmetria megtartásával annak közelében, dominanciában váltakozva fejlődik. Az ilyen 
élettérben jó élni, a jó és a rossz keveredése éppen megfelelő, de még kellően sikeres az élet 
változatossága. Az ilyen élettér időbeli szimmetriában fejlődik, amelyben még jól működnek, 
de az életet lehetetlen igénnyel nem terhelik a szabályok. A megtartható, fenntartható 
együttfejlődésben, a tudat és a technika, a gyorsabban változó élőbb minőség és a lassabban 
változó, de kiszámíthatóbb Ionos minőség megfelelő szimmetriában, az élet alkotmányát, a 
természet rendjét megtartva együtt fejlődik. 
 
     ISBN 963 87297-9-8 
 

Kiadja: Globusbau Kft. Pécs 7630 Zsolnay u. 25.   
E mail: aspektus@moetrius.hu 
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Az ideális társadalom 
 
Az Aspektus természetismereti könyvsorozat 19. könyve az anyagban keletkező különbségből 
kifejlődő életszerű változásról, a személybe, egyedbe, társadalomba szervezettségéről, a szimbiota 
együttműködés kialakulásáról és a szervezett élet megtartási lehetőségéről szól. 
 
Az egykori majdnem homogén anyag, a tér megváltozása, az eltérő minőség és az eltérő mennyiség 
elkülönüléséhez vezetett. Az elkülönülés azonban nem végleges és nem folyamatos, az periodikusan 
egymásba vegyül, amely az élet által igényelt változatosságot, és ezzel feszültséget is létrehoz. A 
másság egymásba keveredése az élet megtartásának a fontos lehetősége, amely a szervezettség 
kialakulásával az együttműködés lehetőségeit is feltárta. A mikrokozmosz, a belső élettér és a külső 
környezet, a Makrokozmosz rendezettsége, a benne élők együttműködése azonban periodikusan 
megváltozik, amely a benne, vagy a körülötte, a kívül élők egymáshoz viszonyított rendszeres 
megváltozását okozza. Az együtt élő közösségbe vegyülő élet változását azonban a túltelítődés, és a túl 
nagy változás sűrűség meggátlása, a békés és sikeres együttélés érdekében meg kell szervezni. A 
szervezettség a nagy környezetváltozáskor, a túlszaporodáskor, a környezetben kialakuló szervezett 
rendszerek elhalásakor, a tér élet szimmetriájának az elromlásakor megbomlik. Az addig egymással jól 
együttműködő közösség, az egyedben, a közös élettérben együtt élő állapot helyett megosztódik, és a 
szaporodás, a megújulás, a folytonosság érdekében ismét elkülönül, diploidba fejlődik. Az együtt élő 
organikus közösség szervezettsége ilyenkor elromlik, a békés belső társadalom az idegen és eltérő 
rendezettségű, részben fejlettebb más terekből származó hatóanyagok, az eltérő minőségek beoltódása 
miatt megbomlik. Ilyenkor a békét és a boldogságot, az egyetértést és a társadalmi együttműködést a 
félelem és a gyűlölet, a széthúzás és a szervezetlenség, az életellenesé váló környezet váltja fel. A 
kaotikussá váló időkben a feszültség, a töltöttség és a mások felé kialakuló gyűlölet, az azonosság felé 
erősödő szeretettel és az együttműködés erősödésével szinkronban növekszik, és az élettérben minőségi 
átalakulás következik be. A természet törvényei azonban tovább működnek, a változást követni 
képeseknek a kaotikus, zavaros őszből a letisztuló életben nyugalmas tél után új tavasz és új 
rendezettség, fiatal egyedekkel megújuló új részecske társadalom fejlődik, új evolúciós életszakasz 
kezdődik. 
A nagy vallások tanítása, a szeretetről és a sikeres együttműködésről szól, az élet ennek ellenére 
rendszeresen elfelejti a szeretet együttműködésre tanítását, elrontja az élet feltételeit. Az élet akkor 
tartható alacsonyabb feszültségen, ha a túl nagy másság, a túl nagy eltérés kialakulásának a megelőzése 
érdekében folyamatosan keveredik, vagy elégtelen keveredés esetén egymástól megfelelően 
elszigetelődik. Néha a keveredés a közös élettéren belül sikertelenné válik, és az elszigetelődés sem 
működik, ilyenkor a nagyon nagy eltéréssel együtt élő szerveződésekben a gyűlölet hullámai terjednek  
szét, és az egekig csapnak. 
 
A könyv a túl nagy feszültség megelőzési lehetőségeiről, és a már kialakult feszültségek csökkentési, 
elhárítási, az együttélés és az együttműködés javítási lehetőségeiről szól. 
 
Az egyedbe, szimbiota közösségbe és társadalomba szervezett együttélés megtartási lehetőségét növeli 
az életváltozás törvényeinek a megismerése, a természet és az Igazságos egyisten tér rendjének a 
megértése. Bár az ideális társadalom folyamatos lehetősége csak elvi lehetőség, azonban az ideálishoz 
közeli, az élet megtartására alkalmas környezet, a változás átlagos szervezettsége a gyakorlatban is 
megtartható. Az életváltozás rendje időbeli szimmetriában működik, a differenciálódás felé fejlődés, a 
szimmetria eltolódása csak időhöz kötött lehetőség. Az élet lehetőségei, a rendezettség igazságos és 
változatos, hosszabb távon szimmetriát tartó, az élet színét és fonákját is megismertető. A változás 
periodikája, körforgása nemcsak a külső élettér rendezettségét, hanem az egyének, az életterek belső 
rendezettségét is rendszeresen módosítja, lehetővé teszi a megértést szerző léleknek jó és a rossz, a 
fogyasztó és a fogyasztott, a fiatal és az öreg, a férfi és a nő, a másság és az egyediség szerepének az 
átélését, az élet szerepeinek a felcserélését. Az élettudat és az életérzés, a lélek egésze e részéletek, az 
életszerepek átélésével a mindentudás és a megértés, a nagyobb szimmetria felé fejlődik, amelyben a 
sorsát elfogadó társadalom, az Isteni tér rendjét elfogadó, benne másokkal már együtt élő, 
szimmetriában együttváltozó Isteni közösség hasznos részévé, tagjává válhat. 
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Az Ideális társadalom 
 
Tervezett tartalom jegyzék: 
A társadalomba szerveződés célja, 
A szerveződés forrása, 
A szerveződési szintek fraktálrendszere 
Alulról szerveződés 
Felülről szerveződés 
Középről szerveződés, önszerveződés 
A társadalom rétegződése 
A társadalmak részecskéi 
A társadalom szerepe az életben 
Az ideális élet célja 
Az átlagos élet célja 
A szélsőségek problémái 
A működőképes társadalom 
Az ideális társadalom 
A túlszervezett társadalom hibái 
Rend és szabadság 
Társadalom és szervezettség 
A rend szabadsága 
Az erkölcs szerepe 
A vallás szerepe 
A törvények és korlátok szerepe 
A nagy rend megértése: 
Helyünk a mindenségben, helyünk a nagy rendben 
Helyünk a bolygónk élőrétegeiben 
Az élőrétegünk és a közvetlen szomszédaink 
Rétegváltások, életváltások 
A Föld rendje és a közös rendezettség lehetősége 
A Közös rendezettség látható buktatói 
A cél, az ideális társadalom 
Út az elfogadható átlagos társadalom felé 
 
Az egymással együttműködő, együttfejlődő társadalomba szerveződés nehézsége, hogy egy-egy 
élőrétegen belül is sokféle, egymástól is eltérő fejlettségű élet van jelen. Még az azonos típusú 
életekben, életterekben a mikrokozmosz rendszerekben is sokféle eltérő állapotban lehet az élet. 
Minden rendszerben vannak kezdők, és vannak már haladók, az élőrétegekből ki, vagy visszafelé 
fejlődők, más felé szakosodók. A bolygónk egyenlítői síkján, rétegében a magasabb tömegszintbe, 
nagyobb közösségekbe épülő mikroszervezetek választhatnak, hogy milyen közös szervezettségbe 
épüljenek, merre szakosodjanak. Ma sláger az emberszerveződésbe épülni, azokból hamarabb lehet 
nagyobb szervezett rendszerekbe kapcsolódni. Azonban nemcsak az emberi faj épül társadalomba, 
hanem a bioszférán és a tengerek felszín-közeli részén sok faj igen szervezett társadalmi életet él. Sokat 
tanulhatunk az egyes eltérő, de sikeres megoldásokból. A termeszek, a hangyák és a méhek sikeres 
társadalomba szerveződései kitűnő mintákat adnak a tanuláshoz. A Delfinek közösségei is szervezett 
társadalomhoz tartoznak annak ellenére, hogy jellemzően kisebb csoportokban, kolóniákban élnek, de 
nálunk sok dologban fejlettebbek, sokat tanulhatunk tőlük. Megérthetjük végre, hogy minden egyed, 
individuum egy szervezett rendszer, mikrotársadalom, amely része egy nagyobb rendszernek, része a 
környezetnek az isteni térnek, amely minden benne változó életnek időt, teret és energia kölcsönt ad, amelyet 
megfigyelve, a jó megoldásokat átvéve a jövő felé sikeresebben haladhatunk. Az élőrétegben és a 
fejlettségben elért állapotunk meghatározó, amelynél fejlettebb, egyes katasztrófákat sikeresen túlélő 
szerveződések életmintái, szervezeti megoldásai mutatják az utat a jövő és a sikeres társadalmi 
megoldások felé. 
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Aspektus 20 
előkészületben 

 

Magyarország szerveződésének az 

egészsége és betegsége 
 

Az egészségzavar kialakulása és a terápia lehetőségei 
 

Társadalmi Kórkép 
 
 

Magyarország piruló térképe, amely mutatja az ország lázas, kóros, beteg állapotát 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

ISBN 963 87669-0-8 
 
 

Kiadja: Globusbau Kft. Pécs 7630 Zsolnay u 25.   
e-mail: aspektus@moetrius.hu 

 



 173

Aspektus 20 
Magyarország szerveződésének az 

egészsége és betegsége 
 
 

Aspektus Természetismereti könyvsorozat 
Tiborc panaszából 
 
Az Aspektus természetismereti könyvsorozat 20. könyve a Magyar területen, élettérben élők 
társadalomba fejlődésének az aktuális problémáival foglalkozik. A könyv feltárja a Magyar 
Köztársaság, - a benne élőkkel és a környezetben élőkkel is - együttműködő szerveződés 
állapotváltozását, az egészségromlás kialakulását, és a szervezet rendszer, a test és a lélek 
egységének a megbetegedését. A könyv, a társadalmunkban élő emberi részecskék 
együttműködési zavaráról, a tudat, az erő és az érzés, a lélek megosztódásáról szól. 
 
A társadalomban, szervezet közösségben élés, együttműködést és együttfejlődést kíván, de a 
Magyar társadalom egészének az együttműködése megromlott, az egész egyre többféle, 
egymással érdekellentétbe került részekre bomlott. Az országunk lakossága, lélekszáma nem 
nőtt, de az együttműködés romlása, a szervezettség elöregedése, korszerűtlenné válás miatt az 
energiatermelésben kaotikussá és hatékonyatlanná vált. A betegség a szervezettség romlása, 
az egymáshoz halmozódó eredménynek a fogyasztáshoz viszonyított csökkenése. A 
túlfogyasztás és a termelés egyensúlyhiányának a válságába kerültünk. Miközben kevesek túl 
sokat fogyasztanak, a rossz szervezettség miatt sokan keveset és rossz hatékonysággal 
termelnek, vagy csak osztják és fosztják mások megtermelt eredményeit. A gazdaság 
szétzüllesztődött, a korábbi szervezett termelés, az eredmények sikeres egymásra halmozódása 
leromlott. Az állami monopóliumok kisajátításra, eladásra kerültek, a még termelő középréteg 
a kényszerű tőkeverseny és a túl erőssé vált monopóliumok szorításába került. A még 
sikeresek által hozzáadott érték teljes elvonásra kerül, és a köz javát elherdálók a Népből 
igyekeznek kisarcolni az általuk létrehozott mértéktelen hiány ellenértékét. A hatalomra és a 
közszervezésre megbízást kapottak elfelejtették, hogy honnan jöttek, és a társadalmi 
megbízatásukat, a közérdek képviseletét mire kapták. Pártoskodás, érdekcsoportokra 
elkülönülés, tőkehegemónia, túlcentralizált fejlődés és elszigetelődés alakult ki, az élettérben a 
közösségünk túlságosan differenciálódott. A túlfejlettek elkülönítették az ország erőforrásait, 
és a múltban hosszú idő az alatt elődeink által felhalmozott anyagi javakat elherdálták. A fejlődés 
csak látszólagosan sikeres, de valójában haszontalanul túlcentralizált kirakatpolitika folyik, és 
a nemzet szaporodása érdekében a negyven év felhalmozását látványos dolgokra értelmetlenül 
elpazarolják. A túl gazdag centralizált rétegnek, elszegényedő környezet a szimmetriapárja, és 
a környezetünk, a Magyar Nemzet, a Nép, a köz társasága nagyon elszegényedett. Az átlagos 
fejlettséget és a sikeres együttélést a túldifferenciálódás és elkülönülés váltotta fel. A túl 
gazdag réteg kitermelte a túl szegény, nincstelen réteget, és az akár öngyilkos terrorizmusra is 
hajló lumpen proletárt, akinek már nincs vesztenivalója. A jog romokban hever, mert elvált 
a legfőbb támaszaitól, az erkölcstől, az etikától, a kötelességtől és az igazságtól. Justicia 
mérlege megbillent, és a vak istennő nem veszi észre, hogy az igazság helyett a jog már nem a 
köz, hanem a legitimitását vesztett hamis hatalom érdekeit szolgálja. Az országunkban egyre 
több lett a fogyasztó, akik mások értéktermelését, osztják, a múltat és már a jövőt is fosztják. 
A túl sokat harácsoló, az ország és a nemzet javait elsajátító, de a hatalommal és a tehetséggel, 
a köz érdekével rosszul gazdálkodó politikai, gazdasági vezetés, a közmegbízatásra 
méltatlanná vált, és a közösség becsapása, kifosztása miatt, a meghamisított választás 
megnyerése ellenére elvesztette a legitimitását. A lélek ellenérzése, a feszültség növekszik, és 
a tünetekből a diagnózis lassan fogalmazódik. Gyurcsány megállapítása helyes volt, az ország 
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kifáradt, a pénztárcája, energiakészlete kiürült, már csak az utódaink jövőjét lehet elvenni. 
Az kiabál, akinek a háza ég, aki veszni érzi a környezettől elsajátított lehetőségek utánpótlását, 
aki végre kezdi érteni, hogy neki már nincs jövő. Az országunk valóban beteg, az 
együttműködés hiányában, túlburjánzó hegemónia kialakulásában, rákos betegségben 
szenved. A múltat, a jelent és a jövőt is kifosztó hegemóniába kerülteknek álljt parancsol a 
kevés, az üres pénztárca, a romló társadalmi, szociális egészség. Nem lehet többé büntetlenül 
kifosztani az országot, az immunrendszer feléledt, elkezdte termelni az ellenállást, a 
nagyfogyasztók elleni hatóanyagot. Az együttfejlődés, a megfelelő keveredés hiánya, a 
tudatfejlesztés hiánya megbosszulta magát, és a túlfejlettek, a túl gazdagok sikeres fejlődése, 
mások, a sokaság sikertelen visszafejlődéséhez vezetett. A népegészségügy, az oktatás, az 
életre nevelés csillaga lehanyatlott, a jövő nemzedéke silányodik, az élet elkorcsosul. A 
gazdaság keveset termel, rosszul oszt el, a túl sok az import és a behozott idegenben termelt 
anyag mértéktelen fogyasztása kifosztja az országot. Az energia és az erő szétáramlik, egymás 
ellen fordul, és energiában kiürült, depressziós Yin állapotba került Magyarország. Az 
energiaösszegződés, az eredmények halmozódása és az együttműködés sikeres fejlődése 
helyett idegen érdekek osztják, bontják, és politikai segédlettel kifosztják a társadalmunkat.  
A mesterségesen szított Káosz bontja a közösség sikeres együttműködését, és a politikai, 
gazdasági hatalom megtartása érdekében, a legfejlettebb melegfúziós centrumpárt lepaktált a 
nemzet kisebbségével. A túlerőltetett fejlődésben a legfejlettebbek utolérték a lemaradókat, és 
most ezeket tolják pajzsként maguk előtt, és miközben a romák látszattámogatásával, Győzike 
kirakatcirkuszával kábítják a mérleg nyelvét a kívánt irányba terhelő tudatlan kisebbséget, a 
szabályosan élő többség érdeke a háttérbe kerül. A tanulatlan Roma szervez, kiemelt és 
érdemtelen lehetőségekhez jut, a tanár, biztosítást árul, az orvos gyógyszerrel és a Nép 
egészségével kereskedik. A korábban kisemmizett, képzetlen cigány épít, gazdagszik, helyette 
a leértékelődött szakmunkás bont, napszámért és éhbérért dolgozik. A becsületes munka 
értékrendje, a szervettség értékrendje csökkent. A korrupcióban, a harácsolásban, a nemzet 
kifosztásában, az egészség romlásban és a depresszióban-Európában az elsők lettünk. Az 
életet fenntartó energia a Nemzeten keletkező rákos daganatok által megnyitott külön 
csatornákon, az áttéteken már csak feléjük áramlik, az elosztás aránytalanná és a kiválasztott 
együttműködőkhöz irányítottá vált. A terheket már egyenlőtlenül osztja el a megbetegedett 
országunk szimmetriát vesztő vezetősége, és a kényszerű ,,egyenlőségben,, sokan viselik a 
nemzet kifosztói és csatlósaik túl naggyá vált terheit. A Nemzeti tudat megzavarodott, a 
lélek ereje, és dühe, a bel és külkereskedelmi hiány, az ország adósága növekszik. Az 
ország depressziója, eladósodása már kezelhetetlen, évszázados terhet rak az utódokra. A 
szegénység, a nincstelenek és a túl gazdagok, a túlfejlettek eltartásának a terhét, a már magát 
sem eltartani képes közrétegre terhelték.  
 

Az ország a szakadás felé halad, a kirabolt energia el akar válni a szegénységtől a fizetéstől, az 
eltartási kötelességtől, a különvált jó el akar válni az általa létrehozott rossztól. Az ország 
nagy része fél és fázik, más része egyre nagyobb lázban ég, a változás lázában, a javuló 
immunrendszer által megkezdett gyógyulás lázában. 
 

Már nem elég megállapítani a betegséget, fel kell állítani a diagnózist, ideje megszűntetni az 
egészségromlás kiváltó okait, és kezelni kell, orvosolni a Nemzet, és a Magyar élettérben 
együtt élő szervezet közösség közös betegségét. Ehhez a diagnózison felül fel kell állítani a 
harácsolókat, a közmegbízatást meg nem tartókat, létre kell hozni az élettér szimmetriáját, a 
rossznak jóval keverését, az igazságosabb elosztást. A fejlett fogyasztók ellenszere, a 
fogyasztottak gyorsabb fejlődése, és a bomlást előidéző kaotikus ősz után a szerveződési tél, a 
megújulás és a kisded, a valódi Új Magyarország ideje, az egészséges utód ideje közeleg. 
 
 
Magyarország ma még lázas, de a betegség elmúlása és az újjászületés, a megújulás felé fejlődik. 
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Tervezett tartalomjegyzék: 
A dinasztiák kialakulása 
Egy nemzet kifejlődése és honfoglalása 
Az ország születése és fejlődése 
Az egészség állapota és a megtartható rend kifejlődése 
Az életváltozás és a rendezettség zavarai 
Az energiaáramlás zavarai 
Az elosztás zavarai 
A teherviselés zavarai 
Az irányítás, a tudat zavarai 
A lélek, elbizonytalanodásának az okai 
Tünetek és zavarok felerősödése 
A zavarok környezeti előzményei, és fejleményei 
A belső Okok, mint az egészségzavart kiváltó belső események kialakulása 
Külső okok és a környezet fejlődése 
A környezet befolyása 
A monopóliumok indokolatlan felerősödése, elszabadulása 
A korlátolt versenygazdaság gazdasági ollója 
Következmények  
A tér és az idő ellenségessé válása 
Kórtörténeti konzekvencia, az egészségvesztés, a szimmetriahiány megállapítása 
Konzekvencia 
 
A terápia 
A terápia célja  
Az egészséget helyreállítható gyógymódok lehetőségei 
Ha megismerjük a zavarok okait 
Az adott történelmi helyzetben és környezetben célszerű gyógymódok, javaslatok 
A megismétlődés kialakulásának az elhárítása 
A kiújulás megelőzése 
Az ország immunrendszerének az erősítése 
A természet megoldásai: 
A belső kórokozók, a túlfejlettek, a már nem szükségesek redukálása, eltávolítása 
A külső környezet hatásainak a mérséklése, védelmi határrétegek létrehozása, megerősítése 
A túl nagy azonosságúak távoltartása, eltávolítása 
Az erkölcs és a Hit megerősítése  
A rend és a jog – kötelesség szimmetriába hozása, megerősítése 
A köztudat megerősítése, és a fejlődési irányok megmutatása 
Az átlagos réteg önbizalmának az erősítése 
Az egyensúly valódi programja 
A továbbfejlődés, a megújulás lehetőségei 
Az egészség, a szimmetria, az együttfejlődés és az együttműködés helyreállása 
A kiegyezés és a továbbfejlődés kapcsolata, az erő és a tudat együttműködése 
Köszöntünk Téged, várva várt új Magyarország, új együttműködés, 
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Aspektus 21 
 

Újraosztás 
 
Cím kép kísérő információ: 
 
A címképen ábrázolt kártya kiterítése, a kártya bedobása a játszma végét, az életfordulót jelenti, amely 
után vagy befejezzük a játékot, vagy új, eltérő összetételben megismétlődő analóg leosztás következik. 
Ha még nem merült ki az élőrendszer minden lehetséges, szabályos élettéri variációja, akkor eltérő 
variációkban új, életváltozatok alakulhatnak ki, és a mérsékelt másság közelében fejlődő élet tovább 
virágozhat. Ha azonban az élőréteg genetikai variációs lehetőségei kimerültek, akkor csak friss, de nem 
teljesen eltérő, nagy azonosságú, de kellő másságot is tartalmazó idegen genetikai anyaggal lehet a 
kimerült biodiverzitáson javítani. Ilyenkor az eltérő összetételben folytatódó evolúció helyett élőrétegi 
szinten bekövetkező megtermékenyítés és gyors élettéri átalakulás, jelentősebb, makroevolúcióként 
ismert környezetváltozás alakul ki. Ilyenkor sokan végleg befejezik a játékot, mások csak egy időre 
szállnak ki az élet körforgásából, és vannak akik eltérő összetételben, a nagyobb bonyolultság vagy a 
nagyobb együttműködés lehetőségei felé, más leosztásban tovább folytatják az életként ismert 
változást. A makroevolúciós időszak olyan gyors átkeveredés, amelyben a sok egységből álló 
szervezett élet először egy kellő azonosságú, friss információt hozó megtermékenyítő vendég által 
lebontásra kerül, majd a kisebb és még kellően jó alapegységekre szétbontott részecskék eltérő 
vegyületbe összekeverése után új de a korábbitól eltérő sorrendet, eltérő új minőséget alakítunk ki. Erre 
jó a kártya, mint jelkép, de a kártyában a véletlenszerűen összekeveredett lapokat a játék során 
párosítjuk, tehát így növeljük, és eltérővé fejlesztjük a rendezettségüket. A kártya újrakeverése a 
sokféleségében elszegényedett, rétegekben elkülönült, monokultúrássá vált állapotot megszűnteti és a 
magas biodiverzitású vegyes, átlagos állapotot hoz létre, amelyben az élet egyik legfontosabb célja, az 
egyéni fontosság, a kiemelkedés, a másság és a hasznosság elismerésének a vágya ismét működhet.  
A magukra hagyott élettelen dolgok nem változnak, csak ha valami megváltoztatja ezt az állapotot. Az 
élet az, amely képes a magára hagyott dolgoknak a rendetlenség felé ható, entrópiába vezető állapot 
változtatására, és szintén az élet az, amely képes a rendezetlen entrópikus állapotokból egy eltérően, a 
kedve szerint átrendezett környezet módosítására. Az időben és áramlási ciklusokban változó dolgok 
természetes fejlődése a dolgok összekeveredése, nemcsak a nagyobb bonyolultság, hanem az 
azonosság és az egymással egyensúlyba kerülés, a helyes arányok megőrzése felé halad. Ilyenné válik a 
magára hagyott rét, az erdő, a természet eredendően a sokféleségre, az egészséges nem kivételezett 
életversenyre törekszik. Ezt a sokféleséget nemcsak magas biodiverzitásként, hanem a hatások 
egyenlőségeként, a sokféleséget tartalmazó erdő maga biodiverzitásaként, izotróp környezetként és a 
környezettel szimmetriába kerülés kialakulásaként ismerjük. A mezsgyében és a sokvirágos tarka réten, 
az élettér szereplői között, a változás során folyamat szimmetria, időbeli hatásszimmetria alakul ki, 
amelyben a vegyessé, sokfélévé váló környezet sokáig együttfejlődik és csak lassabban, a körülmények 
jelentős megváltozása esetén alakulnak át mássá, rosszabbá az arányok. Feltételezhető, hogy a 
természet alapállapota a nagyobb egyensúly, az izotróp tér, amelyben a sokféleség egymással 
aránytartóan sokáig békés lineáris, megérthetően telő idő versenyben fejlődik. Azonban a magas 
biodiverzitás és a természetes egyensúly fokozatos romlása miatt az arányok idővel megváltoznak, 
valamely szervezett rendszer elemei, a felettük álló fogyasztók visszaszorulása, vagy éppen elhalása 
miatt túl nagy dominanciába kerülnek. Amikor a szimmetria felborul, és a sokféleség az egyféleség 
irányába nagyon eltolódik, a szervezett élettereken áthaladó hatások egyre gyorsabban áramolnak át, 
felpörgetve ezzel az idő ritmusát. Minél kevésbé van kitöltve sokféleséggel, magas telítettséggel, 
életfelületekkel egy élettér, annál nagyobb benne az életrés, annál gyorsabban vágtat át e téren a 
környezetet és később az elromlott helyzetet is megváltoztató idő. Ha azonban az élettér egymást 
kiegészítő, a tér gerjesztését megfelelően szabályozó, egymással hatásegyensúlyban lévő sokféleséggel 
megfelelően kitöltött, akkor az áthaladó, egyensúlyt igénylő lélekinformáció és a lendület 
megszelídíthető, maradásra, késedelemre bírható, és ekkor az ismét lineárisra, kiszámíthatóra lassuló 
életidőben, az élet szépsége újra kiélvezhető. 
 
A terekben kialakuló erőviszonyok, a nagyobb azonosságú életképesség megtartási lehetősége azonban 
nem örök, és a környezeti hatások állandó változása a kialakult szimmetria állapotát folyamatosan 
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módosítja, aktualizálja, frissíti. Az időben változó tér lokális szimmetriától nagyon eltávolodó 
életeknél, anyagoknál, valóságnál, az élet jósága, a jó élet illúziója szertefoszlik, és a megfelelően 
kevert állapot helyett egyedül tartósan életképtelen, szimmetriahiányos monokultúrák alakulnak ki. A 
természetben azonban nemcsak minden lehetséges állapot kialakulhat, hanem szükségszerűen ki fog 
alakulni. Ha a jó kialakul, az életnek rossz állapotok is ki fognak alakulni. A tér két szélsőséges, az 
átlagos állapottól a jóra és a rosszra elkülönülése a természet szükségszerű, elkerülhetetlen lehetőségei, 
amelyek időben eltolt párban vannak egymással akkor is, ha helyileg, lokálisan elkülönülnek, de az idő 
és az összefüggő tér szimmetriájában e két dolog összefügg. A rossztól elkülönülő jó időbeli lehetősége 
véges, mert a természetre hárított rossz mindig visszajön, ragaszkodik a szimmetria párjához, a jóhoz, 
csak időben váltakozóvá válik. Az átlagostól, a sokféleség magas biodiverzitású egyensúlyát jelentő 
szimmetriától a jó felé elkülönülő élet, a tér más részére elkülönített rossztól csak egy időre tud 
megszabadulni, a lineáris időszak után visszajön a másra terhelt rossz, és ilyenkor gyorsan változóra, 
nem kiszámíthatóra fordul az idő. Az egymástól különbözőre, szegényre és gazdagra, információban 
jól tájékozottra és információkban hiányos, energiában sűrűbbre és energiában szegényre 
differenciálódó élet, ha eltérővé válik, elkülönül egymástól, de az Egy-istenként ismert közös térben ez 
az elkülönülés csak időleges állapot, amely az idő buborékába bezárt közös térben véglegesen nem 
lehetséges. A környezet nem tűri a lokális életterekből a környezetbe exportált rosszat, a helyi jó miatt 
a máshová tolt túl nagy terhelést, a valahol nagyon jóra, és a máshol tartósan rosszra elkülönülő, másra 
hárított rendezetlenséget. Ilyenkor a Gondviselés beavatkozik, és nagyobb szimmetriát, eltérő 
rendezettséget, jobb keveredést hoz létre. Ha azonban az élet, a környezet, a nagyobb köztudat 
beavatkozik a természet állapotát elrontó rendezettségébe, és a nagyon elkülönült dolgokat, a korábbi 
állapotokat helyreállító, egymást kiegyenlítő átlagos párokba kapcsolja, akkor az ionosan elkülönült 
mono állapotokból ismét megfelelően keveredő, a nagyon jót és a nagyon rosszat átlagosra vegyítő élet 
alakul ki. Nem a sokféleség hozza létre a káoszt, hanem a rossz keveredés, az együttműködés hiánya, 
az elkülönülés, a helyi túl nagy különbség kialakulása, a jónak a rossztól elkülönülése. Ez 
hosszabbtávon életképtelenséget okoz, rétegesre bontja a teret és darabosra, jó és rossz életre, és 
elmúlásra tördeli az időt. A rossztól elkülönülő jó élettér illúzió, nem végtelen lehetőség, amely 
felgyorsítja az időt, és a jelenünket a káosz felé eltoló, a rossz felé fejlődő természetet, a 
szervezettséget leszabályozó makroevolúciót vált ki. Éppen ezt az időszakot éljük … 
 
Az újraosztás, az élet periodikus, eltérő összetételben és eltérő környezetben némileg másképpen 
történő analóg megismétlődése. Amikor az életterek, a már nagyobb energiaszinten szervezett 
rendszerek elöregednek, mint együttváltozó mikrokozmoszba szervezett individuum közösség elhalnak 
és felbomlanak, de a bennük élő analóg, kisebb energiaszintű, eltérő állapotban lévő, magasabb 
biodiverzitású egyedek jelentős része, képes a kialakuló környezetváltozáshoz alkalmazkodni. A 
felbomló szervezettségben az energia elosztása, a rendezettség és az áramlás iránya megváltozik, és az 
addig az energiát magába áramoltató, már nagyfogyasztó túlcentralizált élettér a környezet számára 
hasznos részecskéket exportáló energiaadóvá, elnőiesedő, melegfúziós szervezetté válik. Az ellátatlan 
területre ilyenkor beáramlanak az idegen élettermékek, amelyek keverednek a már ott lévőkkel, ott 
élőkkel, és az elhalt, megváltozott, határozatlanná vált rendszer szabadabbá vált energiáját sokan a 
maguk hasznára megcsapolják. Ekkor nem az egész, hanem a benne szimmetriahiányosabban 
továbbváltozó részek fejlődnek, de a leosztások, az élet lapjai rendszeresen felcserélődnek. Néha a 
királyok elszegényednek, értéktelenné válnak és a megváltozó rendben a parasztok a munkások, az 
együtt élő tömegek egy időre felértékelődnek. Az új rendben azonban erősen megváltoznak az 
életáramlási szabályok, és ha eddig az építés, a jó dolgok egymáshoz halmozása volt a cél, ettől kezdve 
a tőke bontása, saját részre elkülönítése, az energia másoktól elvonása válik újabb céllá. A közös 
életáramlás liberális, látszólag nagyobb szabadsága azonban káoszhoz, rendezetlen, szervezetlen 
állapotokhoz vezet. A központilag gyengén szervezett, a közös tudat által nem jól irányított, kertész 
nélkül hagyott életben megváltoznak az értékrendek, idővel minden összekeveredik, és az élet is 
értéktelenné válik. Az élet ezen időszaka a visszafejlődés, a makroevolúció, a szerveződési ősz, a 
lebomlás időszaka, amelykor a tavasszal felfejlődő állapot lenullázódik, és az élet leépülés közben a 
kezdeti állapotába visszafejlődik. Ilyenkor összekeverednek az élet kártyái, és miként a 
kártyajátékokban is rövid ideig tart a keverés, a makroevolúcióban is új keverékek, a korábbi állapottól 
eltérővé váló környezetben más leosztások, új laposztások, eltérő vegyületek alakulnak ki. 
Az élet kártyái, a vegyülés lehetőségei a határfelületeken áthaladáskor átkeverednek, újraosztódnak, 
eltérő leosztásokba fejlődnek. A régi, de elhalt, felbomlott szerveződésekből kiváló részecskék, más 
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szerveződésekbe mennek termelni, fejlődni, amelyből eltérő keverékek, megváltozó vegyületek, és 
újabb élettermékek, sikeresebben szervezett új közösségek fejlődnek ki. 
 
Az újraosztás, lehetővé teszi az addig szegény, kihasznált szerveződések eltérő vegyületbe, más 
közösségekbe épülését, a közös rendszerben áramló energiacsatornákhoz a sikeresebb hozzáférést, az 
egyenletesebb elosztás, az újraosztás kialakítását. Az újraosztáskor a makroevolúciókor egymástól 
elkülönülő jó és a rossz újrakeveredéséből új lehetőségek keletkeznek, amely más összetételű átlagokat 
és a korábbitól eltérő különbségeket alakít ki, és ezzel a statisztikai igazság kialakulását is lehetővé 
teszi.  
 
Miként a kártyában, a véletlen leosztás, a szerencse a játékos tudásával párosulva eltérő lehetőségeket 
hoz létre, a rossz élet felbomlása, az élet kártyáinak az újrakeverése is megváltoztatja a szélsőséges 
állapotokat, és új kezdeti rendezettséget kialakítva, eltérő eredőjű életperiódusokat indikál. 
 
 
 

Az újraosztás tervezett tartalom jegyzéke: 
 
 
Az élet túldifferenciálódása 
A genetikai variációk kimerülése 
Az életterek túlnépesedése, az azonosság elkülönülése 
Az életterek biodiverzitásának a romlása 
A szervezett rendszerek gazdasági eredőjének az elromlása 
Az élet lapjainak az összeomlása 
A szervezett rendszerek összeomlása 
A nagyobb rendszerek halálának a környezetre ható következményei 
Az Égindulás, földrengés, szökőár kialakulása 
Amikor a téráramlás és a változás felgyorsul 
Az élőrendszerek kaotikus, szerveződési őszi időszaka 
A rend és az életáramlás irányainak a megfordulása 
A pünkösdi királyság, a kisebbség átmeneti uralkodása 
Nyertesek és vesztesek 
A játszma vége 
Az élet szereplőinek, a játszma résztvevőinek az összekeveredése, majd lebomlása, 
A kártya keverése és az élőcsomag letisztulása 
Az élet letisztulása, és eltérő minőségbe vegyülése 
Újraosztás, eltérő életbe átszerveződés, más szervezetek építése 
A kiegyezés és a párkapcsolatba épülés, az utód foganása 
Új életáramlás kialakulása 
A Kisded, az utód megerősödésének a feltételei 
A mennyei szabad életáramlás feltételei a védett életterekben 
A szabad áramlás korlátozása, az életterek és az életetek négyévszakos fejlődése 
A szerencse és a tudás a lehetőséget, a gondviselés a korlátokat biztosítja 
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Aspektus 22 
 

Az Isteni tér rendje 
 
A könyv összefoglaló anyag, amely nemcsak a Világunk és a létezés lehetőségeinek, működésének a 
törvényszerűségeit mutatja be, hanem a tágabb Mindenség azon rendjét is, amely lehetővé teszi a 
periodikus élet megmaradását, a folytonosságba épülő élet körforgását. 
A könyv a János evangélium, a szentírások, az ó és az Újszövetség, az élet védelmére, a 
megmaradás segítésére írott könyvek folytatásának is tekinthető, amely kiegészíti és az 
élőrendszerben a helyére teszi, Darwin Evolúciós elméletét, és Einstein által a dolgok relatívságának a 
megértéséről szóló felismeréseivel közös rendszerbe integrálja. 
 
Az Isteni rend, a közös életterünkben kialakul változás szabályait mutatja be, amelyben statisztikai 
eredővel a rend és az igazság működik. Bár a tartós, állandó rend csak az illúzióink képzeletében él, 
rövid ideig részesedhetünk benne, de tartós ideig e rend körül váltakozó lineáris élet is a lehetőségünk 
részét képezi. Az átlátható rendben elkényelmesedő, unatkozó élet azonban a rendetlenebbül élő fekete 
gazdaságban sokszor gyorsabban fejlődik, és ilyenkor az energia a fekete gazdaság felől a fehér, 
átlátható valóság felé áramlik. Ekkor a tér, az idő és a változás átláthatósága csökken, és a dolgok egyre 
zavarosabbá válnak. Ha a két gazdaság, a fekete és a fehér, a korrupció és a rend, a bepiszkolódott tőke 
és a munkával keresett tiszta pénz összekeveredik, akkor a fekete pénzek is őket tisztára mosó változást 
igényelnek. Ilyenkor a tiszta pénzek elértéktelenednek, kivonódnak, talonba és a bankokba kerülnek a 
gazdasági rendszerekből. Ha a megszokott rend helyett egy eltérő rend alakul ki, amely a szokásostól 
visszafelé fejlődik, akkor az Isteni tér, a Gondviselés rendje helyett, átmeneti ideig piszkos rend, 
pünkösdi királyság alakul ki. Ilyenkor egy ideig nem a Mindenható, a nagyobb környezet határozza 
meg a környezeti változás lényegét, az életáramlás irányát és célját, hanem az egyre gyorsabban 
változó, felpörgő anyagi centrumokba szerveződött, de onnan már menekülő, több fényt igénylő élet. 
 
A létezés, a változás statikus és a dinamikus lehetőségeit is magában hordozza, de mi eddig csak a 
dinamikusan változó életre figyeltünk. A létezésben dinamikusan változó élet azonban nem tudna 
megélni statikusan változó környezet, és általa ki nem számítható rend nélkül. A közös élettérben 
kialakult változás egyidejű összetett eseményrendszert képez, amelyben bár végtelen sokféle egyidejű 
változás létezhet, a tudat azonban csak az általa megfigyelhető, már megismert, és ezért kiszámítható, 
neki jelentős változást okozható eseményekre, az általa megérthető folyamatokra koncentrál. Mi még 
csak néhány esemény egyidejű változását vagyunk képesek egyidőben megfigyelni, követni, azonban a 
térben vannak szimultán játszmák és összetettebb, fejlettebb játékosok, akiknek, az általunk káosznak 
nevezett egyidejű változás is átlátható, megérthető eseményrendben fejlődik. A rend fejlődése a tudat 
fejlődését követi, ezért a még nem eléggé fejlett tudat nem tud a teljesen védtelen, az egyidejűleg 
minden dimenziójában változó kaotikus valóságban élni. Az Isteni tér rendjében az ilyen végtelen sok 
egyidejű változás lehetősége a csillagokba és a nagyobb szerveződések központi részébe lokalizált, 
amely életcentrumokban csak a legfejlettebb, a magas változássűrűséget is követni képes 
szerveződések tudnak életben maradni, a folyamatos változásban állandóan átalakuló rendet 
megtartani. Az ilyen gyorsan változó terekből a kevésbé fejlett élet kiszorul, és a lassabban változó 
környezetben alakítja ki a saját tudata által követhető rendet. Azonban a magas változássűrűségű 
térrészekben, az életcentrumokban is szükség van e terek szervezettségének a fenntartására, a nagyobb 
rendbe illeszkedő működtetésére, ezért a tudatfejlődés, fejlesztés egyik célja, hogy e sokaknak pokoli 
életterekben a relatív, fenntartható rend megmaradjon, amely a nagyobb rend, a tágabb isteni tér rendjét 
hivatott szolgálni. 
Az életérzés a rend megtartásához, a környezetben kialakult változás megérzéséhez kötött. A tudat nem 
tud általa meg nem értett változásban fejlődni, azonban a nála kisebb energiaszintű kényesebb, 
érzékenyebb érzés magasabb frekvencián és nagyobb szimmetriát, nagyobb rendet igényelve változik. 
Ha a tudat már nem tudja követni megértéssel a változást, akkor a kisebb energiaszintű részecskék 
érzésekre alapuló javaslatai bekerülnek a megoldási lehetőségek, az élet céljai közé. Ezek az érzések 
azonban a többségükben nagyobb érzelmi töltéssel bírnak, nem szükségszerűen a hideg racionális 
irányba viszik a változás fejlődését. Ilyenkor a piramisrendszerű diktatúrák irányába fejlődő rend 
helyett, az érzés elvárásaira alapuló eltérő, érzelmi alapú rend, érzelmi alapon irányított élet fejlődik ki. 
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Az Isteni rend, az együtt fejlődő sokaság nem teljesen megszervezett érzelmi rendje felé fejlődik, 
amelynek a nagyobb szabadság felé haladó ágában a szervezettség az együttműködés csökkenése és a 
káosz felé növekszik, de az ezzel párhuzamosan a sűrűsödés felé fejlődő másik ága a nagyobb diktatúra 
és a racionális rend, a fegyelem és a személyi szabadság csökkenése felé halad.  Ha a két eltérő irányba 
fejlődő rend, a közös tér azonos pontján és azonos téridőben egymással összeütközésbe, impulzusba 
kerül, a két rendszer, az atya és a szentlélek összekeveredik, amelyből új élet, továbbélő utód alakul ki. 

 
A könyv az Aspektus könyvekben megismerhető természeti erők változásáról, az anyag és az 
élet, a létezés rendjéről, az élőrendszer rendjéről szól. 
 
 

Az Isteni rend tervezett tartalom jegyzéke: 
 
 
Az Életalapító 
Az Isteni tudatok lokális helye a térben 
Élet és az Isten 
A változás megmaradása és fejlődése 
Az időbuborék, az életbuborékba zárt változórendszer 
A tér belső szerkezetének a fejlődése 
Az Isteni tudati közösségek szerepe az élet és a változás rendjének a szerveződésekben. 
Az Isteni rendszer működése a jelenünkben és a téridőnkben: 
A természet rendje 
A változás rendje: 
Rend a rendszerben: 
Rendszer a rendszerben: 
A fraktálrendszerbe épülés, összetett életpiramisokba épülés 
Az együttáramlás kialakulása 
A nagy energiaszintű impulzusok elkerülési lehetősége 
Az időspirálba fejlődés 
A Kozmikus Kresz, a Közlekedés Rendjének a szabályai 
Az életáramlás rendjének a szabályai 
A Kozmikus turizmus kialakulása 
Az ember szerveződés helye és szerepe a nagy rendben 
Az emberi minőség továbbfejlődése 
A jövő lehetőségei 
A Földi változás további lehetőségei 
Ember a térben és a kozmikus időben 
Emberi tudati kapcsolat a mikrovilágban 
A kozmikus rendszer részévé válás 
A tudat és az érzés Istenné válása 
A lélek közös lélekbe kapcsolódása 
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Aspektus 23 
 

A Természet működését és az élet szabályait ismertető könyvsorozat utolsó előtti könyve 
 

Az Elporlódás tartalom jegyzéke: 
 
Téma:           oldalszám 
Bevezető           2 
Az életbe szerveződés:         4 
Az élet felülete:          9 
A sűrűség és a felület arányai:        12 
Amikor egy szerveződéssel szemben elveszik a bizalom:     20 
A felület és a térfogat aránya         22 
A napfogyatkozás          23 
Az árnyék és a fény, A fénynyomás arányai:       25 
A fehér felhő:            27 
A fekete felhő:           27 
A Nap lesikló sugarairól          29 
 A fókuszállás és az anyagba, nagyobb egyedsűrűségű szervezett rendszerekbe épülés     29  
A bonyolultság, és a korábbi tudás egyre nagyobb szervezett rendszerekbe társulása, 
halmozódása:            54 
Az élet forrása:           63 
Az élet kozmikus forrása:         64 
A fej, tor, potroh, a háromgenerációs galaxis család együttműködő szerveződése:  66 
Egy kis futurisztikus kitérő:         70 
A szerveződési bomlás folyamata, az elporladás      73 
A szemünkkel is észlelt információ azt a hírt továbbítja, hogy nem vagyunk egyedül 75 
Az arany fehér porhoz kapcsolódó, a megértést segítő analóg információ   76 
A szaporodási hullám kialakulása és élőrendszerre ható következménye:   77 
A csillagok halála, átalakulása, a szerveződési rend nagy energiaszintű megváltozása: 80 
A jelen idejű energiafelhasználás kialakulása, a kisebb szerveződéseknek élettereket adó 
nagyobb szerveződések középkorúvá válása:      83 
A Föld a középkorúvá válása, során fontos fejlődési szakaszba érkezett.    86 
Az elromlott szervezetek megjavítási lehetősége      92 
A tojás állapot kialakulásáról:        94 
Az élőrétegek szaporodása:         95 
Mengyelejev féle táblázatba is csoportosítható térállapotok tulajdonsági lehetőségei 102 
A környezetváltozás megkezdődése és a vízözön kialakulása:    106 
Epilógus: 
A melegfúziós fejlődés végállomása        114 
A hidegfúziós állapot végállomása:        114 
 
 
 
Az Internetről másolt anyagok jegyzéke: 
DNS-minta az űrködben  Index   2006. március 18., szombat 13:00   69. oldal 
Izzó gázgömbben a Naprendszer Index 2006. június 23., péntek 10:25   78. oldal 
Óriási csillagrobbanás volt a cunami másnapján     81. oldal 
Veszélyessé vált az új ózonlyuk Közép-Európa felett  eurohirek.hu 2005. június 24., péntek    91. oldal 

Ritkul a Föld atmoszférája 2004. február 10. 15:59 [MTI]    92. oldal 
Mengyelejev féle periodikus táblázat  Az Internetről a Vikipédiából              103. oldal 
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Elporlódás 
Könyvismertető          Aspektus 23 
 

A könyv, a természet működését bemutató, ismerettágító, 24 kötetből álló könyvsorozat utolsó 
előtti könyve. A könyv előzményekre épülő olyan információs tanulmány, amely feltételezi, 
hogy a könyvet olvasó, az életben megszerzett, az anyagról és az életről szóló, a természet működését 
megfelelő összefüggésében, teljességében bemutató, a természetet ismertető könyvek, vagy más úton 
megismert információk tudatba épülése, vagy/és az Aspektus könyvek olvasása során, már 
megszerezte azokat az ismereti, információs alapokat. A meglévő tudásra a könyvbe 
szervezett információs anyagot ráépítve, megismerheti az olvasó a környezetként ismert 
teljességben, a Természetben kialakult életváltozási megoldásokat és szabályokat. 
 

A rendezett áramlással rendelkező térrészekben az Isten sokféleség állapotában változó 
részecskéi különféle együttműködő szerveződésekbe, együttváltozó anyagokba, közös 
életterekbe és másoktól eltérő irányokba fejlődő, eltérő dolgok felé szakosodó, az életteret 
megfelelően kitöltő egyedekbe épülhetnek. 
 

Az elporlódás, a lét és nemlét váltakozásáról, az elhalás és a lebomlás után eltérő összetételbe 
átszerveződésről, az anyag és életcseréről, az életváltás mikéntjéről és szükségességéről szól.  
Az Aspektus könyvsorozat 23. könyve, a differenciált különbség időben általában lineárisan 
változó állapotához vezető folyamatokat, a bolygók, csillagok forgásának az okait, a 
létezéshez és az élethez szükséges központi szervezés, a gondviselői irányítás fontosságát, és 
az elromló szervezettségű rendszerekbe beavatkozás megoldási lehetőségeit mutatja be. 
 

Porból lettünk és porrá válunk. A mondat valóságot jelent, az élet és az anyag a 
csillagokban és az Isten malmaiban, a még nagyobb részecsketömeg együttélését biztosító 
szervezett rendszerekben valóban elporlódik, elgázosodik, az általunk még felismerhető pornál 
sokkal kisebb, Quintesszenciaként is ismert, a csillagközi térrészeket kitöltő, de tudati 
állapottal bíró kis tömegű egyedekre, részecskékre bomlik. Az élet szerveződésből 
szerveződésbe, életterekből életterekbe vándorol, és miközben él és fogyaszt, elszennyezi, 
megváltoztatja a környezetét, ezért periodikusan kénytelen elhagyni az általa a saját típusú 
életváltozásra alkalmatlanná tett, nagy azonosságú szervezetekkel megfertőzött térrészeket. 
 

Az egyistenhit kialakulása és a bibliák keletkezése előtti időkből, ismert leíratok, még nem 
vallásos alapon feltárták az előttünk élők rendkívüli természeti eseményekre vonatkozó 
megfigyeléseit, amelyekben a saját tapasztalások keveredtek az elődeik tapasztalataival, 
valamint módosultak az utódaiknak kicsit eltérően átadott, azok által sokszor másképpen 
értett, másképpen megfigyelt, eltérően átélt tapasztalásokkal. A János evangéliumaként 
ismert Apokalipszis, (az eddig nem ismert ismeret, azaz) az ismeretlen tudás feltárásról szól.  
A könyv olyan, az időben gyorsabban változó életből már perifériákra került, már a többségtől 
elszigetelődött kívülálló megfigyelő érzéseiben és a tudatában átélt, kis energiaszintű 
részecskék elbeszéléséből megismert lehetőségeket írja le, amely bármikor ismét 
megismétlődő történetként lezárhatja az evolúciós fejezetünk további romlását. János Apostol 
könyve nem a vallásról, hanem az élet törvényszerűségeiről, a létezés és a nemlétezés 
váltásáról, a már megismert élet után, az eltérő minőségben folytatódható más élet, a más világ 
lehetőségeiről, az elmúlásról szól. Az Elporlódás ugyanezzel a témával foglalkozik, csak már 
sokkal nagyobb felbontásban, részletesebben is bemutatja azt a természeti folyamatot, amit mi 
elmúlásként és elhalásként élünk át, de a bennünk már rossz sorsban és igazságtalan 
körülmények között változó részecskéink túlélőképes, ezt követően jobb sorsba kerülő 
egységei, a régi szervezettség megváltozását, a kialakult rend, rendszer felbomlását 
felszabadításként, feltámadásként, újjászületésként élik meg.  
 
Mivel e könyv témája csak az elporlódás, ezért az Aspektus könyvsorozat utolsó, a 24. 
könyvébe leírt Feltámadással, az Aspektus könyvsorozat témazáró könyve foglalkozik. 
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Aspektus 24 
Az élőrendszer és a Természet működését bemutató Aspektus könyvsorozat záró 

könyve 
 
 

Feltámadás 
 
 

Minden vég valami más minőségnek a kezdete, a halállal járó 
lebomlás egy másik eredőjű új életállapot kezdeti lehetősége 
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Könyvismertető 
 
A kezdetben alacsony életnyomású, mennyei térrészekben, a még fiatal és egységesebb 
életbuborékokban, sokkal kiegyenlítettebb az élet. Mivel az ilyen térrészekben nem alakul ki, vagy már 
megszűnt a korábbi diktatórikus állapot által létrehozott lényeges különbség, a környező nagyobb 
életnyomású térrészektől határfelületekkel sikeresen elszigetelődő térrész gyakorlatilag egy Univerzális 
lénynek, a részecskéivel sikeresen együttműködő teljesebb egésznek, egy új szervezetnek tekinthető. E 
térrészekben az átlagos energiaszint nem kisebb, mint a jobban differenciált, szabadnak titulált 
térrészekben, de sokkal egyenletesebben oszlik el. A nagyobb azonosság miatt sikeresebb az 
együttműködés, nagyobb a hit az egészben, a jóban, a másokba és egymásba vetett bizalom. Az ilyen 
tér egyértelmű rendezettséget örököl az elődterektől, jobb elosztást és sikeresebb keveredést, amelyet 
sokáig megtart, és a sokáig azonos cél felé rendezett életáramlás magas eredő tudású társadalmat, 
jobban szervezett rendszert termel ki. A közös cél, nem a mind nagyobb gazdagság, a mind nagyobb 
energiaszint különbség elérése, hanem a mind nagyobb tudás, a sikeresebb együttműködés, a 
hasznosság, a személyi létezés kölcsönös elismerése és megtartási lehetősége. A hidegfúziós örvény 
diktatórikus szervezett rendszere, valódi tudás alapú társadalmat hoz létre, amely sokkal többet tud, a 
belső határok, a megosztottság és elszigetelődés hiányában teljessé váló szervezeti rendszer, a sok 
kisisten helyett Egy-istenné váló tér működéséről. A rend, a tudás és az érzés harmóniája e 
szervezetekben éri el a tökéletességet, a teljességet, amikor a mások segítése, az együttfejlődés 
lehetősége, az egyének hasznossága értelmet ad az egyéni létnek. Amikor a környezetből beáramló, 
a közösséget megfertőző vírusok idővel elrontják e paradicsomi állapotokat, a szervezettség és a rend 
csökken, a tudás az eredendő egész megértése, különálló részekre, résztudásokra bomlik. Az egész 
rendszer együttműködését, az élet lényegét már nem értő állapot felé fejlődés megváltoztatja a tér és a 
tudás, a szervezettség és az ösztönös külön cselekvés lehetőségét. Az ideális állapotról visszafelé 
lejátszódó evolúciós folyamatban a differenciálódás felerősödik, az összetett tudás részekre bomlik, és 
miközben a megismerés a fraktálrendszer végtelen felbontás lehetősége felé fejlődik, amelytől a közös 
tudat már nem tudja a fontos részeket egy közös tudásba, összefüggő és megérthető egészbe szervezni. 
Amikor egy rendszer eléri a tökéletességet, a továbbfejlődés tehetetlen vágya miatt a legjobb 
állapotánál mindig továbbfejlődik. A legjobb állapoton túlfejlődés azonban visszafelé vezet, és a 
legfejlettebb állapotokból a részletek megértése felé túlságos elfejlődés, a lényeg megértésének az 
elfelejtéséhez vezet. Amikor az élet jelenje elhagyja a toroid szerkezetek legfejlettebb, de még 
együttműködni képes állapotát, a toroidok külső részei felé áramolva, a korábbi irányhoz, közös célhoz 
képest visszafelé kezd fejlődni. 
Miképpen azonban a túl jó elkülönítése kitermeli a jó élettől elkülönülő túl rossz kifejlődését, az 
összetett isteni tudástól elkülönülés, a részletek megértése felé fejlődés is kitermeli az egyre bölcsebbé 
váló, és a folyamatok lényegét, egy idő után megértő isteni tudati állapotokat. Ha a tudatfejlődés eléri 
az életterek legdifferenciáltabb toroid szűkületét, a magas szimmetriában változó más élőrétegbe, a 
törzsbe kerül, ahonnan már nemcsak a fa addig különlátott apró részleteit észleli, hanem rálátása 
keletkezik a részletek egésszé összefűződésére, és ezzel a részletek egymástól függőségét is megérti. A 
tudás fája a sikeresebb szemlélettől ismét kivirágzik, és a megértés apró részleteit a megújuló tudat 
közös tudásba, új egységbe szervezi. 
 
A történelmi múlt társadalmi, szervezettségi állapotában kevesebbet tudtak a részletekről, de ismerték a 
már megismert részek egymással való összefüggéseit, így az elődeink az élet működéséről még 
univerzálisabb tudással, a megértés lehetőségével rendelkeztek. A szimmetriában változó világban, a 
kezdőpont egyben végpontnak tekinthető, és a toroidok belsejében lévő magas szimmetriájú kezdetek, 
egy előző életszakasz, nem teljesen azonosan megismétlődő, analóg élettörténet újra lejátszódásának 
tekinthető. Ha ismered egy ilyen, önmagába visszafejlődő periódus kezdetét, ritmusát, a folyamat 
lejátszódását, akkor egyben megismerted a folyamat végpontját, a teljesebb szimmetria periodikusan 
kialakuló későbbi állapotát. Ez az az időpont, térállapot, amikor a tér addig a részeket a tudat és a 
megismerés elől elzáró határai leomlanak, és az egyre nagyobb szintre kiterjedő, már nem lineáris 
ütemű globalizációban a széttördelt részekből ismét egy új nagyobb egész, olyan utód szervezet 
születik, amellyel egy kevésbé, vagy jobban differenciáltabb mindenségben az Úr, egységes lélekként, 
tiszta kisdedként, főnix madárként, közös tudásként ismét újjászületik. 
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Végezetül egy kis ízelítő az élet nem annyira bonyolult történetéből. 
 

Az élet körforgása: 
 
A gazda elöregedése: 
A gondos gazdák által kezelt kertekben, rétekben, nem öregszik el a fű, a réten kivirágzó, 
kiteljesedő élet, mert a jó gazda periodikusan még az elöregedése előtt lekaszálja a 
takarmánynak valót. Az álatokkal nem kiégett, már energia nélküli elöregedett füvet etet meg, 
tesz el téli takarmánynak, hanem az ereje teljében éppen lendületes legnagyobb energiaszintjét 
elérő füveket, takarmányokat vágja le. Ezzel egyrészt magas energiaszintű táplálékot tud 
elraktározni a téli, energiahiányosabb időszakra, másrészt így tudja kivenni az adott ciklusban 
felhalmozódó legtöbb energiát az átlagos réteg terméséből. Ez gazdaságossági követelményt 
elégít ki, az élet nem lehet energia pazarló. Ha idejében levágja a kellő lendületben lévő 
fűféléket, még mielőtt azok kicsi, aurában átszerveződő részecskéi nem áramlanak egymással 
szemben, amíg nem alakul ki a tavaszi ciklus után a kaotikus időszak, akkor ezt az energia, 
amelyet különben a természetnek adnak le, az elfogyasztó állatban hasznosul, és benne 
szabadul fel. Ha csökken az elöregedő gazda időbeli feldolgozó képessége, és tartós 
időzavarba kerül, akkor egyre később jut ki a földjére, az életterébe, a birtokára, és a késése 
miatt a takarmánynak való elöregedése sokkal előrébb jár, ezért már csak kisebb energiaszintű 
elszáradó takarmányt tud levágni. Az energiadús magokat már elhullató széna már nem sok 
energiát tartalmaz, ráadásul a száraz takarmányból a forgatás és a szállítás közben újabb 
veszteségként kipereg a megmaradt magok jelentős része. Az ilyen az életben és a sok 
munkában megfáradó gazda állatai, jószágai egyre rosszabb minőségű takarmányt kapnak, 
amelynek már nehezebb az emésztése, amelynek már túl kicsi az energia tartalma. Az ilyen 
állatok emésztése romlik, egyre kevesebb idő alatt egyre gyorsabban kell feldolgozni a 
bendőjükben kifejlődött szimbiótáknak, a nehezen hasznosítható takarmány lebontását, 
természetes hogy a túlhajszolt lények nagyolnak, egyszerűsítenek, megpróbálják tartani a 
rájuk kényszerített tempót, ezért az emésztőrendszer minősége, a belső élet energiahasznosító 
képessége, hatásfoka romlik. Az elöregedő gazdának lefogynak az egyre kevésbé terhelhető 
jószágai, csökkennek a lehetőségei, elszegényedik, a környezet igényéhez viszonyítva 
elégtelenné válik az energiatermelő, megkötő, hasznosító lehetősége. A környezetben azonban 
a még időzavarba nem került, fiatalabb és dinamikusabb gazdák bírják a tempót, az 
életversenyt, ezért az elöregedőhöz képest előnybe kerülnek, dinamikusan fejlődnek, és 
hamarosan átveszik a tér gondozása, karbantartása, művelése, a körforgások fenntartása felett 
a stafétát. A rendszeresen művelésre, gondozásra kaszálásra nem kerülő térrészen, előretörnek, 
felszaporodnak és eluralkodnak a gyomok, nemsokára felveri a gaz és a dudva a gondozatlanul 
maradó rétet. A nagyobbra növő, sikeresebben korábban kezdő, több energiát a környezetből 
másoktól el és a szervezetébe halmozó gazok, elfoglalják a tér egyre nagyobb részét, elfogják 
a fényt és az isteni energiát a fejlődésnek később induló, még nem elég erős gyökerekkel 
rendelkező szerveződésektől. A differenciálódásban sikeres, egyre nagyobb hegemóniába 
kerülő, takarmánynak már nem alkalmas, az állatokat megmérgező elvénülő szervezetek 
nemsokára túl dominánssá válnak a kaszálón, és ha a gazdának már nincs ereje az egyenlőség, 
az egyenlő esélyek helyreállítására, a rétjét nemsokára felveri a gaz. A szomszéd, még fiatal és 
kellő szervezőképességű gazda bezzeg a vegetációs időben idejében kéthavonta levágja a 
rendet, és ezzel rendszeresen egyenlő esélyt ad a kaszálóban kifejlődő életnek. Ha az 
élettérben elöregedő, túl nagy hegemóniába kerülő gazt nem vágják le idejében, az elnyomja 
az életet, amitől az visszafejlődik, és a mindenkinek jó korábbi minőség, csak e gaznak jó, 
másoknak rossz életminőségbe visszafejlődik. A korábbi kellően tarka, magas 
biodiverzitású virágos rét, a már sokaknak rossz, a gaz által elnyomott kaszáló csak 
akkor válhat ismét együttfejlődésre, tiszta feltételű életversenyre alkalmassá, ha újra jön 
a kaszás és rendet dönt.  Ez ismét együttfejlődésre alkalmassá teszi a teret és az időt. 
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A továbbfejlődő élet útja, a Tao útja: 
 
A kaszálással a hegemóniába kerülőket periodikusan megfékező, rendszeresen egyenlő 
lehetőséget teremtő fiatal gazda a legnagyobb tápértékkel rendelkező még egyenlő 
energiaszintű, és kellő sokféleséggel bíró fűvel táplálta az állatait, amelyen az édes és 
energiában bővelkedő takarmányon fejlődő állatok szépen gyarapodtak, a magas tápértékű fű 
lineáris fejlődési időszaka után nemlineáris lebomlásban részesült az állatok bendőjében, az 
energia átépült a marha genetikai rendezettségnek megfelelőbb tömegbe, hús és tej 
állományba. A melegfúziós részecskék a magasabb változássűrűségű húsba épültek, az 
idősebb neutrálisabbak a perifériákba, és a bőr védőképességét erősítették, míg az átlagos és a 
legfejlettebb állomány, energiában dúsátlagos folyadék közegbe, a tehén utódait és az 
embereket is tápláló tejbe társult egymással. A magas tápértékű energiában kellően dús, de 
egymással még kellően egyenlő fű szerveződés, a tejtermelést megerősítve továbbfejlődött a 
nagyobb bonyolultság irányába, a fogyasztó szervezetbe társult a teret alapítók domináns 
csoportjával. A fűbe szerveződő, sokáig lineárisan fejlődő élet, a kaszálás során eljutott a 
folytonosság megszakadásáig, és a lebomló, őszi, nemlineáris időszakát már nem a saját lábán 
haladva, hanem a Tao útján áramolva érte el. Ez az út a rétről, a nagy azonosságú közösségtől, 
- ahol a fűszálak megszülettek, meglátták a napvilágot, ahol kifejlődtek és kellően nagyra, 
erősre nőttek, - a szüleiktől, a gyökereiktől, és a társaiktól elszakadással kezdődött, majd 
sorstársakra találással és utazással folytatódott. Az egyre több élményt szerző fűszál leventék 
előbb légióba, egymással nagy azonosságú áramlási rendezettségbe épültek, a társaikkal 
azonos irányba együttáramolva, szinte ellenállás nélkül a gazda pajtájába értek, majd az utazás 
fáradalmai után egy kicsit megpihenhettek, és a szénatárolóba kerültek. Végül a szénatárolóból 
a jászolba kerülve az isten egyik malmába jutottak, és a marhának az őrlőfogai között apróbb 
egységekre, sokkal kisebb energiaszintű szervezetekre bomlottak vissza. valamikor a foton 
sebességgel érkező, a fűbe átszerveződve másokkal társuló hidegfúziós részecskék 
elvesztették a lendületüket, elvesztették az áramlási képességüket, és a melegfúziós társaikkal 
együttsodródva határozatlanul áramlottak az őket elfogyasztó állat szájába. A részecskék 
többsége e gyors változás már nem tudta követni, megérteni, egyre kisebb egységekre 
bomlottak, visszafejlődtek és leépültek és a valamikori régmúlt, sokkal kevésbé bonyolult, 
kisebb tömegsűrűségű, egymással sokkal nagyobb azonosságú állapotukba bomlottak vissza. 
A kellően vegyes, fiatal és idős részecskékkel megfelelően keveredő átlagos fű állományban, a 
megőrlés és a megrágás, a darabolás közben, a szabad energiában fellendülés, látványos 
felszabadulás és gyors fejlődés kezdődött. A melegfúziós, nagyobb szabadságfokú nyári 
időszak, a szabad, egymástól kevésbé függő részecskék energiában kiteljesedés után a 
kaotikus ősz már gyorsan lezajlott. A marha élettérben, szervezetben, a hiányokat betölteni 
képes, munkát és a képességének megfelelő lehetőséget találó, kellő életrugalmasságú fiatal 
részecskék azonban csak addig a szintig bomlottak le, amíg újra el nem érték a korábbi 
határozatlanság állapota helyett a lendületes, hidegfúziós, indulatos állapotot. A nemileg is 
potenciális állapotba kerülő, egyre gyorsabb életáramlásra kényszerülő szervezetek egyre 
nagyobb körre kiterjedő életáramlása felgyorsult, és ez mindaddig tartott, amíg egy hasonló 
életcéllal, életiránnyal rendelkező, közel azonos fejlettségű, téridős struktúrájú, kellően tágas 
életbuborékában védelmet, megnyugvást adó melegfúziós női társra nem találtak. A korábbi 
már rossz kapcsolataikból felszabadult részecskék a Tao útján továbbáramolva, a visszanyert 
lendülettel behatoltak az azonos irányban áramló, hozzájuk képest többnyire nagyobb felületű, 
a túl nagy lendületüket csillapítani képes melegfúziós életbuborékok védettebb tereibe, és a 
társul választott életbuborék, élettér védelmében, közös tömeggel már képessé váltak 
határozott irányban áramolva a közös lendülettel a kisebb életnyomású tér irányába elhagyni 
az őket visszafejlesztő szervezetet. Mikroszintű egyesülés, globalizáció, párkapcsolat és 
üvegházhatás alakult ki, amelyben az újabb lokális, hozzámérhető életbuborékba bejutó 
hidegfúziós, férfias szervezet elvesztette a saját lendületét, az egyéniségét és a családi 
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közösségnek leadva az energiáját tartós együttáramlásba, a belső térben keletkezett 
mikroszintű impulzusokban családba szerveződött. Az együttáramlás során előbb az emésztő 
rendszerbe, majd a béltraktus végigjárása után a sejtekbe jutottak, majd társulva a hozzájuk 
kapcsolódó emésztőnedvekkel hol savasabb, hol lúgosabb környezetbe kerültek, amelyben 
megismerkedtek a fogyasztót kiszolgáló szervezet nagy azonosságú átlagos és domináns 
szerveződéseivel. A társulásnak hála, az érzékenyebb hidegfúziós neutron és az őt ekkor már 
védő melegfúziós társa nemsokára épségben átkerültek az oxigénben is gazdag véráramba. 
Megkezdődött a Canossajárás, a Tao útjának a belső élettéri, újra lineáris fejlődési lehetőséget 
adó szakasza, amelyben a véráram, a szervezet energiát szállító folyójában az egyre 
lendületesebben áramló, gyorsuló kapilláris, hajszálerek felé tart. A fogyasztói szervezet 
útvesztőin és labirintusain végighaladó részecskék egyre kisebb életnyomású, egyre külsőbb 
rétegekbe értek, amelyek egyre neutrálisabb, egyre elfásultabb, elöregedettebb 
szerveződéseknek energiát kellett szállítani, a lendületükkel segíteni kellett őket, a idegen 
szervezet elöregedett saját részecskéinek az életét megkönnyítő szolgáltatásokat kellett 
végezniük. Az egyikük kertésszé, a másikuk szobalánnyá, gondozóvá, cseléddé szerződött, és 
e folyamatban egyre nagyobb élettéri azonosságot, azonos tudati rendezettséget szerezve, a 
nekik korábban idegen és ellenséges környezetben kialakult életáramlási szabályok 
betartásával, idővel maguk is az élettér elfogadott részeivé, honpolgáraivá váltak. Mivel az 
élettérben a korábbi idegenek tovább szaporodtak az adott élettérben nagyobb azonosságú, 
már elfogadott társsal, az idegenség csökkent, és a családi szervezet harmadik, negyedik 
generációban már a környezet rendezettségének megfelelő, kellő azonosságú szervezetként el 
és befogadottá váltak. 
 
 
Az élet öregedése, a színjátszóról nézővé, szemlélővé fejlődése: 
 

Az élet azonban az őket befogadó élettérben is változik, fejlődik, és ha eljön az idő, elöregszik, 
és az idegen környezetben elöregedő, hidegfúziósból neutrálissá fejlődő szervezet 
szabadságról már csak álmodozó részecskéinek a gondolatai egyre többet a hajdani szabad 
életáramlás emlékekben megszépülő szabad szárnyalási lehetőségei körül forogtak. Eljött az 
elöregedés és a búcsú ideje, és az első generációnak még mindig szokatlan idegen 
környezetből az otthonba, az eredeti hazába, a régi szabad élettérbe, a nagyobb nyugalomba 
visszavágyás ideje. Amikor eljött a megbékélés, és a kaszás újra felbontotta a már csak 
megszokottságból együtt maradó, egymás felé neutrálissá váló kapcsolatot, a korábban 
egymással vegyülő, és ma már csak kényszerkapcsolatban együtt maradó szervezetek is 
elváltak egymástól. Amikor az elöregedett hidegfúziósból neutrálissá, fejlődő szervezet már 
nem tudta a környezetben felgyorsuló fejlődést követni, egyre jobban visszavágyott a hajdani 
vadászmezőkre, a szabad és még gondatlan áramlás lehetőségére. A kaszás, egy gyors és még 
fiatal neutron megtettet a kért változtatást, és a továbbfejlődő képesség elvesztése után az 
elöregedve részecskékre bomló, elhaló szerveződés részecskéi ismét szabaddá váltak. Miután 
az idős szervezet már nem tudott alkalmazkodni az életáramlás által igényelt változásokhoz, 
korszerűtlenné vált, és egy időbeli határfelületet, korszerűségi próbán, életvizsgán már nem 
ment át. A lélek elrendelte a szervezet szanálását, és az Isten malmában újra a részecskéire 
bontották a már elöregedett, elhasználódott, versenyképtelenné vált szervezetet. Előbb csak a 
család egyik tagja bomlott le, majd a másik, és a továbbomlási folyamatban, miközben a 
maradék energiájukat, a kezdetben kapott hajdani lendület maradékát, a hagyatékukként 
átadták a környezetben továbbélőknek, elpárologtak, sokkal kisebb, már egymáshoz sem 
kötött részekre bomlottak. Ismét eljött a szabaddá válás ideje, a végtelen szárnyalás 
lehetősége. Egy jelentős impulzus esemény következtében, előbb csak lassabban felfújódó, 
Orgon életbuborékként kellően kis térsűrűségű állapotba kerültek, majd egyre nagyobb 
lendületre jutva áramolni kezdtek az Isteni szabadság, az Izotróp térrész felé. A régi és már 
rossz kötődésektől megszabaduló, azokat maga mögött hagyó szervezet ismét hidegfúzióssá 
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vált, és egyre szabadabban, mind gyorsabban szárnyalt az isteni környezet felé. A szabadság 
azonban csak röpke illúzió volt, mert a következő határfelületen, a már nem a régi minőségű 
szervezet, a közben megváltozó, fejlettebbé váló és sokkal gyorsabban változó hazai 
környezetben sem talált befogadásra. A korábbi baráti környezet megváltozott, idegenként 
kezelte a közben mássá vált, hozzá képest melegfúziósabbá, eltérőbbé vált visszatérőt, és a 
vidék, mint már nem kellő azonosságú szervezetet nem fogadta vissza. 
Megkezdődött az egyre kisebb amplitúdóra csendesedő utolsó életáramlási szakasz, és az 
elöregedő, az élet lendületét leadó életbuborék, még egy darabig ide – oda áramlott a neki 
környezetet adó fejlettebb élettér és a volt hazai élettér között, majd valahol félúton egyre 
jobban elcsendesedett, megpihent, megnyugodott, és az isten megtérő bárányaként 
beilleszkedett a hozzá hasonlóan megnyugvó, vele kellő azonosságúvá váló köztes térrészben. 
Amikor ismét eljött az idő, megadta a sorsának magát, és az Isten engedelmes részecskéjeként 
már a közösség ritmusát felvéve azzal együtt rezegve már csak álmodozott a hajdani 
szárnyalásról, már csak az emlékiben élt, és a korábbi aktív életáramlásból, már csak a mások 
áramlását megfigyelő statikus nézővé vált. A részecske, megtett egy életkört, leülepedett a 
vele kellő azonosságú környezetre, és idővel az emlékeiben változva annak részévé vált, 
kevésbé gerjeszthető ionos, szabályokat megtartó életanyag, minőség részévé vált. Az aktív 
életállapot után, a fejlettebb, nagyobb sűrűségű részecskéink a környezet részévé válnak, 
beépülnek az ionos anyagok közé, földet és környezetet adnak a náluk még gyorsabban, aktív 
életfolyamatban változó valósságnak. A korábbi szerveződés differenciálódott más, még fiatal 
és lendületet kapó részei, a benne kifejlődő utódok átvették az életáramlásra alkalmas térben 
az aktív áramlás lehetőségét, és az életszínház elöregedett, egyre passzívabb nézői előtt 
eljátszották az élet tragédiáját. A fiatalok átvették a stafétát, és aktívabb szerepet vállaltak a 
nekik átadott térben, az élet színpadán az életfolyamatok illúzióinak az átélt lejátszására. 
 
 
A gaz és a Kertész 
 

A szabadban, a nagyobb energiaszintű szerveződések befolyása és megváltoztatása nélkül 
növő fű általában hasonló analóg, már az elődei által kellő azonosságra hozott talajban tud 
megeredni, megerősödni, tartós folytonosságba, fű anyagba épülni. Ha olyan izotróp, védetlen 
környezetben fejlődik ki, amelyben nagy a sokféleség erős életversenyében kell helytállnia, 
hogy a környezet ellenszenvét legyőzve annak a be és elfogadását megszerezze, megismeri a 
teljes valóságot, edzetté és erőssé fejlődik. A külső erők és a kertész által nem befolyásolt 
nagy életversenyben már ott vannak az agresszív fűfélék, a nagyobbra növők és a másokon 
élősködők is, ezért ilyen környezetben a régiek és a már nagyok, az életben maradás szabályait 
sikeresen megismerők, alkalmazók könnyen elveszik másoktól a fényt, elveszik a beérkező 
direkt (radiális) energia nagyobb részét. Az energia azonban szóródik, az elporladás közben 
nemesgázzá fejlődik, amelynek az életnyomása a napfénytől leárnyékolt térrészekre is 
eljuttatja az isteni energiát, a változtató képességet. Ez lehetővé teszi, hogy az unizotróppá 
fejlődő térben, a nagyok árnyékában ne csak azok erősen és szubjektíven dotált leszármazói 
fejlődjenek ki, hanem az élet elhalással, elvándorlással kialakuló réseiben az átlagos fűfélék 
magjait, életprogramjait a jövőbe átszállító részecskék is megtapadjanak. Ha sok a csapadék, 
és kellően erős a környezet életnyomása, akkor az izotróp térben idegen és szubjektív befolyás 
nélkül a szabad versenyt nem korlátozza a külső tér nagyobb szereplőinek a ráhatása. Az ilyen 
térben a verseny sokáig lineárisan folyik, és kellően egyenlő eséllyel azoknak nyújt nagyobb 
lehetőséget, amely szervezetek élettermékei e szabad környezetben valóban értékesek az ott 
lévők, az ott élők számára, azaz kellően versenyképesek, korszerűek és folyamatosan 
keresettek. Amikor a környezetben éppen energia fellendülés alakul ki, akkor e térrész 
szereplői egyenletesen és együtt fejlődnek, a kezdeti különbségek sokáig megmaradnak, de a 
valódi képességek, és a szerencsésebb útra találások, a sikerek mindig kiemelnek egy két 
éppen hatásosabb, keresettebb hatóanyagot termelő szerveződést a többiek körül. Amikor 
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mások már sárgulni kezdenek a füvek, mert a szerveződési nyár, a nem közösen, hanem csak 
lokális kisebb egységekben szervezett differenciált fellendülés közös eredője egyre 
szervezetlenebb kaotikus életállapotba megy át, akkor a sikeres élettermékeket termelőknek 
még folyamatos a forgalma, ezért a beérkező, hideg energiák megfelelő aránya miatt az ilyen 
szervezetek nem sárgulnak meg, zöldebbek és hosszabb életűek maradnak. A több hidegfúziós 
részecskét, alszervezetet tartalmazó életközösségekben az energiacsere és az áramlás, a 
keveredés tovább fennmarad, kevésbé kaotizálódik, alacsonyabb hőmérsékleten, vagy és 
gyorsabb anyagcsere közben zajlanak még megfelelően szabályozott életfolyamatok. A nyár 
végén kisárguló, elszáradó fűből ilyenkor már kitűnnek a hidegfúziós részecskéknek az 
életváltozásra megfelelőbb életteret, oázisokat adó szervezetek, mert ezek még ilyenkor is üde 
zöld foltokban díszítik az egyre tarkább, melegfúzióssá váló réteket, erdőségeket. Ha valamely 
növény sikeres vízérre, vagy nedvesebb környezetre, jobb betápláló csatornára talál, amely a 
nagyobb azonosságú átlagos részecskék számára megfelelőbb élőhely, akkor a sikeresebben 
alacsony hőmérsékleten, gyorsabb átáramlási, keringési rendszerben tartósabban elhúzódik a 
vegetáció, kitolódik az életciklus jó része, és a melegfúzióssá váló környezetből még életre 
alkalmas, kellően hideg környezetet kereső hidegfúziós részecskéi áttelepülhetnek a 
nedvdúsabb, jobb párologtató képesség, azaz hidegfúziósabb eredőjű növényekbe. E zöld 
biotóp foltokat, különleges mikroflórát megtartani képes kicsi oázisokat arról ismerjük fel, 
hogy a rétek, a legelők és az erdei alsó növényzet kiszáradása ellenére üde zöld foltokat 
képeznek a megsárguló, majd rozsdavörösre átfejlődő környezetben. Az Augusztusi harmat 
megerősíti e kultúrákat, és sokszor a hideg téli fagyok beköszöntéig megtartják a zöld klorofil 
állományukat, a hidegfúziós eredőt. Az ilyen sikeresen a melegfúziós környezetben is életben, 
aktívabb változásban maradó mikrokultúrák olyan túlélő bioszigetek, amelyek a sokkal 
nagyobb energiaszintű, élőrétegi átalakulásban megváltozó életszférákban, itt ott megmarad az 
élet, mert a kellő túlélőképességgel rendelkező, egymással megfelelően együttműködő 
hidegfúziós eredőjű közösségek az életet a szférák majdnem sterillé válása közben is át tudják 
menteni a jövőbe. Természetesen ehhez szerencse is kell, azaz az életképességüket 
megőrzőknek éppen olyan az életre alkalmas környezetben kell tartózkodni, amely támogatja a 
szerencsések túlélését. Ebbe az irányba fejlődő élet nagyobb eséllyel továbbviszi az élet 
intézményeit, ha a környezet fejlődése a melegfúzió felerősödése felé fejlődik. A 
mikroflórákban megmaradó élet alapozza meg a szerencsés és sikeres életprogramok átvitelét, 
amelyek sokszor még nagy tűzvészeket, kiszáradó melegfúziós időszakokat is át tudnak 
vészelni. Ha azonban a környezet változása nem a felmelegedés felé fejleszti a teret és az időt, 
akkor a lehűlő környezetben ledermedő változási időszak átvészelésére a magban, az inaktív 
életállapotban, életprogramban átmentett megoldás válik alkalmassá és az életet továbbvivővé. 
Ez a részecskék előre elképzelt jövő felé fejlődés ideológiájának a lényegi különbsége. Az a 
hit, hogy merre kell szakosodni, merre kell fejlődni annak érdekében, hogy az életképesség a 
közben megváltozó környezetben is megmaradjon. Ez táplálja az élet hármas fejlődését, a 
hidegfúziós körülmények között sikeresen alkalmazkodó Apa állapot, a melegedő 
körülmények között életképesebben maradó melegfúziós, centralizáló anya állapot, és a 
magasabb biodiverzitású, nagyobb életrugalmasságú, mind a két irányban nagyobb 
elmozdulási, alkalmazkodó képességgel rendelkező utód, a Fiú állapot felé. 
 

A kataklizmák és a tűzvészek átvészelésének a másik lehetősége a melegfúziós szervezetek 
életprogramot átmenteni képes centralizált tömegbe, életmagba átalakulása, azaz olyan 
életkapszulákba, nagyon magas egyedsűrűségű, az elitet, és az általa ismert életprogramot egy 
– egy kisebb mikrotérbe tömörítő utódtermelés, a magfúzió, amely a meleg és a túl száraz 
körülmények kialakulása esetén is képes a kialakult, korábban sikeres életprogramot a jövőbe 
átmenteni. Ha tűzvész, erdő, vagy mezőtűz alakul ki, akkor a rádőlő fák, növények, vagy és a 
hidegfúziós növényekkel eltakart, kellően hűvösen tartott, vagy az ionos talajba kerülő, porral, 
hamuval betakaródó, a melegtől kellően elszigetelődő magok nemcsak átvészelik a 
kataklizmákat, hanem némelyik akár több ezer éves időtartamig is képes megőrizni a 
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termőképességét, az életprogramját. E magba csomagolt, a kritikus mennyiséget és 
bonyolultságot elérő, ismerő fél élet, és a bennük a jövő felé eltárolt, átszállított fél 
életprogramok, már olyan nagysűrűségű szinte ionos anyagoknak, térrészeknek számítanak, 
amelyek már nem fogyasztanak mindaddig, amíg a program másik fele, az élet másik 
hidegfúziós, vagy átlagos részecskéi, és ezzel az életet elindító keveredés megfelelően meg 
nem érkezik. A talajba, avarba letakart élet csak kellően nagy azonosságú környezetben fogan 
meg, csak ekkor indul el a magfúzió, azaz a mikroszintű élettér körforgásainak a 
beindulásához szükségesek azon környezeti hidegfúziós, legalább a lendületben fejlett 
részecskék jelenléte, áramló képessége és változtató képességei is, amelyek a szunnyadó 
életmagban beindítják a keveredést és a vegyülést, az élet áramlását. Némely fajok csak 
néhány évig, esetleg néhány évtizedig, más fajok azonban az ionos élettel azonos megoldással, 
képesek minimalizálni a környezettel folytatott anyagcseréjüket, azok inkább belső 
körforgásban nagyon sokáig megfelelően elosztva, szinte veszteség nélkül is képesek 
átvészelni az életre éppen nem alkalmas időszakokat. Az ilyen fű és famagok, virágporok 
nemcsak a rétegbeli lamináris szelekkel válnak kozmopolitává, hanem a nagyobb 
téreseményekkor, a rétegek szaporodásával járó intersztelláris szelekkel képesek bolygóról 
bolygóra terjedni, és a nem túl nagy azonosságú környezetben is sokáig életképes állapotban 
tartani a bennük szállított életprogramot. Ha a Vénuszba, vagy és a Marsra átkerülő 
kozmopoliták egy jégkorszak végi ciklusban belekerülnek a téli álmot alvó bolygók átlagos 
részecskékkel segített élet körfolyamataiba, a vízerek környékére kerülve, kellő (kritikus) 
tömegsűrűség esetén ilyen környezetben is megeredhetnek, szaporodhatnak, és ismét 
felvirágoztathatják az új biológiai ciklusba kezdő életet.  
A viszonylag nagy tömegű, fehérje bonyolultságú élet azonban ebben a már túl bonyolult 
állapotában nem képes bolygóközi, csillagközi utakat átvészelni, a térben intersztelláris széllel 
terjedni képes életnek vissza kell bomlania a DNS szintig, (talán hogy e kultúrák ne fertőzzék 
meg egymást) azaz nagyon nagy azonosságú alapállapotig, amely tömegméretben és 
állapotban, mikroszintű spórákba betokozódva már át tudja utazni a bolygók közötti 
eseménytelen, vagy védtelen izotróp tér távolságait. Talán az élet ezzel védekezik a túl nagy 
hegemóniák, a túl bonyolult minőségek áttelepülése, fertőzőképessége ellen. A nagy tömegű 
közös szervezetek csak akkor tudnak együtt megérkezni a nagyobb téridős távolságra, ha vagy 
kellően nagy azonosságúak egymással, vagy nagyon kicsi és arányos életpiramisba épülve, 
még az élet alaprendjének megfelelő bonyolultságot telepítenek át. A kellően kicsi és nem túl 
bonyolult egységekben, de legalább a kritikus változatosságot elérő tömegben áttelepülő 
életprogram kellő sokféleséget eredményez, amely egymás fékezésével, a korai és túl nagy 
hegemónia kialakulási lehetőségének a redukálásával kellően hosszúra teheti az 
együttfejlődésre alkalmas lineáris időt. Ha kicsi az áttelepülő variációk száma, és nem éri el a 
kellő másság és a szükséges azonosság arányait, akkor az áttelepülő életből nem fog életképes 
utód magzat kifejlődni, az a fejlődés valamelyik korábbi, kezdeti stádiumában nagy eséllyel 
elvetél, abortál. Ha azonban már túl magas bonyolultságban, túl nagy egységekben jut át az 
élet a múltat a jövőtől elválasztó termékenységi élettér kapuján, akkor a kaotikus jövő túl 
gyorsan fejlődik ki, és mielőtt elérné a lineáris életidő szakát, idő előtt túlpörög, túlgyorsul, 
lebontja önmagát. Az élet tehát csak meghatározott arányok között képes átörökíteni az 
változás aktív élményeit a jelen állapotából a jövő felé, amely ezen arányok, és a körülmények 
kifejlődésének a változatossága szerint, melegfúziós, gyorsabban lejátszódó, gyorsabban 
leégő, és hidegfúziós, az életeseményeket az időben jobban elhúzó, alacsonyabb 
hőmérsékleten, lineárisabban változó életfolyamatokat enged létrejönni. A nagyon sikeres 
átlagos keveredés, a kezdeti állapotaiban is éppen megfelelően elkeveredő életprogramok, 
mindkét szélsőséges fejlődési irány esetén nagyobb életrugalmasságú, az életváltozatra 
alkalmasabb állapotú, kevésbé szélsőséges környezet hoz létre. Ez teszi lehetővé az eltérő 
sebességgel élő szervezetek átlagoshoz közeli utódéletbe átszerveződését, az élet tartós 
megmaradását. 
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Az élet és hatáscsere térben és időben átörökítése: 
A nagy felbontású látcsöveinkkel szemlélt távoli terekben jól megfigyelhető már a Napra is 
rátekeredő és letekeredő DNS fonal, amelynek a szerkezete megegyezik az általunk ismert, az 
életinformációt emberből emberbe, növényből növényekbe, stb, életből életbe szállító DNS 
spirállal. A lineáris időkben egyenletes és folyamatos ez az anyagcsere, információ csere, de a 
nemlineáris időkben felgyorsul, esetleg megszakad a folytonossága. 
 

 
 
 
 
 
 
A magasabb változássűrűségű központi tér osztódása a DNS fő tengelyszimmetriájában lévő 
neutrális (gyengébb) kötésekkel kapcsoló bázisokat felbontja, de ezzel lehetőséget ad a 
szabaddá vált pároknak nagyobb azonosságú másik új társ keresésére. A meglévő bázisokhoz 
a fél szál (genetikai minta) alapján meghatározott sorrendben, hidegfúzióban új, de nagyon 
nagy azonosságú bázisok épülhetnek. Az ábra, a genetikai örökítő anyag, a DNS másolását, a 
duplikálódás folyamatát mutatja be. Lásd az Aspektus 6, a Szintézis 11. fejezetében a Nap 
DNS fonalairól szóló részt. Több ábrát átemeltünk e könyvbe, amely a térben a DNS- 
egységekben áramló információ egységek, élő mikroszerveződések anyagcseréjét, életcseréjét 
mutatja be, amelyek térből térbe, szervezetekből szervezetekbe, a múltból a jövőbe és a jövő 
állapotában lévő, már túlfejlett szerveződésekből, a még nyugalmasabb, a múltabb állapotban 
lévő egzotikus térrészekbe áramlanak. A rossz makroszintű szervezetek mikroszintű alkotóikra 
lebontódva képesek átutazni a teret és az időt, hogy az életre alkalmasabb, változatosabb jobb 
életkörülményekre találjanak. 

Az egymással ellenkező irányban áramló, már elnehezült, 
elöregedett a tömegi tehetetlenség által a tömeg 
lendületével már tehetetlenül áramló neutronok, a már 
elkanyarodni, más fejlődési irányt változtatni nem képes 
másik analóg, elöregedett lélek által vezetett másik, vele 
éppen ellentétes irányban áramló tömegnek ütközik. A 
nagy energiaszintű ütközés erős impulzust, lokális 
térosztódást, térátalakulást hoz létre. A nagy erejű, de 
csak lokális eseményben megszakad az áramlók 
folytonossága, megváltozik a rendezettsége, és az 
egymástól szétválasztódott DNS párok egyedül maradt és 
így már töltéssel rendelkező bázisai, a kevergő térben 
lévő, a neutrális síkok által odaterelt, kisebb energiájú, 
szabad töltésekből, nagy azonosságú szimmetriába hozó 
párt kötnek meg, így ismét térszimmetrikusabb állapotra 
egészülnek ki. A kiegészült, kétszárúvá vált DNS-be 
fonódó, alacsonyabb energiaszintű mikro-mezők, most-
már az elválasztó neutronsík két oldalán két, majdnem 
teljesen azonos tengely szimmetrikus példányban állnak 
rendelkezésre. 
Valójában az eltérő fejlettségűek, az egymással már 
együttműködésre képtelenek differenciálódnak, helyet és 
életteret cserélnek, ezzel nagyobb azonosságú, hasonlóan 
fejlett részecskék terébe, élőrétegébe kerülnek. 

A környezetből nagy lendülettel érkező 
kisméretű neutrális részecskék 
füzércsapat benyomul a DNS szárai közé, 
és a neutronokból álló szimmetriatengely 
mentén szétválasztják a korábbi 
zártegységbe épült bázis-párokat. 

32. ábra: A DNS 
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A DNS közepén mindig húzószálakkal rendelkező, egymáshoz érzelmi szálakkal kötődő 
neutronok áramlanak, tartják a kapcsolatot az elődök és az utódok között, amelyek körül náluk 
töltöttebb, melegfúziós férfiasabb és nőiesebb részecskék keringenek. 

A DNS szárai szintén binárisak, kétnemű, és kétirányú áramlásban, a fiatalabb és az idősebb 
részecskék, az eltérő fejlettségűek, egymással eltérő irányban, a fiatalok a jövőben változó 
térrészek felé, az idősebbek pedig a csendesebben és már nyugodtabban változó környezet felé 
áramlanak. 

33. ábra: A DNS szerkezete metszetben: 

 
 
 
 
 
 
A transzverzális fonalak a kisebb energiaszintű, genetikai információknak is tekinthető, amely 
az alszerveződési részecskék eltérő energiaszintű határfelületei,az utódok 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. Miközben a kifelé elrugaszkodó, részekre váló, nőiessé váló, 
az energiát részben az isteni környezet felé továbbító részecskék, az elrugaszkodásuk közben 
kisebb sűrűségűvé válnak, addig a nekik elrugaszkodáshoz megfelelő alapot adó testvéreik, 
rokonaik, nagyobb anyagsűrűségbe és gyorsabb fejlődés felé taszítódnak. A transzverzális 
részecskék e nagyobb anyagsűrűségbe, gyorsabb változássűrűségbe és a védettebb térrészekbe 
továbblendített részecskék, utódok, akik a szülői elődöket a jövő felé fejlődve, 
keresztkötésekkel, eltérő bázispárokkal, összekötik. A látható élet, éppen a magasabb 
változássűrűsége, a melegfúziós irányba nagyobb fejlettsége miatt, a kaotikusabb belső 
valósága miatt, az ilyen térállapotot, életállapotot még nem megért, még nem kiismert, azaz e 
fejlődési fokot még el nem ért részecske szerveződések nem látható át, ezért a szemből és a 
szervezetből kiáramló fotonok, a gyorsabban változó térről visszaverődnek, visszatérülnek. 
 

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. 

Neutrális húzószálak
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 

Genetikai 
felmenők, az 
elődök kívül 
védik az 
utódokat, 
amelyek belül 
élnek. 
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A Napba és minden más csillagba folyamatos DNS fejlettségű, bonyolultságú életáramlás 
észlelhető, befelé és kifelé is, a csillagszintű anyagcsere nemcsak fotonokban, és ezeknél is 
nagyobb áthatolóképességű, a lendületben fejlett hidegfúziós részecskékben működik, hanem 
az életprogramot átszállítani képes háromszálú, háromágú és többszintes DNS 
füzérfolyamokban is cserélődik.  Bemásolt részlet a Nap Spörer szabályáról. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A csillagközi DNS-nek ugyanolyan neutrális húzószálai vannak, mint amit a biológiából 
ismerünk, amelyek folytonosságot képezve elszigetelik egymástól a körülöttük keringő, 
spirálba tekeredő ellentétes irányba áramló hideg és melegfúziós részecskéket. A DNS ágai 
nemcsak a napra tekerednek Ariadné fonalaként, hanem a sokkal nagyobb energiaszintű, 
idősebb Galaxis központjából is a galaxisunk szimmetriasíkjára merőleges DNS spirál épül a 
még nagyobb energiaszintű, még nagyobb tömegszintű csillagtéri szervezet felmenőihez és 
utódjaihoz, a keringési rendszerét és az életprogram folyamatos frissítését, az élet állandó 
korszerűsítését fenntartva. 
Végül az Élet és valóságból átvett, az Internetről az Indexből származó anyagból mutatjuk be 
az élet Galaxis energiaszinten kialakuló információ cseréjét, amelyben a galaxis központjába 
tartó, és onnan kiáramló részecskék genetikai információ és feszültség elszállító hatáscseréjét 
mutatja be. Az idősebb részecskék a szabadabb, hidegfúziósabb tér felé, a nyugalom felé, a 
fiatalok az időben gyorsabban változó centrális tér felé áramlanak. 
 
DNS-minta az űrködben  Index   2006. március 18., szombat 13:00 
A Tejútrendszer közepén felfedezett porfelhőt a fekete lyuk csavarja kettős spirálba, 
állapították meg amerikai kutatók a Spitzer űrteleszkóp felvételei alapján. A galaxis magja 
körül forgó gázgyűrű a mágneses erővonalakon 10 ezer év alatt végez egy csavarást. 
A Tejútrendszer közepén létezik egy olyan porfelhő, amelynek formája erősen hasonlít a 
genetikai örökítő anyag, a DNS kettős spiráljára, jelentették be amerikai csillagászok. A 
Spitzer űrteleszkóp infravörös felvételein a csillagközi gáz és por alkotta köd két szára egymás 
körül látszik felcsavarodni. A kutatók szerint a szokatlan formát alighanem a központi fekete lyuk mágneses 
tere és a köd anyaga között fellépő kölcsönhatás alakította ki. Ez a felfedezés segítheti a galaxis belső magjában 
uralkodó erők megértését, idézte a Space.com Mark Morris, a Kalifornia egyetem kutatójának szavait. 
 

A középpontba mutat 
A Spitzer űrteleszkóp felvételein látható kettős spirál alakú köd hossza mintegy 80 fényév 
lehet. A Tejút középpontját alkotó Sagittarius, a fekete lyuktól pedig kereken 300 fényévre 
található. A tengelye a galaxis közepe felé mutat, és merőleges a Tejút síkjára. 

A déli mezőben történő nyomásnövekedés miatt 
a nyomásváltozásra a Napnál érzékenyebb, 
elgázosodott anyagot szállító spirál észak felé 
mozdul el a Naphoz képest.  

Déli polaritás, kifelé áramló, kifröccsenő 

Északi polaritás, a kifröccsent anyag, a mező 
körüli réteg kisebb sebességű áramlása miatt 
a közben elforduló mezőbe a forgásirányban 
később, hátrább ér be. 34. ábra: A Napba tekeredő DNS 
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A felcsavarodó köd  Forrás: ucla.ed 
 
 
Halad a csavarodás 
Ennek során az erővonalakat kifeszített és a végén megcsavart gumiszalagként kell elképzelni, 
fejtegette Morris. A csavarodás vándorol a szalagon, és ahol éppen található, ott a gumi megtekeredik. 
Az erővonalak felcsavarodását a fekete lyuk magja körül gyorsulva zuhanó gázgyűrű okozza, amelybe 
a mágneses tér kapaszkodik. Ezt a sejtést Morris szerint megerősíti a ködben látható csavarodások 
egymástól való távolsága. A feltételezett másodpercenkénti ezer kilométeres haladási sebesség mellett 
egy-egy teljes fordulatnak mintegy 10 ezer év alatt kellett kialakulnia. A galaxis magja körüli gázgyűrű 
teljes körfordulata pedig pontosan ennyi ideig tart. 
 
 
Gondoljuk tovább, hogy mi lesz a Földszerű toroid szerveződésekben a gerinc tengely mentén 
egyre nagyobb sebességgel befelé áramlás következménye. 36. ábra, Az emberi szervezet 

 

Melegfúziós ösztönös élettér, érzéki 
részecskékkel, amelyek a szaporodásért 
felelnek. Az időben gyorsan fejlődő, de a 
szervezeti eredőnél hamarabb elöregedő 
szervezeti rész, a nemi szervekre és a 
szaporodásra szakosodott meleg, vagy 
hidegfúziós részecskék közös élettere. 

Hidegfúziós férfias élettér, az idősebb 
hidegfúziós neuron részecskék alacsony 
hőmérsékletű, időben lassabban fejlődő, de 
több emlékezetet megőrző élettere 

Felül és kétoldalt a tüdő, amely a 
hidegfúziós légies részecskék 
kölcsönható felülete, élettere, 
középen a magasabb szimmetriában 
lévő szív élettér, amely az időben 
kiegyenlített kétpárti demokráciában 
változik. 

Már korábban is élt, a 
térben összehúzódó 
hidegfúziós, már idősebb 
neutrális részecskék, és a 
térben és időben kitáguló, a 
jövőt képviselő, 
szaporodóképes fiatal 
melegfúziós részecskék 
között van a szervezet 
leggyorsabban változó, a 
felbontott részecskéknek 
kaotikusa működő része a 
gyomor élettér, amelyben 
igen gyorsan váltakozik a  
fiatal savas és az öreg lúgos 
állapot. E tér közelében van 
az agresszív idegenek 
ártalmatlanítására 
szakosodott rokon máj 
élettér, és alattuk, a 
túlfejlett sejteket, 
szervezeteket elfolyósító,  
folyadékban elnyelető,  
majd a szervezetből 
kijuttató  vesék Sűrűségi határréteg 

   35. ábra DNS minta a galaxisban 
A ködben kialakult rajzolat párhuzamos a galaxison 
áthúzódó, és a középpontban különösen erős mágneses 
mező, (gyorsabb neutronáramlás) erővonalaival. Az ilyen 
mágneses mezők képesek befolyásolni a csillagközi 
anyag eloszlását és orientációját, mivel kölcsönhatásba 
lépnek azok töltött részecskéivel.  
A kutatók meglátása szerint ez lehet az alapja a most 
felfedezett kettős spirális struktúrának is. A köd anyaga a 
mágneses erővonalak mentén rendeződik, miközben azt 
láthatóvá teszi. A vonalak és vele a köd különös 
tekeredését a mágneses mező fekete lyuk közvetlen 
közelében jelentkező megcsavarodása okozhatja. 
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Végül bemutatjuk a több könyvben már ismertetett Föld és a Nap szerveződés ábráját, 
valamint a Nap távolabbi korábbi ősének, a galaxis szervezetnek a térbeli struktúráját. 
 
A következő ábrán megismétlésre kerül az Aspektus 12, az Élet és szimmetriából, a 162. 
oldalról átemelt 24. kép, amely a bennünket, embereket is a saját képére formáló Föld 
szerveződés, fej alakját, és emberi fizimiskához hasonlóságát is bemutatjuk. 
  
37. ábra: Az emberfej alakú Földi részecskeáramlás. Lehet, hogy a képet a tudatunk formálja? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beáramló, a 
fülben belső 
hangot keltő 
részecskék 

Az arc alsó részénél 
kiáramló részecskék 
füzérsugarai szakállt, 
piheszőrzet építenek 

Fül alatti gödör,  
külső rezgés 
érzékelés 

Kiáramló fotonok, 
Látás, szem 

Az északi pólusnál kiáramló 
füzérsugarak, kifelé növő hajat 
képeznek Látható, hogy a Föld, 

Gaia áramlási képe egy 
érzékszervekkel is 
rendelkező fejet 

ábrázol, amely lefelé, a 
déli pólus felé 

gerincben és a fejnél 
kisebb sűrűségű, de 
gyorsabban változó 

melegfúziós 
testrészben, még 

délebbre az emésztést 
végző, még gyorsabban 

változó szervekben 
folytatódik. Még lejjebb 
a szaporodásért felelős 
nagyobb energiaszintű 
nagyanyai felmenő, a 

nagycsillag sokkal 
gyorsabban fejlődő 

életterében folytatódhat. A déli pólusnál az fő áramlási csatornák, a délre eső élőrétegekben 
folytatódó idegpályákat, gerincet és még lejjebb sarki testet képeznek! 
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A következő ábrán, az Aspektus 13-ból áthozott képen szemléltetjük a Naprendszer, mint 
emberszerű szerveződéshez hasonló, analóg alakját, amelynek éppen úgy a rokonai és az 
együttfejlődő kisebb részei, az utódai vagyunk, mint a Földnek. A már bemutatott Tejút, a 
galaxisunk, még távolabbi felmenői ősünk és a velünk együtt fejlődő nagyobb energiaszintű 
szerveződésnek szintén a részei, részecskéi és a lemenőági rokonai vagyunk. 
 
38. ábra: Az emberszerű naprendszer, mint időben változó szerveződés szervezete 
 

 
 
 
Az élet egyre nagyobb energiaszintű idősebb rendszerbe fonódása azonban itt sem ér véget, 
hisz mindezen szerveződések egy fraktálrendszert képező, nagyobb energiaszintű, náluk is 
idősebb szerveződés terében találhatók, amelynek a részét képezik. A szerveződési piramis 
alapjánál ott található az isteni tér egésze, mint a benne változó élő szerveződések által 
folyamatosan változásban és ezzel életben tartott isteni közösség teljessége. Ez a 
legnagyobb, legidősebb életbuborék, amely az általunk megértett, részben megismerhető 
mindenség részét, de valószínűen nem az egészét képezi.  
 
 
 
 
 
A fej, tor, potroh, a háromgenerációs galaxis család együttműködő szerveződése: 
 
A Csillagászat című könyv 180. oldalán található az a korábbi állításokat igazoló ábra, amely a 
Tejútrendszert nem síkból, hanem az ekliptikára merőleges irányból, eredetileg a spirálkarokat és a 
21 cm-es hidrogénfejlődés területeit mutatja be.  
A 21 cm-es sugárzás akkor és ott keletkezik, ahol olyan nagy a változássűrűség, és a fejlettség, 
hogy a hidrogénatomban, vagy fejlettebb szerveződésben lévő elektronok, amikor 
megtermékenyítő neutrinó találatot kapnak, ez szaporodást és foton részecske kibocsátás okoz. 
Ilyenkor az elektron szilárdabb, nagyobb sűrűségű, együttváltozó, együtt forgó részének a 
forgásiránya átmenetileg, mint a Vénuszé retográd irányúvá válhat, és a kapott energia foton 
fejlettségű utód születését és környezetbe leadását eredményezheti. 

 

Kisbolygó övezet 

apai eredőjű 
neutrálisabb agy, az 
emlékezet tárhelye, 
memória, a naprend-
szerben a Jupiter és a 
kék, hideg  Szaturnusz

Csakra központok és fejlődési határok, a 
legfontosabb szervek centrumai, a Naprendszerben 

a belső csakra a Merkúr, a szerelemé és a 
szaporodásé a Vénusz 

A szív, és a lélek 
lakhelye és lokális 

centruma, a 
Naprendszerben a 

Föld 

Élettengely, gerinc tengely, 
közvetlen információs 
csatorna, ekliptikai tengely a 
Nap és társa, a hideg, de 
glóriával rendelkező 
Szaturnusz között 

Anyai 
energia-
forrás, a 
Nap 

A nyakas, harcias Mars 
A Naprendszer egésze egy önálló 
ember-formájú szerveződés, 
amely a maga képére formálva 
fejleszti, szervezi a belső terében 
az életet. A szaporodásért felelős 
melegfúziós Napot és a tél 
állapotában szerveződő 
hidegfúziós Szaturnuszt 
közvetlen gerinc és 
idegcsatornák sokasága köti 
össze. Ilyen analóg életáramlási 
mintában, szerveződési mintában 
fejlődő szerveződések, kisebb 
szinten a DNS párok és 
gyermekeik, a Templátok, 
valamint sokkal nagyobb 
energiaszinten a Galaxis, és a 
még nagyobb, de 
korszerűtlenebb, nála idősebb 
csillagtéri szerveződések is. 
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Ami számunkra most érdekesebb, az maga a 39. ábra, amely kirajzolja Moetrius által 

felvázolt, a Naplényhez hasonló, de korszerűtlenebb, idősebb, időben sokkal előbb kifejlődő 
szerveződés gerincét, csakra-központjait, és a gerincen igen fontos pozícióban elhelyezkedő 

Nap helyzetét is.  
 

 
 
A szaporodásért felelős melegfúziós anyai élettérrész, a galaxisnál a gyomrot is tartalmazó potroh, 
amelyet gyorsabban fejlődő külön élőrétegek, életbölcső szűkületek, neutrális felületek, határfelületek 
választanak el az ennél neutrálisabb, megfelelőbben keveredő átlagosabb, jelen idejű, a szívet is 
tartalmazó torrésztől, amelyben más fontos életfunkciókat ellátó, kellő szimmetriában fejlődő szervek, 
a tüdő és az első karok leágazásai találhatók. A szerveződés középső, torrészt képező térrészében, a 
kellő életszimmetriában lévő, az energiában és a tudatban kiegyenlített, a külső környezetnél időben 
gyorsabban, de a szaporodási központnál már lassabban változó második generáció, a középkorú 
legterhelhetőbb korosztály, a még dinamikus ősz állapotában fejlődik. A gerinctengely irányban a 
melegfúziós szervi térrésztől messzebb a sokkal hidegebb térrészben lévő hűvös fejben, egy férfias kék 
csillagban, vagy egy hatalmas, de nem világító neutron csillagban található az agy, a szerveződés 
legidősebb és legtudatosabb része, az elporladt neutrinókat és az emlékeket tartalmazó, a 
szerveződésben élő részecskék egyedi élményeit, tudását közös tudásba koordináló előd részecskék 
tárhelye. A memória, az agy területe nem fénylik, nem látható, benne nincs melegfúzió, nincs benne 
szaporodás, sokkal alacsonyabb energiaszintű idősebb, már elporlódott, de a kit, mikor, hol mennyire 
kérdésekre választ ismerő, a régi dolgokra, eseményekre emlékezettel bíró legidősebb részecskékből 
szerveződik. Az itt tárolt idős információhordozók kevéssel is beérik, csak ritkán kapnak energiát, csak 
ha a szerveződés jelenének a megértése érdekében a múlt viszonyító ismeretére van szükség. Ez 
hidegebb, az információkat, a múlt emlékeit az eredeti állapotában megtartó, kevésbé változó 
neutrálisabb térrészt igényel. Ugyanez az elrendeződés a Naprendszerre is berajzolható, amely azonban 
már sokkal fiatalabb, korszerűbb életszerkezet, amelyben már felfedezhető, hogy az Isten e 
szerveződéseket valóban a maga képére, a Naprendszerben később kifejlődött embert, a maga képére 
formálta. A Naprendszer szerveződést még egyszer bemutatjuk, amely legalább hét egymással 
együttműködő élőréteg közös szervezettségét is szemlélteti. A szerveződés legkülső aurájában, az Ort 
övezetben találjuk azokat a többrétegű védőhéjakat, amelyek mint légpárnák, távol tartják a rendszert a 
más szerveződésekkel való közvetlen fizikai összeütközéstől. 
 
 

Az ábráról egy gerinces, pókszabású rovarszerű 
szerveződés tekint vissza ránk, amelyben, mint a 
rovarokban és a gerincesekben a fej, a tor és a potroh, 
mint eltérő funkcióval rendelkező, eltérő fejlettségű 
élőrétegek, többgenerációs egymással együttműködő 
rendszert képeznek, amelyeknek az egészben betöltött 
szerepe és az egymáshoz viszonyított kapcsolata is 
megérthető.  
A tejútrendszer melegfúziós központjában van a 
legmelegebb, a szaporodási központ, amely a szex és a 
nemiség a Naprendszernél a Vénusz területe. E terület 
magas változássűrűségű, melegfúziós fejlett anyai élettér, 
amelyben az emésztő rendszer és a körkörösen védett 
placenta, az utódok védelmére kialakult fő életbölcső 
található. A szimmetrikus spirálkarok, a lábak DNS 
anyagszerveződések. A gerinc vagy a szív csakrájában 
van a Nap, a spirálkarok egy nagyon fontos 2. generációs 
központjában, a tor és a potroh között. A Nap és famíliája 
átlagos vegyes töltöttségű, amelyben még kellően 
kiegyenlítettek az arányok, míg a már több hidegfúziós 
neutrális részecskét tartalmazó fejrészben a legidősebb 
generáció képviseli a közös tudat koordinálását. 

A Nap 
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A boszorkánykörökről 
 

Amikor egy gombatelep felvirágzik, az élettér kiterjedése egyre nagyobb körben kiszélesedik. 
Ez rendszerint akkor következik be, ha az elöregedett telep közepén már nemcsak kipusztultak 
a fák, hanem lecsökken a korhadó szerves anyag, az utánpótlást adni képes avar, és korhadék 
mennyisége. Ilyenkor a centrális központtal is rendelkező térrészben a külső perifériákon még 
kellő mennyiségben található, meg nem emésztett nyersanyag található, amely egyértelművé 
teszi a telep terjeszkedési irányát. Már nem lehet a kimerült tér középső, energiában 
kiszegényedő, kiégett közepe felé áramolni, ott már nem terem babér. Az elhasznált élettér 
régi centruma, a káros és haszontalan melléktermékek lerakására válik egyre alkalmasabbá, 
más szempontból egyre értéktelenebbé. E térrész szinte kínálja magát a szemét, és a 
szükségtelen anyagok lerakásra, a kifelé szélesedő élőövezettől egyaránt kellő távolságra van, 
nem túl magas a szállítási költség, és a lepusztult, elromlott hírű élettérbe a gombatelep 
lakóiból nem akar senki visszaköltözni. Betelepülnek az életközösség, a micéliumtelep 
kevésbé keresett élettermékének a hasznosítására szakosodó, ilyen környezetben is élni képes 
részben eltérő kisebbségi szervezetek, és megkezdődik a hulladék felhalmozása és 
továbbalakítása valamely ezen és a másnak nem megfelelő bontásokon is felvirágozni képes 
alfajok felszaporodása, sikertörténete.  
A gombatelep legfejlettebb elit fiataljait kibocsátó, a korhadó avarból kellően kiemelkedő 
fiatal termőtestek egyre kijjebb kerülnek a régi élettéri centrumtól, egyre szélesedő 
boszorkánykörben építik meg a termőtestek létrehozásáért felelős szorgos részecskék.  
A környéket bejáró, gyakorlott szemű gombász, már messziről felismeri a gombák síkbeli 
kiterjedéséből a boszorkánykörök méretét, a telep határfelületének a legnagyobb 
változássűrűségű élőrétegének a lokális szimmetria központjait. A jó gombász ebből 
következtetni tud a többi termőtest várható helyzetére, a gombatelep méretére és korára, a 
boszorkánykörnek nevezett élőrétegi elrendeződés szerkezetére.  
Miközben a belső elhasznált szerves anyag nélkül maradt centrális térrész átalakulva 
megnyugszik, regenerálódik, az egyre nagyobb körben kifejlődő, kifelé terjeszkedő, táguló 
életterű gombatesteket követik e termőtestekben lévő anyagokat, hatásokat termelő, élvező 
szimbiota szervezetek, és a gombákban fejlődő kukacok gombalégyként kifejlődő második 
életciklusra is lehetőséget kapó utódai. Az elöregedett, a spóráit már levetett gombák, a 
korszerűtlenné vált, elhasználódott spóraiskolák körül felhőkben köröznek, a már csak fél, 
vagy negyed, esetleg sokadik hatványra hígult kibocsátott fiatalok és a távoli rokonok. Miként 
a kutyához és a macskához a bolha, a rózsákhoz, a tyúkokhoz és a szárnyasokhoz a tetű, az 
emberekhez a patkány és a csótány, az élet szerves maradékára kifejlődő egyre kisebb 
azonosságú rokonok, a térben valamennyire lemaradó, hátrahajló spirálként, uszályként, a 
fejlettségben elmaradó auraként keringenek a centrális térben lévő, már rossz hatásfokú gomba 
szervezet hulladéktermelése, lerakói körül. Miként az emberi bőrön kifejlődő már csak feles, 
vagy negyedazonosságú szimbioták, az anyajegyek, a szemölcsök és a zsírmirigyek, 
amelyeket részben élősködőknek ismerünk, a nekik megfelelő, őket már nem teljesen 
idegenként elfogadó élőrétegben meg tudnak megtelepedni, a szervezetektől kifelé egyre 
kisebb azonosságú életvegyületek, szervezetek képeznek boszorkánykörökkel analóg aurákat. 
 
A szilvafa szokatlan, nemlieáris szaporodása. 
A kertben már hét éve ültetett ringlószilva fa, még mindig nem termett, ezért a gazda megunva 
a fényt és az energiát a környezettől haszon nélkül elvonó fa számára haszontalanságát, annak 
a kivágása mellett döntött. Bár az utolsó évben már volt itt – ott egy két termés, de ez nem volt 
elég a türelmetlen gazdának a fa megtartásához szükséges elvárásához. Amikor a fa ki lett 
vágva, érdekes megfigyelést tehetett a figyelmes szemlélő. Magok és a felszínre érő gyökerek 
hiánya ellenére 3-4 m-es boszorkány körben, egymástól átlag 2 m. távolságra nagyon intenzív 
hajtásnövekedések fejlődtek ki, amelyek igen gyorsan gyarapodtak a tömegben és a környezet 
más növényeit lelépve dinamikus növekedésbe kezdtek. Ez csak akkor lehet, ha a fa földben 
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maradt gyökérzete és a lebomló levelekben addig szerveződött élet részecskéi a lebomlás és az 
eredeti élőhely, a fa szervezet elpusztulása után, a megfigyelők által nem látható magas 
részecskesűrűségű, kellő azonosságú részecskéket tartalmazó felhőben a régi haza körül 
körözve keresték az elveszett paradicsom számukra kedves maradványait. Miközben 
valószínűen kifelé növekedő körben körözve elérték a hajdani élettér még kellő azonosságú 
határait, a távoli rokonok segítségével a haza regenerálásába kezdtek. Az aktív aurába 
átszerveződő részecskék által nagyon gyorsan újjáépített fa élettér utódai, meglepően gyorsan, 
egy ciklusidő (egy év) alatt elérték az 1 m-es magasságot, és a kivágott fa tönkje körüli 
szimmetria pontokban hat intenzív fautód szervezet fejlődött ki. A fakivágás után, a régi és 
már alkalmatlan, elöregedett, korszerűtlen sejtek lebomlottak, csak a fiatal és kellően életerős 
részecskék maradtak meg. A már kellő azonosság, az egyforma kor, az azonos, közös cél, a 
származási azonosság és a meglévő, megőrzött közös tudás miatt, a makroevolúció elmúlása 
után, nagyon gyorsan, több sikeres, egymástól egy kicsit eltérő alváltozatban is felépítették a 
nekik életteret adó fa szervezet mintájára épített utódokat. A megőrzött, megmaradt tudás 
miatt a korábbi fejlődési stációk végigjárása, mint a tojásból fakadó életben nagyon gyorsan 
megtörténik, a már ismert megoldásokat nem kellett előröl megtanulni, ezért az evolúció 
természetes sokezer éve helyett, az új kellő azonosságú szervezetet, a környezetben 
rendelkezésre álló anyagokból, az alkalmas feltételeknek is köszönhetően, evolúciós időben 
mérve nagyon rövid egy év alatt újra felépítették. Valószínűen ez teszi lehetővé, hogy az 
emberi szervezetet is a többszázezer, vagy több millió év helyett már kilenc hónap alatt 
felépítsék.  Mivel a fa korábban még nem hozott termést, a benne kifejlődő részecskék még 
nem osztódtak meg ellenérdekű csoportokra, ezért az elpusztult élettér létrehozása, újjáépítése 
közös céllá tudott válni, amelyben a maga képességei szerint öreg és fiatal, férfias, 
hidegfúziós, már a légtérben áramló, és nőies, a gyökerek fejlettebb rétegeiben maradó, majd 
kiáramló részecskékből mindenki részt vett. Az újjáépítésben a volt fa szervezet valamennyi 
életképes részecskéje egyként, egymást segítő közösségként, istenként vett részt, amely 
átugorva az evolúció lassú ciklusait, a meglévő tudással és a közös akarással, az 
egymásba és a jövőbe vetett hittel újrateremtette a korábbi ideális körülményeket. 
 

A makroevolúcióban lebomló rossz élet már nem a nulláról kezd, hanem a meglévő, sikeresen 
megőrzött ismeret miatt, a már közös célban egyesülő, fiatal, lendületes és e célban hívő 
részecske szervezetek dinamikus együttműködésével, evolúciós időrend szerint másodpercek 
alatt képesek újra felépíteni a régebbi, elveszett paradicsommal analóg, vagy annál is jobban 
működő életrendszert, a megfelelő életkörülmények megmaradása, vagy ezek regenerálódása 
esetén akár az emberi szervezeteket is. A teremtés és az élet korszerűsítése ma is folyik, de 
ha egyes építők gyorsabban építenek, mint amilyen gyorsan az élettérbe, az építés alkalmas 
helyére beérkeznek a folyamatosan fejlesztett élettervek, a szükséges kellően modern anyagok 
és hatások, az energia, akkor a túlgyorsult fejlődés megváltoztatja az idő rendjét, az élet 
rendjét, az élet folyamatosságának a lehetőségét. A meg nem várt fejlesztések, a korszerű 
alkatrészek mellőzésével, a régi alkatrészekkel és már korszerűtlenné vált tudással 
hevenyészve, már megszokásból és érdektelenül összeépített gépek felhasználják az 
életrendszer maradék energiáit, és ez esetben nem marad erő, energia és hit a korszerűbb, jobb 
élettermékek kifejlesztésére. Az élettermelés folytonosságában ilyenkor a Szaturnusznál jól 
megfigyelhető, felismerhető szakadás, rés keletkezik, miközben korszerűtlen élettermékek 
árasztják el az erre már igényt nem tartó környezeti piacot. Az élet e rését makroevolúcióként 
ismerjük, a szakadás az idő fonalának a folytonosságában következik be. Ilyenkor a 
regenerálódáshoz szükséges időre ilyenkor leáll a termelés, a folytonosság részben centrális 
csomósodásba sűrűsödve elkülönül, és a térbeli szétáramlás folytonosságának az átmeneti 
megszakadásához vezet. Ilyen téreseményekben, a környezetnél nagyobb sűrűségű centrális 
maradványok, és körülötte keringő, a központi tömegtől, a környezeti átlagnál kisebb 
egységekre visszabomlott, levált aura távolodik a térben és az időben kialakult változás 
eseménypontjától. 
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A szemléletváltás záró információja, Hátlapra könyvborító,   
 

Szemléletváltás, paradigmaváltás 
 

Az Aspektus életszemléleti sorozatot bevezető, ismertető könyv 
 

Az Aspektus könyvsorozatot a Szemléletváltás, a Paradigmaváltás című könyv zárja, de miként az 
életben is, a vég egy más dolog kezdetévé fejlődik, ezért a sorozat lényegi mondanivalóját tartalmazó 
utolsó könyv, a sorozat végéről visszanézve szemlélteti a térszemléleti, létismereti információkat 
tartalmazó ismeretterjesztő sorozatot. A körfolyamatokban azonban a végek új kezdeteket indítanak el, 
ezért a Szemléletváltás, a szerző reményei szerint nem csak a szükségszerű véget, hanem egy eltérő, 
más életminőség kezdeti lehetőségeit is bemutatja, ezért az előző életciklus zárókönyve egy új 
életciklus kifejlődési lehetőségét is elindító bevezető könyvévé lett átminősítve. Ez a könyv az 
életforduló, a ciklusforduló, a tudati információk kialakult rendezettségének a vége, amelykor a 
Karácsony, a Krisztus ideje ismét eljő, amikor valami lényeges korábbi dolog, információs sorozat, 
változás minőség véget ér. Viszont minden vég valami más minőségnek, eltérővé válható dolog 
kezdete, és a Szemléletváltás csak a régi rendezettség végét jelenti, de az élet nagyobb felbontásban, 
vagy másoknak nagyobb együttműködésben, bár eltérő rendezettségben de mindenkinek, nézőként, 
vagy az életet játszóként tovább folytatódik. 
 
A szemléletváltás záró információja 
 

Tisztelettel kéri a szerző az új világ, az eltérően rendezett információk, és a jobb élet kifejlesztésében 
együttműködőket, hogy segítsék az egyelőre még gondolati síkon fejlődő új összefüggésrendszer 
sokaknak teljesen új rendezettségének a letisztulását, az ige, a jobb életbe vetett hit terjesztését, de 
tartsák be a szükséges stációkat, és senkire se erőltessék rá, a saját eltérő hite ellenében az új dolgokat. 
Az idősek, a még más szabályokat ismerők, az eltérő tudati állapotban lévők egy része nem fogja 
megérteni a könyvekbe rendezett másságot, az ő világuk még a hagyományos rendezettségű, az általuk 
megismert folytonosság megtartására épült. Ez a folytonosság, a DNS által a múltból a jövőbe, és a 
jövőből a múlt felé szállított információs híd, az életprogram a rendezettség korszerű állapotának a 
megőrzésére hivatott. A korábbi információk, a rendezett életminta, a hagyományok megőrzése és az 
újdonságok továbbadása azonban szükséges része az életnek. A haladás, a fejlődés változtatja a létet, 
de a túl gyors haladás, a fékezetlen fejlődés a tudat által követhetetlenné, és ezzel sokak által 
megérthetetlenné, és ezzel megélhetetlenné teszi az életet. A konzervatívság szerepe az élet 
túlgyorsulásának, a tudattól elszakadó, és ezért már sokak által nem megérthető fejlődésének a 
fékezése, a gyökereinkkel, a hagyományainkkal a kapcsolat megőrzése, megtartása, miközben 
állandóan keresi a jövő felé vezető folytonosság eltérő terjeszkedési lehetőségeit. Az élet ezért minden 
szinten végigjár minden stációt, sokáig megtartja a már bevált régi rendet, de néha átugorja az életben 
kisebb szinten gyorsabban átélt, de sikertelen kísérleteket. Ilyenkor, ha a rendezettség hibáját észleljük, 
könnyen eljutunk a fejlettségi határunk végére, a megértésünk, a türelmünk és a toleranciánk végére. 
Ha megszakad a megértés folytonossága, sokak által érthetetlenné, összefüggéstelenné válik az élet. 
Ilyenkor vagy visszafejlődik a közös tudat, vagy át kell lépni az átlagos tudati fejlettség határát, 
szemléletet, életteret, felfogást kell váltani, de amikor kilyukad a régi élettér életbuborékja, mindig 
hangrobbanás, valamilyen szinten a már korszerűtlen rendezettség összeomlása alakul ki.  
A fejlődés vagy a visszafejlődés kérdése néha válaszút elé állítja az életet a hogyan tovább kérdésben, 
és ilyenkor dönteni szükséges, és át kell lépni a fejlődést már nagyon akadályozó gátakat. Ez az erős, 
de túl merev, régi határfelületek, potenciálgátak átlépését igényli, amelykor kisebb energiaszintű 
egyedekre bomlik az élet, és egyenként jut át a fejlettebb élőrétegbe. Ez azonban nem mindenkinek 
sikerül, sokan elbátortalanodnak, visszafordulnak, hitetlenekké válnak, és a jövő felé haladás helyett az 
elmúlás állapotába fejlődnek. Az előre vezető út azonban cikk-cakkos, nem egyenes és nem töretlen 
ívben vezet, sokszor csak a múlton, a régebbi elöregedett dolgok elmúlásain keresztül juthatunk a nem 
mindenki által vágyott, de egyre gyorsabban változó, az élet elé, - az élet megtartása és az együttélés 
érdekében,- egyre több korlátot állító jövőbe. Miként a kiegyezés is csak háborúk, viszályok után, a jó 
élet is csak a rossz élet elmúlása, annak a felbomlása, a jó és a rossz elkülönülése helyett, csak annak a 
szükséges összekeveredése, majd letisztulása után alakulhat ki.     
A kaotikus szerveződi időszakok végén a korábban zavaros vizek mindig letisztulnak   

  Moetrius 


