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Feltámadás 
 

A könyv a 24. óráról szól, a régi szervezettség haláláról és a korábbitól eltérő, részben új 
szervezet megszületéséről, a feltámadásról. 

 
 
 

Bevezető: 
 
 
Elfogadásra ajánlva !  
 
Alternatív teória a szükségessé vált paradigmaváltáshoz: 
Az alcím az Aspektus sorozat bevezetőjére utal, amely a szükséges szemléletváltáshoz egy új, 
(nagyobb felbontásban megváltozó) szemléleti alapot, a korábbinál stabilabb, új bázist kínál. Ez az 
új gondolkodás nem dobja el és nem annulálja a régi alapot, képes megtartani, és egységbe 
ötvözni a materialista tudományt és a kreációként ismert teremtő erőt és eszméit. Az Aspektus 
könyvsorozat szintetizál, olyan fúziót hoz létre, amely közös rendszerbe, teremtő erőbe, párba 
egyesíti a kétféle életszemléleti rendszert, az anyagi és a szellemi valóság, egymás létét sokáig 
tagadó bázisait. A szemléletváltás nem kötelező, a régi és eltérő eszméken nevelődött 
materialista, vagy kreacíonista, az idealista vagy dogmatikus eszmék egymás mellett is 
megélnek, de időnként ütközniük, szaporodniuk, ehhez pedig egyesülniük szükséges, hogy az 
élet folytonossága nagyobb energiaszinteken is megmaradjon. Az egymástól időnként 
periodikusan elkülönülő élettudat, és a centrális térben besűrűsödő életerő közös teremtő 
erőben, egymással fúzióban együttműködő szervezetben egyesül, és ekkor az élet nagyobb 
szimmetriába kerülve mindig megtermékenyül. A két ellentétes erő, az eltérő energiaszintű 
egységekből szerveződő életerő és a nagy térben gyorsabban áramló de kicsi, nagyobb 
azonosságú részecskékből szerveződő életérzés egyesülésében új, vegyes, átlagosabb 
vegyületbe szerveződve, új hajnalt fakasztva felvirágzik az élet. Amikor a részletekben erős 
tudat és az erő, megfelelően keveredik az összefüggésekben erős sok érzéssel, az élet piramisa 
ismét teljesebbé, az elosztás jobbá válik, és a korábbi szervezeteknél összetettebb, a valóságot 
jobban megértő, de az elődjeinél bonyolultabb utód születik. Ha a sikeres fúzióban a gondolat 
érzésinformációját a tudat kiegészíti a tudomány által feltárt, és megerősített eredményekkel, 
ekkor egy további nagy életciklus idejére, a rendezettség megtartásához szükséges egységes 
bázist hoz létre, erősít meg. 
 
A felbontás növelésével és a tudat kiterjesztésével, a megértés egymásba keveredésével az 
anyagi alapon kifejlődött élettudat megtámasztódik a kreált, befolyásolt, és később már 
teremtett valóságképpel. Ilyenkor életciklus váltás alakul ki, és a korábbi az eltérés felé 
fejlődő ciklusból átmenet keletkezik a nagyobb azonosság felé fejlődő második ciklus felé, 
vagy a sors kerekének a forgása szerint esetleg éppen fordítva. A másság és az elszigetelődés 
felé haladó élet nem képes a végtelenségig fokozni a másságot, az elszigetelődést, a környezet 
tagadását, az egységes Egyisteni térben az azonosságra, a nagyobb szimmetriára és a jobb 
elosztásra törekvő életerő, is jelen van, és a másikkal azonos mennyiségben differenciálódik. 
 
A természetben differenciálódó, a tudatosság felé fejlődő, az anyagi valóságba épülő élet 
alapvetően két cél felé haladhat. Az átlagos élet az egyik úton, a centrális központtal 
rendelkező kis térbe zsúfolódás, a közös tömegbe sűrűsödés és a nagyobb felbontás felé 
haladó anyagi valóságba épülés felé haladhat, amely - a később egyre nagyobb kényszerű 
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összefonódás, és - a mind kisebb térben, mind akadályozottabb szabad életáramlás, az anyagi 
valósághoz kötött egyre kényszerűbb rezgés felé fejlődhet. Az élet másik útja a már 
túlsűrűsödött, túlfejlődött térrészekből kifelé vezet, és a még kellően szabad térben, sokkal 
nagyobb személyi szabadságban, de az anyaghoz kevésbé kötött minőségben, állandó 
életáramlóvá, az illúziókat és az álmokat kergetővé válhat, de a lélekben boldogabbá, a Hitben 
teljesebbé, a jó és rossz dolgokat megérzőbb, megértőbb állapot felé is haladhat. Az élet 
során, a bonyolultság növekedésével egyre többféle, egymástól eltérő, de nem végtelen 
számú, viszont szintenként nagyságrendekkel eltérőnek látszó életcél, eltérő életáramlási 
lehetőség is kialakulhat.  
Az első egymással ellentétes irányú életcélból, a befelé és a kifelé áramlás relatívságából 
alakult ki az első kompromisszum, a vegyes összetételű utód, a torlódásban oldalt és direkt 
összeütközés nélkül, de már a korábbitól eltérő irányba eláramló más összetételbe átkeveredő, 
részben kicserélt élet, a jelen és a túlélés lehetősége. Ez később sokféle eltérőnek látszó 
életcélt, kerületi irányt talált, amelyen a jövő felé haladva, az életteret a környezet engedte 
lehetőség szerint periodikusan körbejárva mindig önmagával és a múltjával, az ellenkező 
irányba indult régi társaival találkozott. A kezdetben csak kicsi körökben változó, még nem 
évelő élet egyszer-csak rálelt a tudatfejlődés, a Tao ösvényére, a rendszeres irányváltozásra, 
egymás békés elkerülésére, a radikális impulzusba keveredés helyett az évelő, túlélő, az egy 
ciklusnál hosszabb eseményidejű, a fuzionáló élet lehetőségére. Ettől azonban az élet egyre 
bonyolultabbá vált, a legrövidebb egyesen úttá az életet megtartani képes fordulatos, 
fondorlatos cikk-cakk vált. Az összeütközések teljes elkerülése azonban nem lehetséges, mert 
a szabályozott, kordában tartott fúziós folyamat megfelelő aránya tartja fenn az életet. Ha 
kevés a térben az impulzus, ha egy tér nagyon együttműködővé, és ezzel jó élettérré válik, 
lehűl, lokálisan összehúzódóvá válik, és a környezetből a kialakuló jó vertexbe, egy közös 
célba áramló részecskék túl nagy lendülete, lokálisan túl nagy életsűrűséget, túl sok helyi 
impulzust, és ezzel egy térszerű pontban, pontosabban pontszerű térben kifejlődő új életrobbanást 
hoz létre. Ha viszont magas a helyi impulzus sűrűség és nagy az élet nyomása, akkor a tér 
kitágul, ilyenkor a beáramlás csökken, a kiáramlás, a szétszéledés felerősödik, és a tartósan 
nagyobb arányú kiáramlás miatt és idővel elfogy az élettér kifelé ható energiája, a belső 
fúziót, az életet termelő képessége. Ilyenkor a ki és szétáramlás kifullad és az elöregedett 
nőies térrész kiürülve, kimerülve ismét hidegfúzióra és beáramlásra, betelepülésre, mások 
betelepedésére alkalmassá válik. Amikor egy élettérben a szét és a kiáramlás tetőzik, akkor a 
kimerült élettérben az életnyomás (a környezethez képest) nagyon alacsonnyá válik. Ilyenkor a 
női minőség, állapot elmúlik, és a térben egy üresnek látszó életbuborékban új vertex, új 
életcél, szervezet születik. Ez egy időre alacsony impulzus sűrűségű lehűlő, nyugodt és hideg, 
férfias teret hoz létre, amelyben már kevésbé veszélyes, kiszámíthatóbb az élet, ezért a 
környezetben már túl nagy életnyomással változó térrészből a korábbi kivándorlók, és a velük 
együtt érkező családtagjaik, mint új bevándorlók, mint máshonnan a rossz életből már 
menekülők, új hazát és új földet, jobb környezetet találnak az életre ismét alkalmassá váló 
térrészben. 
 
A kiürült tér ettől eltérő belső összetételben de más férfiasabb minőségben újra feléled, és a 
centrálisan befelé áramlóvá válik. Az egyre nagyobb lokális energiasűrűség miatt a beáramlás 
végén az élettér ismét túltelítődik, és az átmeneti ideig hidegfúziós férfias élettér ez után újból 
melegfúzióssá, és a környezetnek energiát adóvá válik. 
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Előzmények: 
 
A könyv, mint minden dolog nem a semmiből született, hanem egy korábbi tartós folyamat 
eredményéből. E könyv előzményeként az Aspektus könyvsorozatban 23 + 1 (a Szemléletváltás, 
a sorozat bevezető könyve) könyv már életre került, de az elismertség anyagi felszínére a csak 
résztudás tartalma miatt nem emelkedett. Az Aspektus könyvsorozat korábbi könyveiben 
feltárásra és bemutatásra került az időben változó anyagból és életből álló Holisztikus rendszer, az 
egységes Természet kifejlődése, és leírásra kerültek a létezés, fejlődési folyamatban kialakult, 
és később már kreált szabályai. Bár az érzés azt súgja, hogy a tér és a változás örök, amely 
öröktől és mindörökké változik, a tudat, viszonyítási információ hiányában nem ismeri el e 
lehetőséget. 
Ebben a könyvben, a Feltámadásban minden benne van, amit az életnek tudnia kell a 
túléléshez, de a korábbi könyvekben leírt információk nélkül a tudat nem érti meg a lényeget. 
Az Aspektus könyvek a szerző, Moetrius korábbi tapasztalataira, az életben átélt élményeire, 
a megismert és megszerzett, egyedivé fejlődött tudásra alapozódnak. A szerző, a 
környezetben kialakult, már túl dominánssá vált tudást, és az erős környezeti információs zajt 
kikapcsolni képes tudati állapotban, fogékonnyá vált a szervezete mélyén érzett, kisebb 
energiaszintű részecskék, a benne élő isteni közösség adására. A szerző tudata a 
szervezetében élő kisebb energiaszintű részei által, a közös tudatának feladott érzésszintű 
információ ötvözetéből, az anyagi szinten külön megismert, általa megtapasztalt dolgok és a 
nagyobb teret és időt átlátó részecskéi által automatikus írásra kényszerítő információval 
átadott összefüggéseinek a felismeréséből fejlődött. A szervezetben keletkező tudás, a többek 
és az erősek által már megérzett, megismert és megtapasztalt, tehát már valamilyen korábbi 
ismerethez, történéshez viszonyítható eredő tudás, csak akkor ad választ az élet kérdéseire, ha 
a válasz már valamelyik nagyobb energiaszintű közösségünk egyedi részecskéjének, vagy a 
közös tudatában átélt, megőrzött életeseményként, információs emlékként nemcsak jelen van, 
hanem az a közös tudat tudomására, közismeretre jut. Ha azonban a kevesebb számú, 
nagyobb energiaszintű részecskét tartalmazó szervezetünk, felsőbb életpiramisának, az e 
közösségnek is új, általa még meg nem tapasztalt eseményt, semmi korábbi ismert dologhoz 
nem viszonyítható ismeretlen dologban kell dönteni, a csak igen, vagy nem választ ismerő 
tudat könnyen megzavarodik, és ilyenkor határozatlanná válik. Ha a nem elég jól felbontott, 
csak statisztikai eredőkre épülő, nagyobb energiaszintű közös ismeret nem elég, ilyenkor a 
kisebb energiaszinten átadott érzésre, az idősebb szervezetekben már elporlódott, sokat 
tapasztalt, de kisebb energiaszintű, sérülékenyebb részecskék által bizonyosan érzékelt, 
megismert, megértett régi tudás előásására van szükség. Ilyenkor előkerülnek a még élő 
öregek, és előhívásra kerülnek a sokakat túlélő, a régi dolgokra, a különleges eseményekre 
még emlékező kisebb energiaszintű részecskék, és a nosztalgikus kapcsolatban újra 
felelevenednek az általuk átélt emlékek, érzések. 
 
Az időben és a térben is változóvá vált mindenség, kezdetben kicsi lüktetésszerű változása 
néha történelmi hullámokká, vad viharokká erősödtek, és az éppen csak megfoganó élet e 
szélsőséges és kiszámíthatatlan változásokat még nehezen viselte. Az élet azonban sok 
nemlineáris eseményben fejlődve, soha nem pusztult ki, csak elporlódott, és tanult a korábbi 
hibákból. Az eseményekben, a megértésben is fejlődő közös tudat, az időben lüktető létezés 
lehetőségét, a kezdet és a vég között egyre egyenletesebben változó, kiszámíthatóbb 
eseményrendbe, időben lineárisan, egyenletesen változó, megérthető folyamatba terelte.  
Az élet lineárisan, kiszámíthatóan változó lehetősége azonban az életi színtér szereplői 
között megállapított, megegyezendő szabályok kialakítását, és az élet szereplői által 
megtartását igényelte.  
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Kezdetben az élet, ki nem mondott, ösztönösen mindenki által belül, a kisebb szintű 
szerveződések által érzett, súgott szabályait nem kellet megfogalmazni, az az érzés szintjén 
remekül működött. Az élet egyenletesebben változó, kiszámíthatóbb térre és a tudattal 
követhetően változó időre vágyó igénye azonban kiváltotta az életszabályok 
megfogalmazásának az igényét, az élet szereplőinek az egymással kötendő szerződés 
megalkotásának az igényét.  
A szabályok megalkotásának az igénye, kiváltotta az élet céljának a megfogalmazási vágyát, 
és ezzel a fogalmazásra szakosodás lehetőségét is létrehozta. A célok és az egymáshoz fűződő 
kapcsolatban az egymást kölcsönösen megillető jogok és kötelességek megfogalmazása, e 
tevékenységre fejlődő, szakosodó, a célt meghatározó bizottság, szervezet, tevékenységét, és 
az élet egymással kötendő, egymástól elvárt első szabályainak a megalkotását, a létezés 
alkotmányának, a változás szabályainak a megfogalmazását és kidolgozását igényelte. Az 
életszabályokat megfogalmazók, az alkotók, (a törvényhozók) mellett, tehát újabb nem termelő 
szerveződések, a szabályokat kidolgozók, mások által is megérthetően a szélesebb rétegeknek, 
az élet szereplőinek továbbadók felé fejlődését, az ezzel foglalkozók e célra szakosodását is 
igényelte. Azonban a nevesített, az élet szereplőitől elvárt, a közös változás egyenlő esélyének 
az érdekében megtartandó, a többség által támogatott jó dolgok, és a nem támogatott, tiltott 
dolgok megnevezése nem volt elegendő, meg kellett fogalmazni a még elviselhető, nem 
támogatott, de nem tiltott, a tűrt dolgok, a kompromisszumok körét és lehetőségeit. Kiderült, 
hogy nem elég az elvárások megfogalmazása, azt mindenkivel meg kell ismertetni, tehát 
késedelem nélkül közhírré kell tenni, és mindenki által elérhető információként a 
közismeretre kell juttatni.  Kialakultak az üzeneteket és az információkat közvetítők, a 
küldöncök, és az információt átvevő, egymásnak továbbadó információhordozók, a híreket 
szállító média angyalok. Később kialakultak a szabályokat kihirdetők, közismeretre hozók, a 
kisbírók, a híreket ki és továbbadók és ezzel a lokális helyszíneken a szabályok megtartását 
leellenőrzők, és a nem cél szerinti dolgokat, az élet zavarait lejegyző jegyzők is 
elkülönítődtek, és külön út, tevékenységi eredő, tulajdonságcsoport felé szakosodtak a 
sokaságból.  
 
Az apa állapotú, hidegfúziós, egy közös cél felé, befelé áramló, vagy az anya állapotú a 
centrálisan már túl zavaros, túl gyorsan változó melegfúziós térben élés, a fekete és a fehér, az 
egyértelműen tiltott, vagy egyértelműen támogatott objektív dolgok körül még nem volt 
zavar, azt mindenki megértette, a zavar a köztes dolgok, a sokkal szubjektívebb is 
lehetőségek, a relatív dolgok pontosításának a lehetetlensége miatt alakultak ki. Ekkor az élet 
két főszereplője még egyedül állóként és külön fejlődött, nem épült családba, nem kezdődött 
el az utódok életáramlása. A kezdeti paradicsomnak tehát volt egy külön és éppen eltérően 
fejlődő szimmetriapárja, amelyben más szabályok érvényesültek, de mindkettőben 
megtartódott a kezdeti rend és az ifjúkori béke. 
Az élet azonban már kezdetben is igazságtalan volt, a szabályok ,,is,, lehetőségét sokan más 
aspektusokból eltérően értették, és ezért ugyan azon eseményeket egyre többféleképpen, a 
saját aspektusukból minősítve másoktól eltérően értelmezték. Az élet tehát egymás utáni 
eseményekből időben és nemcsak sorban, hanem egyszerre, párhuzamosan is változó folyamatba 
terelődve megszűnt egyértelműnek lenni, és az élet egyszerű dolgai összekuszálódva egyre 
áttekinthetetlenebbé, egyre zavarosabbá, egyre szubjektívabbá és bonyolultabbá váltak. 
Ha azonban az alapjában egyszerűen, egymás utáni eseményekben, megérthetően és 
lineárisan változó élet, egyre bonyolultabbá, és az időben egyszerre sok helyen változás miatt 
áttekinthetetlenné, megérthetetlenné, nemlineárisan gyorsulóvá fejlődik, az addig megérthető, és 
kiismerhető élet minősége elromlik, és ilyenkor az élet szabályai is megváltoznak.  
Ha a rossz elválik a jótól, lokális helyeken mindkettő felhalmozódik, és ha a már nagyon sok 
jó elkülönül a már nagyon rossz élettől, az elkülönülés elszigetelődést és halmozódó rosszat 
szül. Amikor az élet megismeri a rosszat, és elkezdi kiválogatni magának a jót, ezzel együtt 
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másra hárítja a rosszat, és így mindkettő elkülönül, felhalmozódik és ettől kezdve külön 
szaporodik. Azt hinnénk, hogy a rossz rosszat szül, akkor a jó csak csupa jót nemzhet, de ez 
tévedés. Az átlagostól elkülönülő, a magának az eseményekből a jót kiválogató ,,jó,, 
valójában a környezetnek rosszat szül, és a szervezetén kívül változó szerveződéseknek 
rosszat cselekszik. Ha a jó szülő, megtanítja a gyermekét, a rossz dolgok elkerülésére, akkor 
az utód nagyobb eséllyel elkerüli a neki rosszat, de ezzel másokra több rossz jut, és a 
környezetként ismert élettér minősége ettől egy kicsit mindig romlik. Ha az egymást követő 
sikeresebb generációk, mindig megtanítják az utódaikat a rosszabb dolgok elkerülésére, akkor 
kiválasztódik egy szerencsés utód, leszármazó csoport, dinasztia, amelynek halmozódva 
sikerül elkerülni a rosszat, de ettől elromlik körülöttük az élettér, és ez miatt a rossz élettértől 
ionos folyamatba határok közé rétegeződve, másoktól, a nekik rosszabbaktól elhatárolódva 
kényszerülnek tovább fejlődni. A határoknak és a kerítéseknek, miként a nemzeteket és a 
birodalmakat, az élőrétegeket is elválasztó felületeknek, falaknak két oldala van, és nem lehet 
mindig tudni, hogy a rács mögött melyik oldal van bezárva. A rácsok, a határfelületek 
elválasztanak, és miként az állatkertben a látogató a rács mögött fejlődő állatokat bezárva 
látja, egyidejűleg a rácsokon túl lévő állatok azt észlelik, hogy a rács túloldalán az a sok 
ember valamiért boldogtalan, valószínűen azért, mert a rács mögé be van zárva. 
 
Az egymástól elszigetelődő, nem jól keveredő, nem jól elosztó élőrendszer elromlik, 
elszigetelődik egymástól, és az átlagostól elszigetelődő jó, nem jót, hanem egyre rosszabb 
környezetet szül. A továbbadott jó élet, a megismert elválasztási lehetőség egyre sikeresebb 
megoldásokkal próbálja megvédeni magát az általa létrehozott rossztól, és ezzel még több 
rosszat zúdít a környezetbe, amellyel egyre erősebb határfelületekkel magát körülvennie, 
hogy az általa létrehozott külön ,,jó,, életteret fenntarthassa. Amikor a rossztól, a másságtól 
magát megvédő élet sikeresen halmozódik, és a magának jó, de a többségnek rossz 
megoldásokat egyre sikeresebben halmozza az utódokba, az élet megismert boldog lehetősége 
megszűnik, és az utódok kései generációi egyre boldogtalan csoportokba, szervezetekbe 
különülve a lehetséges dolgok, jó állapotok más részétől egyre jobban elszigetelődnek. 
Ez a folyamat generációkon át, évtizedekig, évszázadokig vagy évezredekig halmozódhat, 
amely differenciálódásban az élettudat eltérő ideák felé fejlődik. Ha a folyamatot nem állítja 
meg semmi, akkor tudathasadás, teljes elszigetelődés, vagy a másik fél, (életállapot) létállapot 
nem tudomásul vétele miatt totális szembeáramlás, ellenhatás fejlődik ki. 
 
Ilyenkor, hogy az élet ne pusztítsa ki magát, a kialakult és az élet többségének már rossz 
tendenciát valamikor, valakinek meg kell szakítani. 
Ha egy élőrendszer elromlik, ahhoz hogy a kialakult rossz megoldásokat, az ellentétet ne 
örökítse tovább, a már rossz folyamatosságot, a tendencia folytonosságát meg kell szakítani. 
A folyamatosság valakiknek jó felé fejlődése, az egyik életnek, csak a nyerteseknek jó, de a 
veszteseknek nagyon rossz megoldások kitalálása néha egyre pokolibb, együttműködésre már 
képtelen, kaotikus, az életet nem támogató környezetet hoz létre. Az ilyen irányba haladás 
halmozódása zsákutcába viszi az evolúciós fejlődést, és a kezdetben mindenkinek egyforma 
feltételeket, esélyeket adó igazságos életet, differenciált, igazságtalan, az eredőjében is 
szimmetriahiányos életté fejleszti.  
 
A folytonosság megtartása, a megismert rossz dolgok megjavítása, és a javított dolgok egyre 
jobb életté halmozódása az élet egyik legfontosabb jó intézménye. Ha azonban elromlik az 
élet legfontosabb, a viszonyítási alapot biztosító folytonossági intézménye, az elromlott élet 
csak akkor javítható meg, ha a kialakult életellenes, együttműködés ellenes megoldások nem 
örökítődnek tovább. A DNS nem örökítő szekvenciái, a rejtett fekete információt tartalmazó 
szakaszok, ezekről az élethibákról szólnak, amikor a Gondviselő el és kitöröli a későbbi életek 
tudatából a sikertelenné vált megoldásokat. 
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Kezdetben, a lassabban változó, de boldogabb élet, és gyors de rövid halál váltakozásában, 
szakaszosabban és tisztábban folyt az élet és a halálváltás lehetősége. Ahogy azonban az élet 
szereplői, egyre jobban megtanultak túlélővé válni, úgy egyre hosszabbá, de a minőségében, 
az eredőjében gyorsulóvá és egyre rosszabbá vált a létezés időben változó, életként ismert 
lehetősége. 
 
A csak fiatal, és nagy azonosságú egyedek, az atomokban, a molekulákban és az együttfejlődő, az 
egykorú sejtekben együttváltozó részecskék rendkívül jó együttműködőknek bizonyultak, és 
az élet hatásfoka kezdetben nagyon magas volt. Az akkor még nem vegyes térben, az idősebb 
térszereplők az elődök kialakult, kifejlődött tudásának az átadási hiánya miatt, minden generáció azonos 
szintről, majdnem nulláról indult, és a saját erejéből, képességeiből vitte valamire, energiában, 
vagy élményekben gazdagabb életet leélve. Amint azonban az életáramlás és a szaporodás, az 
egymással keveredés, a vegyülés elkezdődött, az elődök azonos korú, együttváltozó 
részecskéi közé eltérő korú, már az idősebbekkel szemben áramló fiatal részecskék, utódok 
keveredtek. A már vegyesen lakott elődterekben eltérő érdekek, eltérő irány felé haladó 
életcélok alakultak ki, és a más irányba fejlődés igénye kiváltotta az összeférhetetlenséget, az 
utódterek kialakítását, az élettérben másképpen gondolkodók egy részének az elkülönítését. A 
szaporodás, és az elődök túlélőképes domináns részecskéinek az utódokba átköltözése 
ritmuseltolódást és folyamatosságot hozott létre, a ritmusban azonosabb, egyenrangúbb élet 
lehetősége csökkent. Az elődökben megismert élettapasztalatok, a jóra és rosszra elkülönített 
dolgok az utódokban is halmozódni kezdtek, amely miatt a differenciáltság és a másság is 
felerősödött. Amikor az azonos életterében (szervezetben), és azonos időben (eseményekben) 
már együttváltozó szerveződések egymással ellentétes irányokba, egymással már szemben 
áramlottak, a szerveződések ereje, a közösség lendülete és a közös akarat megosztódott. A 
megosztódással az egységes irányba áramlás, a közösen rendezett lendület, az azonos irányba 
szervezett életáramlás megtartása mind lehetetlenebbé vált. Amikor az élet már egymás ellen 
áramló, antirészecskékként egymást közömbösítő szervezettsége és együttműködése elromlik, 
a szervezet minden lendületes együttáramlást igénylő dologra hatóképtelenné, a közös akarat 
cselekvőképtelenné válik. A szervezeti halált, az együttműködés halálát ez az állapot váltja ki. 
Hiába a célt még jól ismerő részecskék erőlködése, ha ugyanekkor éppen ellentétes irányból e 
cél felé áramló más részecskék mindig elrontják a céljaik elérését. Miközben egyesek 
sikeresen koncentrálnak egyre nagyobb sűrűségbe, anyagba energiát, kisebb szerveződéseket, 
mások éppen ezen energiáknak a sikeres szétszórása felé fejlődnek, és ezzel hatástalanítják a 
szorgalmasabb hidegfúzióban centralizálók munkáját. Ilyenkor a már melegfúziós szervezetek 
rosszabb hatásfokú, eltérő cél felé ható megoldásai lenullázzák a hidegfúziós szervezetek 
célratörő erőlködését. A túl vegyessé váló, megosztódó életterek, a túl demokratikus 
szerveződések egy idő után határozatlanná válnak és az anarchia, a káosz felé fejlődnek. Az 
engedékenység és a demokrácia talaján anarchikus élőréteg és kaotikus valóság születik. A 
szervezett élet tehát olyan életáramláshoz kötődik, amelyben valamelyik fél, a demokrácia 
helyett, a centralizálás hiánya és a szétosztás, a nőies állapotú melegfúzió, az egyenlő állapot 
és a nagyobb azonosság, a proletárdiktatúra felé fejlődik. A túl nagy szimmetria nem jó az 
életnek, ezért az egészséges szervezetekben vagy a centralizáció és tőkekoncentrálás, a 
hidegfúzió, a tőkediktatúra felé fejlődő irány, cél határozott többségi támogatást kap. Ahhoz, 
hogy egy határozatlan élettérben valamelyik többség kialakulhasson, az egyik már levitézlett, 
meggyengült célt el kell nyomni, valamelyik életirány felé fejlődést el kell lehetetleníteni, és a 
többséget e cél felé fejlődéstől el kell tántorítani. Ez a rossznak kinevezett céloktól 
elterelődéssel jár, miközben új és jónak kinevezett, a többség által követendő új célokat 
határoznak meg. Amikor sikerül elérni, hogy valamelyik szélsőséges életállapot felé fejlődést 
az életben változó többség elutasítsa, meggyűlölje, mint az élet ellenes, számára nem követendő 
cél felé haladó áramlást megtagadja, az átlagos és már megosztódott életből új lendületes élet 
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fejlődhet ki. Amikor nagy a határozatlanság, nagy a káosz és rosszá válik az élet, mindig 
előjöhet egy nagyon várt megváltó, egy Messiás, aki a régi rossz célnál sokkal jobban 
működő új célokkal a tömeget maga mellé tudja állítani, akinek sikerül az életáramlók 
határozott többségét, az általa megmutatott (új) jó irányba fordítani. A jó irány azonban csak 
akkor lehet valóban jó, ha az élet már régen a rossz irányba áramlik, és a már köztudottan 
rossz irányból megfordulás, valóban a jó irány felé haladást eredményezhet. 
A már kaotikus, határozatlanná váló, a saját erejéből megújulni, új célokat kitűzni nem képes 
szerveződések, a megosztódott, a szervezettségben és az együttműködésben összeomló 
életterek elöregednek, majd összeomlanak, ilyenkor már nem tudják tovább fenntartani a 
környezettől elkülönült, mássá vált állapotukat. Az ilyen szervezetek határai ekkor 
lebomlanak, mint életbuborékok, a régi életterek, szervezetek elpukkadnak, elfolyósodnak, és 
a bennük változó részecskék egy ideig nagy azonosságúvá, együttáramlóvá, és a terheket is 
együttviselővé válnak.  
Az anyagi valóság, a mind nagyobb különbség felé fejlődésnek ez előzőkben leírt állapotnak 
éppen az ellentéte, amely a különbség növekedése felé vezet. Amikor a már túl nagy 
különbséggel rendelkező szervezetek erős redukálódása, majd megszűnése, az azonos idejű 
együttrezgés, az önerősítő rezonancia kialakulásához vezet, az élettér addig elszigetelődést 
biztosító határai lebomlanak, és a kialakuló globalizációban vegyesebb, nagyobb és 
bonyolultabb szervezetek alakulnak ki. 
 
Amikor egy élettér nagy azonosságú állapotba kerül, a túltelítetté váló életpályák betelnek, és 
az életáramlási lehetősége redukálódik. Amikor az életszerű változásban a feszültséget és az 
impulzusokban keletkező hőt már az áramlási és a szabad pályák hiányában az erre szakosodott 
hidegfúziós részecskék, szerveződések már nem tudják elszállítani, akkor az életváltozás 
súrlódásában, rezgésben keletkező impulzusoknak a hője és feszültsége a szervezetekben 
bennreked és felhalmozódik. Ez időben gyorsan, nemlineárisan felfutó hő és feszültség 
növekedést, a melegfúziós állapot felé átfejlődést eredményez. Bár ez az állapot kedvez egy 
ennek a hasznát szedő melegfúziós kisebbségnek, de kedvezőtlen az élet kétharmados 
többségének, a hidegfúziósoknak és a kisebb feszültséggel változó, nagyobb szimmetriában 
fejlődő életteret igénylő közös utódoknak.  
Az élet szempontjából nem sok jelentősége van, hogy a megosztódás és a melegfúziós állapot 
felé fejlődést, az életbuborék túlfejlett, és túl gyorsan változó csillagszerű szerveződés - túl 
magas változássűrűségű belseje, a - nyelője felé sodródása, a felmenői részecskék, és a külső 
erőviszonyok megosztódása, vagy a szervezetben belüli erőviszonyok, a fiatalabb utódok 
megosztódása váltotta ki. Az ilyen patthelyzetbe került szerveződések belső, vagy és a külső 
erőviszonyait, befolyásoltságát ilyenkor gyorsan meg kell változtatnia, amely miatt a 
megosztódott szervezetnek egy idegig, a belsejében változó valamelyik réteggel szemben 
igazságtalanná kell válnia. Ahhoz, hogy a külső, vagy a belső állapotok által kiváltott 
patthelyzet, a határozatlanság és az igazságtalanság feloldódjon, vagy a belső állomány 
akaratát, célját kell megváltoztatni, vagy a nagyon energiaszintű környezet egyenlő befolyását 
valamely irányba határozott elmozdulással meg kell szűntetni. Csak akkor kezdődik el új 
életáramlás, új életcél felé fejlődés, ha a szervezet végre elmozdul az élet holtpontjáról, és a 
többség életáramlása vagy balra, vagy jobbra fordulva valamelyik azonos irányba elindul. 
Ehhez azonban elhatározás, ezt megelőzően a közös cél meghatározása és elfogadása 
szükséges. A jó irányú életáramlás tehát csak egy a többség által elfogadott, kellő hittel reális 
cél felé elindulás esetén kezdődhet, amihez azonban a többség azonos dologban való hite 
szükséges. A hit tehát nem vallás kérdése, hanem olyan közös jó célban való megegyezés, 
egyetértés, amely a lehető legkevesebbet ront mások, a kisebbség szabályokat megtartva 
kialakult rendezettségén. A jó hit a közös többségi célt tehát nem függetleníti a másoknak 
rosszabb állapotokat okozó hatásoktól, hanem azokra figyelve megpróbálja az 
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elkerülhetetlenül kárt-szenvedőket kártalanítani, kárpótolni, de ezzel mások ellen mindig új 
igazságtalanságot hoz létre. 
Ha a közös és jó dolgokban való egyetértés, a közös célban való hit elveszik, a szervezett 
életáramlás lehetősége is megszűnik. A szervezetlen élet azonban bár látszólag szabadabb, de 
a függetlenség másokkal nem egyeztetett szervezetlensége miatt egymás ellen hat. Nem 
véletlen, hogy az élet szereplőinek az életbe való beavatkozása nem javít, hanem általában 
ront az élet eredőjén. A többségnek legjobb élet akkor keletkezik, ha a nagy többség megérti a 
közös célt, az együttműködés és az egyetértés, a Gondviselői szervezettség fontosságát. Ha e 
sikeres szervezettség ellen fellépő életben a közös célok felbomlanak, az egymás ellen ható 
egyedi célok, kaotizmust, nemlineáris felpörgést, gyors nagyobb azonosságra kerülést, szervezeti 
elöregedést, együttrezgést, rezonanciát és elfolyósodást okoznak. Az ilyen állapotba kerülő tér, mint 
a tér többi részétől határozott eltéréssel rendelkező elkülönült szervezet elhal, felbomlik, az 
életbuborékba elkülönülés és a függetlenség határai lebomlanak. Ilyenkor az egymás mellett 
fejlődő élőrétegek, az addig külön fejlődő életterek, szerveződések egymásba keverednek, és 
a bennük addig az eltérés felé sikeresebben fejlődő részecskék elvegyülnek a közössé és 
nagyobb energiaszintűvé, gyorsabban változóvá, nagyobb impulzus sűrűvé váló új térben. A 
differenciálódás az ilyen egybeolvadó térben felgyorsul, amitől az elhalt, lebomlott 
szervezettségű élettérben lévő, addig vegyesen szilárd és folyékony közegállapotú időben 
változó élet anyag nagy része elgázosodik, és az élettér, egy utódfejlődési folyamat közben 
felfúvódik. Ez az állapot a korábbi szervezettség halálát eredményezi, és az elromlott 
szervezettségű térben még sok kellően fiatal, e környezetváltozáshoz is alkalmazkodni képes 
alszerveződés, kisebb energiaszintű életképes részecske kibomlik és elkülönül a nagyobb 
azonosságúvá váló többségtől. Az elfolyósodó környezetben azonban új másság, és eltérő új 
különbségek fejlődnek ki. 
 
A halálkor, a szervezetek bomlásakor az életképes részecskék elkülönítődnek a másokkal már 
együttműködni képtelen, elöregedett szerveződésektől, és lehetőséget kapnak más, fiatalabb, 
még kellő azonosságú, jobban szervezett közösségekbe, életképesebb szervezetekbe átmenni, 
az életváltozásukat valamilyen, néha kicsit visszalépő szintről tovább folytatni. Az élet 
továbbviteléhez azonban szükség van a viszonyító ismeretekkel rendelkező, előző történések, 
és a korábbi generációk meglévő tapasztalatára. A lineárisan változó élet továbbvitelének az 
egyik fontos feltétele, az élőrétegekben egyidejűleg jelen lévő, legalább két, vagy három 
együtt élő, egymásnak az életről az általuk megismert, átélt korábbi eseményeket elbeszélő, a későbbi analóg 
történéseknek viszonyító alapot információban továbbadó generáció, amely a három dimenzióban 
egyszerre változó valósághoz szükséges. Amikor azonban az idősebb generációk folyamatos 
fejlődése miatt, a már túl sok rosszat, vagy csak túl jót megismert elődök, az egyoldalúan 
megismert, szimmetria nélküli tapasztalataikat továbbadva, átörökítve már fiatalon 
megfertőzik a szellemet, túl korán elbizonytalanítják, elrontják az utódi tudatot. Ilyenkor az 
elfogult, a szimmetriát vesztett családban felnövő utódok már nem egészséges, szimmetriában 
maradó életlátással hagyják el a védett környezetet, hanem a szimmetria felborul, és a 
kialakult folytonosság ettől kezdve nem segíti, hanem gátolni kezdi az életegyensúly 
megfelelő helyreállítását, a sikeres regenerációt. Ha a élőréteg szimmetriája, a rendezettség 
szimmetriája elromlik, a rendezettség csökken és az élőrétegek, a szervezetek változása a 
sokak által kiszámíthatatlan kaotikus változás felé sodródik. A hibás sorozatot, a rossz szériát 
ilyenkor már nem lehet a sok rossz élettermék javításával helyreállítni, mert a sikertelen 
körforgásban az elpiszkolódott életfolyó forrása vált szennyezetté. Ha a forrás megtisztítható, 
akkor az életfolyó ismét tisztává, az élet egyszerűbbé és átláthatóbbá válik. Hasonló a helyzet a 
toldozott foltozott alkotmányokkal. Egy sok részletében módosított, már a belső szerkezetében is 
ellentmondásos alkotmányt nem lehet megjavítani, mert miközben az egyik részén javítunk, a másik 
részén rontunk. Ez a hiba alakul ki a kaotikus élőrétegekben, mert már nem közösen rendezett 
irányba, hanem mindenfelé áramlik az élet, és bármelyik irányban áramlókat segítjük, a már 
velük szemben haladókat egyidejűleg gátoljuk az érvényesülésben, a céljaik felé haladásban, 
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az életben-boldogulásban. Valakinek ilyenkor el kell zárni a csapot, vagy ki kell engednie a 
szellemet a palackból, meg kell nyomnia azt a gombot, vagy az életnek, az élőrendszer felett 
őrködő Gondviselőnek kell az elromlott élőrendszert megjavítania.  
A megoldást valóban nem az embernek kell elvégezni, az élőrendszer, a természet 
szabályaiba az önjavító megoldás be van kódolva, de egyes emberek időnként a Gondviselő 
által mozgatott bábokká válva, a belső érzéseiknek, vagy a már rossz tudatuknak engedve 
kiengedik a szellemet. A legkisebb kár, és a leghatékonyabb megoldás akkor alakulhat ki, ha 
az ember, és az élet a beavatkozás helyett, a dolgot a természet törvényeivel lerendező 
Gondviselőre ruházza. A gondviselő azonban csak tervez, de a végrehajtáshoz felelős áldozati 
bárányokat választ, akiknek nemcsak joga van belepillantani a sors könyvébe, hanem 
bevonásra kerülnek az isteni, gondviselői terv végrehajtásába. 
 
Ha azonban a már zavaros vizet fakasztó forrást egy időre elzárjuk, és megszakítjuk a 
folytonosságot, és kellő időt adunk a dolgok leülepedéséhez, a kialakult rossz élet okainak a 
megértéséhez, az elszennyeződött forrás is letisztul, és az újra megengedett már letisztult víz 
áramlása ettől kezdve sokáig - az élet újabb nagyobb nemlineáris viharáig - szennyezetlen tiszta 
életfolyókat hoz létre. 
 
A Gondviselő által kifejlesztett makroevolúció, a jelentős környezetváltozás minden idősebb, 
már szennyezett tudattal és tartós szimmetriahiánnyal rendelkező szerveződést időzavarba 
kerget, mint szervezett rendszert felbont, és csak három lehetőséget hagy meg az igen kis 
energiaszintre lebomlott élőrétegben az életáramlásra, a döntés már csak igenre, vagy nemre, 
vagy a szavazónak a legrosszabb eredményt adó is-re redukálódhat. Ilyenkor erősen 
differenciálódik, majd elhal, lebomlik a sokféleség, és kiesik a két, az utódokra merőlegesen 
áramló, őket egymástól addig elszigetelő felmenői generáció. Lásd a tojás állapot 
kialakulását.  
 
Ilyen állapotok után, a szimmetriát vesztő elődök már nem tudják átadni az életet elrontó, 
boldogtalanná tevő információkat, a rossz életmintákat, a keveseknek jó, de sokaknak már 
rossz megoldásokat. Nagy az esélye, hogy a viszonyító alap hiányában, csak az ösztönös, a jó 
alapismeretekkel rendelkező, kellő életrugalmasságú fiatal életek, és azok az idősebb 
szerveződések maradnak meg, akiknek az életcélja, a továbbadható tiszta életmintája a 
Teremtő céljaival, az élőrétegek regenerációjával egybeesik. A megmaradó, keletkező életnek 
sok mindent újra meg kell tapasztalnia, meg kell tanulnia, személyesen át kell élnie, de ez 
lehetővé teszi, hogy a még meg nem fertőzött tudatokba tiszta és új viszonyító alapok az élet 
szabályait megtartó ismeretek épüljenek. 
 
 
 
 
 
 
Az Aspektus könyvek írása közben, a tudatfejlődése útján haladva határozott megállapításokra is jutott 
a szerző, azonban a kialakult, megértett eredő, a lényeg leírása, a fejlődési út leírása nélkül nem teszi 
megismerhetővé, megérthetővé a mai valóságunkat. Ahhoz, hogy a jelent és a várható történéseket, a 
módosuló állapotot nemcsak megismerjük, hanem a folyamat kialakulását, a szükségességét és az 
elkerülhetetlenségét is megértsük,, a tudatfejlődés útjának a végigjárása, a korunkat megelőző 
evolúciók, az érzés és tudatvilág kifejlődésének a megismerése is szükséges. Csak az az élettudat képes 
átvészelni a várható jelentős körülményváltozásokat, amely az általa értett, már részben a tudatban 
ismert változásokat a tudatával és a megértéssel, és az elfogadás érzésével, békességgel is képes 
követni. 
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A tojás állapot kialakulásáról: 
 
A tojókban kialakuló tojás, a szervezeten belül fejlődik, és először még csak fejlettebb 
állománya képződik, amely nagyobb azonosságú, de energiában dúsabb, sárgatestbe épül. A 
tojó legnagyobb változássűrűségű méhében fejlődő, még vegyes állagú átlagos 
részecskeállomány, a peteérést követő két nap alatt erősen differenciálódik, és nagyobb 
részben egymáshoz képest, centrálisabban elhelyezkedő, balra keringő, melegfúziós energiában 
tovább gazdagodó, statikusabb belső állományba, sárgájába, és elszegényedő, ellentétes 
irányba jobbra keringő, a belső állományában nagyobb azonosságú, de sokkal gyorsabban 
életáramló, hidegfúziós fehérje állományra bomlik. A korábbi átlagos állapotból 
szélsőségesebb állapotra differenciálódó két ionizálódó rétegben az a közös, hogy mindkettő 
nem termelő réteget hoz létre, amelyből a még fiatal nem termelő gazdagodók, vagy csak tanulók 
és ifjak belül csoportosulnak, míg a már nem termelő, idősebbek, a fehérjék, a megőszülő 
öregek a tojás szerveződés sokkal nyugodtabban változó külső életszféráiba élnek. A két réteg 
között ott őrlődik a még termelő átlagos vegyes állományúak egyre vékonyodó, nagyon 
fogyatkozó, elporladó rétege. Kezdetben, még a differenciálódás és a tojás állapot kialakulása 
előtt, a nagyjából vegyes állomány és jobb keveredés miatt, még nem különült el a három 
réteg, a két szélsőséges és a közöttük egyre fogyatkozó, az egymással szemben ellenkező 
irányban áramlókhoz viszonyítva, éppen 90 fokra eltérő irányba fejlődött közteherviselők. A 
differenciálódás során, a két eltérő irányba fejlődő és keringő, kifelé áramló melegfúziós, és 
befelé áramló hidegfúziós részecskéket tartalmazó életszférát, a sárgáját és a fehérjét egymástól 
elválasztó, a rétegre merőleges irányban áramló, semleges hatású, egyre jobban elfogyó 
teherviselő generáció, a két élőréteg között a domináns utódokat a domináns elődöktől 
elszigetelő sejthártyát képez. Az elválasztó sejthatár, az egyre vékonyodó élőréteg, a még 
dinamikus melegfúziósok és a már dinamikus fiatalok között olyan ütköző réteget, mikro 
örvényekkel dús lamináris réteget, szigetelt teret alakít ki, amely kenőanyagként lediferálja a 
két élőréteg forgásirány eltérését, és tartósan elválasztja a már egymástól kibékíthetetlenül 
eltérő irányba áramló szerveződéseket. Az ellentétben állók közötti köztes felmenői rétegben 
azonban nagyon magas a súrlódás, és az időben növekvő elvárások, kölcsönhatások miatt 
gyorsabb az elporladás is, ami miatt a szigetelő réteg egyre vékonyodik.  
Ha hím állapotú, az életversenyt megnövelő, a jobb és rendezettebb élet lehetőségét sikeresen 
megmutató idegen részecske hatol be a már nagyon feszült, csak vékony sejthártyával, 
felmenői határréteggel elválasztott élőrétegek belsejébe, és közben a környezeti hőmérséklet, az impulzus 
sűrűség és ezzel az élet nyomása is kellően megnő, akkor a belső feszültség és a káosz, a rendezettség 
hiánya a maximális értékre erősödik. Ilyenkor a maradék köztes szigetelő réteg, a sejthártya, a 
határfelület lebomlik, és a két egymáshoz képest éppen szemben áramló, fejlett részecskéket 
is tartalmazó, már nagyobb feszültségen élő két ionos réteg is egymásba vegyül. Ez a 
kiegyezés, a mélységi keveredés, az élet egymásba vegyülésének, az új közös szervezettségű 
eltérő utód fogamzásának a pillanata. Ha azonban a ma Európában és Kínában zajló 
folyamatokhoz viszonyítjuk, akkor felismerhetjük, hogy a kialakuló folyamat lényegében 
Globalizáció, rejtett gyarmatosítás, a haldokló nagy szerveződés még életképes 
alszerveződéseinek az átmenekülése a jövőbe. Ha a komplexitás, a hidegfúzió és a dolgok 
külső összefüggéseinek a sikeresebb észlelése felé fejlődő idősebb szerveződések az 
elöregedő rendszerekből már kifelé áramoltak, és az előrelátás felé szakosodásuk miatt a 
részletek megismerésében hiányossá vált a szervezetük, akkor a már befelé áramló, a nagyobb 
felbontás felé haladó, hőenergiában dúsabb, centralista melegfúziós szerveződések éppen 
olyan kiegészítő tulajdonságokat visznek be a közössé vált térbe, amely a hidegfúziósak 
képességeiből hiányzik. Fordítva is ugyanezen hatás keletkezik. Az egymással szembeni 
áramlásban két lehetőség alakulhat ki. Nagyon nagy téridős azonosság, azonos fejlettség és 
nagyobb tudati, tömegi tehetetlenség esetén a célellentétben áramlók egymásnak mennek, és 
vagy végzetes impulzusba kerülnek, vagy a közössé váló térben összekeverednek, és az utolsó 
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pillanatban elkanyarodva kikerülik az ütközést. A sikeresen új, és a szemből jövőkkel közel azonos, 
közös célra lelő, korábban még eltérő célú szerveződések megváltozott életáramlása egy 
közös szimmetriasík irányába, majdnem azonos irányba, jó eredőbe rendeződik. A két eltérő 
réteg egymásba vegyülésekor, a kialakult kétirányú, egymással szembeni rendezettség 
áramlási iránya, az egymással érintkező kölcsönhatási felületen keletkező impulzusokban a 
korábbi ellentétes irányhoz képest ezekre merőleges irányokba, kiegyezésbe, egymást és a 
végzetes impulzusokat elkerülő kompromisszumba rendeződik, és a tojásban kiszámítható, a 
benne élők tudata által megérthető, eltérő rendezettséggel, eltérő iránnyal, életcéllal 
rendelkező evolúciós fejlődés, életfejlődés, utódfejlődés kezdődik. Az egymás ellen áramló 
korábbi generációk között kifejlődő új vegyes, de az elődjeitől eltérő irányba áramló 
lendületes fiatal részecskéket, már vegyes családokat és még vegyesebb utódokat tartalmazó 
új élőréteg keletkezik, amely idővel evolúciós folyamatban megerősödik. A két rétegben 
korábban ellentétes irányban egymással harcoló ionizált, egyedülálló részecskék, az 
impulzusokat követően egymással párkapcsolatba lépnek, lekötődnek, családokba 
szerveződnek, és közös új életcélok, rendezettebb környezetre vágyó igények alakulnak ki. A 
tojásban a kaotikus állapotok csökkennek, egyre nagyobb, kiszámíthatóbb életváltozás és rend 
alakul ki. Az egy ideig külön fejlődő, ionizált sárgája és a fehérje, az élet DNS-ben 
továbbadott elitje a Tao útján összekeveredik, és átlagos eredőt, új közös utódot adó életbe 
vegyül. Ugyanez a folyamat fejlődik ki, időben sokkal lassabban, de nagyobb tömegben, 
nagyobb energiaszinten a bolygók, vagy az élőrétegeik, a nagyobb életbuborékok, az 
életszférák, és az emberek szaporodásakor is. 
 
 
 
 
A szaporodás kialakulása: 
 
A szervezetekben élő, magas egyéni szimmetriával rendelkező alszerveződések hidegfúziós 
férfias csoportjai, a szerveződési tavasz végére megérnek, erőben és képességekben 
kiteljesednek. Amikor a hidegfúziós szervezetek a tavaszhullám végére elérik a 
legenergikusabb, legjobb hatásfokkal működő dinamikus állapotot, a közösségek sikeres 
teljesítménye befektetésre, beruházásra alkalmas többletenergiát, felhalmozódó tartalékot hoz 
létre. Hasonlóan, amikor a melegfúziós szerveződések is elérik a legdinamikusabb állapotot, 
és a szerveződési ősz során beérik az élet gyümölcse, a környezetben kialakuló 
energiahiányos, kaotikus állapotból való kimenekülés elérésére, a közös tudat részecske tanácsában 
energia-befektetést igénylő utód létrehozásáról, az éppen rendezettebben élőkkel fúzióba 
lépés szükségességéről döntenek. A társulás, a fúzió a hidegfúziós szerveződéseknek azért 
előnyös, mert a felhalmozódott lendület többlet, és már feszültséget keltő energia tartalékaik 
telítődései már jelzik az élettérben kialakult befektetési igényeket. Az is szerepet játszik a sikeres 
együttműködésben, hogy a hidegebbet kedvelőknek az ősz hozza el a fellendülést, a tavaszt, tehát a 
hidegfúziós szerveződések ősszel aktívabbak, energiában dúsabbak, amikor a melegfúziósok már 
túlfejlődve kaotizálódnak. Míg télen a kaotikussá váló melegfúziósok adják a hidegfúziós 
szerveződésekkel létesített társulásaikba a szükséges hőenergiát, nyáron éppen megfordul az arány, és 
a melegebb életteret rosszul viselő hidegfúziós szerveződések kaotizálódnak, ők lesznek a közösségben 
az energiaadók. Tavasszal és ősszel, amikor nagyobb a szimmetria, kiegyenlítettebb a teherviselés, 
akkor kettőjük azonos ritmusú, de ellenkező tendenciájú együttműködéséből felvirágzik a környezet. 
Az átlagosnál több kinetikai lendülettel, nagyobb energiasűrűséggel és a sikeres centralizálás 
esetén már gazdasági többlettel rendelkező hidegfúziós szerveződések, együttműködés 
céljából olyan hiánnyal rendelkező, közel azonos fejlettségű, energiát, befektetést igénylő 
társakat keresnek, amelyekbe a felhalmozódott tartalékaikat befektetve hatékonyabb közös 
szerveződések alakulhatnak ki. A kaotikus időkben energiahiányossá váló, de a létszámában 
felszaporodó melegfúziós szerveződések teli vannak egyedi ötlettel, tapasztalattal, de hiányzik 
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az elképzeléseik megvalósításához szükséges energia. Ez fúzióra való hajlandóságot, 
kapcsolati igényt, befektetői igényt vált ki. Amikor eljön a tavasz, és a fák a téli hidegfúziós 
együttműködő állapotában a magasabb belső impulzus sűrűségűvé váló rügyekből 
kibomlanak, melegfúziósokká válnak, kivirágzanak, és kisebb energiatartalmú de nagy 
mennyiségű primer termést, megtermékenyülésre, és megtermékenyítésre alkalmas virágport 
szórnak a környezetbe. Ez a virágpor azonban a bibéhez érése előtt a térben áramló 
hidegfúziósabb szerveződésekkel megtermékenyül, benépesül, és már energiában sokkal 
dúsabb állapotban érnek be a tényleges fúzió színhelyére, a megtermékenyüléssel még 
magasabb bonyolultságba jutó virágokba. Itt halmozódás és nagyobb bonyolultság, sikeres 
fúzió és együttműködés alakul ki, amelyben a dinamikusabb hidegfúziós szerveződések, a 
perdületben dúsabb, ez miatt lokálisan kisebb térben áramló, keringő, tehát statikusabb 
melegfúziós szerveződésekkel, a virágban megtelepedő családokba egyesülnek, és a fejlődni 
kezdő termésekben nagyobb energiasűrűségű dinasztiák alakulnak ki. A sikeres fúzió a 
nyárra, vagy a nyár végére meghozza a gyümölcsét, és a sikeres családok egyre nagyobb 
tömegbe és az idővel megérő, majd a kaotikus időszakban, környezetben elfolyósodó 
gyümölcsökbe fejlődnek. Mivel a meleggé váló környezetben a társulásokból a hidegfúziós 
szerveződések elmenekülnek, a családba bevitt energiát, a befektetés eredményét, a lendület 
energiát ott hagyják a családi közösségekben, az utódaik fejlődését segíteni. Mivel az anyával 
maradó utódok fogyasztása, és ezzel a család energia fogyasztása (a termelésnél) egyre 
nagyobbá válik, ezért a családok kaotizálódnak, megérnek, túlérnek, nagy azonosságú, később 
magas energiatartalmú, cukorrá átalakuló keményítővel, fiatal energiaadókkal telnek fel. 
A már az állandósuló energiahiány és a túl nagy lekötetlen szabad létszám miatt kaotikus 
állapotba jutó, pazarló életvitelt folytató, a sok hőenergia felhasználás, a magas belső 
impulzus sűrűség miatt felfúvódó melegfúziós szerveződésekben kívülről még a bőség látszik, 
amely mellett sok olyan előnyös tulajdonsággal rendelkeznek, magasabb felbontásban jobban megfigyelik a 
részleteket, csavarosabb észjárásúak, kitartóbbak, érzelmileg kötöttebbek stb., ezért a társulás, a fúzió 
előnyösnek ígérkezik. A melegfúziós szerveződések híján vannak a lendületnek, az egyenes 
kitartó jellemnek, és a fúzióra jelentkező partnerek rendszerint éppen a hiányzó dolgokra 
kínálnak kiegészítő tulajdonságokat, képességeket. Mivel az ilyenkorra már erősen 
differenciálódott, a nemiségében megerősödött szerveződésekben éppen a másik állapot felé 
fejlődött szerveződés tulajdonságainak a hiányai halmozódnak fel, az ilyen egymást 
kiegészítő tulajdonságokkal, képességekkel rendelkező szerveződések ideális párnak 
látszanak a problémák megoldására, a kölcsönösen előnyökkel járó fúzióra, társulásra. A 
szerveződések társulása valóban csak akkor lehet sikeres, ha a két vagy több társuló fél a 
fúzióval olyan többleteredő képességek birtokába jut, amelyekkel az adott körülmények 
között javul az életképességük, a sikeres együttműködés esetén együtt hatékonyabbak, 
gazdaságosabbak és sikeresek lehetnek a fennmaradásban. A társulást azonban nemcsak 
tudatos érdekek, hanem a szerveződésekben élő kisebb energiaszintű egyedek igényei 
határozzák meg. A fúzió nem szükségszerűen kényszer, hanem kölcsönös energia 
megtakarítás lehetőségével, gazdaságosabb létezés, a fennmaradás esélyét adhatja. A fúzió 
lehetőségébe kerülő szerveződések fúziója akkor válik sikeressé, ha a kitáguló, szétáramló, 
kiterjeszkedő, növekvő és tavasz fázisban lévő szerveződésnek éppen összehúzódó, 
gyümölcsöt termő, ellenkező fázisban lévő, a másikat sikeresen nagyobb szimmetria felé 
segítő párja akad. A balra forgó szervezetek felületén áramló részecskék akkor társulhatnak 
sikeresen egy másik mezőhöz, ha az nemcsak jobbra forog, ezért a közös határon egymáshoz érő, 
azonos irányba áramló részecskék periodikusan találkozhatnak egymással, hanem a mezők saját fordulata, 
a forgási periódusa, pontosabban a kerületi sebessége is kellő pontossággal megegyezik.  Ezt 
a lehetőséget a felharmonikus kapcsolat segítheti. Ha a kerületi sebesség megegyezik, akkor a 
nagyobb energiaszintű szerveződés kerületén élő alszerveződések a periodikus forgásban 
rendszeresen tartósan együtt maradhatnak, együtt áramolhatnak egymással, és a találkozásból 
az elhangolódásig rendszeres együttlét, együtt járás, majd együtthálás, ezt követően 
összehangolódás alakulhat ki. Ha az egybehangolódás, az eggyé válás, a fúzió sikeres, a 
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rezonancia, a felpörgés olyan sikeres lehet, hogy az azonos irányú erőfeszítéssel közös célra 
törő szerveződések egy végtelen De broigle hullámon elhagyják az addigi életteret, és az 
egymásra, társra talált szerveződések nagyobb energiaszintű környezetbe fejlődve, akár DNS 
fejlettségű és energiaszintű alszerveződések saját közös új szervezet, utód élettér építésébe 
kezdhetnek. 
Ha a két fordulat ugyan eltérő, de harmonikus kapcsolatban minden második, harmadik stb. 
periódusban találkoznak egymással az egy ideig együttáramló szerveződések, akkor elég idő 
alakulhat ki az együttáramlásra, az egymás megismerésére, és a kölcsönös bizalom, majd 
vonzalom kialakulására. Ha ez az állapot az egymással ellentétesen fejlődő hidegfúziós 
szerveződések tavasza, a kitágulás és a lendületnövekedés időszaka egybeesik a melegfúziós 
női szerveződések őszével, a gyümölcsérlelő időszakával, akkor a két egymást tökéletesen 
kiegészítő szerveződés, a pár együttes eredője a környezet számára semlegessé válik. A 
kettőjük ellentétes irányba fejlődő különbsége mindig kiegyenlíti egymást, ezért a kitágulás és 
az összehúzódás, a kettőjük közötti energiacsere nem okoz a környezetre rossz irányba ható 
változást. Ideális esetben, azonos frekvenciára kerüléskor együttrezgés, fellángoló érzelem és 
nagy szerelem alakulhat ki, amely olyan nyugvó, eddig egymás ellen dolgozó energiákat, 
ellentétes célú alszerveződéseket, egymást ki nem állható, de az utódokban élő felmenői részecskéket is 
rendezett irányú áramlásra mozgósíthat, amelyek addig gátolták a szerveződések lendületes 
életáramlását. A szerelem, a rezonancia csodákra képes, mert az új pár, az egymásra találás, 
az egymásra hangolódás pillanatától az addig a kölcsönhatással keletkező energiacserében, az 
elvesztett energiát nem a környezetnek adja le, hanem egymásnak átadva lényegesen jobb 
hatásfokkal, gyakorlatilag szinte veszteség nélkül működő közös szerveződéssé, családdá 
válik. A tavasszal kitáguló hidegfúziós szerveződés ilyenkor energiát ad át az ezzel a 
lendületes nyárba fejlődni képes melegfúziós szerveződésnek, amelytől az periodikusan újult 
erőre kap. Amikor a melegfúziós szerveződés kerül energiatöbblettel rendelkező, a térben 
kiterjedő, a szerveződési őszbe kerülve lemerülő, de ezzel a közvetlen környezetnek, a társának friss 
energiát adó szétáramló állapotba, akkor az ismét lendületet kapó hidegfúziós szerveződés az 
energiát befogadva, a családban körforgásba téríti, és sikeresen hasznosítva azt nem hagyja 
elveszni. (A látszólagos ellenmondás ellenére mindkét állítás igaz). A fúziós folyamatban az 
új mezőket, a kisebb alszerveződéseknek, az utódoknak és a velük vegyülő, túlélőképes 
elődöknek a későbbi közös létre is alkalmas életteret alapítók, közös szerveződésbe, az adott 
térben és időben, a kialakult körülmények között is sikeresebben szimmetriában maradó utód 
térbe épülnek, de a váltógazdálkodás (és a periodikus dominanciaváltás), a politikai hatalomváltás ezeken 
a szinteken is megmarad.  
 
Ha a gazdaság nyelvére fordítjuk a fúzió jelentőségét, akkor ezt olyan, két résztudással, 
részeredménnyel rendelkező szerveződés szükségszerű társulásnak kell tekinteni, amely a két 
részeredmény halmozódásából a negyed eredményt adó hatásfokot, majdnem 50 %-os 
hatásfokba tudja szervezni. Mint amikor egy szezonális időszakban sikeresen működő cég 
egész évi eredője azért nem elég hatékony, mert az év nagyobb részében csak vegetál, vagy 
veszteséget termel, és túl rövid az igazán hatékony termelő időszak. Ilyen például a díszhal 
kereskedés, amely jellemzően a késő ősztől a tél végéig csak három hónapig működik 
elfogadhatóan jó eredménnyel, és ilyen az üveges szakma, amely jellemzően a hideg idők 
beállta idején, két hónap alatt bonyolítja le az éves forgalma háromnegyedét.  
Nagyon sok olyan szezonális tevékenység van, amelynél néhány rövid hónap alatt létrejött 
eredményből kell az egész évi működési költségeket kitermelni. 
Ha viszont két olyan szerveződés egyesíti az erőforrásait, amelyek nem tudják jól kihasználni 
a létszámot, mert a szezon után már nem tudnak folyamatosan hasznos tevékenységet adni a 
munkatársaiknak, akkor egy más szezonban a munkaerőt és az eszközöket, pl. a gépjármű 
parkot sikeresen kihasználók, a jól átszervezett társulással, kevesebb befektetésből sokkal 
hatékonyabban, hosszabb időszakban egymást kiegészítő szezonális termelést folytathatnak. 
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Az erőforrások és a munkavégzők megfelelő átcsoportosításával, máris azonos periódusra 
számolva dupla termelési idő realizálható, amely az időegységre jutva jelentős arányjavulást 
eredményez.  A dolog szépséghibája, hogy ez a fejlődést ugyan felgyorsítja, de nemcsak egy 
generációra, társulásra gyorsítja a rendszeridőt, hanem az előremenekülő fejlődési folyamatot egy 
időben gyorsuló fejlődési spirálba tereli. Aki nagyobb lángon égeti az élete gyertyáit, az természetesen 
hamarabb eléghet. Így kerülhet a jövő felé vágtató élet egyre gyorsabban a régi dolgokra jobban 
emlékező múlt állapotába. A toroid életszerkezetek, életörvények központja felé haladás során, a 
befelé haladás, a sikeres túlélés esetén, irányváltozás nélkül kifelé haladássá, visszafejlődéssé 
módosul, változik. Az életnek, tehát ahhoz, hogy a legnagyobb szimmetria környékén, a legfejlettebb 
állapot, a jövő felé fejlődhessen, folyamatosan észnél kell lennie, és ha felismeri az irányváltás 
időszerűségét, aktualitását, tudatos cselekvéssel irányt kell váltania. Ez azonban olyan, erősen a 
jövőre koncentrálódó hidegfúziós szerveződéssé fejleszt, amely a jelen megélése, nézése helyett, 
mindig előre figyel, és a jövőre koncentrál, amely miatt nem tud a mában élni, nem tud a mában 
boldognak lenni. 
 
Az egymást sikeresen kiegészítő, egymással eredményesen fuzionáló, eredményt halmozó, a 
hatásfokában javuló szerveződés máris két negyed szezonban termel, és elvileg megduplázta az 
időre jutó teljesítményét. A közös szerveződés hatásfoka lényegesen megjavul, és a nem 
azonos módszert, megoldást választó környezethez képest jelentős előnybe juthat. Ha viszont 
ezt követően a sikeres szerveződés egy másik olyan hasonló, a már fuzionált szerveződést 
sikeresen kiegészítő, azonos energiaszintű, hozzámérhető analóg párra talál, amelynek éppen 
az általuk nem gazdaságosan termelő időszakra esik, a nagyobb hatékonyságú termelői 
időszakuk, akkor a termelői létszám és az eszközök, az energiaforrások sikeres 
átcsoportosításával, összevonásával még hatékonyabb, nagyobb energiaszintű, még 
gazdaságosabb termelést, folyamatosan magas hatásfokú szervezet alakulhat ki. Például 
sikeres társulásnak tekinthető a nyáron igen sikeres fagylaltos, vagy jégkocka készítő 
szerveződés társulása, a télen sikeres hőszolgáltatóval, a fűtővel, vagy akár a szánkó és 
sítalpkészítővel. Hasonlóan sikeres együttes lehet a nyári vizieszköz készítő, vagy vizieszköz 
kölcsönző és a téli sportfelszereléseket javító, készítő szerveződések társulása. Ilyen sikeres 
párnak tekinthető az autógyártó, és a gyártott termékeket forgalmazó autókereskedő, de 
hasonló az Ipari parkok eredeti funkciója, amikor egymást kiegészítő, egymásnak egyre 
fejlettebb terméket feladó társulások egész sora magas minőségű, bonyolult életterméket tud 
létrehozni. Ilyen sikeres központ van Olaszországban Udinében, Németországban, Münchenben, 
Franciaországban és az USÁban is számos helyen. A Kelet-ázsiai Tigris hasonló fejlődési folyosóra 
lelt, és felvirágoztatta Tajvant, sikerre vitte Japánt. 
 
Ha az ilyen egymást sikeresen kiegészítő párok azután olyan másik analóg, de másban 
egymást sikeresen, magasabb hatásfokra kiegészítő párokkal társulnak, amelyek például 
tavasszal és ősszel sikeresek, ez esetben, az egész évben hatékonyan működő, az 
energiaforrásokat folyamatosan jól kihasználó szerveződés alakulhat ki. Az ilyen fúzióba, 
családba, munkamegosztásba egyesülő szervezet sokkal hatékonyabb, mint a környezete, 
ezért együtt a társulás magasabb rendezettséget, jobb anyagi körülményeket érhet el. Ha 
például az előbbi sikeres párhoz olyan másik pár társul, amely tavasszal nyíló virágokat 
termel, forgalmaz, míg a társa éppen az ősszel beérő gyümölcsöket termeli, árulja, akkor 
olyan nagyobb energiaszintű, sikeres, komplex szimbiota közösség alakulhat ki, amely ügyes 
belső átcsoportosítás esetén minden évszakban hatékony, ezért nagyon jó gazdasági 
mutatókkal rendelkezik, és a környezete rendezettségének az építésében igen sikeressé válik. 
Az ilyen szerveződés, szervezettség, amíg az együttműködése sikeres, és a saját csoportjába, a 
társaiba, a közösségbe, a célba vetett hite megfelelő, a környezetéhez viszonyítva energiában 
gazdagabbá válik, és uralni tudja a környezet kevésbé sikeres szerveződéseit, végső soron 
másokhoz viszonyítva nemcsak gazdaságilag válik fejlettebbé, hanem a szervezetét 
megnyugtató tartalékai miatt időelőnyhöz jut, az időzavar megszűnik, nyugodttá és ezzel 
sikeresebbé válik. 



 16 

A sikeres fúzió tehát, akár házasságra, vagy gazdasági együttélésre, kölcsönösen előnyös 
munkaviszonyra, vagy közös fellépésű gazdasági társulásra vonatkozik, olyan szimbiota 
együttműködő társulást tételez fel, amelyben az egymással együttműködésre, közös célra, pl. 
érvényesülésre szövetkező felek, a másokkal szemben elérhető kölcsönös előny reményében 
összeadják az eltérő, de egymást sikeresen kiegészítő tulajdonságaikat, képességeiket, 
állapotváltozásaikat. Minél komplexebb egy szervezet, annál sikeresebb lehet az 
energiatermelésben, az életben keletkező problémák megoldásában, viszont az állandó tudatos 
gondolkodásnak, a gyors fejlődésnek nagy az ára, a szervezet idővel elveszti az érzéseit, majd 
valódi hatalomhoz jutva gyanakvóvá válik, egyre több vesztenivalója keletkezik. A folyamat 
nagyon sok esetben paranoiás gyanakvást, túlérzékenységet, ellenségkeresést alakít ki, amely 
a folyamatot szimmetriába hozza, és a meggazdagodott, de végül a mindenkire gyanakvó, 
mindenkiben ellenséget látó szerveződést végül a Nirvánába taszítja. 
 
A sikeres fúzió energiatöbbletet, felhalmozást és időelőnyt, a környezetnél nagyobb 
fejlettséget hozhat létre, és a felhalmozás lehetővé teheti a jövőbe való befektetések 
realizálását, azaz olyan elkülöníthető szervezetek, kisebb gazdasági egységek, 
leányvállalatok, üdülők, szociális intézmények stb. létrehozását, amelyek nem a jelent, és a 
megélését, a közvetlen létezésért folytatott harcot, hanem a pihenést, az üdülést és a jövőben 
is sikeresebb megfelelést biztosíthatják. A leányvállalat, a nyaraló, üdülő, új gazdasági 
egység, és a legkorszerűbb adottságokkal felszerelendő utód élettér létrehozása befektetés a 
jövőbe. Amikor a jelen gazdasága lehetővé teszi az eredmény felesleg ésszerű befektetését, a 
szerveződések a lendületes időben, a Boom idején felhalmoznak, nagyobb teret vesznek, 
hasítanak ki a közös térből, és az adott körülmények között a legkorszerűbb megoldásokat 
viszik, invesztálják a jövőbe való befektetésbe. Az ilyen igen fejlett, a környezet átlagánál 
egyértelműen fejlettebb szerveződések nagyobb eséllyel és statisztikai valószínűséggel 
előnyre tesznek szert a kevésbé fejlettekhez, és a jövőbe befektetni nem képesekkel szemben. 
Az egészséges, jól szervezett együttműködő rendszerben, a környezetbe kerülő 
energiahullámnál, a bummnál minden épkézláb, máshol nélkülözhető részecske, a teljes 
közösség kimegy a szerveződésből a vadászterületre, minél több energiát begyűjteni, 
mindenki a szezonra és a lehetséges legnagyobb bevételre koncentrál. Amikor azonban az 
energiahullám elvonul, és a környezetben már nincs elég virágpor, energiatöbblet, akkor az 
egész csapat a szervezet belsejébe vonul, és a teljes létszám a megszerzett energia sikeresebb 
belső elosztásán és a rendezettség javításán fáradozik, igyekezik minden időben hasznosabbá, 
és nélkülözhetetlenné, másoknak is fontossá tenni magát. Nemcsak az oroszlánokra jellemző, 
hogy amikor kell, mindannyian együtt vadásznak, és kimegy a horda a vadászterületre, és 
felhajtják a vadat, a zsákmányt, hanem amikor sikerrel jártak, a megszerzett energia 
felhasználásában, a falkán belüli elosztásban is rangsort tartóan de mindannyian 
együttműködnek. A jó vállalkozás attól lehet sikeres, és másoknál hatékonyabb, ha követi a 
természet példáit, és amikor sok a munka, akkor mindenki a termelésre koncentrál, és a 
feladatok, a bevétel megszerzése érdekében szükséges tennivalókat közös munkával, 
munkamegosztással együtt végzi. Ha azonban a dolog elkészül, és a bevétel realizálódik, 
akkor a munka lezárására, az elszámolásra, és a megszerzett bevétel részarányos elosztására, a 
rendezettség jelenbeni és a jövőbeni megtartására, az állandó alkamasság elérésére, a 
fejlesztésre koncentrál. 
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A jövőbe való befektetés célja: 
 
A szervezetek felbomlásakor, elhalásakor, a szervezetet alkotó alszerveződések egy része 
valóban elöregedett, az életben megfáradt, és amikor lebomlik, a környezetnek feleslegessé 
váló részecskék kötési energiája mások életének a fenntartására fordíttatik. Az elhaló 
szervezetekben azonban mindig vannak életképes, lendületes, fiatal részecskék, amelyek 
függősége még nem alakult ki, amelyek az életteret adó környezet, az elhaló szervezet 
lebomlásakor, a velük legnagyobb azonosságú rokon utódba települhetnek át. A még életben 
lévő, de az életük végét járó szervezetekben, a halál és a felbomlás közeledtét felismerő, már 
ezirányú tapasztalattal rendelkező, a túléléshez kelő életrugalmasságú alszerveződések, tehát 
még a régi szervezet életében felkészülhetnek az élettér megváltozására, egy másik élettérbe 
átköltözés szükségszerűségére. A jövőbe való befektetés egyik célja éppen ez, hogy ha az 
eredeti élőhely, a környezet nagyon megváltozik, a váltásra megfelelően felkészülő 
szerveződéseknek legyen hová átköltözni, megfelelő azonosságú környezetben az életet 
folytatni. Az összetett szervezetekben élő idősebb, elődi részecskéknek tehát létkérdés lehet, 
hogy (akár még az életükben) milyen utódot nevelnek, azaz az utód élettér mennyire marad az 
önállósodása után sikeres lendületben, vagy szimmetriában. Amely felmenői részecskék, az 
utódokban továbbélő alszerveződések nem elég jó utódot nevelnek, az utód sikertelen 
érvényesülése esetén, ez visszahat a benne továbbélő elődi alszervezetekre, amelyek sorsa, a 
rosszabb nevelésű, sikertelen utódban rosszabbá, és kizsákmányoltabbá válik. A másoknak 
mindig engedő, nem elég erős, nem elég határozott, kifelé túl jóindulatú, nagyon demokrata 
szerveződésekben élő részecskék, állandóan kizsákmányolódnak, folyamatosan több munkára 
és ezzel energia leadására kényszerülnek. Az ilyen szervezetek belül gyorsabban égnek, 
hamarabb elporlódnak, mint amely szerveződések egoisták, mint akik csak magukkal és a 
bennük tovább és együtt-élő részecskéik jó sorsával törődnek. Az egoista szerveződések 
részecskéi, alszerveződései valószínűen sokkal boldogabbak, több jóban és energiában, több 
életélményben részesednek, de a környezetet kihasználóbb életmód miatt nem válnak 
másoknak fontossá, nélkülözhetetlenné. Az önfeláldozó, másokat mindig segíteni kész, 
együttműködő szerveződések azonban miközben a belső mikrokozmoszukat maximálisan 
kihasználják, másoknak fontosabbá, és nélkülözhetetlenné válnak, amely elsősorban a 
melegfúzióssá váló nőies szerveződések életidejére, az élet második fordulójára jellemző. 
 
 
 
A szervezetek energiaáramlásának a racionalizálása: 
 
A sikeres szerveződésben, amikor a bal láb lép és energiát veszít, ez az energia az éppen 
energiát begyűjtő fázisban lévő jobb lábba megy, és ott felgyülemlik, és ha a bal kéz erőt fejt 
ki, az energiaveszteséget a jobb kéz vagy a test más része visszaveszi. Az emberi és az élő 
szervezet hatékonysága páratlan, az élet nagyon jó energiahasznosító. A környezetünkben 
mind gyakrabban találkozunk olyan támogatási megoldásokkal, hogy a nekünk energiát és 
gazdasági támogatást adó fejlettebb országok, amit adnak bal kézzel, azt elveszik a jobb 
kézzel, azaz az általuk adott támogatást, a kiküldött tanácsadók, halászni tanítók bérében 
visszaveszik. Az élő szervezetek, a mikrokozmoszok és a nagyobb energiaszintű 
makrokozmoszok azért olyan hatékonyak az energia felhasználásban, szinte veszteség nélkül 
dolgoznak, mert a környezetnek adott támogatást, más oldalról mindig visszaveszik. A 
nagyobb energiaszintű, nagyobb tömegszámú szerveződésekben nemcsak két, vagy négy, 
hanem sokkal nagyobb számú, egymást nagyon sikeresen kiegészítő, közös életáramlásba 
szervezett egyed nagyobb egymással együttműködő közösségbe halmozódása adja tovább a 
kölcsönhatást keltő életenergiát egymásnak, hogy azután valaki mástól ezt az energiát később 
nagyobb részben visszakaphassa. A szeretet energia, a kötési energia, az érzelmi veszteség, a 
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különbözet a szervezet, a szervezett rendszer fenntartására fordítódik, amely csak akkor éri 
meg a társulásban résztvevőknek, ha csak nagyon kicsi a veszteség aránya, és magas a 
társulás miatti előny realizálódása. Ha elromlik a közös szervezetek, az együttműködések 
rendezettséget növelő, megtartani képes hatásfoka, akkor a szervezet energiaszintben, az 
együttműködő tömegben és a korszerűségben visszafejlődik. Ilyenkor előbb egy idegig 
stagnál, feléli a korábban az elődök által felhalmozott tartalékokat, majd annak elfogyásával a 
közös szervezetben belső ellentétbe kerülve a belső impulzusokban differenciálódik, felhevül, 
és felbomlik. Az ilyen típusú szervezetek tehát akkor maradnak életképesek, ha folyton 
növekednek, ha meg tudják tartani a résztvevőikben, a befektetőikben és a termelőikben, 
elosztóikban, az együttműködőkben a szimbiózis fenntartásába, az együttműködés értelmébe 
vetett hitet. Ez azonban egy szervezett rendszerben sem nőhet a végtelenségig, mert az azonos 
piacra termelő, azonos célra tartó analóg szervezetek, egymással szembe kerülve periodikusan 
differenciálódnak, az életáramlás és a fejlődés következménye, az időben véges állapot, a nem 
változatlan, elöregedő minőség. Ha olyan nagy azonosságú szervezetek kerülnek egymással 
szembe, akik már nem tudják fokozni a hatásfokukat, akik már kihasználtak minden kicsi 
hatékonyságot növelő lehetőséget, az azonos céllal áramló másik analóg szerveződéssel 
elkerülhetetlen vagy Te, vagy Én konfliktusba fognak kerülni. Nem lehet két legjobb, nem 
lehet két legnagyobb, nem lehet két legeredményesebb, és mivel a közös piacon, a közös 
élettéren osztozniuk szükséges, az ilyen szervezetek szükségszerűen erőfelmérő próbában, a 
fejlettségüket és a hatóképességet megmérő vetélkedésben differenciálódni fognak egymással.  
Míg a tudás az életáramlás megtartása irányába fejlődik, az érzés és ezzel a boldogság 
lehetősége csökken. A tudásnak az ára, a boldogságtól, a kék madártól eltávolodás, a sok érzés, 
a megélhető boldogság ára pedig a tudásról, és az anyagi javakról, a testről és a tömegről 
lemondás képességében, a dolgok elfogadásának az egyszerűségében rejlik. 
 
Az anyagi valóság felé fejlődő rendszerben mindenki úgy ad, hogy tudja, hogy később kapni 
fog. Ha azonban a befektetés nem térül meg, mert akinek adott, az nem adta tovább, a kapott 
többlethatásokat kisajátítók megakasztják a sikeres kölcsönható körfolyamatot, és a 
többségnek nyereséges, pontosabban nagyon kicsi veszteséggel működő életrendszert, 
rendszert a többségnek veszteséget termelő rossz hatásfokú szerveződéssé redukálják. A mind 
nagyobb szervezetek, a globalizáció felé fejlődő rendszerek egyszer eljutnak a csúcsra, 
amikor utolérik a fejlettségi határaikat, a fejlődést gátló tudati korlátaikat, a környezetben 
kialakuló potenciálgátakat. Ezek a szimmetriafelületek, olyan az időben és a térben is tartós 
nagy állóhullámok, amelyeket keresztező, (vagy elérő) kisebb szerveződések a határfelületet, 
a senki földjét elérve az életáramlás patthelyzetében határozatlanná válnak.  Miközben a 
szerveződések elérik a saját szimmetriafelületüket, a szülői hatások őket semlegesítő, 
határozatlanná tévő élőrétegét, vagy az élettér belső, vagy külső hatásegyensúlyt eredményező 
felületeit, az őket érő, rájuk ható kellő azonosságú hatások erőviszonyában cselekvő 
képtelenné válnak. Ilyenkor, ha kevés bennük a belső sokféleség, az idegen biodiverzitás, 
amely éppen ekkor nincsenek szimmetriában, amelyek ezért ekkor még képesek a szervezetet 
kilendíteni az élet e holtpontjáról, akkor a nagy szervezetek közös határfelületére érő, ott 
megtapadó, egyre jobban bepörgő szervezeteket az élet malmai felmorzsolják. 
Mivel a sikeres együttműködések és az eltérő arányú a fúziók lehetősége a véges számú 
egyeddel rendelkező rendszerben korlátozott, ezért csak idő kérdése, hogy a véges számú 
szereplőből kifejlődő kölcsönható rendszer mikor fullad ki, mikor éri utol a fejlettségi 
korlátait. Amikor a szervezetek genetikai variációinak, a fejlődési lehetőségeknek a véges 
száma, lehetősége kimerül, és már nem képesek új gondolatokat, új jobb hatásfokú, egymást 
sikeresen kiegészítő együttműködéseket kitalálni, a szervezetek utolérik az időben addig kellő 
fejlődés esetén előttük haladó tudati korlátokat. Ez az állapot analóg a hangnál gyorsabban 
szálló szuperszonikus repülőgéppel, amely a haladási sebesség növelése közben utoléri a 
hangsebességgel előre is lendülő hangrezgést keltő, a jövőbe előre a cél felé információt szállító és a 
térben változó részecskéket az eseményre előre felkészítő, az életteret ezzel kellő azonosságra hozó keltő 
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részecskéit. Ha az általa keltett hatásoknál gyorsabban haladó, fejlődő repülő átlépi a saját 
maga által keltett, a térben szétáramló hangfalat, a fejlődést és az információ terjedését gátló 
potenciálgátat, hangrobbanás alakul ki. Ilyenkor a viszonylag nagy tömegű, a hanginformációt 
szállító részecskék, a környezet nagyobb ellenállása, kellő energia átadás hiánya miatt 
lassabban fejlődtek, repültek a közös cél irányába, mint az eszköz, az élettermék, szerkezet, 
szervezet, (szülő) amely keltette, létrehozta őket. Ez azt jelenti, hogy egy konkrét célba előbb 
ért oda a főtömeget képviselő repülő, mint az általa keltett hanghullámfront, azaz a 
főtömegtől, a vezetőktől, az információt keltőktől és a fejlődési irányt meghatározóktól 
lemaradtak a hozzájuk tartozó, addig a haladásukat segítő kisebb részecskék. Ha a 
szervezetben lévő főtömeg ilyenkor nem tud újítani, és még kisebb tömegű részecskéket még 
nagyobb sebességgel (pl. radarral, fényinformációval) előre küldeni, akkor fejlődési 
képtelenség alakul ki. Ilyenkor az együttáramló, együtt haladó főtömeg, a gép időzavarba 
kerül, mert segédeszköz nélkül olyan gyorsan és a k környezetről visszaverődő részecskék 
visszajelzésének a hiányában vakon megy, nem kap vissza a célirányból visszaverődő 
jelzéseket, hanginformációt. Ha nem lenne radar, vagy a látástávolság a sebességhez képest 
kicsi, akkor az ilyen vakon repülő gépek, az ilyen már vakon és előrelátó információ nélkül 
életáramló szerveződések, kellő előrelátás hiányába egymásnak, vagy a náluk akár sokkal 
nagyobb méretű, vagy sokkal nagyobb sebességű tárgyaknak, szerveződéseknek mennének. 
Ilyenkor előbb időben növekvő időzavar, egyre nagyobb amplitúdójú kilengések, majd nagy 
erejű impulzus alakulhat ki, amely később a szerveződés felbomlásához, halálához, a 
szervezett rendszer együttáramlásnak a befejeződéséhez vezet. 
A jövőre is kellően figyelő, kellően előre látó szerveződések egy idő után felismerték, hogy 
amikor a szerveződések utolérik a fejlettségi határaikat, olyan átalakulást kell elszenvedniük, 
amelyben az információszerzés, az előny és a létezés e formájának a megtartás érdekében az 
addigi tömeghez tartozó fejlődési sebességnél még gyorsabban előre szálló, még kisebb 
tömegű részecskéket kell előre küldeni. A hangrobbanás, a saját fejlettségi határ átlépése, 
olyan nagy erejű impulzust hoz létre, amelyben, és amikor az együttáramló főtömeg utoléri az 
általa keltett energia hullámban haladó buborék, a hangbuborék, fejlettségi határfelület falát. 
A hang információt szállító, már ismert tömegű szerveződések nem tudnak ennél gyorsabban 
haladni, információt szállítani, ehhez túl nagy a tömegük, túl nagy a közegellenállásuk. 
Ahhoz, hogy a fejlődés itt ne álljon meg, nagyobb feszültség és a fejlődést segítő, a 
különbséget megnövelő hangrobbanás, a fejlettséget gátoló hanghatár, a potenciálfelület 
lebomlása szükséges. Az érintett buborék a nagyon megnyitott, (az előre haladó részecskék 
fejlődésképtelensége miatt már nem befoltozható lyuk) dimenziókapu miatt ilyenkor elpattan, 
és az addig eltérő közegsűrűségű két térrészben addig elkülönülten fejlődő, eltérő frekvencián 
áramló, az állóhullám két oldalán változó részecskék külön fejlődő közösségei egymásba 
olvadnak. A határfelület lebomlásakor a már közös térbe, együttműködési kényszerűségbe 
fejlődő részecskék, szervezetek együttfejlődő közös életbe szerveződnek. Ilyenkor az addig 
kevésbé fejlett szerveződések életterébe beözönlenek a fejlettebb teret és annak piacát, 
befogadó képességét kinövő, már túltermelő, túlfejlett szerveződések, és újpiacosítás, 
újgyarmatosítás, piacszerzés történik. Valójában ilyenkor mindig elhal egy régi szervezettség, 
és megszületik egy eltérő minőségű új szervezeti állapot, de a globalizálódott élettérben 
hamarosan összeérnek az egymással már szemben áramló, piacot szerző nagyok. Ilyenkor 
nemsokára új szimmetria és jobb minőség alakul ki, miközben az élet szereplőinek egy része 
mindig kicserélődik, és az élet összetétele, minőségi eredője folyamatosan változik.  
Amikor a Kárpát medencébe egykor beözönlöttek a Besenyők elől menekülő, új hazát kereső 
honfoglaló Magyarok, és e térben szimmetriába kerültek a nyugatról a teret támadó, a 
határaikat megvédő nyugati gótokkal, a keletre kiterjedt nagy Frank birodalom védőivel. Az 
új hazába kényszerülő honfoglalók szimmetriába kerültek a kettészakított szlovákokkal, a 
délnyugatra szorított szlovénekkel, és a terület határait délkeletről sikeresen lokalizáló Bolgár 
törzsekkel, valamint az életterüket északon sikeresen megvédő Morvákkal. A honfoglalás 
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után a jelenlegi helyzethez hasonló, analóg új szimmetria alakult ki a korábban itt élőkkel 
keveredő élettérben, amelyben később felvirágzott a vegyesebb állapotba kerülő, de a 
térségben kellő dominanciában maradó új Magyarország, a Nagy Magyarország. Az ország 
szervezettsége azonban mára ismét elöregedett, a fejlődés leállt és nem tudta tovább 
megvédeni az addig a térben és a bioszféra élőrétegében megszerzett környezetét. A 
fejlettebbé váló környezet felzárkózott, túlfejlődött, sikeresebb gazdasági politikát folytatott, 
az élettermékekben sikeresebben szaporodott és bevette a kis ország határait. A sikeresebb 
terjeszkedésétől a terület, az élettér határai lebomlottak, Hazánkat elfogyasztotta a nagyobb és 
szervezettebb tömegű Európa, de azt is mondhatjuk, hogy csak egy nagyobb, és remélhetően 
sikeresebb szerveződés nemsokára egyenrangú részévé válunk. Amikor a hazánk területén 
összecsapó, nagyobb lendületű idegenek energikus hulláma ismét összeér, és elérik a 
továbbfejlődést kölcsönösen meggátló határaikat, a behatoló nagyobbak, az áruházak a 
behatolók szimmetriába kerülnek, és az élettérben élőkkel nagyobb együttműködésre, 
sikeresebb keveredésre, nagyobb szimmetriában élésre kényszerülnek. Ez egy új periódus, 
egy új szervezettség, eltérő minőségű élet lehetőségét hozza létre, elhalt a régi önálló, 
szuverén, nemzeti Magyarország, de helyette megszületett egy nagyobb szerveződés fontos 
szerve, amely ettől kezdve egymással a kialakuló függőség miatt remélhetően sokáig már csak 
békében tud együtt élni. Miközben az új közösség már közös irányba és célba együttfejlődik, 
szükségszerűen eltávolodik a nem vele fejlődőktől, a nagy Orosz Medvétől, és a más fejlődési 
irányt, célt választó szerveződésektől. 
A globalizációs folyamat azonban nem a ma találmánya, és a bioszférán sem ma kezdődött. 
 Valamikor nagyon régen, néhány sikeresen elszaporodó, az anyagi fejlődés felé haladó utat 
választó néhány lélek sikeres dinasztiát épített, jó gazdasági politikát, társulási politikát 
folytatott és háborúzás és sok harc mellett egyre nagyobb szerveződésbe épült a 
környezetében vele hatásszimmetriába került szerveződésekkel. Ebből a társulásokból elhalás 
helyett egyre nagyobb energiaszintű, egyre nagyobb lélekszámú, egymással a közös térben és 
időben, azonos életfelületen már együttváltozó, együttfejlődő, nagy tömegszámú közösségek 
fejlődtek ki, amelyek sikeres társulásaiból, szövetségéből dinasztiák virágoztak fel.  A relatív 
kisebb energiaszintű emberi individuumok nagyobb közösségbe, családokba átszerveződése 
később törzsekbe, majd együttfejlődő nemzetekbe egyesítette a családokat. Egyre nagyobb 
együttműködő közösségek, felvirágzó, majd letűnő, periodikusan megerősödő nagy 
birodalmak alakultak ki. Amikor egy – egy közösség éppen sikeressé vált, feljött a csillaga, 
valóban az történt, hogy a nemzettel nagy azonosságú de távol lévő nagy energiaszintű 
felmenőből, sok olyan részecske új hazát, vagy és nagyobb, jobb életteret kereső részecske 
érkezett, amelyek otthon már nem tudtak a saját életterükben egymással elférni, akiknek a 
helyben kialakult környezetváltozás már nem segítette, hanem gátolta az élettér életre való 
alkalmasságát. Lehet hogy a túlszaporodás, a sikeres kiterjedés, és szándékos területfoglalás, 
újragyarmatosítás és sikeres politika miatt terjedtek szét e részecskék a mindenségben, vagy 
csak egy nagy energiaszintű, addig jól, vagy már túl diktatórikusan működő csillagban a 
szervezettség és a rend összeomlás, halála volt, ami az intersztelláris szélnek indította az 
elődeink egy részét. Az életterünkben, a bolygónkon sikeres, és az életükre is alkalmas 
környezetet hoztak létre. A későbbi sikeresebb dinasztiák életteret foglaltak a bioszféra 
különböző, életre alkalmasabb, kevésbé benépesített területein, keveredtek a helyiekkel, és új 
szimmetriák, a korábbitól eltérő minőségi eredőjű közösségek alakultak ki. Valamikor így 
virágzott fel az Amerikai földön az Inkák, az Aztékok birodalma, és hasonlóan több ezer 
évvel ezelőtt, a mai Kína és India területén élő nemzetségek sikeresen közös, békésebb 
együttélésbe fejlődtek. A Nagy Szovjet forradalom, hasonló globalizációt eredményezett, 
amelyben egy közel 100 éves ciklusban 25 évig a sikeres egymásba vetett hit miatt új 
tavaszba fordult, a fiatal birodalom megerősödött, majd a szerveződési nyárba fordulva a 
bioszférán kívülre terjeszkedett. A tavaszt és a nyarat azonban minden szervezetnél 
lombhullató, a túl sok energiát lebontó, és határozatlanná tevő, kaotikus ősz követi, amelyben 
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az együttműködések, a sikeres szervezetek a hit elmúlásakor lebomlanak. A saját szervezet 
lebomlásából környezetnek energiát adó ősz után jön a szervezeti tél, az energia és az 
impulzushiányos állapot, amikor az elöregedett nagy birodalmak a fiatal lendületes, 
sikeresebben együttműködőknek friss energiát adnak, és addig táplálják, gondozzák őket, 
amíg az utód eltartóképessége, életre való alkalmassága jobbá nem válik, mint az őt létrehozó, 
a folyamatban elöregedő szülőé. Hasonlóan született meg az elöregedett Vén Európa 
szervezet energiát és a Spanyol hódítókban, hittérítőkben és később az új hazát keresők által 
friss genetikai anyagot, új hitet és lendületet kapó Amerikai. A kontinensre özönlő sok lélek 
hitt a jóban, az új hazában, a meggazdagodásban, a jobb élet lehetőségében, amelytől 
felvirágzott. Ma ez a nagy gazdasági birodalom elöregedett, de miközben az arab térségben 
sikertelen terjeszkedés miatt az Oszmán arán erőszakot vett, a még ereje teljében sikeresen 
létrehozta a régi Kína megfiatalodott, dinamikusan fejlődésbe kezdett energikus gazdaságával 
együtt nemzet utódait. Mondhatnánk, hogy az erős nemzet megtermékenyítette a Kínai 
szervezetet, de eközben a hajdan a fiatal Amerikától sok energiát visszakapó Vén Európa 
ismét elöregedett, túlfejlődött, az energia ésszerű beosztásában szervezetlenné és 
hatékonyatlanná vélt. Miközben a Kelet Ázsiai kontinensen hatalmas lendületben fejlődik a 
közös gazdaság, és az egyelőre még mennyiségi termelésre jó élettermékeivel már ellátja a fél 
világot, a túlélőképes Vén Európa éppen megfiatalodva átszervezi a sorait, fiatalítani 
igyekszik a birodalmát, az életteret megvédeni képes szervezett rendszerét. Ha a globalizációs 
politika sikerrel jár, és egykor a bioszféra nagy energiaszintű birodalmai egyesülnek, ez után 
az egymás mellett élő élőrétegek egymással társulása, és az új globális élőrétegek, még 
nagyobb, egymással együttműködő szervezetbe egyesülése, megszületése várható. A folyamat 
kiszámítható, és ha eljön az ideje, mindenképpen bekövetkezik. Ahhoz azonban, hogy egy 
élettér valahol felvirágozhasson, valahol, valakiknek máshol energiát kell leadni, valahol egy 
másik térnek, egy eltérő életnek, egy a kor követelményeinek kevésbé megfelelő rosszabbul 
szervezett rendszernek vissza kell fejlődni. 
 
Az előbbi leírat furcsa és szokatlan megközelítése a halálnak, a feltámadásnak és a 
szaporodásnak, ezért a szaporodási folyamat kialakulását, a feltámadást, a szerző más 
aspektusokból is bemutatja. 
 
 
Élet, szaporodás, elhalás: 
Az életterek elromlásának az okait és következményeit már ismerő idősebb, tapasztaltabb 
szerveződések, ilyenkor már érzik a valószínűen negatív eredő felé fejlődő jövő veszélyeit, 
amely miatt az élettér elhagyására, és másik, kellő azonosságú élettér készítésére készülnek.  
A szerveződések nyarában, a melegfúziós szaporodási időkben, az életteret egyre feszültebbé, 
melegebbé tevő melegfúziós szerveződések, a differenciálódás következményeként visszafejlődő, a 
nagyobb azonossága miatt kevésbé keresett, elértéktelenedő felesleges energiát tovább 
differenciálják, lebontják, és minden felszabaduló, másoktól begyűjthető, ,,szabaddá tett, 
prédává vált energiát,, az utód, a jövő és a túlélés céljára fordítják. Ilyenkor a kisebb 
energiaszintű szerveződéseknek környezet, életteret adó bolygó mélyebben merül be egy 
melegfúziós nagyanyai, vagy nagynéni csillag időben gyorsabban változó élőrétegébe, amely miatt 
az élettér nagyon felmelegszik, és a hidegfúziós részecskék számára egyre lakhatatlanabbá 
válik. A nagyobb energiaszintű, erősebb hatásokat, a túl nagy környezetváltozást már nehezen 
viselő, kellően elporlódott, de hosszú életű, magas szimmetriával rendelkező 
elődszerveződések érzékeny, komplex lélek részecskéi, az általuk már ismert, a számukra 
várhatóan elromló élettérben, a környezeti hatások jelentős megváltozását, a nagyon magas 
változássűrűségű melegfúziós állapot kialakulását nem akarják megvárni. A kivándorlás 
mellett döntő, kellően sokoldalú, de a melegfúziós állapot felé fejlődő környezetben 
kisebbségbe kerülő komplex szerveződések ilyenkor előkészítik az osztódó, differenciálódó 
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melegfúziós állapotba kerülő életteret, az ereje teljében lévő szerveződést a kétfelé osztódásra, 
az előd és utód élettér (az egymástól nemcsak az időben, hanem a térben is elváló 
szerveződés) kialakítására. A melegfúziós állapot felé elfejlődő, és e kérdésekben dominánssá 
váló élettérből a hidegfúziós eredőjű szerveződések kiválnak, és a folyamatban terhessé váló, 
felfúvódó anyának később nagy eséllyel hidegfúziós utódja, valószínűen fia születik. A túl 
centrálissá váló, nagyon magas változássűrűségű, már kaotikus életterekben, szerveződésben 
a tömeg megosztódik, maradókra, (maradiakra, konzervatívakra), és haladókra, fejlődőkre, 
más, utód élettérbe átköltözőkre bomlik. Az azonos fejlődési, haladási irány mellett 
változatlanul kitartó, továbbra is centralizáló konzervatívabbak, a részletek egyre nagyobb 
felbontása felé, a mikrokozmosz felé, a nagyobb szimmetria felé fejlődnek, míg a még életcélt 
és áramlási irányt váltani képes kellő életrugalmasságú fiatalok, eltérő célok, a nagyobb 
különbségek, a gazdagodás és a túlélés felé akarnak áramolni. Az eltérő célok felé fejlődés, az 
élettér, a szervezett rendszer és a benne fejlődők feleződéséhez, osztódáshoz vezet. 
A kivirágzott, az ereje teljében lévő, a részecskéiben kiáramlóvá, melegfúzióssá átalakult női 
szerveződés, élettér ilyenkor már megérik a szaporodásra, a kifosztott életteret ismét energiával, 
életváltozással megtöltő vegyülésre, a közös élettérben eltérő lehetőséget, más, hatékonyabb 
minőséget kialakító új keveredésre. Az egyik jön, a másik elmegy.  
Az idősebb, maradibb, a csak egy irányt (előre) ismerő konzervatívabb réteg, (a nagyobb 
térfogat-sűrűségű, nagyobb lendületi tehetetlenséggel rendelkezők a megkezdett irányba, az 
egyre nagyobb változássűrűség, az egyre nagyobb centralizálás felé haladva, a nagyobb 
felbontású, fejlettebb, de nagyobb változássűrűségű élőrétegbe jut. A teret túltömörítés felé 
továbbhaladók lehetősége lesz a mikroszintek felé továbbfejlődés, és a sokszor értelmetlen 
túlfejlődés, a környezet valódi igénye nélkül a szükségtelenül túl nagy felbontás. Érdemes a 
túlfejlődött német ipar hatalmas részletgazdagsággal rendelkező, de egymástól csak egy kicsit 
eltérő óriási túlkínálatát a katalógusokban, az Interneten megnézni. A túltermelési válság akkor 
alakul ki, ha a megkezdett irányból nem tudnak idejében elfordulni, és már mindenkinek, a piaci 
keresletnek is szükségtelen módon túlvirágoztatják a terméseiket, mennyiségi kínálatot hoznak létre. 
Ilyenkor tipikusan a kevesebb többet ád. 
A többségnek azonban nem sikerül e már értelmetlennek látszó cél felé haladni, ezért ők vagy 
visszafejlődnek, vagy nagy azonosságú, elértéktelenedő szerveződésekként a tisztítótűzbe 
kerülve, az energiájukkal, és a felbomlás után tényleg a szabaddá vált részecskéikkel a 
megmaradó életet táplálják. Ez a túltermelésben született élettermékek, már feleslegesen 
túlcirádázott alkatrészek analóg sorsa.  Mivel már nem lehet eladni őket a komplex egységekként, 
sem túldrágult részalkatrészekként, ezért a raktáron, vagy a szállítólánc valamely régiójában 
megpihenve, előbb, utóbb a recirkulációba, az olvasztóba jutnak. A lebomló szerveződések kötési 
energiája, a szeretet energia, az érzés, a termékbe tett lélek elfogy, más, a valódi életnek jobb 
környezetet adó élőrétegekbe, a jelen időben és térben a kialakult állapotokhoz sikeresebben 
alkalmazkodó túlélő fiatal élettermékekbe, utód szerveződésekbe távoznak. 
 
A differenciálódásban mindig három-irányú fejlődés keletkezik. Az életakadályt sikerrel 
vevő, az ütközetben, az impulzusban, a differenciálódásban nyerő fél, egyre nagyobb 
tömegsűrűségű, és ezért az egyre nagyobb változássűrűséget eredményező, az életállapotát 
csak kötöttebb szabályokkal, erősebb szervezettséggel megtartani képes, az Isten által 
kezelhető rendszerbe, de a kívülről a dolgokat kellő felbontásban meg nem látók számára látszólag 
változatlan, de a tömegsűrűségében, az élettér térfogatára jutó egyedszámában növekvő, 
apatikussá váló anyagba fejlődik. Az impulzusban és a differenciálódásban, az 
energiaszintben vesztes, de a tudásban és a tapasztalatban nyertes fél, az energiaszintben 
visszafejlődik, de a tudati állapotában tapasztaltabbá, fejlettebbé válik, ezért ő kijjebb kerül 
egy külsőbb élőrétegbe, nagyobb azonosságú, egymással sikeresebben együttműködő de 
kevésbé fejlett szerveződések közé. A harmadik réteg lehetősége, a majdnem változatlan, 
átlagos állapotban, a szimmetria környékén maradás lehetősége. Akik kikerülik a 
differenciálódást, azok is tapasztalatot szerezhetnek mások megfigyeléséből, az esetek 
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megértéséből. Ez a lehetőség azonban csak azoknak adatik meg, akik az esetleg jelentősen 
megváltozó környezeti körülményeket el tudják viselni, és képessé válnak a 
klímaváltozáshoz, a térátalakuláshoz, a megváltozó időrendhez és egymáshoz is 
alkalmazkodni. Az élet háromfelé osztódása, az életet korábban kezdő elődre, és a jelenben 
élőre, a vegyesre és átlagosra, a jobban keveredőre, és utódra (későbben élőre) lényegében az 
időben eltérő fejlődés felé szakosodás, amelyben az élet, eltérően készül fel a 
makroevolúciós időben várható, felismert környezetváltozásban a túlélésre. Az átlagosként az 
élőrétegben maradók esélye az életre nagyon megnövekszik, ha a makroevolúció 
záróeseménye, az életteret adó nagyobb energiaszintű gazdalény sikeres szaporodása elmarad. 
Ez esetben a harmadolt élet kellően szabad teret talál az életváltozás folytatására, a 
továbbfejlődésre, és a rosszabb, sikertelenebb utat választók, az állapotukat kisebb 
energiaszinten, szegényebb minőségben folytatók is később e térbe emigrálnak. Ha azonban a 
szaporodási eseményben a beérkező vendég, a kisebb energiaszintűeknek életteret adó 
szerveződést az anyai, vagy a nagyanyai, melegfúziós centrum irányába, az időben sokkal 
gyorsabban változó élőrétegbe löki át, akkor az élettéri körülmények gyorsan a melegfúzió 
felé fejlődnek. Ilyenkor azok túlélési esélye növekszik meg, akik a melegfúzió felé fejlődtek, 
szakosodtak, és ilyen eseményekre készültek. Az élettér egyre jobban felmelegszik, a 
maradék élet is kaotizálódik, és az ilyen térrészből elmenekülnek, az ilyen meleget és feszült 
életet nem jól viselő hidegfúziós szervezetek. A kiegyenlítettebben fejlődő másik irányba 
szakosodott, fejlődött szerveződéseknek az esélye a megszokott élet folytatására elveszik. 
Miközben a melegfúzió felé szakasodó élet több támogatást kap és sikeresen felvirágzik, 
valójában a még melegebb rétegekbe az ott élőkhöz képest még hidegnek tekinthető a még melegebb 
élőrétegekbe beáramló, továbbfejlődő szerveződések, a melegebb élőrétegben élőknek kellően 
hűvös energiát, táplálékot, a környezetben kifejlődött, élettermék és energia, kölcsönhatás 
cserére alkalmas zöldségeket, gyümölcsöket, élelmiszert szállítanak, akiknek ezzel eleséget és 
energiába dúsabb terített asztalt biztosítanak. A továbbfejlődő, a melegebb élőrétegbe, a 
fogyasztók gyomrába jutó élettermékek, az élelmiszer részecskéinek a jelentős része azonban 
alulfejlett abban a rétegben, amelybe érkezik, ezért nagyobb részük elfogyasztott és lebontásra 
kerülő eleségként végzi, mint addig megfelelően szervezett rendszer felbomlik, míg egy 
részük több tapasztalatra tesz szert és magát elfogadtatva, továbbfejlődve az új, a többieknek 
pokolibban változó élőrétegbe beilleszkedik, és tovább fejlődik.  
Ha azonban a nemlineáris eseményt kiváltó nagyobb energiaszintű szaporodásban a 
megtermékenyítő szervezet potenciálgáton átlendítő befolyása miatt az élettér kifelé lendül az 
apai, a környezeti élőrétegek felé, a múlt és a külső élőrétegek felé, a jelen állapota a múlt 
állapotára változik. A megszokott élőréteg sokkal lassabban, szabályosabban, rendezettebb, és 
alacsonyabb impulzus sűrűségű környezetbe kerül, az élettérben hideg lesz, és az élet 
visszatér a múltba, a jégkorszak kezdetlegesebb, lassabban változó állapotába. Ilyenkor az 
átlagos és a melegfúziós élet felé fejlődő szerveződések a körülményváltozásokat nem tudják 
elviselni, ezért lefagynak, elmerevednek, alulgerjesztetté válnak, de a hidegfúzió felé fejlődő 
élet, sokkal jobban elviseli az ilyen, neki kedvező körülményeket. A kifelé és visszafejlődők 
tehát az események ilyenné alakulásában jobban járnak, ha a nyugalmasabb, lassabban 
változó, és a már általuk is könnyebben követhetően változó élőrétegben maradnak. Másféle 
aspektusból eltérően megítélhető álláspontok alakulhatnak ki, amelyben az élet egy része 
joggal hiheti, hogy ők a tudatban tapasztaltabbá váltak, de más aspektusból valójában a 
továbbfejlődni képtelenek megbuktak a saját átlagos élőrétegükben, ahol addig fejlődtek, és 
mert nem tudtak a többiekkel együtt fejlődni, ezért alacsonyabb fejlettségű élőrétegbe kerülve, 
kisebb változássűrűségű élettérben osztályismétlésre kényszerülnek. A tapasztalatok átélése 
nem szükségszerűen tesz tapasztaltabbá, főleg ha nem értjük meg a velünk történő 
eseményeket, ezért a meg nem értés, a tudatlanság ára a visszafejlődés, az osztályismétlés, az 
alacsonyabb energiaszintű osztályba lecsúszás. Nem lehet a dolgok és az események 
megértése nélkül fejlettebb rétegekbe kerülni, nem lehet alacsonyabb változássűrűséget és 
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csak lassan feldolgozó tudattal, a sokkal gyorsabb tudati kapcsolást, gyorsabb gondolkodást 
és jelen idejű megértést igénylő élőrétegben felbomlás nélkül megtapadni. 
Ha az eseményeket a materializmus és a fizika területére leszűkített aspektusából szemléljük, akkor 
nem történik más, mint amikor egy ismert átlagos közegben változó szerveződést, pl. egy nagyobb 
tömegsűrűsége miatt már kellő tehetetlenséggel rendelkező, az átlagos sűrűségű közegben változó 
bolygót eltalál egy másik ,,megtermékenyítő,, tömeg, amelynek a kinetikai lendülete átadódik. Ha 
kívülről jött a megtermékenyítő, az eltalált, de a tömegben és a kölcsönhatás átadásában 
hozzámérhető szerveződést befelé löki el, egy másik, már idősebb, nagyobb változássűrűségű élőrétege 
felé, ezért az a folyamatban melegebbé válik, elgázosodik, felfúvódik, és ezzel elődre és utódra bomlik. 
Ha azonban a már melegfúziós élettér, az anyai, vagy a nagyanyai, esetleg egy közeli csillag felől 
érkezik, akkor ahhoz képest kifelé löki a megtermékenyített, eltalált szerveződést, ami miatt az a külső, 
lassabban változó, kisebb impulzus sűrűségű élőrétegbe lökődik. Ez esetben is szaporodás alakul ki. 
Az impulzusban lemorzsolódó, a közös szervezetből kiváló kellő azonosságú (tömegsűrűség/térfogat 
azaz egyforma fejlettségű) részecskék felhője ekvipotenciális jelegű felhőben távozik, de később éppen 
a kellő azonosság, és a környezet ellenállása miatt statisztikai eséllyel feleződve, azonos irányba 
elterelődve, egyforma irányba eltérülése miatt közös szervezetbe, hold utódba épül. A részecskék 
utolérik az elől járókat, az azonos életpályára kerülők, az azonos életáramlási irányba terelődők 
torlódnak egymáson, majd felgöngyölődnek, egyre kisebb, de együttfejlődő térrészbe kényszerülve 
előbb utóbb impulzusokba kerülnek. 
 
Az élet iskolájában, a természetben, a börtönökben és a javító intézetekben is mindig vannak 
olyanok, akiket elkerülnek az események, vagy alacsony változássűrűségű közegben élve ők 
kerülik el a differenciálódást, a kialakult állapotból valamerre elmozdulást, míg a sorsukkal 
elégedetlenek mindig aszerint, hogy jogos e az elégedetlenségük, vagy sem, mozdulnak el a 
jövő, vagy a múlt felé. Ha jogos volt az elégedetlenség, mert valóban már nagyon rossz volt a 
sorsuk, akkor statisztikai eséllyel a változások után a sorsuk jobbra fordulhat. Ha azonban 
jogtalanul voltak elégedetlenek a helyzetükkel, akkor szintén statisztikai nagyobb esélyük 
keletkezi arra, hogy a sorsuk a várt javulás helyett rosszabbra forduljon. Az élettel elégedett, 
kellő életszimmetriában változó, az élettér szabályait, az Isten és az együttműködés szabályait 
betartó szerveződéseknek statisztikailag nagy esélye keletkezik arra, hogy az életüket, ha nem 
történik az élettérben szaporodás, jelentős körülményváltozás, a megszokott mederben tovább 
folytassák. 
Tehát az élet háromfelé Pl. színekben a kék, piros és a sárga, az eltérő gyorsasággal változás 
felé szakosodásban, a szaporodáskor kialakuló osztódásban bármelyik fejlődési irány alakul 
ki, az egyik mindig sikeresé válva továbbviszi az életet, míg a másik kettő, kisebb egyedekre 
válva később csatlakozik, energiát és tömeget ad, együttműködővé és építővé válik. A 
szervezetben változók egy része, bár része, vagy és segítője a folyamatoknak, konkrétan nem 
vesz részt a differenciálódásban, csak kivár, jelen van. Valószínűen inkább arról van szó, 
hogy mindenki abban az irányban fejlődik, hogy miben hisz, és milyen körülményváltozásra, 
élettérfejlődésre, jövőre számít. A három lehetőségből az egyik szükségszerűen bekövetkezik, 
vagy lesz változás, vagy sem, mert nem lehet egyszerre mindhárom irányba, ha változás lesz, 
akkor csak vagy előre, vagy hátra lehet fejlődni. Valójában, ha nem alakul ki lényeges 
környezetváltozás, akkor nem sokat változva csak egy kicsit mássá válni, átalakulni, de 
továbbra is az átlagos, legnagyobb életrugalmassággal rendelkező élőrétegben maradni. 
 
Ha a térben ide-oda sodródó, egységekbe épülő tömegre leszűkített aspektusból gondoljuk át 
az életbuborékokban, vagy nagyobb sűrűségű szilárd egységekben sodródó élet lehetőségeit, 
akkor megérthető, hogy a kialakult térállapot változása, az élettérnek a környezethez 
viszonyított elmozdulása esetén, a kisebb egységekből álló, lélekszerű, légies részecskék, a 
sokkal kisebb tehetetlenségük miatt hamarabb tudnak irányt váltani, az intersztelláris 
széljáráshoz alkalmazkodni. Bár ez azért nem ilyen egyszerű, mert a kicsi tömegű egységek 
kinetikai tehetetlensége a kicsi tömeg de a nagy sebesség miatt, a nagyobb tömegű, de a kicsi 
áramlási sebességűekkel azonos lehet. Ugyanez igaz az átlagos tömegsűrűségű és az átlagos 



 25

lendületű részecskék, szervezetek irányváltási tehetetlenségére. A legkönnyebben a már nem 
áramló, kicsi tömegű lélek részecskék váltanak irányt, tudnak más, új célok felé áramlani, a 
legnehezebben pedig a nagy áramlási sebességre gyorsuló, nagy tömegsűrűségük miatt 
nagyon nagy kinetikai tehetetlenségűek. Ha azonban a tömegen belül a részecskék 
megállapodtak, és nem túl nagy kötőerővel, nem túl nagy szeretettel kapcsolódnak 
egymáshoz, azaz egymással szemben közömbösek, akkor sokkal könnyebben válnak szét 
különáramló, a szükséges irányba felgyorsuló részecskékre, mintha az életváltozás során a 
nagyobb saját perdületük miatt kialakuló összefonódásban egymástól elválaszthatatlan, 
függőségi kapcsolatokba szerveződnek. Néha az összefonódott, melegfúzióra hajlamos tömeg 
túlélése a sikeres, máskor pedig az, amely könnyebben a részeire válik, és néha az, amely 
kellően képlékenyen, átlagosan maradva sikeresebben alkalmazkodik a környezet 
változáshoz. A nagyobb tömegsűrűségű részecskék szükségszerűen jobban eltávolodnak az 
átlagos állapotoktól a jelentős környezet változáskor, nagyobb amplitúdóval lendülnek ki az 
átlagoshoz, a szimmetriához viszonyítva, míg a lendület és már szinte tömeg nélküli 
részecskék alkalmazkodva sikeresebben képesek követni a megváltozó szimmetria alakulását. 
 
Az élet ezek szerint úgy vészeli át a jelentős körülményváltozást, a környezetváltozást, hogy a 
lehetséges összes irányba fejlődő különböző ágakra bomlik, és mint a fák ágai, az egyik dél a másik 
kelet, észak vagy éppen nyugat felé elhajlik. Ha valamelyik ága sikeresebbé válik a nem jó irányt 
választó rokonoknál, a többi ágat lebontva annak a részecskéit, az energiákat, amikor szükséges 
átcsoportosítják, de ha nagyon megerősödik, és elhúzza a fa egyensúlyát, akkor a túl nagyra nőt ágtól 
a húzófeszültségbe kerülő gyökér és az elhajló irányában nagyobb nyomófeszültségbe kerülő törzs 
megvonja a túl fejlettől az energiát. Mindig azt az ágat, utódot támogatják, amely a legkisebb rossz 
hatást közvetíti a törzsre, az átlagosan fejlett állományra, amely vagy sikeresen terjed felfelé, vagy és 
nagyobb szimmetriában marad. Amelyik fiatal utód ág nagyon szélsőségessé válik, az nagyobb 
nyomást fejt ki a közös szimmetriától a felé eső oldalra, ezért annak a belső nyomása is nagyobbá 
válik, ez leszűkíti a rostok közötti kapilláris energiaszállító csöveket. Az ilyen közös szervezetbe épülő 
közösség önszabályozó, amikor feleslege van, akkor ad a rászorulóknak, az energiában a többiekhez 
képest alul ellátott részeinek, ilyenkor a többel rendelkezők felé az energia utánpótlást elzárja, de 
mikor nekik van szükségük támogatásra, akkor a többlettel rendelkezőktől a többletet visszakéri, hogy 
a közös szimmetriát helyreállíthassa.  A három generációnak tekinthető idősebb gyökér, az elődök, és 
az idősebb törzs, a jelenben élők és a fa fiatal lombja, az utódok közösen szervezett rendszerében 
mindig az fejlődik, amelyik éppen jobb körülmények közé kerül. Ha túl nagy a meleg, akkor a gyökér 
fejlődik, ha az élettér külső részében van energia-bumm, akkor a fiatalok, és ha a gyökér a lombbal, az 
idős a fiatalokkal megfelelően cserél információt, a törzs, az átlagos állomány igazán sikerrel csak 
ekkor fejlődik. Ez megfelel a nagyobb bonyolultságú élet fej-tor-potroh állapotának, a rovarok és a 
gerincesek fejlődési eredőinek is. 
 
Az organikus együttműködés, az egymást kiegészítő szervezetbe épülés éppen erről, az együtt 
sikeres túlélésről, az együttműködésről szól. Az élet mindig abba az irányba fejlődik, amelyik 
ág jó választásnak bizonyul, és ha ez miatt, néha túllő a célon, akkor a jó irányból rossz irány, 
a tavaszból túl gyors változású szerveződési nyár, vagy az ősz lebomlásából, a túl sok apai, 
hidegfúziós támogatásból szerveződési tél és lehűlés, az életet már nem támogató túl nagy 
rend alakul ki. 
A bolygó vagy atomi energiaszintű élettér, (szerveződés) miközben forog, minden irányba 
fejlődésre vágyó részecskéket, fiatal felderítőt szór, bocsát ki a környezetbe, amelyek sokféle 
életutat, fejlődést járhatnak végig, de a főtömeg mindig abba az irányba fejlődik, amerre 
kisebb az ellenállás, több az ,,ingyen,, energia, amerre sikeresebben szakosodók járható 
életpályákat találnak. Miként, ha kevés az ügyvéd és az általuk bejárható a pálya kellően 
szabad, akkor a következő (tudatosodó) időszaktól, - amikor ez közismertté válik - sokan 
ügyvédnek fejlődnek. A következő generációkban, (periódusban) az ügyvédek száma nő, de 
ekkor kevés lesz az ügyvédekhez képest az ügyfél, és miként, ha túl sok a róka és már kevés a 
nyúl, az élet leszabályozza a fogyasztóit, és a túlfogyasztó társadalmat is. 
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A szaporodási folyamat, az élet genetikai anyagainak a keveredése, a fiatal 
utódszervezet felépülése. 
 
A közös térbe kerülő, egymással fuzionáló idegen összetételű genetikai anyagból származó, 
némileg és kellően eltérő szerveződések társulása akkor lehet sikeres, ha egymástól eltérő 
irányba fejlődtek, szakosodtak, amelyben a kifejlődött egyedi előnyök halmozódása, 
másokkal szemben sikeresen kiegészíti egymást.  Lényegében az előnyök halmozódása 
ellensúlyozza a tömeg növekedéséhez köthető hatásfokromlást.  Ha az ellensúlyozás éppen 
megfelelő, akkor a fúzióban egyesült utódszervezet a környezeti átlaghoz képest azonos 
szinten maradva egyre nagyobb tömeget együttműködésben tartani képes szerveződéssé válik.  
Ha a hatásfok romlása nagyobb, mint a fúzióban összeadott előnyökből származó többlet, 
azaz sikertelen a fúzió hatásfoka, akkor a szervezet a környezethez képest visszafejlődik, 
lebomlik, és ha a folyamat tartós teljesen visszafejlődik. Ha azonban a sikeres fúzióban éppen 
egymást megfelelően kiegészítő tulajdonságok miatt, a szervezeti hatásfok az együttműködő 
tömeg miatt természetszerűen romló hatásfoknál sokkal jobbá válik, akkor a szervezet a 
környezetben lévő szervezetekhez képest gyorsabban fejlődik, megerősödik, több energiát, de 
ezzel nagyobb életnyomást termel. Ez leszabályozza az ilyen térbe beáramló energiát, és 
idővel ebből az energiabummból megélni akaró belső tömeg növekedése lefékezi a bummot. 
 

Ha az egyik, pl. a melegfúziós szerveződés az energiaszint növelésében gyorsan fejlődött, de 
a túl sok melegimpulzus, a mennyiségi szaporodás miatt nemcsak nagyobb energiaszintre 
került, hanem a tudatban is visszafejlődött, túl sokat felejtett, akkor neki olyan társra van 
szüksége, amelynek energiára van szüksége, de nála-lassabban fejlődve kevesebb 
impulzusban vett részt. Az ilyen ideális társnak a rendezettsége magasabb szinten maradt, a 
szerveződés az életben megszerzett tapasztalatokat, a nagyobb azonosságú örökítésben 
sikeresebben tartotta meg, sikeresebben örökítette át az utódai felé. Tehát a melegfúzió felé 
fejlődő, túl gyorsan a jövő és a kaotikus vég állapotába kerülő szerveződéseknek, őket 
sikeresen kiegészítő, kevesebb melegenergiával, de több megőrzött tudással, több 
emlékezettel rendelkező hidegfúziós társra, szerveződésre van szüksége. A kevesebb 
impulzusban résztvevő hidegfúziós szerveződések a nagyobb és lendületesebb, a szabadabb 
természetben történő életáramlásban gyorsabban lehűlnek, kevésbé felejtenek, és a lehűlő 
térrészekbe előbb visszatérnek az emlékeket és a megtörtént eseményeket tudásként megőrző, 
az információkat sikeresen tároló hidegfúziós részecskéik, a tapasztalattal feltelt, emlékeket 
rögzítő idősebb neutronjaik. 
 

Amikor a fejlettségben kellő, de nem teljes azonosságú szervezetek közös térbe kerülnek, és 
az életbuborékok összeolvadásakor egy közös isteni térben egyesülnek, idővel a 
részecskéikben szükségszerűen összekeverednek. A közös élettérben az utódok térben és 
időben, a változó összetételű utód szervezetekben is közösülnek, és genetikailag még jobban 
keverednek egymással, és az időben egymást követő variációk mind kipróbáltatnak. A 
folyamatban, amelyet életváltozásként ismerünk, kialakulnak egymással nagyobb azonosságú, 
egymást jobban megértő közelebbi rokonokból szerveződő, nagyobb lendületre gyorsuló 
utódok, és jelentősen eltérő irányba szakosodott, egymást sikeresen kiegészítő, nagyobb 
szimmetriára, folyamatosságra, jelen idejű térben való rezgés felé segítő utódok. 
Természetesen nemcsak sikeres, hanem sikertelen keverékek is kialakulhatnak, csak nézőpont 
és megítélés kérdése, hogy melyik a sikeres és miben. A nagyobb lendületbe jövő pároknak 
több lendületenergiájuk lesz, a kinetikai energiában bővülnek, míg a jobban összefonódó, 
nagyobb saját perdülettel, töltöttséggel rendelkező szerveződések belső kapcsolata jobb lesz, 
de nagyobb tehetetlenségű tömegbe szerveződnek. Az egymást az életáramlásban lefékező, a 
kelleténél nagyobb szimmetriába hozó egymás ellen dolgozó, eltérő cél felé haladó 
szerveződések utódai nagyobb azonosságúakká válnak, többen lesznek, de a szélrózsa minden 
irányába szét fognak szóródni. Ilyenkor a hidegfúziós, férfi eredőjű, több múltbeli eseményre 
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emlékező, épen összehúzódó, a nagyobb áramlási sebesség és a szabályosabb rendezett 
áramlási irány miatt kevesebb impulzusban résztvevő lehűlő részecskékhez a Gondviselő egy 
ellenkező életfázisban, ideális esetben 180 fokkal eltolt, éppen fordított irányú életfázisban 
szerveződő melegfúziós társat rendel. A jó és tartós kapcsolat alapja, hogy a két, később 
közös szervezetbe, családba fuzionáló fél, egymást sikeresen kiegészítő párba kapcsolódjon, 
hogy a párnak a környezetre ható eredő hatása minél semlegesebbre sikerüljön. Ez a semleges 
állapot a záloga a külső környezettel folytatott jó együttműködésnek, az egymást sikeresen 
kiegészítő magas hatásfoknak. A párba kapcsolódott, jobb hatásfokúvá vált, és ezért másokra 
egyre kevésbé rászoruló családi szerveződés, ettől kezdve kevesebb támogatásra szorul, sőt 
egy idő után maga válik többletet termelővé, a környezetet és másokat támogatóvá, 
energiaadóvá, az eltartásra szoruló közösségnek adózóvá. 
 
A szaporodás másik aspektusában, a közös térbe kerülő, egymással vegyülő, a hidegfúziós 
elődből származó genetikai anyag, fejlett kiválasztottai, egyesülnek és keverednek egy kellő 
azonosságú, őket megfelelően kiegészíteni képes melegfúziós élettérből származó elit csoport 
részecskéivel, azaz mikroszintű párkapcsolatok és szaporodás alakul ki. A közös térbe kerülő 
eltérő genetikai anyagban azonban nemcsak együttműködés, hanem a nagyobb azonosságúak, 
a közös életpályákra kerülők és az azonos célokra hajtók, az egyformán fejlettek között 
életverseny is kialakul. Az élettér öntisztulását eredményező folyamatban, az azonosságok, az 
azonos életpályákon, téridős koordinátákon életáramló részecskék, szerveződések egy 
rekombinációs folyamatban kiütik, megsemmisítik egymást, és miközben elporladnak, sokkal 
kisebb energiaszintű egyedekre, az elődszerveződésekre esnek szét. Az azonosságok azonos 
cél felé áramlók párkapcsolata rövidtávon sikeres, sokkal jobban erősíthetik egymást, amely 
miatt az ilyen hidegfúziósnak számító, csak a felületében keveredő kapcsolaterősítések, 
genetikai tulajdonság erősítések gyorsítják egymás életáramlását. Ez hosszabb távon egyre 
nagyobb szintű, egymás ellen fejlődő, később már a nagy áramlási sebesség, a túl gyors 
fejlődésben a nagyra nőtt tömeg tehetetlensége, a fejlődési irány elkötelezettsége miatt már 
megállíthatatlanul a megkezdett irányban tovább áramló, tehetetlenné váló nagyokat hoz létre. 
Az ilyen életáramlás tipikus következménye, hogy a túl gyors életáramlásban a célra 
összpontosítás közben a tudatfejlődés, a dolgok irányának és következményeinek a megértése 
elmarad magától a folyamatok biofizikai fejlődésétől, ezért az eredetileg megkezdett jó 
irányból kialakult rossz irányt, a bevonódott tömeg továbbgördítő tehetetlensége miatt csak 
akkor észleli a szerveződés, amikor már megállíthatatlanul, visszafordíthatatlanul rohan a 
vesztébe. Ilyen hidegfúziós erősítésnek tekinthető a Hitleri német nemzeti azonosság növelő 
politika, a Deutsland Über alles, és amikor már egy egész nemzet egymással egyetértve, egy 
közös, de már csak nekik jónak látszó cél felé együtt áramlik, de a folyamatok mások felé 
ható, másoknak már rossz irányba térül. A folyamat idővel a környezet ellenállásán, az Isten, 
a Gondviselő beavatkozásán megtörik, és a rossz irányba fejlődött közösség, miként a hódítók 
összessége, nem tud megbirkózni az általa nem ismert idővel, megbukik a Tél tábornoknak 
mindig a megtámadottaknak segítő ellenállásán. Miként a hódító Napóleon seregét, hasonlóan 
a náci nemzet és akkori csatlósaik túl nagy azonosságú, közös irányba áramló seregeit is a Tél 
tábornok, a támadók által el nem viselhető jelentős környezetváltozás, az Isteni Gondviselő 
beavatkozása állította meg. Ugyanilyen sorsra jutott az ellenkező véglet felé fejlődő Szodoma 
és Gomora, és ez lett a sorsa a hasonlóan melegfúzióssá, tékozlóvá és meghasonlottá vált 
Babilonnak is. Bár az azonos irányba fejlődés esetén az érzés kiteljesedik, és a szervezetek 
többsége egy ideig a közös hitnek engedve boldogabbá válik, de az idő mindig meghozza az 
érzés szimmetriáját, és a túl sok igénybe vett jóért később keservesen megfizetünk. 
 

Ha azonban a téridőbeli azonosságok, az analóg módon fejlettek, a korábban balra és jobbra 
elindulók egymástól eltérő irányokba fejlődnek, egy fél életkört bejárása után már egymással 
szemben áramolva, a szomszédos élőréteg közös határán, az eredeti szimmetriasíkon már 
érdek és célellentétben találkoznak, a korábban együtt indultak ellenfelekké, súlyosabb 
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esetben ellenségekké, egymás antiszerveződésévé válnak. Ha a két már egymással szemben 
áramló azonos élőrétegben és azonos fejlettségen áll, akkor egymást kölcsönösen 
visszafejlesztő totális impulzusba kerülhetnek. Ha nem egészen egyformán fejlettek, mert a 
belsőbb élőrétegben áramlók, a több impulzusban résztvevők nagyobb töltésűek, gyorsabban fejlődnek, ez 
miatt kisebb rádiuszú életpályán, nagyobb spinnel keringenek, akkor az életspirálban a 
kevésbé fejlett még külsőbb rétegben kering, amely miatt a felek között életmenet (ritmus) 
eltolódás, élettér eltolódás és szimmetria felület, neuron határ alakul ki. Ilyenkor, a nem teljes 
azonosságkor, a kellő mássággal rendelkező állapotban a főtömegek egy kicsit eltérő 
támadáspontja, irányeltolódása miatt nem alakulhat ki közöttük kölcsönösen egymást 
megsemmisítő impulzus. Az ilyen élethelyzetben a felek bár a kinetikai tehetetlenség, a későn 
észlelés, vagy a feltámadó fúzióba egyesítő vágy miatt egymásnak mennek, és nagyobb 
energiaszintű impulzusba is kerülhetnek. Mivel a főtömeg nagyobb része közvetlenül nem 
vesz rész, legfeljebb csak statisztál, sodródik a folyamatban, az ilyen találkozásban nem 
kölcsönösen megsemmisítő, a feleket nagyon visszafejlesztő totális impulzus alakul ki, hanem 
az eltérő támadáspont miatt a felek saját perdületét, a spint kölcsönösen növelő erőkaron 
találkozás szerelmet, megperdülést, megszédülést, kábultságot és később érzelmi kötődést 
eredményez. 1. ábra. A szaporodás következménye, az áramlási irány megváltozása 

 
Az impulzusban a külső határfelületek átszakadnak, egyes élőrétegek egyesülnek egymással, 
globalizáció és nagyobb tömegszámú együttműködő szervezett rendszer alakul ki, de a régi 
szervezetben a korábbi áramlási irányt megtartó egyes részecskék a megkezdett irányban 
áramlanak tovább, és ők nem válnak az utódba keveredő részecskék közösség tagjaivá. Az 
élet útjai elágaznak, előd és bennük kifejlődő utódszervezetek alakulnak ki. 
Az eltérő irányban forgás egyben azt eredményezi, hogy a környezeti térben uralkodó részecske 
áramlással szemben forgó délelőtti, nappali oldalon nagyobb az impulzusok száma, nagyobb a 
környező közeg ellenállása, mint a részecskékkel megegyezőbb esti éjszakai oldalon, a hidegfúziós 
térfélen. Ez okozza, hogy a saját spinnel rendelkező részecskemezők, szerveződések, a már nem, vagy 
csak alig forgó neutrálisabb szerveződésekhez képest nem egyenes irányba, hanem az impulzus 
pontból kiinduló lélek részecskék tengelyiránya körül körözve áramlanak és haladnak a szülő 
anyamező által a nagyszülők körül keringve egy felmenői élettérben. A domináns felmenőkből és a 
környezeti nagy mezőkből érkező többségi részecskékkel szemben haladásban erősebb fékeződés, ezért 
elhajlás, a szélsőségek felé sodródás következik be, amely analóg térállapotokat, a szülői, vagy az 
impulzuskor keletkezett füzérsugár, a lélek részecskék tengelye körüli keringést eredményez. 

Az elődök impulzusa után, az új közös áramlási eredő, 
a kétdimenziós síkfelületen a szerző által nem ábrázolható 
háromdimenziós mélységi irányba is halad, amelyben a 
legalább három generációs együttáramlók már nemcsak 
kétdimenziós síkon, hanem időben változó 
háromdimenziós térben, változási folyamatban 
fejlődnek egy másik minőségű állapot felé. 

A fiatal pár 2. közös 
impulzusa, közös akaratú, 
azonos célra tartó 
szaporodási esemény, 
nagyobb célazonosságú 
hidegfúziós utód 
fogantatása, kikeveredése, 
születése. 

A nagyobb lendülettel a Napból kiáramló, lehűlő hidegfúziós, 
férfias szerveződés és a töltöttebb párja között nincs teljes 
összhang, fázis eltolódás, véleménykülönbség és eltérő cél 
alakul ki, de később a ritmus és az életcél is periodikusan ismét 
közössé válik

1-es szülői impulzus, 
szaporodást, és az utódok 
célváltozását 
eredményezi 

Az utódba átszerveződött részecskék első saját 
Impulzusa, átlagos, jól keveredő utód fogantatása 

A napot elhagyó, 
lehűlő részecskék 

A Napból kiáramló fotonokkal szemben 
áramló, ezért jobban differenciálódó, 
erősebben felmelegedő melegfúziós 
részecske szerveződések eredeti áramlási 
iránya, a Nap felé tart. 
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Az ellentétben állni, egymásnak menni, a nagyon nagy azonosságú szerveződések 
megsemmisülését eredményezheti, ha azonban legalább a nemi állapot, a forgás, a saját spin 
iránya eltérő, akkor az eltérő neműek között, csak részleges, érintkezést eredményező és nem 
teljes totális megsemmisülést eredményező impulzus alakulhat ki. Az erőkaron egymással 
ütköző, egymáson megperdülő, és ettől a tájékozódást, a józan helyzetmegítélést részben 
elvesztő, megszédülő szerveződések forgása, nemi töltése ellenkező irányúra vált, amelynél a 
közös mezőn áthaladó megtermékenyítő szerveződés által kialakított új tengelyhez 
viszonyítva az egyik jobbra, a másik balra, egymáshoz képest eltérő irányú forgásba jön. 
Ezzel a forgásban töltöttebbé váló, gyorsabban, és az előző pörgéséhez képest egy újabb 
forgási tengely körül már többszörösen forgóvá váló szerveződés lényegében az addigi 
kialakult forgási szimmetriájából is kilendül, egyensúlyt veszít, azaz szimmetriát veszít. Az 
ellenkező irányú forgást az ütközéskor bekövetkező eltérő erőkaron kialakuló fékeződés kelti, 
amely az impulzuspont körül, amelyben egy utód szerveződés fogant, egy új szimmetria 
felületet, kétdimenziós hatásegyenlőségi síkot hoz létre. Az újabb irányba megperdülés azzal 
a következménnyel jár, hogy az áramlás mellett gyors forgásba jövő szerveződés állapota 
megváltozik, és a haladási irányának megfelelő irányban előre forgó felületén, a környezetben 
áramló domináns részecskékhez képest dupla sebességgel fog előre lendülni, amely miatt a 
közegellenállás (és az időre jutó impulzusok mennyisége) az előre forgó, duplán haladó 
nappali részen felerősödik. Itt felgyorsul a fejlődés, növekszik az életharc. A haladási 
irányhoz képest visszafelé forgó, visszafejlődő térrészen csökken az ellenállás, az időegységre 
jutó impulzusok száma kevesebb lesz, és az a felület, amely a környezeti közeghez képest 
azzal megegyező irányba, közel azonos sebességgel, tehát együttműködve, ahhoz képest 
lassabban halad, a másik gyorsabban haladó, előre lendülő, nappalivá fejlődő részhez képest 
hidegfúzióssá, éjszakaivá válik és lehűl. A környezeti részecskékhez alkalmazkodó, azoknak 
energiát és lendületet átadó, szinkronba kerülő ,,jó,, részecskéket a nekik előnyös hatása miatt 
a környezet befogadja, és jónak minősíti. 
 A szerveződésben azok a részecskék, kisebb energiaszintű alszerveződések, amelyek a lehűlő 
és ezért kisebb életnyomású oldalon élnek, áramolnak, maguk is lehűlővé, és hidegfúzióssá 
válnak, ezért a szerveződés környezethez való viszonya is eltérően változik meg. A lehűlő 
oldal összehúzódóvá, befelé áramlóvá, ezzel befelé áramló irányba rendezetté és a 
környezetben lévő részecskék számára vonzóbbá, férfiasabbá válik, tehát megnő a 
nyomáskülönbsége, a vonzása. Ez nemcsak a szervezeten kívüli térre, és kívül áramló 
részecskékre vonatkozik, hanem a szervezet belsejében is befelé áramló, azonos irányba 
rendezett áramlás indul meg az időben csökkenő impulzusok száma miatt lehűlve hidegebbé, 
és rendezettebbé váló oldal irányában összehúzódóvá válik. Ráadásul a környezeti 
részecskékhez viszonyítva az előre irányban haladó, nagyobb ellenállású, és ez miatt 
felmelegedő nappali oldal, a nagyobb impulzus sűrűség miatt taszítóvá válik. A nappal és az 
éjszakák váltakozása tehát az utolsó szaporodási eseménykor megszerzett, nagyon hosszú idő 
alatt is csak kicsit csillapodó saját perdülettől, és a megszerzett különbségtől is függ.  
 
Ha a Földnél a Napsugárzás miatt a haladási iránnyal szemben áramló részecskékhez képest 
gyorsabban haladó, a Nap felé forgó oldal előre áramlása tehát megvilágítottabb, nagyobb impulzus 
sűrűségű nappali oldalt hoz létre, akkor a napból kiáramló részecskék haladási irányával megegyező 
(nyugati, éjszakai) irányba, azaz a haladási sebességhez képest azonos irányba forgó félteke, kisebb 
impulzus sűrűvé válva éjszakai féltekévé változik és lehűl. Az impulzusban határozott forgási irányt 
kapó szervezeteknek a környezetben lévő domináns anyai szervezettből kiáramló részecskékkel 
szembeni forgása, áramlása tehát a nem takart irányban időegységre számítva több impulzust, hajnali 
világosodást és kivilágosodó reggelt kelt. Az impulzusok száma a délig, az irányeltérésig növekszik, 
amikor az anyai szervezetből kiáramló fotonok, (már hidegfúziós lehűlő részecskék) irányával a saját 
élettérben keringő részecskék áramlási iránya egyre azonosabbá és mind együttműködőbbé, azonos 
cél felé tartóbbá válik. Ez lecsökkenti az adott térrészben lévő időegységre számított impulzusok 
számát, és ezzel a változás sűrűséget, meghozza a nyugalmasabb estét. 
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A környezetben a Napszerveződés a domináns, amelyből kiáramló részecskék áramlási iránya 
olyan, mint amikor a folyamatosan áramló közegben a Nap felé haladna a Földszerveződés. 
Nem a Föld halad, hanem a Földhöz is viszonyítva a Napból kiáramló fotonok és kisebb 
részecskékből álló, a fotonok által kifelé hajtott nyáj, a környezeti közeg áramlik a 
napcentrumtól kifelé, amelynek el kellene sodorni a Földet a 3 dimenziós térhelyzetéből, az 
életáramlásra lehetőséget adó, a bolyongást is lehetővé tevő élőrétegéből. Ez azért nem 
következik be, mert a Nap felmenőinek az erőegyensúlya, a kifelé segítő hatásokat keltő 
nagyanyai áramlást, a befelé ható irányú nagyapai, és az isteni éppen alacsonyabb 
életnyomású környezetből érkező, lehűtő áramlás lendülethatása megfelelően ellensúlyozza. 
A forgásiránnyal szembeni reggeli, délelőtti megvilágított időszakban magas impulzus 
sűrűség alakul ki, és az itt és ebben az időszakban születő, a magasabb impulzus sűrűség 
állapotában fogant részecskék melegfúziós eredővel rendelkeznek, az akkor kezdődő közös 
élet első sikere a melegimpulzushoz és a már kezdetben is sikeres differenciálódáshoz 
kapcsolódik. A szerveződések ezen életére meghatározó élmény miatt, az ütközés felvállalása 
kockázatot jobban vállaló, bátrabban kockáztató töltöttebb életeket eredményez. A nyugati és 
a délutáni időszakban foganó hidegfúziós szerveződések első meghatározó élménye, az 
azonos irányba haladó párkapcsolat sikeres eredménye, következménye, és az ily módon 
kezdődő kapcsolatok sikeres lehetősége. Az ilyen hatásban egymást segítő részecskék 
hidegfúziós kapcsolatában, kevésbé differenciált, egymásban jobban hívő, másokat jobban 
támogató, optimistább életek fogannak, amelyekből ilyen főtulajdonságú életetek fejlődnek. A 
kezdetben már eltérő, de egy életre szóló kezdeti élettapasztalat miatt azonban nagyon erősen 
melegfúziós, vagy hidegfúziós, egymással ideológiai ellentétben fejlődő, felmelegedő, az 
ütközéseket mindig, és sokszor ok nélkül is felvállaló centralista, túl realista, és másokat 
sokszor ok nélkül is segítő, a feszült állapotból lehűtő, békítő típusú, túl optimista életek is 
kifejlődnek. Ezek az eltérő tudati állapot felé fejlődő szerveződések a Gondviselő, a létezés 
közös tudatának a beavatkozása nélkül egyre nagyobb, egymást kölcsönösen megsemmisítő, 
tagadó ellentét felé fejlődnének. A Gondviselő, az élettudat és az életérzés, a létezés legfőbb 
szerve, akit, az életet létrehozó, kreáló, meg és fenntartó Istenként tisztelünk, azonban 
rendszeresen beavatkozik a spontán fejlődésbe, és a melegfúzió felé elhajló, túl szélsőségessé 
váló szerveződések többségéhez, őket kellően lehűtő, szimmetriára visszahozó, hidegfúziós 
társat állít. Hasonlóan a hidegfúzió felé nagyon elfejlődött, túl nagy lendületre jött 
szerveződések nagy világrohanását, őket kellően megfékező, a begyűjtött energiát, a már túl 
magas lokális energiasűrűséget kellően szétszóró melegfúziós szerveződésekkel kapcsolja 
párba. Ez gátolja meg, hogy az élőrétegekben totális ellentét felé fejlődés kialakuljon. Azt 
azonban még a Gondviselő sem tudja meggátolni, hogy a nagyobb energiaszintű környezet 
állapotának, az eredőjének a valamerre jelentősebb eltolódásakor, az alszervezetek 
összességének az eredője ne tolódjon el jobban a kívánatosnál valamerre, szélsőségesebb 
irányba, állapotba. 

A napból kiáramló foton részecskék áramlási irányával szemben előre haladó délelőtti, nappali térfélen 
magasabb impulzus sűrűség, nagyobb sebesség különbség és felmelegedés, azaz melegfúziós 
differenciálódás alakul ki. A délelőtti időszakban a szemben áramlók fél fázis eltolódással rendelkeznek. 

A foton fejlettségű részecskék áramlási irányával megegyező irányban forgó, kisebb áramlási különbséggel 
rendelkező térfélen, féltekén sokkal alacsonyabb impulzus sűrűség, kisebb áramlási sebesség különbség és 
ezért azonos irányban rendezett, hidegfúziós áramlás, lehűlő tér alakulhat ki. Itt nincs fázis eltolódás, azonos 
ritmus és interferencia, egymást erősítő hidegfúziós kapcsolat alakul ki. 

2. ábra A fotonok differenciálódása

Az árnyékolt oldalon a 
környezetnél kisebb 
életnyomás, hőkiáramlás, 
hőelvonás érvényesül. 
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Amikor a térben élő szervezetek egy része valamerre nagyon eltolódik az átlagtól, a 
szimmetriától, akkor a túl sok, szabad, lekötetlen, ionizált szerveződés semlegesítése úgy is 
megtörténhet, hogy a szabad, de egymást kiegyenlíteni képes, fáziseltolódásban lévő felek 
párkapcsolatra lépve semlegesítik egymást.  A nagy energiaszintű csillaghalálok, közös 
szervezetek lebomlása miatt felgerjedt, ionizált tér és az ilyen indulatossá váló részecskék 
semlegesítése, tehát párkapcsolatba építéssel, ellenáramoltatott, és az idegenekhez kapcsolódó 
melegfúziós részecskékkel sikeresen lehetséges. A házasodj Ausztria nagyban is működik. 
A csillaghalálokkor kialakuló, a környezeti hidegfúziós részecskék inváziójára felkészülő 
nagyobb, pl. bolygó energiaszintű szerveződések tehát, sok már meglévő rossz kapcsolatot 
igyekeznek felbontani, minél több, kellően előkészített, ionizált, melegfúzióssá tett saját 
részecskét szabaddá, és a beérkező invázió megállítására alkalmassá tenni. A szervezetekben 
az Immunrendszer dolga, hogy a kívülről érkező idegeneket az azonosság és másság, az 
együttműködő, vagy a feszültséget keltő hatásuk szerint beazonosítsa, és a szervezetnek 
statisztikai jelzést adjon a beáramlók másságáról és időbeli mennyiségéről, a semlegesítés 
szükségességének a mértékéről. Ha a beáramló idegenek száma az időegységhez mért 
mennyisége nagyon magas, akkor a támadás, az idegen invázió ellen védekező szervezet, nem 
csak hadsereget küld, az ellenfél feltartóztatására, hanem a felségterületére már sikeresen 
bejutottak semlegesítése érdekében párkapcsolati statáriumot rendel. Miként a szervezetet 
megtámadó idegenek észlelése és beazonosítása esetén, a fehér vérsejtek és a falósejtek, a 
melegfúziós makrofágok hozzákötődnek az idegen szervezetekhez, részecskékhez, és azokat 
bekebelezve, nagyobb azonosságra hozva semlegesítik, eközben lényegében szaporodási 
folyamatba kerülnek, a bekebelezett idegenebbektől terhessé válnak. Az élet rendje szerint 
ezek az anyává váló részecskék később majd osztódnak, és látszólag új, egy kicsit eltérő, egy 
kicsit más eredőjű falósejtek, a védett csontok öregeiben fiatal fehér vörös vérsejtek 
milliárdjai képződnek. Az utódoknak azonban már nagyobb az azonossága a jövevényekkel, 
ezért nagyobb az esély, hogy a később érkezőket, vagy a már félvér, negyed vér 
leszármazottakat az immunsejtek, (az Idegen rendészet felelős hivatalnokai) már nem fogják 
idegennek tekinteni. Mivel a szaporodás kialakulásakor lényegében az addig külön térben és 
eltérő környezetben fejlődött két, vagy több szervezet egymásba vegyül, nemcsak nagyobb 
tömegszámú, nagyobb lélekszámú szerveződés alakul ki, hanem az egymásba vegyülő 
rendszer globalizálódik, keveredik, és idővel mindenképpen új vegyületeket, eltérő minőséget 
létrehozva közös szerveződésekbe egyesül egymással. Ilyenkor a nagyobb energiaszintűvé 
váló utódokban minden előd érdeke, genetikai tulajdonsága, minősége, eltérő arányban de 
képviselve van. Nemcsak a közvetlen elődök még nagyon életképes, energikus részecskéi 
kerülnek az utódokban azonos élettérbe, hanem a velük együtt életutazó, már neutrális de több 
múltbeli viszonyításra lehetőséget adó élettapasztalattal rendelkező, még életképes elődeiknek 
az elődjei is átkerülnek az új rendszerbe. A nagyobb méretű élettérbe, szervezetbe beérkező 
részecskék csoportját, akár együtt áramló közös felhőben, akár már részekre bomlott 
egyedekben haladnak a cél, a megtermékenyítés, és a vegyülés, a fúzió felé, lényegében a 
közös szervezetben szaporodásba, fúzióba vivő eseményre kényszerítik. Az összeolvadás ára 
a nagyobb azonosság, ezt pedig csak gyorsuló szaporodási hullámmal lehet elérni. Ha a már 
hibásan lekötött, rossz kapcsolatból kiszabadulnak az adott térben és időben a legfejlettebb 
tudással rendelkező elit részecskék, azok új kapcsolatokba továbbviszik a genetikai örökítő 
anyagikat, az elődök elődjeit is tartalmazó, az addig sikeresen bevált örökítő-vonali 
információkat. A reprezentáns genetikai anyagban valószínűen valamennyi sikeres, magas 
szimmetriában változó előd valamilyen (talán négyzetesen csökkenő) szinten képviselve van, (de 
ez a halmozódások miatt nem törvényszerű, a dominancia a nagyobb azonosság sikeresebb 
jelenléte miatt alakul ki.  Amikor a differenciálódásban valamelyik elit csapat veszít, és már 
nem tud együtt élni az eltérő irányba fejlődőkkel, akkor a receszív állományba kényszerített 
szerveződések közössége szétesik, felbomlik, és az egyesült közös térben barázdálódás, 
feleződés, és osztódás alakul ki.  
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3. ábra. Az élet differenciálódása, az elődök szétválása és eltérő utódokba szerveződése 
Amikor az életterek genetikai variációi kimerülnek, gyorsabban keveredő közös élettér, és 
szakosodást elindító életverseny alakul ki. A közös sejtben, a szervezetben ez barázdálódást 
és osztódást, feleződést vált ki. A közös élettér, a megtermékenyítő eseményt követően, az 
által létrehozott szimmetriatengelyhez, toroid tengelyhez képest eltérő irányba fejlődő 
élőrétegre, olyan az utódtereket lehatároló lamináris felületekre, rétegekre bomlik, amelyben 
az utódterekben a dominanciát megszerzett irányítók, sikeres előd részecskék irányításával az 
új és egyre nagyobb energiaszintűvé váló szerveződés szimbiota kapcsolatban együttfejlődő 
közös rendszerré fejlődik. Az eltérő célok felé szakosodó sejtek eltérő irányokba fejlődnek, az 
egyikből, az apai felmenő, már nem nagyon szaporodó neutrálisabb részecskékből 
nyugodtabban változó térbe visszahúzódó, az életet már támogató, a változást ellenző 
konzervatív, hidegfúziós, az emlékeket és ezek tárhelyeinek, a kapcsolatait őrző agy, és közös 
tudatot is irányító szerv fejlődik ki. A szervezetben a megfelelő életnyomásról gondoskodó 
melegfúziós elődök a magasabb hőmérsékletet igénylő szaporító szervekben tovább 
fejlődnek, és a kettő szerv közötti szimmetria tengelyben, a gerincben és a csontok magasabb 
szimmetriában lévő belsejében pedig, nagy mennyiségű vegyes utód, pl. vörös vértest 
képződik. A hidegfúziós és a melegfúziós központba és fejlődési irányba lekülönült szervek 
között, a legszimmetrikusabb, tömegfelezői részen a jobban keveredő, gyorsabban lebomló, 
más minőségbe fejlődő gyomorban, (emésztőszerv) a környezetben kialakuló szimmetria 
változásának megfelelően hol a savas, hol a lúgos irányba, a múlt vagy a jövő állapota felé 
eltolódó, a szervezetet a környezet pillanatnyi állapotához viszonyítva magasabb 
szimmetriába hozó utód fejlődik. A gyomortól kifelé és felfelé általában a hidegfúziós 
szervekbe szakosodó részecskék létrehozzák az orrt, a légző rendszert és a légies 
részecskéknek a kölcsönhatás átadásához, a vegyüléshez megfelelő környezet biztosító tüdő 

S alapállapotú, 
gömbszimmetrikus, 
egymással még jól 
keveredő, atomi 
jellegű és energiadús, 
rendezett szerveződés. 
Az elődök az átlagos 
térrészben és kellő 
szimmetriában, az 
utódok belül, a 
nagyszülői idősebb 
elődök korcsoportjával 
még nem áramolnak 
szemben. 

A belső élettérben 
fokozódik az életnyomás, 
az impulzusok száma és a 
szaporodás időre jutó 
mennyisége nő. A fiatalabb 
generáció kezd felnőni, és a 
legidősebb konzervatív 
szereplőket kezdi 
kiszorítani az életpályákról, 
amiért az elődök a 
túlélésüket lehetővé tevő 
utódterek, szervezetek 
építésébe kezdenek. 

Normál sejt 
szerveződésben a 

melegfúziós elődök 
a belső térben, a 

hidegfúziósok kívül, 
rend van. 

Az eltérő irányba szakosodók 
ismét nem férnek össze, az 
elkülönült részekben. 
Kimerültek a genetikai 
variánsok, az utódba egyesült 
két fél genetikai anyag ismét 
feleződik, már négy új 
csírasejt képződik, amelyek 
ismét más felé szakosodnak. 
Az utód szervezetekre bomló 
előd szervezetben előbb 
különválnak az apai és az 
anyai örökítő anyagok, előd 
részecskék, majd azok amikor 
az ő elődjeik sem férnek már 
össze tovább bomlanak, és új 
kapcsolatokat alakítanak ki, 
amely mindig eltérő 
variációkat, más személyi, 
családi eredőt eredményez. 

A sejtben már nem tudnak a 
felmenői részecskék békében 
élni, osztódás alakul ki, és a 

melegfúziós centralizáció felé 
fejlődők elkülönülnek a 

nagyobb azonosságúaktól. 

Apai nagyapai 
elődök és követőik 

Apai nagyanyai 
elődök és követőik Anyai 

nagyanyai 
elődök,  
 

anyai  
nagyapai elődök 
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szervet. A gyomor az időben leggyakrabban váltakozó szimmetriájú környezet, vagy a savas, 
fiatal, éhes, bontható energiában dús, energiára vágyó hidegfúziós részecskék elszaporodását 
segíti, vagy a melegfúziós állapotból lebomló lúgos elöregedett megfáradt részecskéket 
szaporít. Ez az élettér, szervünk a személyi szimmetrián határfelülete, a leggyorsabban fejlődő 
élettér, amely nem tűri a semleges állapotot. E szervünk közvetlen kapcsolatban áll a 
szaporodáshoz sok energiát terelő melegfúziós nemi központokkal, és a hidegfúziós energiát 
feldolgozó tüdővel, mindkettőben nagyobb azonosságra hozott, fiatal, vegyülésre vágyó 
részecskéket termel, de mivel a szimmetria síkunk mindig változik, az igénynek és a 
környezet változásnak, a helyi feltételeknek megfelelően hol ebből, hol abból termel többet. 
Ha sok a hidegfúziós légies részecske az elfogyasztott táplálékban, akkor a gyomorban az 
ezek lekötésére, bontására, energia átvételére alkalmas melegfúziós szervezetek több 
részecskét termelnek, hogy a beérkezőket és az ereken a lokális területre eljutó hidegfúziós 
fölényt semlegesítsék. Ha azonban az életterünkben és az elfogyasztott táplálékunkban a 
melegfúziós eredőjű, magasabb energiaszintű, nagyobb tömegsűrűségű, fehérjében, 
cukrokban vagy zsírokban gazdagabb táplálék kerül többségbe, a neki alkalmasabb táptalajon 
elszaporodó részecskéknél alakul ki a fellendülés, a Bumm. 
A melegfúziós eredőjű, későbbi váltógazdaságú, demokratikusabb, de az oda kerülő nem 
kellő azonosságú részecskéknek pokoli intézmény, az emésztőrendszer, és a hozzá tartózó 
irányítású kiegészítő részei. Ezek, a nyelőcsövet, a garatot, és a rágószerveket és a gyomrot, 
valamint a további emésztő traktust, a vastag és a vékonybeleket tartalmazzák. A nagyobb 
azonosságú szerveink elkötelezettebbek, a méregtelenítő máj minden idegen hatóanyagot 
semlegesít, tehát itt is lebontás és fúzió is történik, míg a vesék általában kiszűrik az élet 
folyóiból a szervezetnek már káros töménységű, túldúsult, nehezebben emészthető uretán 
anyagokat. A szervezet energiafelhasználása optimalizált, minden lehetséges, és még túl sok 
energiát, fehérjét, cukrot, és egyedi részecskéket visszaforgat a körforgásba. 
Az osztódásban és a későbbi eltérő minőséget eredményező szaporodásban azonban nem csak 
a hidegfúziós apai felmenői részecskék, és az anyai felmenői részecskék vesznek részt, hanem 
az átlagosabbnál, nagyobb váltógazdaságban, demokratikusabb szimmetriában fejlődő utód 
élettér, a gyomor is együttfejlődik. A gyomor élettér továbbadja a béltraktusba szerveződő 
melegfúziós rokonoknak, a leszármazói kapcsolatoknak a csak félig megemésztett, nyállal, 
azonossággal, saját részecskékkel beoltott, megjelölt előkészített táplálékot a dominális 
rangsorban hátrább álló kapcsolatoknak, és az idősebb felmenőiknek, és a leszármazóknak. 
Mivel a gyomor folyamatosan megújul, még fiatal és másokkal, a szüleikkel, a környezettel 
sokkal együttműködő képesebb részecskékből szerveződik, ezért az energiából juttat más 
szerveknek, élőrétegeknek, amelyek a szimbiózisként ismert együttélésben más anyagok 
bontására, és ezekből eltérő élettermékek létrehozására szakosodtak. A béltraktusban élő 
sokszínű flórában, nagyon sok szimbiota utód és előd variáns él, amelyeknek a dinasztiái 
mindig akkor szaporodnak fel, amikor a nekik legmegfelelőbb tápanyagok, alap és félkész 
anyagok érkeznek. Miközben a környezetből befogadott, vagy az együttműködéssel 
megszerzett táplálék bekerül a rendszerbe, egyre jobban átalakul, a minősége megváltozik, az 
egyedisége átépül a közös, őt elfogyasztó, de egyben befogadó szervezetbe, de a felesleges, 
túl nagy azonosságú, az életversenyt a helyi közösségben túlságosan megnövelő 
szerveződések eltávolítódnak. Az emésztés életverseny, amelyben a fejlettség és a 
megmaradás, a tovább, vagy a visszafejlődés, a sikeres irányba szakosodás, és ezzel az egész 
szervezetnek fontossá válás a tét. A túl nagy azonosságú, és az élettérben feleslegessé váló 
szerveződések az élet tűzébe vetetnek, felbontódnak, visszafejlődnek, az energiájuk az adott 
szervezetben továbbfejlődőket, a nagyobb dominanciában maradó, ágról – végről rokonokat 
segíti. Ha az élettérben, vagy a szervezetben a domináns fél nagyon megerősödik, a vesztes 
fél az elődi alkotókra, kisebb szervezetekre esik szét, míg a nyertes fél a megszerzett 
energiától és a dominanciától függően átmenetileg felesleges, befektetést és az utódok 
nemzését, életre hozását is lehetővé tevő energiatöbbletre, tesz szert. A differenciálódásban 



 34 

vesztesek a külsőbb de szabadabb terekbe, élőrétegekbe kényszerülnek, nagyobb átmérőjű, és 
valamivel egyenesebb, az erkölcsi értékrendünk szerint valamivel becsületesebb, nyíltabb, 
kiszámíthatóbb élet áramlást lehetővé tevő életpályákra kerülnek, és a hidegfúzió, a lehűlés, a 
szegénység miatt a kisebb tartalék, a több munka, a gyorsabb életáramlás, és a nagyobb 
élettapasztalat megismerése, az összefüggések megértési lehetősége felé fejlődnek. Mivel e 
részecskék a melegfúziósabbá váló, a belső mikrokozmosz dolgait egyre kisebb életpályán 
keringés miatt egyre nagyobb felbontásban szemlélő, jobban megfigyelő szerveződésekhez, és 
a közös szimmetriához, az átlagos állapothoz képest egyre külsőbb, szabadabb térbe kerülnek, 
a szerveződési központtal rendelkező együtt életáramló nagyobb egyedsűrűségű térrészt 
általában kívülről látják, ezért a részletekben sokkal rosszabb megfigyelők, de a kívülről 
jobban látható összefüggéseket sokkal hamarabb felismerik. 
 
 
 
A vegyülésről, a szervezeteken belüli szaporodásról. 
 
Amikor egy szaporodóképes, kellően rugalmas placentával, már megfelelő életnyomással és 
elegendő belső töltéssel rendelkező melegfúziós szerveződés, védett, időben is gyorsan 
változó belső, a szaporodásra szakosodott terébe, beáramlanak a hidegfúziós genetikai csomagban 
érkező hím nemi örökítő anyagok, szerveződések, akkor a két külön szervezetben kiválasztódott 
legfejlettebb elit részecskék keveredése, vegyülése is megtörténik. Amikor a petesejtbe bejut a 
látszólag egységes individuumnak, időben változó szerveződésnek tűnő hím csírasejt, az 
egyetlen ondósejtnek látszó életkapszulában, a valóságban, időben és életfolyamatban változó 
sikeresen kiválasztódott elit csapat utazik a közös cél felé. Az ilyenkor csak az egy irányban 
áramló, csak az odaútra elegendő energiával ellátott kamikázé részecske űrhajóban, a nemi csatornákon át 
és a petevezetékben már a keveredésre és az új életáramlás megszervezésére is alkalmas, a 
környezet változásától még kellően védett új közös élettér, a placenta felé szintén elindul a 
megtermékenyítendő szervezetben megérett, a sikeres fúzióra képes, gömbszimmetrikusabb 
állapotba szerveződött petesejt. E sejt, - mint a jövőbe induló részecske űrhajó, - az evolúciós 
folyamatban, a melegfúziós szerveződésben kiválasztódott, kellő ismeretekkel és 
élettapasztalattal, viszonyító információval és fél életprogrammal (genetikai állománnyal) 
rendelkező elit részecskéket nagy azonosságú kiválasztottjait szállítja a keveredésre is 
alkalmas legvédettebb élettérbe. A fúzióra türelmetlenül várakozó, esetleg túl korán megérő, 
felfúvódó melegfúziós kiválasztottak néha már a petevezetékben elakadnak, és ilyenkor 
előfordul, hogy a megtermékenyülés, és a beágyazódás nem jut el a természet által e célra 
tervezett, legvédettebb élettérig, a placentáig. A férfias hidegfúziós szerveződésekből 
elinduló, nagy azonosságú elit részecskék, az életutazás közben evolúciós folyamatot élnek, 
szaporodnak, információt cserélnek, még az elődökben, szakképzésben vesznek részt, 
amelyben eltérő dolgokra szakosodó más összetételű részecskékkel is keverednek, és az út 
során feltételezhetően a honfoglaló hét rokon magyar törzshöz hasonlóan az új haza keresése 
közben egymással együttműködnek. A szaporítóanyag már nem homogén, kellően heterogén 
és dinamikus, és végig vetélkedik, amíg célba ér, a nyertes válik dominánssá. Valószínűen a 
legfiatalabb, legéletképesebb, egymást a legnagyobb lendületre segített, a pete élettér falát alkotó 
neutrális hártyát a legsikeresebben átlyukasztó hidegfúziós szerveződés, csapat ér be a célba. Ez a 
verseny csak nyerésre díjazódik, bár a többi szereplő megfelelően segíti a lendületesebben 
haladó szerveződést, energiát, lendületet adnak át egymásnak, lényegében az elitet kísérő 
kiszolgáló csapatnak, segéderőnek, szolga és statisztáló a versenyhez statisztáló, 
asszisztensként segítő szervizcsapat szerepét töltik be. A felbontási lehetőségünk e területen 
szükséges időbeli és méretbeli fejletlensége, kezdetlegessége még nem teszi lehetővé a 
beérkező hidegfúziós állomány egyedeinek a megkülönböztetését. Amit mi rendszerint egy 
hím ivarsejtnek tekintünk, az valójában egy sokrészecskés sikeres törzs, már dinasztiává 
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fejlődött, egymást segítő elit állománya. A közös csomagban beutazók, amint elérik a petét a 
környezettől elválasztó, a megtermékenyülésig egyre vékonyodó sejthártya határfelületét, a 
személyi vizsgálatot, beazonosítást igénylő közeghatáron egy ideig veszteglésre, és 
produkcióra, az információ készletet, a tudást próbára tévő vizsgára kényszerülnek. 
Feltételezhető, hogy most is a nő választ, azaz az egyszerre beérkezők csapataiból az a kérő 
lesz a befutó, a beengedett, amely a közös térbe az elit kapszulában utazókkal a 
leghatékonyabb fúzióra képes. Az is lehetséges, hogy az dönt, hogy mely részecske érte el az 
út során a legnagyobb azonosságot, amikor már nem tekinthető idegennek, aki előre 
megnyerve a szíve hölgyét bebocsátást nyer a neki éden paradicsomba. Tehát a 
megtermékenyülés felé haladó tudatfejlődési csatornában, a fejlődési út során, az elitcsapat 
részecskéi a megtermékenyítendő szervezet elit részecskéivel, egyelőre csak a követekkel, a 
határőrökkel és a fogadókkal, azaz szinte mindenkivel, aki az azonosság növekedését, és a kitoloncolás 
megtagadását, a befogadást segítheti, gyors szaporodásba kezdenek. 
Ez képességvizsgálatot igényel a határon, a sejthártyán, amelyben információs kérdésekre 
adott válaszok, és kémiai jelek sokasága cserélődik mikroszinten az idő alatt, amíg a határon 
várakoznak a türelmetlen kérők. Mivel az energiában dús petesejt tulajdonságai, állapota és 
ezzel a benne lévő nagy azonosságú előd részecskék tulajdonsági eredője is változik, fejlődik, 
valójában az egyesülő nemi anyagokban DNS szintű, és e szint alatti életutazók sokasága, a 
sikeres dinasztia már eltérés felé fejlődő néhány sikeres ága keveredik, párosodik egymással. 
A bejutás és a szaporodás, az egymásba vegyülés, a fogantatás pillanatában nemcsak gyors 
életverseny, hanem új evolúciós ciklus is kezdődik. A bejutó DNS szintű életcsomagokban, 
és az alatti energiaszintű élő részecskék milliárdjai, ha kellően sikeres az együttműködésük, 
akkor rövid idő alatt elérik azt a kritikus tömeget, amely a védett térben a szaporodás és 
a fúzió beindulásához szükséges. A bejutók fejlett evolúciós ismereteket, életprogramokat, 
fejlesztési és szervezetépítési terveket visznek magukkal, amely az egyesülés terében 
összehasonlításra kerül a melegfúziós szervezetben, a petében fogadó hasonlóan nagy 
létszámú elit kellően korszerű megoldásaival, a másik élettérben kialakult tapasztalataival és 
ismereteivel. Miként az ondósejtben sem kizárólag hím ivarsejtek, hanem egymással sikeres 
együttműködésre képes, kellő életszimmetriát tartó, megfelelő életpéldát mutatni, átörökíteni 
és szaporodásra is képes párok, testvérek, fivérek és nővérek is utaznak, hasonlóan a 
petesejtben sem csak nőies részecskék, legfeljebb női eredővel rendelkező vegyes 
szerveződések a fogadók. 
 
Az egymással vegyülő hideg és melegfúziós, egymástól akár 180 fokban eltolt, ellentétes 
életfázisban változó részecskék a befelé áramlás, a lebomlás és a feltámadás időszaka közt 
lévő tél idején találkoznak egymással, amely keveredés új tavaszt és sikeres felvirágzást 
hozhat az élettérbe. A sok energiával rendelkező, energiában gazdag melegfúziós 
szerveződés, a nő választ, és rendszerint a benne élők érzést keltő hatására olyan párt választ, 
amely a saját meglévő, a szaporodási események alatt is változó kaotikus állapotát a 
leghatékonyabban működő állapotba képes hozni. A legnagyobb lendülettel érkező 
hidegfúziós szerveződés, örökítő anyag csomag sokszor azért sikeres, mert a testvéreivel, a 
fajtársaival, a kísérőivel sikeresen együttműködik, a jól megszervezett csapat segítik őket a 
közös cél felé haladásban. Aki mögött ilyen együttműködő segítség áll készen, az a sajátjai 
között megbecsült, tisztelt, szeretett, az igazán partiképes, és ha a melegfúziós csapatban már 
készen álló arák ilyen társra vágynak, a nász hamarosan megköttetik. 
 
A melegfúziós térbe, a petébe bejutó, másképpen gondolkodó hidegfúziós szerveződések 
kellő, de még nem ellenséges mássága, jelen időben gerjeszteni kezdi a nagy azonosságú 
melegfúziós állományt, amely miatt a pete élettérben azonnal megindulnak az egészséges 
osztódási, fuzionálási reakciók. A változás felgyorsul, a térben az impulzusok azonnal 
felszaporodnak, amely miatt az egy pillanatra, a közeghatár lebomlásakor megnyílott 
határfelület, a petesejtet övező neutrális réteg, a lamináris réteghatár azonnal visszaépül. A 
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dimenzió kapu az új élettér körül bezárult, és a két térrészben külön kifejlődő elit 
egyesülésével, az egymást kiegészítő reprezentáns csoport egymásba vegyülésével, fúziójával, 
kifelé a környezet felé azonnal semlegessé, neutrálissá, megközelíthetetlenné, a térben is 
különválóvá, eltérő állapot felé fejlődővé válik. Az éppen összeomlóban lévő melegfúziós 
térbe bejutó hidegfúziós, lehűlt, rendezett tudatú, a közös élettér kaotikus áramlását befelé 
áramlóvá átrendező, már jó irányba segítő vendégek miatt a már forrongó térrész lehűl, 
megnyugszik és a fiatal új élettér köré egyre erősebben áramló placentával az inkubátor tér 
védettségét megerősíti. A placenta néhány összehúzódás után, egyre növekvő kitáguló 
folyamatba megy át, és befelé ható rendezett irányú részecske áramlás közös életspirálba 
terelődésével lendületesen fejlődő tavaszi állapot kezdődik. Mivel a befelé áramló 
hidegfúziós, már neutrális, de a kaotikus helyzetet már megtapasztalt, megismert részecskék 
ismerik a kiutat az élet e válságából, ezért megtanítják az élettérben élőket a szerveződési 
központ körüli rendezett irányú, nem túl nagy impulzus sűrűségű, a tudattal is követhető, ezért 
megérthetően szervezett életáramlásra. A sikeres életmintát prezentáló, már tapasztaltabb 
hidegfúziós szerveződések ilyekor átveszik az irányítást, és az élettér belsejében az 
együttműködésre hajlamos melegfúziós szerveződésekkel, és központi tudatként a szervezet 
működését ettől kezdve irányító egy központi magot alakítanak ki. Az élettér belsejében az 
egymásnak menő, a teret besűrítő, és új szimmetriát kialakító hidegfúziós részecskék párba 
kapcsolódnak a már kaotikusan változó melegfúziós részecskékkel, amelyek felszabadulása, 
elporlódása során felszabadult, megszületett, önállóvá vált kisebb energiaszintű egyedeket 
megtanítják egymást elkerülve, a szent kereszt mintájára életáramlani. A baleseteket és a 
komoly differenciálódással járó élethelyzeteket sikeresen elkerülő, kellően érzékeny lélek, 
mindig megtalálja a kiutat, a jó ritmust az élettérben keletkező, differenciálódásra kényszerítő 
erőösszemérő impulzusok között, és a jó életáramlási irányt, célt mutató lelket követő, már 
részben elporlódott, részben a további porlódást, a bomlást elkerülő szerveződések az általuk 
felismert, megértett előnyös lehetőséget megismerve megértik, megtanulják, átveszik. Az élet 
számára veszélyes, de szimmetriát és életirányt mutató, fejlődési lehetőséget biztosító szülői 
toroidtengely, a gerinc idegpályáin milliárdnyi kis energiaszintű neutron áramlik. A felmenői 
szervezet védett terű gerincpályáin, a vezérfonálban áramló legegyenesebb úton járó 
lélekszerveződések körül, egymással nem teljes, csak megszédülést okozó impulzusba került, 
erősebben töltött, meleg és hidegfúziós szerveződések keringenek, amelyek ekkor még csak 
az egymáshoz való viszonyukban, tehát egymáshoz képest töltöttebbek, vagy egyre nagyobb 
sugarú életpályán keringve hidegfúzió felé fejlődők. A nagyobb belső töltéssel, nagyobb saját 
perdülettel rendelkezők, a kisebb átmérőjűek, a választott, az Istentől kapott társuknál 
gyorsabban forognak, melegfúziós eredőt vesznek fel és az együttváltozó térben lokalizálódva 
centralizálódnak. A kis ívű pályákon, az atomi, molekuláris és a sejti szerveződések 
belsejében fejlődő részecskék a részletek megismerése és a mikrokozmoszokba, a testbe 
épülés felé fejlődnek, míg a kezdetben nagyobb lendület tömegű, nagyobb sűrűségű 
hidegfúziós szerveződések az impulzussal járó ütközésben nagyobb erőkaron, kisebb 
perdületre, nagyobb ívű külső életpályákra tesznek szert. Az ilyen, nagyobb sugarú életpályán 
áramlók a lehűlés és a hidegfúziós állapot felé fejlődnek, a társukhoz képest gyorsabban 
áramlóvá, lehűlővé és hidegfúzióssá, neutrálissá válnak.  
 
Az egymással való társulás előnyeit megismerő, és egy idő (fejlődés) után és gyakorlati 
kipróbálás során megértő szerveződések felismerik és megtanulják a társulás előnyeit, (és egy 
idő után a hátrányait is). A kaotikus szerveződések rendezettségnövelő hatásfoka ilyenkor a 
társulással, és az időre jutóan több energia befogási lehetőséggel javul, amely arra serkenti 
őket, hogy az egyre nagyobb energiaszintűvé vált, egymással fúziós kapcsolatba lépett 
együttműködést, nagyobb energiaszinten is megismételjék. Az egyre nagyobb energiaszintű 
közös szerveződésbe épülő, halmozódó élet, a fúzió során egyre jobb hatásfokúvá válik, egyre 
sikeresebben rendezett, vele időben és térben is együttfejlődő, tőle elválaszthatatlan 
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környezetet hoz létre maga körül. Ha az életmagok elválasztódnak e velük nagy azonosságú, a 
fejlődésüket megalapozó környezettől, akkor a magok nem csíráznak ki, vagy a kicsírázás 
után, mivel elakad az energia utánpótlás, nem fejlődnek tovább. A környezetéből kiragadott 
élet nehezen tud megtelepedni, a test és a tömeget növelni, a környezettel nagyobb 
azonosságra hozni képes átlagos részecskék nélkül a fúzióba épült szervezet is elabortál. 
 
Az életáramlás közös irányba és azonos célba szerveződésével, a kaotikus állapotokat 
eredményező összevissza áramlás előbb lecsökken, majd a rekombinációs folyamatban 
leredukálódva a kaotizmus majdnem teljesen megszűnik, amitől az élettér egyre rendezettebbé 
válva megnyugszik és lehűl. A központ felé áramló részecskék a centrumban, az egymásnak 
menés helyett, elkanyarodva társra találva, azonos irányba áramló párba épülve, az élet vagy 
időspirálként ismert kétdimenziós közös szimmetriasík közelében maradva kiáramlanak a 
rendszerből, az egyelőre még a közösen védett anyai térből, a sikeres fúzió színhelyéről. A 
már rendezetten kifelé áramló részecskék az egyenlítői szimmetriasík körül a kifelé ható 
együttáramlás során sokszor társulnak egymással, és a periodikus találkozások, 
együttáramlások ideje alatt kellő időt kapnak az információ cserére, egymás megismerésére, 
megszeretésére, új és sikeres kapcsolatok kötésére. Ezek a kapcsolatok, a ritmusazonosság 
kialakulásakor, a térben és időben egybeeső életpályák sikeres kereszteződéseiben néha 
melegfúziós vegyülést eredményező impulzusokkal végződnek, amelyben újabb fúziókra 
kerül sor, és a sikeresen társat választó, ezzel globálisan nagyobb tömegszámúvá váló 
szerveződések hatásfoka, minden fúzióval egy kicsit javul. A nagyobb tömeg azonban a 
társulásokkor mindig a központban is sűrűsödik, mindenki a több energiabefogás 
lehetőségével járó vezetésbe, a gyorsabban változó, több energiát adó centrumba törekszik. A 
besűrűsödés miatt a szervezet belsejében időnként térrengések, belső átrendeződések 
alakulnak ki, amikor egy már belül helyezkedő szerveződés nem bírja a mindenhonnan rá 
háruló élet nyomását, összeroppan és kiválik, felbomlik, vagy koncentrálja a működőképes 
eszközeit, a jobb hatásfokkal dolgozó részecskéit és nagyobb sűrűségbe önállóvá válva 
átszerveződik. Az átszerveződések, a tőke, munkaerő és termelő eszközök koncentrálása, a 
hatékonyság növeléséről, az egyre nagyobb tömeg miatt romló hatásfok ellentételezéséről 
szól. A másokhoz viszonyított egyre rövidebb idő alatt, egyre több energia megtermelésével 
egyre nagyobb együtt élő tömeget kell ellátni, a kialakult rendezettséget megtartva, javítani, 
növelni. Amikor egy túl naggyá nőt, a térben már nagyon kiterjedt, nagyon felfúvódott 
szerveződés már nem bírja tartani a határait, nem képes kezelni a túl sokká vált eszközeit, 
nem tudja megfelelően gondozni a jószágait, a részecskéit, a jószágnak egyre gyakrabban lába 
kél, az erejét és a képességeit meghaladó tömegre nőt szerveződést meglopják, megfosszák a 
vagyonától. A gondozó nélkül maradó jószág elkóborol, a gazda nélkül maradó gazdaság 
hamar szétzilálódik. Minden sikeresen növekvő szervezet, szerveződés életében eljön az a 
pillanat, állapot, amikor a birtoka, a jószága nagyobbá válik, mint amennyit már kezelni, 
szervezni, irányítani képes. Ilyenkor valójában az adott szervezet elérte a fejlettségi 
lehetőségének a határait. Ha nem képes új lendülete venni, a dolgokat nagyobb felbontásban 
megnézve, a szervezettségi hibákat, a birodalmán keletkező réseket megtalálva kijavítani, 
akkor a szervezete visszabomlik, leépül. Mivel a kiterjedés közben a szervezetből kiáramló 
részecskék attól kezdve hiányzó tudásával a szervezetek eredő tudása, képessége mindig 
csökken, ezért a szervezeti és rendezettség növelő képességek a természet rendjénél fogva 
statisztikai eséllyel romlanak. Ha nem pótlódik elégséges és aktuális tudással, képességgel az 
együtt élő közösség, akkor mindig eljön az az állapot, amikor a szervezetnek egy nagyon 
fontos, jelentős arány, a pozitív hatásfok megváltozik, és a kitermelt érték, a rendezettség 
növekedés, időzavarba, majd a rendezetlenség növekedésbe, lebomlásba csap át. Már csak idő 
kérdése, hogy a lefelé menő ágba, befelé haladó életspirálba kerülő szervezet, képes e felállni, 
a sorait rendezni, a hatékonyságát és a rendezettségét növelni, a dolgozókban, az életteret 
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működtetőkben a jövőbe és egymásba vetett hitet fenntartani, vagy a közösség feladja és 
összeomlik. 
Az egyre nagyobbra és egyre nagyobb sűrűségűre növekvő szervezetekben egyre több 
impulzus alakul ki, amely miatt a kezdetben hidegfúziós eredőjű fiatal szerveződések jelentős 
része később melegfúzióssá, középkorúvá és később kaotikussá válik. Az impulzusokban 
eltávozó részecskék nagyobb része mindaddig visszajön a születési terébe, az első szerelem 
színhelyére, amíg a környezethez viszonyítva az élettér rendezettsége megfelelő, a vegyes 
páros életre, kapcsolatépítésre, szerelemre, házasságra és gyermekek nemzésére, felnevelésére 
alkalmas, amíg a szervezetben és az együttműködésben még bízókban a jövőkép még kellő 
hittel felépülhet. Azonban amikor az idő folyamán egyre jobban elromlik a rendezettséget 
növelő, megtartó képesség, egyre több fiatal részecske úgy hagyja el a születési teret, az 
anyát, a bázist, a házat és a hazát, hogy nem jön vissza, mert az élet számára alkalmasabb, 
megfelelőbb életteret, környezetet találva abba áttelepszik. Amikor már nagyon elromlik egy 
élettér rendezettsége, a rendezettséget megtartani, növelni képes hatásfoka, akkor a 
kaotizmus, a magas impulzus sűrűség miatti kiszámíthatatlanság, a minden egyszerre változik 
állapot egyre erősebbé válik, amely miatt az élettér időben emelkedő hőmérséklete az átlagos 
és lendületes tavasz után meghozza a nyár forróságát. Ilyenkor a hidegfúziós, egymással még 
sikeresen együttműködő szerveződések egyre nagyobb számban kiáramlanak az idegen térbe, 
és másik szervezetben, őt jobban megbecsülő környezetet, új hazát, új házat, és másik társat 
keresnek, és ha még kellő lendülettel, megfelelő egyediséggel bírnak, akkor rendszerint rá is 
találnak. A közös szerveződések, a családok ilyenkor felbomlanak, az egymással 
együttműködési szerződést kötő felek különválnak, és eltérő összetételű kapcsolatok 
alakulnak ki, amelyek megváltoztatják az élet lokális minőségét, szimmetriáját. 
 
Amikor egy élettérben a lehetséges és ésszerű, sikert ígérő genetikai keveredések már mind 
megtörténnek, az élettér fejlettségétől függetlenül egyre nagyobb azonosság alakul ki. Az 
ilyen szervezett térben élő egyre nagyobb azonosságú térszereplők gondolatati egyre 
azonosabbá válnak, azonos ötleteik támadnak, és a megújulási képesség, a hatásfoknövelő 
képesség elromlásával az életverseny felerősödik. Az egymással versenyben álló, és egyre 
szűkebb térrészben keveredő sokrészecskék szervezetek variációs lehetősége véges, és még 
nagyobb gond az, hogy az előző életekben és életterekben a fejlődés során a genetikai 
variációk már nagyrészt kimerítettek. Egy melegfúziós élettérben ráadásul nagyon magas az 
időegységre jutó impulzusok száma, nagyon gyors a keveredés, az elöregedés, ezért a 
magukat nagyon kiélő, a tudatukban kiégő szerveződések memóriája is kiég, gyorsan és sokat 
felejtenek, egy idő után már nem emlékeznek arra, hogy honnan indultak és miből mivé 
lettek. Ilyenkor néha sor kerül az életnek kevésbé szerencsés vegyületek, együttműködések 
kialakulására, amely szakaszok nem átörökítendő információként, nem megfelelő 
életmintaként lappang a DNS életfolyó információs tárában. Ilyenkor a rossz a rosszal, a jó a 
jóval szövetkezik, és mindkettő elkülönülése még rosszabb eredőt, átmeneti pünkösdi 
királyságot hoz létre. Ez az időszak a lebomlás és az átszerveződés legbiztosabb jeleként 
megmutatja az életet eléggé ismerőknek, hogy eljött az ideje az életkerék fordulásának. Az 
egyik jön, a másik elmegy, és a lebomló öreg szervezetek helyén nemsokára fiatal élet fogan. 
 
 
A melegfúziós állapot felé fejlődés erőt ad, összetartozás érzését, vonzalmat a másik nagy 
azonosságúakhoz, egyre kisebb körben pörgést, magas spint, saját perdületet, állandóan 
változó szögsebességet. A nagyon magas fordulaton pörgő melegfúziós részecskék iránya már 
nagyon messze van az egyenestől, az irány állandóan változik, és az ilyen magas saját spinnel 
rendelkező szerveződés egy idő után már nem tud különbséget tenni, a honnan jövök és a 
hová tartok között. A jövő felé fejlődés egyszer-csak észrevétlenül a múlt felé fejlődés felé 
fordul, és a jövő felé fejlődni kívánó melegfúziós szerveződések nem veszik észre, hogy a 
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megszokott irányba továbbáramolva már régen a toroid térrész legnagyobb szimmetriájú 
állapotától kifelé a múlt felé áramlanak. Ha csökken az időre jutó impulzusok száma, ha egyre 
kevesebb az életpályát keresztező részecske száma, akkor a nyugodtabb életperiódusba került 
szerveződés már nem a toroid gyorsabban fejlődő belseje, hanem az egyre szabadabb külső 
tér, és az elmúlás felé áramlik. A fiatalabb korban még sikeres és közkedvelt politikusok 
sokszor beleesnek abba a hibába, hogy a megszokott életáramlás, cél felé haladva a szükséges 
időben elfelejtenek új irányt váltani. Minél jobban bekerül egy szerveződés az élet sűrűjébe, 
annál sűrűbben kell irányt váltania, annál kevésbé engedheti meg magának az egyenes irányú 
nagyobb kitérőkkel tarkított bolyongást, áramlást. Aki erről elfelejtkezik, az hamar a 
tisztítótűzben, vagy a gyorsan elmúló időben, a múltban találja magát. 
 
Amikor egy (akár csak a tudati) határokkal valamennyire lezárt élettérben már kimerülnek a 
variációs lehetőségek, a továbbfejlődés megreked. Az ilyen térrész elöregszik, meghasonlik, 
és ha nem képes más felé fejlődő, őt sikeresen kiegészítő szerveződésekkel fuzionálni, akkor 
hamar a Nirvánában, az elmúlás tengerében találja magát. Ilyenkor a szerveződés ahelyett, 
hogy egyre gyorsabban keringene a saját maga által létrehozott életbuborékban, elfelejt irányt 
váltani, és radiális irányban kirepül a saját maga képességei által korlátozott tudati állapotú 
életbuborékból. Ez az az állapot, amikor átlépve a saját fejlettsége térbeli határait, a szervezet 
életbuborékja felpattan, a régi szervezet elhal, lebomlik, amelykor a különbség jelentős 
lecsökkenésekor rendszerint hangrobbanás alakulhat ki. Ilyenkor lényegében annak vagyunk a 
tanúi, hogy a szerveződésben a fejlődést addig irányító lélek elhagyja az általa uralt, vezetett 
területet, életteret, amikor az addig még valamennyire rendezett életáramlású tér 
rendezettsége vezető nélkül maradva összeomlik. Ez a szerveződések halála, a szervezett 
térállapot halála. Ha az elhagyás egy fiatal dinamikus lélek beáramlásának a következménye, 
akkor csak hatalomváltás, lélekátalakulás következik be, amely megfiatalodó, feltámadó életet 
újabb fúzióra alkalmas létezést eredményezhet. 
A lélek által utód nélkül elhagyott test magára marad, a fejet vesztő közösségben szervezetlen 
káosz, - mindenki menti a saját irháját - állapot alakul ki. Ilyenkor a rendezett életáramlás 
végleg összeomlik, és a térben felszaporodó impulzusok hatására a tér időben nagyon gyorsan 
felfúvódik és az enyészet martalékává válik. Mint minden halálnak, az elmúlásnak is 
megvannak a térbeli haszonélvezői, amelyek napja akkor virrad fel, amikor más szervezet 
rendezettsége összeomlik. A sakálok és a hiénák, a dögevők, a mások, az elődök energiájából 
élők, a húsevő baktériumok, és sok más szervezet szakosodott a természetből kinyerhető az 
,,ingyen energiára,, a természeti energiára. Sokan azonban türelmetlenek és nem várják meg, 
míg egyes szerveződések maguktól elhalnak, aktív részeseivé válnak az elmúlásnak, és az 
elmúlást kiváltó ragadozásra szakosodnak. Ezek a szerveződések azonban az életterekbe már 
régen beépült, és egy életet valamilyen szinten leélt, emlékeket és élményeket szerzett 
idősebb, vagy betegebb szervezeteket pusztítják. Vannak azonban olyan ragadozók, mint az 
ember, amelyek nem elégednek meg az életterükbe már beépült, a természet rendje szerint 
elöregedett szervezetek fogyasztásával, hanem a még be sem épült nagyon fiatal, egyre kisebb 
energiaszintű fiatal élet fogyasztására térnek át. Miután e szervezetek ragadozók és már 
elfogyasztották az életterükbe a múltban beépült ,,szabad,, energiát, a jelenben, majd az 
életterükbe majd csak a jövőben beépülő energiák, fiatalabb, kisebb energiaszintű szervezetek 
fogyasztására térnek át, amellyel lényegében elfogyasztják az utódaik életét és felélik a jövő 
lehetőségeit. Miután egy élettérben elfogy a beépült energia, elromlik a biodiverzitás, és a 
sokféleség hiánya miatt, amikor elhal a környezetben egy nagyobb energiaszintű szervezet, pl. 
egy csillag, akkor az életáradás gyors energiahullámait már nem fékező környezetben maguk 
is a természeti vihar áldozataivá válnak. Nos így múlik el a világ dicsősége. 
 
Mások felismerik a képességeik romlását, és kihasználva az előnyeiket idejében fúzióra 
lépnek a lehetőségeiket sikeresen kiegészítő, más irányba fejlődött szerveződésekkel, amivel 
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sikeresen javítják a már közös élettér időben mindenhol romló biodiverzitását, és több 
energiát képesek kivenni és megtartani a térben áramló élet bő forrásaiból. 
Ilyenkor a melegfúzió felé fejlődött, és az összeomlás szélén álló szervezetek társulnak és 
kiegyeznek az addig éppen általuk kifosztott, kihasznált elszegényített földönfutóvá tett 
hidegfúziós élőrétegekkel, és a két szélsőség, savas és lúgos állapota vegyes átlagos, 
egymással megfelelően keveredő, egymást sikeresebben segítő, a teret jobban kitöltő, és ezzel 
több életenergiát befogadó, a belsejében áramoltatóvá válik. A társuláskor fejlettebb, elhaló, 
az adott élőrétegből továbbáramló ionos, kristályos anyag, só, és átlagos állapotú víz 
szerveződésbe, családba épülő örvényes párok alakulnak ki. 
 
A párok fúziója és az életpályák megtisztítása, és egyértelműbbé válása, rekombinációja,  
ilyenkor minden lehetséges életszinten megtörténik, és a feleslegessé váló, kevésbé egyedi, 
nagyobb azonosságúak az életversenyben kiütik egymást. Az élettérben csak a szabad, azonos 
cél felé és közös életspirálba rendezett pályákon szabályosan áramlók maradnak meg. Az 
élettérben a normális kerékvágásba, lineáris időbe terelődő makroevolúció megszelídül, az idő 
vágtatása lelassul, és a közös új befelé a nagyobb felbontás felé ható irányba rendezett 
életáramlásban a tér energiaszintje, rendezettsége és körforgásai helyreállnak. 
A folyamatban a korábbi élőrétegek, életbuborékok egyesülésével, egy nagyobb 
energiaszintű, rendezett irányba áramló, S, gömbalakzatba, életspirálba szerveződő, fiatal, 
dinamikusan fejlődő szerveződés születik, amely eggyel nagyobb élet periódusba, nagyobb 
fejlettségbe, és nagyobb energiaszintbe lépett. Ugyanakkor a rekombinációban eltávozó, 
elporladó, külső terekbe emigráló részecskék tudásával a szervezett tér eredő tudása, 
sokoldalúsága, színessége, belső biodiverzitása valamivel csökkent. Mivel a természet 
szabályai szerint, a rekombináció csak a kellő egyediséggel nem rendelkező, azonos 
életpályákon keringőket érintette, ezért lényegében a többes példányban meglévő, nagyobb 
azonossági információk az élőrendszer tudatában megerősödtek, összegeződtek, a 
meggyengített megcáfolt valóságok a szétforgácsolások után, erősítő utánpótlás hiányában 
törlődtek. A megmaradó információhordozók ezért kisebb konkurenciával, az emlékezet 
számára hamarabb megtalálhatók, az egyediségek sokfélesége ismét lehetővé teheti, a korábbi 
evolúciós folyamathoz hasonló, azzal analóg, de eggyel nagyobb energiaszinten kibontakozó 
folyamat részben eltérő megismétlődését. 
Új élet születik, és a vajúdás után az új tavasz meghozza a Pünkösdöt, a feltámadást. 
Az élet új periódusba lép, és az utóddal, a tavasszal, a fiatalsággal és a megfelelő lendülettel, 
nagyobb szimmetriával induló életciklus kialakulásakor a szerveződések a sikeres 
keveredésben ki és felvirágoznak. Az evolúció a túltermelés első jeleiként az azonosságot 
növelő virágporral szórja meg az életterületet, figyelmezteti a szerveződéseket, hogy 
nemsokára nyár jön, az élet magasabb energiaszinten analóg életfolyamatokban, de egyre 
gyorsabban változik. 
Az élet, az átmeneti időszak, a halál és a feltámadás között az öreg és már kaotikus 
szervezetekből részben lebomlik, részben átszerveződik, és az elhalt elődöket elhagyó, még 
kellően életképes, fiatal, lendülettel dús, vagy nagyobb szimmetriával rendelkező, de idősebb, 
egyedi tudású részecskék áttelepülnek a velük legnagyobb azonosságú analóg szervezeteket 
tartalmazó utódokba. A régi és kellő tudású, még megfelelő azonosságú, de már a 
szaporodásban neutrális, nem nagyon szaporodóképes idősebb szerveződések ilyen korra már 
kellően stabilak, megfelelő élettudással és tapasztalattal, törvény és Istentisztelő 
szerveződéseként visszatelepülnek az utódaiknak is életteret adó nagyobb szerveződésekbe, a 
családokba. Az idősebb és már tapasztaltabb, egy fél életciklust már átélt, kellő 
életszimmetriát tartó, még kellő életrugalmasságú középkorú szerveződések lehetőséget 
kapnak, hogy a maradék életben átadják a megszerzett tudást és a tapasztalataikat, a 
viszonyítási alapot az utódoknak, hogy továbbadják az életbe, az Istenbe és az egymásba, az 
együttműködésbe vetett hitet. 
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A környezetváltozás kialakulása: 
 

Az egészséges szervezet, a kellően rugalmas életbuborék elviseli a külső élettérből, a 
környezetből egyenként, vagy és kisebb csoportokban, családokban, kisebb dinasztiákban 
beáramló részecskék milliárdjait. E nagyon kicsi, pontszerű támadásponton át, szervezetten, 
lineáris vonalban, a füzérsugárban bejövő részecskék által a határfelületeken ütött lyukakat, 
folytonossági hibákat, a bentről kifelé áramló, belül a szerveződésekben másokkal ütköző, és 
ettől felmelegedő, kitáguló, nagyobb átmérőjűvé váló részecskék életbuborékjai gyorsan 
betömik.  Ha azonban a viszonylag szervezetlen, spontán beáramlást, szervezett közös 
tömegbe épülő, együtt egy közös mezőben történő beáramlás váltja fel, az együttáramló nagy 
tömeg, már olyan nagy lyukat szakíthat a határfelületeken, amelyet nem tudnak a belül 
felmelegedve kitáguló részecskék eltömíteni. Ha csak pontszerű szúrást kap a szervezet, és a 
hajszálerek egy kicsit az átszúrástól megsérülnek, egy kis vérzés alakul ki, de a tű nyomán 
keletkezett lyukat, az életspirálokat képező vérlemezek szinte azonnal elzárják. Amikor 
azonban az átlagos vérlemezek átmérőjénél sokkal nagyobb lyukat ejt valami a szervezet 
rendszerén, a jelentősen megsérülő érfalakon olyan nagy lyuk támad, hogy sem a vérlemezek, 
sem a statisztikailag fontos méretű tömeges lyukak befoltozására kifejlődött fehér 
vértestecskék nem tudják a nyílást maguktól eltömíteni. Ilyenkor a keletkező szabad 
keresztmetszeten a többnyire jelentős különbséggel rendelkező, nagyobb belső nyomású 
élőrétegekből, pl. a véráramból jelentős mennyiségű, a szervezetben átlagos folyadék 
állapotban lévő részecskecsalád áramlik ki a kisebb nyomású környezetbe. A környezetben ez 
folyadékömlést eredményez, amelyet a szervezet véredényeinek a megsérülése esetén akár 
vérözönnek is nevezhetnénk, amely folyamat a keletkezett lyuk befoltozásáig, ennek 
hiányában a nyomáskülönbség fennállásáig átjárót és dimenzió kaput tart fenn a két de e 
folyamatban egymással egyesülő élőréteg között. 
Ismerjük, hogy a rugalmas életbuborékokat hiába nyomjuk össze, a nyomás fokozásával nem 
lehet őket kívülről feltörni. Ha azonban e buborékokba olyan reakcióképes közeget juttatunk, 
amelyek kellő gerjesztés esetén annyira megnövelik a belső életnyomást a buborékokban, 
hogy azok határfelületei belülről felszakadnak, akkor nem kell túl nagy nyomás ahhoz, hogy 
az élőrétegeket határoló felületek védőhéjai a belső nyomás növekedésétől felszakadjanak. Ha 
a folyadék környezetbe merülő, a határfelületeken nyílott örvényes lyukaknak is tekinthető 
életbuborékokat olyan kádlefolyóknak tekintjük, amelyekben a lefolyó szabaddá válásakor, a 
dugó kihúzásakor a nagyobb nyomású folyadéktér, örvényes forgómozgás közben a kisebb 
nyomású lefolyóba áramlik, akkor a fordított alapállás következményei is megérthetővé 
válnak. Ha a lefolyónál a felső, külső folyadékréteg kisebb nyomású, mint a lefolyóban lévő, 
kevésbé sűrű, pl. gáz közeg, akkor a kihúzott dugónál nem a víz folyik le örvényes áramlással 
a kialakult lyukon, hanem a nagyobb nyomású alsó levegőtérből áramlik át a folyadéktérbe. 
Az átfolyáskor mindig áramlási csatorna alakul ki, amelynek a keresztmetszete nem egyenlő. 
Az áramlási csatorna szélesebb, szabadabb, lassabb áramlást is lehetővé tevő résszel, és az 
átáramlás sebességét felgyorsító szűkülettel is rendelkezik. Mivel a lefolyó szűkülete a 
legkisebb keresztmetszetet képezi az áramlási csatornában, ezért itt gyorsabb áramlás, és a 
lyuk alakja által meghatározott áramlási keresztmetszet alakul ki. A lyuktól távolabb lévő 
nagyobb áramlási keresztmetszetnél a sebesség lelassul, amely miatt a folyadék, vagy 
gázáram itt kiszélesedik, a keresztmetszet és az áramlási sebesség inverz változót 
eredményez. Az ilyen szűkülettel rendelkező, viszonylag szimmetrikus áramlási csatornák a 
homokóra alakzatot vesznek fel, amelyek a szűkülettől kifelé trombita alakú, a keresztmetszet 
növekedésével arányos áramlási sebesség csökkenést, áramlási alakzatot, időben és térben is 
változó áramlási alakzatot vesznek fel. Ahogy távolodunk a legkisebb keresztmetszetet 
eredményező szűkülettől, úgy lassul és szélesedik ki az áramlás, de csökken az egymástól 
eltávolodó részecskék irány és célazonossága, a másik élettérbe átáramló élet azonossága 
tölcsér alakzatban kiszélesedik, majd a környezeti közegen visszatérülve alma alakzatot vesz 
fel.  
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A Marson látható nagy vörös folt, a stabil viharszem az élőrétegek között lévő hasonló átjáró, 
amely az egységes rendszerbe, közös szervezetbe kapcsolódott élőrétegek között az átjárást, 
az anyagcserével járó asszimilációt biztosítja. A nagy vörös folt, a marsi élőrétegeket 
együttműködését biztosító életszerveződés mélyebben fekvő, fejlettebb élőrétegeibe 
beáramlásra lehetőséget adó élettölcsére, amely az egymásra rakódó szomszédos rétegek 
élettermékeinek az anyagcseréjét biztosítja. Ha a Mars kiürült, megszült női szerveződésként 
tér új életre, akkor e vörös folt a megtermékenyítő neutronmező becsapódási helye, a Mars 
vaginája, amely befelé áramló új északi pólust hozott létre. Ez esetben, a mélyebb rétegekben 
a megnyitott dimenziókapun beáramló neutronok egy része, a Marson lendületesen áthaladó, 
és már a Marsi részecskékkel nagyobb energiaszintű anyagba épült a Mars ellenkező 
féltekéjén kiáramló kitüremkedést, és kifelé ható füzérpályákat kellett hogy kialakítson. Ha 
valahol a másik féltekén van a Mont Olimpia, akkor a kiáramló főágat és a déli pólust, a Mars 
gerinc csakráját itt kell keresni. A régi gerinctengely, a fő szimmetriatengely és az átáramlási 
irány a Marsban megváltozott, a szaporodási esemény (nagyévi félév) után lévő szerveződés 
ismét beáramlásra, az átlagos élet létrehozására, eltartására alkalmas környezetté válik. A 
marsi légkör nemsokára megerősödik, és ismét egy nagyobb energiaszintű összetett rendszer 
együttműködő részévé válik. 
Az élőrétegek között kialakuló ilyen (nagy vörös folt) viharszem, tartós átjáró, csak viszonylag 
nagy térfogattal rendelkező, de nem túl nagy különbségű élőrétegek között alakulhat ki. Ha a 
különbség fokozatosan növekszik, a kialakult örvényes áramlás kerületi irányúvá terelődő, 
lamináris, együtt fejlődő része megakadályozza a buboréklyuk, az életörvény jelentős 
kitágulását, az élőrétegek teljes és kaotikus véget eredményező vegyülését, átszakadását. Ha 
azonban hirtelen és jelentősen úgy nő meg a két (vagy több) réteg között a különbség, hogy a 
keresztirányú áramlást kivédő lamináris rétegek utánpótlása csökken, és ezért a szűkületet lezáró 
áramlási csatorna zártsága is lecsökken, akkor a tengelyirányú rendezett áramlást addig védő 
határfelületek lebomlásával, a védelem elégtelenné válik és a határfal lamináris, hidegfúziós, 
azonos irányba rendezett része összeomlik. Ilyenkor az eltérő nyomású életbuborék közötti 
fal, határfelület, jelentős, akár trombitaszóhoz, harsonaszóhoz hasonló hangjelzést, rezgést 
leadva elpattan, és a kialakult nyomáskülönbség az élőrétegek egyesülésekor lecsökken. A 
korábbi különbség egy vegyülési, rekombinációs folyamatban felbomlik, szertefoszlik, és a 
két eltérő élőréteg egy közös, nem túl nagy különbséggel rendelkező térbe, egymásba vegyül.  
Ha azonban a lamináris áramlás, az áramlási szűkületet létrehozó, fenntartó erősítő utánpótlás 
nagyon intenzív, akkor olyan erős potenciálgátat szabhat a tengelyirányú áramlással 
rendelkező védett tér köré, amelyben a tengelyirányú, tehát azonos irányba rendezett áramlás 
lecsökken, a térben a kaotizmus ismét felerősödik, és az életváltozás a rendezett irányt 
megtartó, fenntartó neutrális részecskék hiányában nagyon felgyorsul. Az ilyen szerveződés 
ismét felfúvódik, benne az életnyomás túl nagyra emelkedik, amely miatt az átlagosnál kisebb 
sűrűségűvé válva túl mélyen behatol a környezeti, kisebb sűrűségű, hidegfúziós közegekbe. 
Ha a például egy, a nemzeti környezet részecskéivel nagy azonosságra jutó agresszor más, kijjebb, 
vagy beljebb lévő határfelületeket is átlyukasztva, idegen érdekeket, felségterületeket megsértve a 
kelleténél nagyobb vihart kavar, akkor magára vonja az istenek haragját. Ilyenkor a felületükön és a 
szuverenitásukban megsértett nagyobb külső élőrétegek, eddig a kisebb szervezetek változásába be 
nem avatkozó nagyobb életbuborékok, a nagyobb erők is megmozdulnak, és a felségsértő túl rendezett 
tengelyirányú életáramlást lefékezik. Ilyen sorsra jutott a tengelyhatalmak első világháborús 
törekvése, és valamennyi éhes agresszor, amikor a szomszédos államok, élőrétegek megsértése, 
bekebelezése során túl messzire ment, és megsértette a nagyobbak érdekeit. 
 
A kialakult térörvények, dimenzió kapuk, a határrétegek, élőrétegek közötti átjárók, az élet 
örvényei tehát csak akkor maradhatnak fent folyamatosan, vagy és nőhetnek nagyobbra, ha a 
rendezett áramlás védelmét megtartó lamináris (külső örvényes) hidegfúziós, neutrális, 
bőrszerű határréteg, és a rendezett áramlású melegfúziós társa egymással szinkronizáltan, 
azaz összhangban együttfejlődik. A folyamatos, de nem túl nagy különbséggel együttfejlődő, 
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a környezet szabálytalan részecskéinek a feleslegesen zaklató impulzusaitól a külső örvényes 
lamináris áramlással védett belső, rendezett irányú, erre merőleges áramlás, tehát a helyes 
arányok megtartása esetén képes a kis átjáróból, kis életörvényből, nagy életörvénnyé 
fejlődni. Egyedül azonban nem megy. A rendezett irányú lineáris áramlás nem marad fenn, ha 
a körülötte keringő a lamináris áramlású hidegfúziós társa, az aurája nem védi, és a lamináris 
irányú idősebb áramlás sem maradhat fenn, ha a radiálisan áramló fiatalabb részecskék, nem 
támogatnák belülről az energiájukkal, a hatásukkal, a kívülről rájuk ható állandó nyomást 
ellensúlyozva. Az élőrendszer tehát csak együtt tud fejlődni, és ha vét az együttfejlődés 
szabályai ellen, a lamináris áramlási rendezettség csökkenése esetén a védelem csökkenése, a 
gerjesztés növekedése miatt az életváltozás kaotikussá válik. Ha viszont túl nagy a védelem, 
akkor túlbecsüli a saját lehetőségeit és kiárad, szabálytalan életáradást hoz létre, amelyet az 
élet körül változó környezet, a már nagyobb és idősebb szerveződések nem tolerálnak. 
 
A szerveződéseken az élet folyamatosan mikroméretű lyukak tömegét hozza létre, amikor a 
lineáris időkben, a kicsi egységekben beáramló új hazát kereső migrálók nyitnak. Ha azonban 
valahol a környezetben csillaghalál, szupernova robbanás, szervezeti bomlás és szétszóródás 
alakul ki, akkor az addig lineáris, kiszámítható folyamat, nagyobb egységekben, és akár 
sokfelől érkezhető tömeges népvándorlást kelt. Az aszteroidákban, megváltozott utakon járó 
üstökösökben együtt életáramló, új hazát, megtermékenyíthető menyecskét kereső téridő 
utazók szabálytalanná és radiálissá válnak, a nagyobb kinetikai lendület miatt nem tartják be a 
közös élettér kialakult szabályait. Ilyenkor az egész környezet gerjesztetté válik, sok helyen 
láncreakció alakul ki, és az élettér feromonokkal, hírnökökkel, angyali részecskékkel telik fel. 
A nagyobb tömegben együtt életáramló, szabálytalanul mások életpályáját keresztező 
neutrális tömegek, a csillagváltozások hírét hozó angyalok azonban a térátalakulásokkor, a 
rendszerváltozásokkor nemcsak egyedekben, családokban, hanem hont kereső dinasztiákban, 
hordákban érkeznek. Ezek a közösségek már nagy lyukakat képesek ütni a melegfúziós és 
felfúvódott állapotba került, elnőiesedett szerveződések felületén, amelyek a már kaotikussá 
váló életáramlást, ismét rendezett tengelyirányú örvényes toroid áramlássá átszervezik. 
 
Ha azonban egy olyan nagyobb belső nyomású, légköri élőréteg, életbuborék fala szakad át, 
amelyet a körülötte lévő, már nagyobb azonosságú, folyadék közegállapotba szerveződött, 
átlagos részecskék, nem túl nagy nyomású élettere övez, akkor a nagyobb nyomású 
élőrétegből kiárad a gáz közegállapotra bomlott élet túlnyomása, amelyet a külsőbb élőréteg 
szelepelve átereszt, befogad, szabadon átkerülhet a külső rétegekbe. Ha azonban a nagyobb belső 
nyomású, ezért erősebben zárt határfelületekkel a környezettől jobban elszigetelődő élőréteg 
nyomása, az utánpótlás elfogyása, vagy a túl sok eltávozó termelő részecske miatt leesik, a befogadott 
nagyobb nyomású, elgázosodott és áttelepülő életbuborékok miatt megnövekedett nyomású 
külső élőrétegből, a túl nagyon megnyitott dimenzió kapun át, a nagy azonosságú, folyadék 
közegállapotú részecskék nagy tömege az alacsony nyomásúvá vált élőrétegbe egy ideig, a 
kapu bezáródásáig visszaáramlik. Az Özönvíz így is kialakulhat. Az esemény az élőrétegek 
közötti határfelület felszakadásával, a placenta felszakadásával analóg, amikor az élőréteg 
átlagos részecskékből, családokból álló elfolyósodó magzatvize a kisebb nyomású belső 
élettérbe visszahull. A két vagy több élőréteg e születés pillanatában közös szervezetbe 
egyesül, az utód megszületik, és a szervezett közös, de még az anyától és a környezettől is 
függő támogatást igénylő életfolyamatok megkezdődnek. A János apostol próféciáiban, a 
Jelenések könyvében leírt folyamat, az élőrétegek szaporodása, egy közös szervezettségbe 
egyesülése, egy új bioszféra, egy utódtér megszületése. 
 
Hasonlóan, amikor a víz alá kerülő szervezetben a nyomás alatt lévő véredények nagyon megsérülnek, a 
szervezetből a vér, a nagyobb belső nyomás fennállásáig, a környezet folyadéktere felé kiáramlik. Ha azonban a 
lyuk túl nagy lett, és a belső nyomás elapad, a sebbe annak a lezáródási hiánya esetén víz és a vízben élő kisebb 
szervezetek, kórokozók, vagy az életet segítő baktériumok garmadája kerülhet. 
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Ha a már együttváltozó környezetbe túl sok elhaló, felbomló, elgázosodó részecskét bocsát 
egy életbuborék, élőréteg, (szerveződés) a belső élőréteg csak összenyomódik, de a külsőbb 
élőréteg felfúvódik és a teret addig elválasztó külső határfelület, az életet buborékba záró 
potenciálgát egy idő után elpattan. A túl nagy belső nyomású élőréteg ezzel szaporodási 
folyamatba kezd, azaz mindig belülről kezdődik a szaporodás, a melegfúziós szerveződések, a 
pozitív ionok döntenek, mindig a nő választ! A villám csak akkor csap le a fejlettebb, de 
rosszul működő nagyobb változássűrűségű térrészbe, ha a pozitív ionos nő részecskék, már 
alulról megnyitották felfelé, kifelé az ioncsatornákat, belülről átszakították a potenciálgátat. A 
megnyitott dimenzió kapun csak ez után özönlenek be a kellően gerjesztett Isteni részecskék, 
a fejlődni és szaporodni vágyó negatív ionok. Amikor azonban beérnek a szaporodásba kerülő 
rétegbe, és rövid idő alatt tömeges impulzus, gyors kiegyenlítődés, vegyülés történik, akkor a 
belső nyomás, az életnyomás gyors növekedése miatt a határfelületek lamináris áramlásai a 
kellő életváltozásba jött tér körül ismét felújítódnak, és a nagyobb nyomásúvá, és nagyobb 
tömegszámúvá váló egyesült tér, az új szervezet ismét lezárja a külső határait. A fogamzást 
követően már hiába jönnek az idegen megtermékenyítők, csak egyszer volt Budán kutyavásár.  
 
Ha letörik egy ág a viharban, akkor az ágban addig szerveződött, és már a folyamattól és a szervezett 
rendszertől függővé vált, a nagyobb egységtől, közösségtől leváló kisebb tömegű részecskék szervezett 
folyamata is megszakad, ha csak nem kerülnek közvetlen kapcsolatba más energia utánpótlást és 
támogatást adó rendszerrel, az élet ezen ága differenciálódik, kihal, majd lebomlik. A fejlett és a túl 
gyors változást, például a tűzben elégést is megértő, a tudatukban követni és a helyzethez 
alkalmazkodni képes részecskék a fejlettebb talajra sűlyednek és továbbfejlődnek, de az eseményeket 
még nem megértő, a felgyorsult változást a megértéssel és a tudattal követni nem képes fejletlenebb 
részecske szerveződések visszafejlődnek, és a nagyobb azonosságú, lassabban változó külsőbb 
élőrétegekbe húzódnak vissza. 
Amikor a közösen szerveződő isteni rendszerről, leszakad egy életág és önállóvá válik, úgy jár, mint a 
fáról letört ág, és bár szabadabb lesz, de e szabadsággal már a kialakult függősége miatt nem tud élni. 
Ilyenkor mire felismeri a kicsinységét, a sérülékenységét, hogy csak morzsája a nagy egésznek, 
társakat kezd keresni, és velük egyesülve megpróbál újra az Isteni közösség hasznosabb részévé válni. 
 
Amíg az élet lineárisan változik, olyan módon fejlődik, mint az örökzöld fenyő, és csak 
egyenként és kicsi adagokban, de folyamatosan cseréli a szereplőit. Ha azonban a 
környezetben egy nagyobb szervezet elhal és az együttfejlődő rend, a közös szervezettség 
felbomlik, akkor az egymás mellett lévő, a változással érintett élőrétegek egymás után 
szaporodási folyamatba kerülnek. Előbb belülről, a melegfúziós, már kaotikusan változó nőies 
élőrétegekben megnő az életnyomás, az impulzus sűrűség, és a belső élőrétegek kitágulásával, 
a lamináris, kerületi irányba rendezett áramlás csökkenése miatt, az egész térrész rendezettsége, 
rendezettséget megtartó, termelő képessége elromlik, és a teret lezáró határfelületek potenciál 
felületei, a belülről kialakuló túlnyomás miatt elpattannak. Ilyenkor globalizáció alakul ki, és a 
lassabban, vagy visszafejlődő belső rétegeket utolérik a külső, kevésbé kaotikus, sikeresebben 
rendezett élőrétegek, a nyugodtabban és nagyobb rendben fejlődő hidegfúziósabb élőrétegek 
szerveződések. A viszonylag azonos fejlettség egyrészt csökkenti a különbséget, és ez lehetővé 
teszi az összeolvadást, a globalizációt, másrészt ez növeli az életversenyt, a változás és ezzel 
az impulzus sűrűséget. Az összeolvadó, közös rendszerbe szerveződő élőrétegekben, mint a 
megtermékenyült tojásban, (petében) a változás felgyorsul, az életnyomás jelentősen 
megemelkedik, ez ismét megnöveli az élőrétegek felületén kialakult lamináris áramlásokat, és 
a nagyobb változásba belsőbb tereket ismét jobban megvédik, a külső gerjesztések hatásitól. 
Ez az új, nagyobb energiaszintű élettér fogamzási időszaka, folyamata. A melegfúziós 
központi részben, a szervezet szaporodási központjában elkezdődnek az előkészületek az új 
szervezeti rendszer, az utód létrehozására. Amikor az egyesült tér közös határfelületeit lezáró, 
kerületi irányú lamináris áramlások ismét kellően megerősödnek, a teret keresztező radiális 
irányú, szabálytalan energiaáramlás lecsökken, és az élet kényszerűbb, de szabályosabb  
pályára kerül, rendezettebbé, szabályozottabbá, és az életáramlási csatornákba tereltté válik. 
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Az életteret, a közös szervezettséget védő határfelületek, a lamináris rétegek ilyenkor 
megvastagodnak, és a belső tér felkészül a szervezett rendszer életében nagyon fontos 
eseményre. A vendégvárás ideje közeledik, az érintett rendszerben egy, (vagy több) 
melegfúziós pete, élőréteg, vagy nagyobb eseménynél bolygótojás érni kezd. 
 
Amikor a lineáris időben, a külső térrészből a fenyőlevél módjára egyenként érkező 
hidegfúziós részecskék sokmilliárd lyukat ütnek az életbuborékok felületén, a szaporodás 
folyamatosan és a keveredés is egyenletesen történik. Amikor azonban a tágabb környezetben 
a felbomló szervezetség miatt elszabadul a pokol, és már nemcsak folyamatosan, kezelhetően és kicsi 
egységekben, egyenként jönnek a vendégek, hanem egyre nagyobb csoportokban érkeznek, az addig a 
tudat által megismert, kiszámíthatóan változó lineáris folyamatok nemlineárisokká, 
viszonyítási alap hiányában kiszámíthatatlanná válnak. A más rendszerben, más szabályok 
szerint élő, egyenként bevándorló szerveződések, általában kezelhető beáramlása nem borítja 
fel a térrészek, a szerveződések kialakult rendjét. Ha azonban egyre nagyobb közös tömegben 
érkeznek, és hozzák magukkal a családjaikat, az eltérő, más rendszerben talán kedvező, de a 
befogadó élettérben az ott élő közösségre nézve kedvezőtlenül ható szokásaikat, a befogadó 
szervezetek rendje nagyon megsínyli a kéretlen vendégek özönét. Ráadásul a nemlineáris 
időkben, közös tömegekben, aszteroidákban, üstökösökben más nagyobb elhaló, felbomló 
szerveződésekből érkező, emigráló részecsketömeg saját eltérő, a helyieket általában gerjesztő 
saját értékrenddel, önálló és nehezen befolyásolható saját szabályrendszerrel érkezik. Ha a 
saját szabályai szerint szerveződött, együtt és nagy tömegben beérkező idegen részecskék 
összefognak egymással, és a hideg térben utazás közben kellően lehűlt, hidegfúziós 
szervezetbe, nagy tömegbe épülve együtt érkeznek be, egy őket visszatartani nem képes, magát a 
sorsának, a kikerülhetetlen erőszaknak megadó szerveződésbe.  A szaporodást már izgalommal váró melegfúziós 
részecskék belső segítésével  olyan nagy lyukat üthetnek a már erősen ionizált befogadó szervezet, 
élettér határfelületébe, potenciál gátjába, életbuborékába, hogy az, mint a szűz nők hártyája az 
átszakításkor elpattan. Az életterüket védő, de már teljesen kimerült, addig a melegfúziós 
belső térrészben változó hidegfúziós részecskék az ilyen nagy lyukat már nem tudják 
befoltozni. Amint, azonban az alacsony szögben az élőréteg potenciál gátjait átszakító 
erősítés, a velük nagy azonosságú utánpótlás, a hidegfúziós megtermékenyítő tömeg 
beérkezik, a lamináris határfelületek, a rétegáramlások szinte azonnal felújítódnak, 
megerősödnek. A kerületi irányban áramló, megvastagodó neutrális, lamináris rétegek azonnal 
lezárják a közössé vált élettér külső határait, és ezzel megakadályozzák, hogy az eltérő 
genetikai állományok, a szaporodás eredményét, az azonos rendezettségű szervezettséget 
lehetővé tevő dominancia lehetőségét meggyengítsék.  
Érdekes módon egyes szerveződéseknél, pl. a kutyáknál egyszerre több petesejt érik, és a megtermékenyülés 
petesejtenként eltérő genetikai információ, azaz más, alternatív változatok egyidejű létrejöttét is támogatja. 
 
A külső térrészből érkező hidegfúziós, önmagukkal nagyobb azonosságú jövevények, és a 
belső térben már nagy feszültségben, nagy életnyomásban élő, a jövevényekhez képest már 
melegfúziós szerveződések élettere, részecskéi, egyedei, genetikai anyagai, azaz a szervezetek 
tulajdonságokat hordozó egyedei ekkor több fraktálszint mélységben is összekeverednek, 
szaporodnak egymással. Ilyenkor nagyon magas impulzus sűrűség, gyors szaporodás alakul 
ki, és a hirtelen életnyomás felfutása közben a már egymásba vegyült közös élőréteg körül a 
lamináris áramlású határfelület nagyon rövid idő alatt regenerálódik. A felújításra került 
határfelületek a szokásosnál erősebbé válva, az utódszerveződés körül nagyon védett, de a 
megszokottnál nagyobb, időben tovább táguló placentát, és benne gyorsan fejlődő rendezett 
életteret és ebben kifejlődő utódot hoz létre. A környezettől elszigetelt, védett térrészben 
fejlődő utód szerveződést ekkor már nem tudják gerjeszteni a környezet nagyobb 
energiaszintű erős részecskéi, azok a placenta körül kialakuló sokrétegű lamináris áramlásban 
elterelődnek, felbontódnak, mint az utódot befolyásoló zavaró tényezők, hatások elhárítódnak. 
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A körkörösen védett fúziós térbe, csak a beruházást viselő nagyobb energiaszintű szervezeten, 
az anyán át, és csak szabályozottan érkezhetnek be az alacsony energiaszintű, alaposan 
ellenőrzött, előzőleg ártalmatlanított, kellő azonosságra hozott már rokon részecskék. A befelé 
haladás során, az idegen hidegfúziós vendégmunkásokhoz az anyai melegfúziós részecskék is 
hozzákötődnek, és a beérkező tápanyagot, az új életet-építőket nagyobb azonosságra, és az 
egyértelművé váló szabályokat elfogadóvá hozzák a védett térrészben fejlődő utóddal. 
A fogantatáskor, a beérkező vendégcsomag a sejthártya határfelületként működő potenciálgát 
elszakításakor, a kialakuló nagyméretű dimenzió kapun, lyukban, azaz egy időre megnyíló 
átjárón, a nem várt idegenek behatolásának a megakadályozása érdekében, a fogantatáskor (és 
a születéskor), a belső nagyobb életnyomású térrészben fejlődő melegfúziós részecskék egy 
része kiáramlik. A vegyülés, a fogamzás pillanatában, a belső térrészben, azaz mélyebb 
élőrétegekben, mind a külsőbb élőrétegekben, több fraktálmélységben keverednek a vendégek és 
az általuk az ionizált életcellákból kiszabadított, szabaddá tett részecskékkel, 
szerveződésekkel. Valószínűen ilyenkor nemcsak egy, hanem egyszerre több egymás mellett 
kialakuló élőréteg egymással párhuzamosan szaporodik, azaz a réteges szerkezetű petesejtben, 
bolygókban több, később egymással közösen szervezett, együttműködő élőrendszerbe, 
individuum szervezetbe csak később egyesülő, élőréteg is megtermékenyül. A szaporodásban 
érintett, később a fejlődési folyamatban közös térré, és együttműködő közösen szervezett 
rendszerré globalizálódó, ettől az eseménytől, a megtermékenyüléstől együttműködve 
együttfejlődő szervezett rendszer, fiatal dinamikusan fejlődő tavasz állapotba szerveződik, 
amelyben a fúzió előnyei, és a magasabb szimmetria, a szervezett életpiramisba épülés 
kiteljesedik. Miként a nagy épületeket, a hidakat és a gigantikus épületeket az ember építi, itt 
is egyszerre sok szálon készül a mű, az utód. Az elgondolás és az ötlet már a korábbi 
életterekben kialakult, életet építő tervvé vált, amelyeket a szaporodás fizikai folyamata 
megkezdése előtt már sokan véleményeztek, megversenyeztetésre került és már csak a nyertes 
terv kivitelezése, legyártása kezdődik. Ebben egyszerre sok különböző helyen készülnek 
fontos részek, az energiában gazdag anyai szervezetben kerülnek az egységek összeépítésre, 
részegységként kipróbálásra, ha kell az együttműködés érdekében a szükséges átalakításokat 
még az egyesítés előtt elvégzik. Azért olyan kevés a hibás emberi szerkezet, mert a 
folyamatok nemcsak végig ellenőrzöttek, hanem folyamatosan javítottak, nem a munka 
folyamata, hanem a cél elérése, a másik élettermékekkel, részegységekkel sikeres 
együttműködés a fontos. Ha az ember szerveződés kerül ilyen szaporodási eseménybe, annak 
a folyamatát és következményeit már ismerjük, de nem ismerjük azokat a rejtett részleteket, a 
csakrák, a szervezeti központok, a szervezeti főbb egységek előbb külön kifejlődő szerveinek 
a külön szervezetként fejlődését, amelyek nemcsak részei a közös rendszernek, hanem a 
nagyobb egységet létrehozó, fenntartó tartományai, egyenrangú egyedei is. 
Valószínűen az előd életterekben, az élőrétegek, a nagyobb alszerveződések az általuk már 
ismert folyamatokra szakosodnak. Az utódba átköltöző mesterek, tervezők, szervezők és 
fuvarosok, viszik magukkal az elődökben a szüleiktől és a környezet résztvevőitől megismert, 
megtanult szokásokat. A melegfúziós ágyékrész, a szaporító szervek létrehozására, 
kialakítására szakosodik, amely nagyobb eséllyel egy korábbi, ezt a tevékenységet már az jól 
ismerő szervezeti részt, alszervezetet hoznak létre. Ha az egész szerveződés férfias, 
hidegfúziós eredője esetén, a hidegfúziós, neutrális élettengely, a gerinc hosszabbításában 
külön hidegfúziós szervek, prosztata, herék, hímvessző fejlődik, és ezeket a közös rendszerbe 
integráló kiegészítők építésre szakosodnak. Az energiával és védelemmel jobban ellátott belső 
részek többsége melegfúziós eredőjű, ilyen valószínűen a máj, a vele harmonizáló epe, a 
vérképző szervek, a vörös vértestek és a béltraktus emésztést végző részei, viszont 
hidegfúziós a fej, az agy, az idegek és a gerincvezetékek, a légzőszervek, és az átlagos 
állapotot, váltódemokráciát igénylő vese és a gyomor. A legnagyobb szervezeti 
szimmetriában, négy-párti váltó demokráciában működő nyelőcső, az ádámcsutka, a gyomor 
és a szív szerv, valamint a kétféle, (többféle) DNS-ből fonódó kellő szimmetriában kialakuló 
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végtagok fejlődnek, amelyekben a 21 cm-es sugárzás, az elektronok szaporodása éppen 
megfelelő. A csillagközi térben hasonló analóg szervezetek fejlődnek eltérő időrendben egyesülnek 
egymással, egyre nagyobb és gigantikus szervezeti rendszerbe, az egész élővilágot egy testben, közös 
lélekben egyesítő Istenbe szerveződnek. 
 

Ha bolygónyi szerveződés élőrétegeinek a közösen szervezett rendszerbe egyesülésének a 
szakosodására vagyunk kíváncsiak, az emberi szervezethez hasonló, analóg szervi 
elrendeződést és szakosodást észlelhetünk. Miként a bolygónkon az eredetileg hét kontinens, 
hét szárazföldi nagylemezének a jelenleg látható része egy közös bioszférai, vagy az alatt is 
egyesült litoszférai rendszert képez, hasonlóan az átlagos tömegfelező körül található hét 
élőréteg, a bolygószintű, vagy élőrétegi szaporodásban egy közös rendszerbe, egymással 
életváltozási folyamatban együttműködő utódba szerveződik. (Egy fizeti meg az árát, hogy a hat 
testvér fennmaradjon, és a keresett fejlett, túlfejlődött kontinens, a többi sikeres együttműködése 
érdekében visszafejlődött). A hét rétegnél hasonlóan és a bolygók sorában is találunk olyan 
visszafejlődött, felbomlott (az 5. bolygó)-t, amelynek a részei a bolygó testvérek és a holdgyermekeik 
fejlődését táplálják. 
A hét rétegből a legalsó, a legbelső, az időben a leggyorsabban változó, általában a legfejlettebb, 
melegfúziós állapotú, nagyon jó emésztő rendszerrel rendelkező valószínűen a szaporodásért 
felelős, amely szerv belül valószínűen üreges, és a tömegfelezőt képező legnagyobb 
szimmetriával rendelkező bioszféra, a legátlagosabb élőréteg alatt található. A Mengyelejev 
féle táblázatként megismert periódusos rendszer hét szintje, olyan hét eltérő minőségbe 
szerveződő, eltérő irányba szakosodó de egymással egy közös élőrendszert képező élőréteg 
komplexet jelent, amelyek egy közös rendszerbe szerveződve ma már együtt változnak, 
egységesen szervezett nagyobb egységbe épültek.  
A legbelső, a hetedik réteg, amely alattunk változik, a Hádész birodalma, a halál és a szaporodás, 
a szervezeti átalakulás, az átfejlődés előttünk ismeretlen, a szervezetünk és a nem elég fejlett 
részecskéink közös tudata által az események rendjében követhetetlen élettér félelmetes 
színtere. A kevésbé fejlett rétegek egymásnak felmenői, amelyek elődi és utódi 
kapcsolatokban vannak egymással. Az élet rendje szerint, az elődök több ismerettel 
rendelkeznek a múltban történt változásokról, de az utódok kevesebb kötöttséggel bírnak az 
elődeik életideje alatt kialakult, az életet már sokszor értelmetlenül valamely dolgokhoz kötő 
hagyományokhoz. Ha e kötelékek és a beidegzett, megszerzett ismeretek nem kötnék le a 
figyelmet, a tudati kapacitás ugrásszerűen megnőne, és beigazolódna L. Ron Hubbard elme 
felszabadítási metodikája. (Ez azonban törölné az élet megmaradásához szükséges ismereteket is, ezért 
átgondolatlan, hosszabbtávon az élet számára végzetes teória.) 
A külsőbb élőrétegek, a közös rendszer alapanyagait, energiáit készítik, és tovább 
feldolgozható félkész nyersanyagokat, élettermékeket szállítanak a közösség országaiba, 
rétegeibe, az összeépítésre szakosodott szerveződések, élőrétegek felhasználására, az ott 
fejlődő és a szállítók megélhetését segítve. 
 
 

A Globalizáció folyamata: 
 

Már sokszor szó esett a globalizációról, de a szó csak a hasonló analóg folyamatban 
résztvevőknek ismerős. A kisebb dolgok egyre nagyobb egységekké egyesítéséről, az egyre 
nagyobb szervezetek létrehozásáról szól. A folyamat élettani jelentősége mégis abban rejlik, 
hogy amikor túl nagy egyenlőség alakul ki, a különbségre alapozott élet lehetősége, az 
életáramlást fenntartó különbség csökkenésekor elromlik. A nagyobb szervezetek egyesülése 
olyan óriási szervezeteket hoz létre, amelyeknek a különbsége a kialakult átlaghoz képest 
jelentősen megnövekszik. Ha az általunk megismert, megélt életet fenntartani képes 
különbség megnő, akkor a lelanyhult életáramlás a nagyobb életnyomással rendelkező 
helyekről ismét megindulhat, és az élet újra sikeres körfolyamatokba terelődhet. Az más 
dolog, hogy fiatal fejlődő élőréteg, bolygóként, országként eddig lendületes támogatást 
kaptunk a nagyobb életnyomással, több energiával rendelkező, tőlünk északra eső 
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élőrétegektől valójában a Napi rokonságot képező nagyapai szerveződéstől. Ez a támogatási 
lehetőség azonban véges, és ha eljön a kirepülés, a felnőtté válás ideje, a fiatal korban kapott 
energiakölcsönt vissza kell adni, az elöregedő nagyszülői felmenőt támogatnunk szükséges. 
Ez lemondással és a megszokott energiaáramlás időnkénti megforduló irányváltásával jár. 
Észre kell vennünk, hogy a bolygónkban pólusváltás állapotához érkeztünk, amelyben az 
északról, a nagyobb életnyomású térből az eddig védett életterünkbe beáramlott energia 
mennyisége lecsökkent, és ettől kezdve mi léptünk elő energiaadóvá. Ha a Napnál nagyobb 
felmenői szerveződés belső energiaáramlására gondolunk, akkor meg kell érteni, hogy az 
eddigi folyamatban a hidegfúziós környezet, az apai felmenő látta el a Napot és térségét, a 
Napcsalád gyermekeit energiával, de a Nap és főleg a Földbolygó, a két Napi felmenő közötti 
határfelület alsó, melegfúziósabb irányba fejlettebb nagyanyai élőrétegbe ért. Ebben a nekünk 
új rétegben nagyobb az életnyomás, amely miatt a melegfúziós csillag felé áramló Föld egyre 
nagyobb változássűrűségű környezetbe jut. E környezetben nagyanyai származású, időben 
gyorsan változó melegfúziós energiával telik fel az élettér, amely túlnyomást és a 
megszokottnál sokkal nagyobb változássűrűséget gerjeszt. Ha az életterünkben az életnyomás 
megnövekszik, akkor az nem a tőlünk délre eső, nagyobb életnyomású élőrétegek felé, hanem 
az északra eső, kisebb nyomású élőrétegek felé tud eltávozni, a keletkezett feszültség és 
hőtöbblet tehát az északi póluson fog kiáramolni. Az észak déli irányt eddig meghatározó 
információáramlás, a részecskék dominánsabb északról érkezése tehát e folyamatban 
megváltozik, és egyre több déli rokon fog a nekik még a múlt állapotában változó, egzotikus 
élettérbe átköltözni. Mivel az eddig a nálunk hidegebb környezetből beáramló hidegfúziós 
részecskék nemcsak a bolygónk hőmérsékletét csökkentették le elviselhetően kellemesre, 
hanem a feszültséget is csökkentették, a déli irányból ezen túl beáramló többlet a feszültség és 
a bolygóhőmérséklet növekedését segíti. Az üvegháztartásnak tulajdonított 
hőmérsékletemelkedés tehát egy globálisabb periodikus folyamat következménye, amely a 
bolygónk élettérben, a neki rendelt élőrétegben való kerületi, radiális irányú bolyongása 
mellett, a 2 x 13ezer éves ciklusú axiális, tengelyirányú kilengést is végez. Ez a periódus alatt 
hol jobban belemerül egy nagycsillag időben gyorsabban változó élőrétegében, hol a kisebb 
változássűrűségű élőrétegbe vándorol. Az északról délre haladó vándorlás során, a bolygónk 
elérte az ekliptikát, a Napi felmenői szerveződés tömegfelezőjét, a nagyszülői toroid rendszer 
közepén áthaladó fő idegpályáját. Ez veszélyes övezet, amelyen nemcsak kicsi és gyors, 
hanem hatalmas tömegszámú neutronok áramlanak, forró drótot képeznek a melegfúziós 
anyai térközpont és a hidegfúziós számító fej között. Az idegpálya tengelysíkját elhagyva, a 
bolygónk útja a déli irányban lévő magasabb változássűrűségű réteg felé vezet, Ha nem 
következik be az idegpályán a bolygónkat megtermékenyítő neutron találat, akkor a déli 
kaotikusabb életszférákba tart az utunk. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a bolygónk 
belső terének a hőmérséklete és a feszültsége az elvezetés csökkenése miatt egyre magasabbra 
emelkedik, míg a külső életszférákat még megfelelően hűti a nála hidegebb környezet, bár 
annak a feszültsége és hőmérséklete is emelkedik. Miközben a külső térrész, élőréteg, a 
termoszféra egyre gyorsabban fejlődik, és felzárkózva átlagos élőréteggé válik, az alsóbb, 
belsőbb, túlhevült élőrétegek egyre nagyobb életnyomás alá, egyre nagyobb belső feszültségre 
kerülnek. Mivel a belső mag hoz közelebb lévő élőrétegek hőelvezetése romlik, hő és 
feszültségtorlódás alakul ki. Mivel azonban a külső, most gyorsabban fejlődő élőrétegek még 
kellően lezárják a felénk eső határaikat, a bolygócentrumhoz közelebb lévő melegfúziós 
részecskék élőrétegeiben a feszültség és a hőfel-halmozódás gyorsabban nő, mint azt a 
neutrális határfelületek megtartó képessége lehetővé teszi. A folyamat része, hogy a 
túlmelegedő élettérből egyre több elektron jellegű dolgozó, hidegfúziós részecske kiválik, ami 
rontja a teherviselő réteg állapotát, a lamináris határok folytonosságát. Idővel eljön az a 
pillanat, (nagyon közel vagyunk hozzá) amikor a belső élőréteg határai már nem bírják a 
feszültséget az élőréteg határai között megtartani, és a túl nagy belső nyomás miatt, az 
életszférán életbuborékja elpattan. 
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A határok lebomlása: 
 
Amikor a nagyobb belső nyomású életbuborékok, az életszférák állóhullámként is 
azonosítható határfelülete elpattan, a nagyobb életnyomású tér feszültsége és a túlfejlett 
szerveződései a kisebb nyomású külső térrészekbe, élőrétegekbe távozik. Ez felfújja a külsőbb 
élőrétegek életbuborékjait, amelyekben szintén a megszokottnál nagyobb életnyomás alakul 
ki. A folyamat egyre kijjebb terjed, de ezzel a folyamattal szemben ható ellentétes folyamat is 
elindul. Mivel a makroevolúciós környezetváltozást, a külső térben elöregedett valamely 
szervezet rendszer, elöregedett csillag felbomlása váltotta ki, ezért valójában a külső térben is 
megnövekedett a gerjesztés, és onnan is energiahullám indult el az időben gyorsabban változó 
melegfúziósabb életterek felé. A külső folyamatokban gerjesztett külső élőrétegek is egyre 
nagyobb nyomásúvá válnak, az izotróp térrész, a csillagközi tér nyomása is megnő, és a 
bolygó, és a csillagszerű szervezetek felé ható nyomásnövekedés befelé ható energiahullámot 
is elindít. A két ellentétes irányú hullám valahol a térben összeér, és a torlódási síkon új nagy 
szimmetriafelület alakul ki. A belső életbuborékok felpattanása, trombitahangszerű 
harsonaszóval, hangjelenséggel általunk is észlelhető összeomlása jelzi az elöregedett 
életterek, szervezett rendszerek határainak a lebomlását, a régi szervezettség, szimmetria 
elhalását. A globális folyamatban az egymással közös térbe kerülő életbuborékban addig 
változó szervezetek, szerveződések összekeverednek, rekombináció, élethalál harc alakul ki, 
az érvényesülésért, az életben maradásért, az élettér birtoklásáért meg kell küzdeni. Az addig 
egymás mellett élő rétegek összevonódnak, mint az Európai országok egymás közötti határai 
lebomlanak, de a folyamatban az egyesült tér külső határai, mint a Schengeni határok 
megerősítődnek. Az egyesült élettér megnöveli a benne élő és a mozgásban kevésbé 
korlátozott részecskék áramlási, másokkal fuzionálási lehetőségeit, ezzel az elöregedett, a 
minőség felé nagyon túlfejlődött szerveződések is lehetőséget kapnak, hogy olyan társakra 
találjanak, amelyeknek éppen az a tudás, a részletgazdaság, a nagyobb felbontás hiányzik, 
amivel ők már rendelkeznek. A sok és olcsó munkaerővel rendelkező, fiatalabb, de 
dinamikusan fejlődő elmaradottabb országok ezzel több lehetőséget kapnak a felzárkózásra, 
az együttfejlődésre, az életpiramisba illeszkedésre. Az életbe szerveződés magas hatásfoka 
megkívánja, hogy az élőrétegek között ne legyen túl nagy, áthidalhatatlan, a kölcsönhatás 
cserére alkalmatlan különbség. Ha a túlságosan elszegényített országok, nem tudnak mivel 
fizetni, a fejlett országokban elöregedett, de még jól működő szervezeteket, élettermékeket 
nem lesz kinek eladni, továbbadni. A körforgás a túl nagy különbség kialakulásakor 
lecsökken, a feszültség felhalmozódik, az élőréteg szervezettsége romlik. 
Európa belső határai lebomlóban, a globalizáció már elérte az élőrétegünket, lebomlottak a 
magukban életképtelen kisebb nemzetek határai, és a szabaddá vált áramlást kihasználva 
máris nagyon sok gazdasági fúzió, új vegyes szervezet fejlődött ki. A részfolyamat azonban 
nem körfolyamat, tehát ha elakad az áru és információáramlás, akkor a jó irányba indult 
folyamatok is megfeneklenek, és a feszültség ismét az egekbe tör. Ez a folyamat csak akkor 
működik, ha a továbbszállított, már nem a legkorszerűbb élettermék a külsőbb rétegekben 
megfizethetően segíti e rétegek életfejlődését, érvényesülését, de a fejlettségi különbségek 
csak fokozatosan, a stációk betartásával csökkennek. Nem lehet az életteréből, a megszokott 
környezetéből az élettermékeket eltávolítani, azok csak a saját környezetükkel együtt 
képeznek működőképes rendszer, pl., ha autókat, járműveket, mezőgazdasági gépeket adnak 
el nagyon kedvező áron egy fejlődő országnak, akkor azok csak akkor fognak megtapadni, ha 
a hozzá szükséges szervizhátteret, a működtető, javító szaktudást és az infrastruktúrát, a 
pótalkatrészeket is exportálják. Ha az életkör bezárul, az elöregedett gépeket visszfuvarral el 
lehet a fejlettebb központokba szállítva az olvasztókba, az élettér lebontó fúziós kamráiba 
szállítani, és a haszonvasért újabb gépeket, eszközöket, frissebb szaktudást szállítani.  
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Elfogyasztás, újragyarmatosítás, egymásba vegyülés, 
 
A globalizációt, a nézőponttól függően sokféleképpen lehetne jellemezni. A bekebelezett 
országok aspektusából akár elfogyasztásnak is nevezhetnénk, de akár új együttműködéseket 
megnyitó társulási lehetőségeknek is, amelyekben a lehetőségek, sokkal nagyobb életverseny 
árán – nagyobb élettérre, és sokkal nagyobb élőtömegre kiterjedhetnek. A folyamatot akár az 
országok és a résztvevő nemzetek sikeres fúziójának is tekinthetjük, amelyben a 
megtermékenyülés, a fogamzás már megtörtént, de még nem biztos, hogy életképes lesz az 
utód, a baba. A megszületése körül bábáskodóknak nagyon kell figyelni arra, nehogy 
elvesszen a sok bába között a lényeg, a gyermek. A nagyobb energiaszintű utód élettér akkor 
lesz sikeres és megerősödő, ha benne a körfolyamatok sikeresen beindulnak, és a belső 
folyamatokban résztvevők a környezettel megfelelő kapcsolatban maradnak. A fiatal utód 
gondozást és sokáig ellátást, a résztvevőktől több energia leadást igényel, és ha valaki 
meghitelezi az egészhez szükséges energiát, akkor annak majd kamatostól vissza kell adni a 
felvett kölcsönt. Az energia nem ingyenes, azért mindig fizetni szükséges, ingyen a 
természetből levehető energia nem létezik. Az igénybe vett energia mindig valakihez tartozik, 
valakitől el kell fogadni, vagy el kell venni. Ezt a csak kölcsönbe igényelhető, minden 
rendszerben véges utánpótlású energiát, a természet legerősebb, legstabilabb törvénye, a 
szimmetria alapján mindig vissza kell adni, ha kell az életünk árán, de törleszteni szükséges. 
Amíg fiatal egy szervezet és támogatásra szorul, addig mások adják, hitelezik meg annak az 
árát, hogy ő kifejlődhessen, és ha eljön az ideje, az öregség, a szükség, akkor az addig táplált, 
ellátott fiatalabbaknak fizetniük, gondozniuk, törleszteniük szükséges az energiát korábban 
megtermelő elődök, az életet alapítók, megfinanszírozók, gondozók felé. 
Az élőrendszerben a kölcsön felét, még az élet idején azoknak az elődöknek és közvetlen 
környezetnek kell visszaadni, akik az életet és a felnövést, a felnőtté és éretté válást lehetővé 
tették. Az életenergia másik részével az élet elmúlása után az utódoknak fizetünk, amikor a 
fizikailag fogható anyagokat, energiákat, a hagyatékainkat az utódok megöröklik, de a 
testünket alkotó részecskéink energiájával nem mi rendelkezünk, az a Gondviselés 
hatáskörébe, feladatkörébe tartozik, és annak adja, aki a legtöbb érdemet szerezte az 
együttműködésben a szabályok megtartásában, a jó élet segítésében. Ezt a váratlanul és 
látszólag előzmények nélkül kapott energiát, a szerencse adományaként ismerjük. 
 
 
 
 
A túlfejlett szerveződések megérzik, az összeomlás előtti állapotokat, és ennek a 
megelőzésére, bázisokat, utódszerveződéseket, leányvállalatokat hoznak létre a 
környezetben, 
 
Amikor egy élettér kaotikussá válik, már nagyon sok olyan életesemény, jelzés, hatásváltozás 
történik, amely a folyamatot már átélőknek, a tapasztaltabbaknak a tudattal is beazonosítható, 
valami korábbi, már ismert dologhoz viszonyíthatóvá válik. A megértett elmúlás az élet 
rendje, de mégis nagyon sokan csak részben ismerik az élet szabályait, és főleg sokan vannak, 
akik, miután a túl sok igénybevett kölcsönt fölélik, a törlesztések alól igyekeznek kibújni. A 
másoknál többet tapasztalt, sikeres túlélő stratégiát megvalósító szerveződések idővel 
felismerik a folyamatok irányultságát, és megértik a dolgok várható következményeit. Ez 
lehetővé teszi, hogy a több információval rendelkezők által megérzett, megértett 
rendszerváltozásra, a környezetet adó szervezettség felbomlása elől elmenekülve, 
sikeresebben fejlődő, dinamikus fiatal életterekbe menekítsék át az egyediségüket. 
A túlfejlett vállalkozások vezetői megérzik a megkezdett irányba továbbfejlődési lehetőség 
végét, és ha idejében kapcsolnak, akkor még néha képesek a jó új irányokat megtalálni. Minél 
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nagyobbak a szervezett vállalkozások, együttműködések, annál nagyobb a tudati és a tömegi 
tehetetlenség, annál nehezebb, hogy a szerveződések az együttműködés közben, minden 
általuk fontos dologról értesítsék egymást. A tömeges tájékoztatás, a másiknak is fontos 
információ átadás hiánya oda vezet, hogy a szervezetek egy része nem rendelkezik a 
legkorszerűbb információkkal, tudati lemaradásban szenved. A tömegei tehetetlenség része, 
hogy a megkezdett fejlesztési irányra, célra kialakított termelési rendszerek, struktúrák néha 
olyan nagyok, hogy nem lehet az egyik pillanatról a másikra megállítani, és másik irányba 
fordítani.  A módosítás azonban folyamatosan kisebb lépésekben lehetővé teszi a sokkal 
lassabb irányváltásokat, a kisebb tömegűek, a ráfejlesztéshez kevésbé kötődőek azonban 
sokkal nagyobb rugalmasságúak. Az emberi szervezet tudata a fiatal és a középkor között 
szintén specializálódik, valamely tudati irányra ráfejlesztődik, amely oda vezet, hogy ha az 
állása, a megtanult munka hasznosítási lehetősége elveszik, akkor az irányváltás már nagyon 
megnehezül. Az eset az esti iskolán énekelni tanuló varjú esete. Nem lehet az idős, a 
környezetváltozáshoz már alkalmazkodni nem képes fát, a megszokott környezetéből 
kiragadva máshová átültetni. Az élet, csak a vele együttműködő, kellő azonosságú 
környezetében, vagy csak nagyon fiatalon idegen környezetbe kerülve tud megtapadni. Mégis 
kialakult az életnek több ága, fejlődési specializációja, amelyik sikeresebben el tud szakadni a 
gyökereitől, amely ha rossz az élet, képes, házat, hazát, asszonyt váltani. 
A gazdasági erővel rendelkezők, amikor megérzik a hatalmon maradás végét, a kialakult 
életszerkezet változását, a rendelkezési jogukkal sokszor visszaélve, a rájuk bízott energiát 
alaposan megcsapolják. Ez a megcsapolás az élet minden szintjén bekövetkezik, ami a kapott 
joggal és a hozzá tartozó kötelezettséggel, a közös rendszerben együttműködőkkel, az Istennel 
szemben súlyos visszaélés. Az közöstől elorozott, kisajátított, elterelt tőke ettől kezdve nem a 
létrehozók érdekét szolgálja, hanem aki rátette a kezét, annak a környezete és a családja. A 
fekete pénzek később a gazdaság tisztára mosó csatornáin koptatásra, tisztításra kerülnek, és a 
gazdaságba visszaforgatva már csak szürke, vagy tiszta pénzekként kerülnek új 
körforgásokba. A kialakuló folyamatban az egyik oldalra elkülönül a tőke, és a nagyobb 
tőkével, energiával rendelkezők, a később már a tisztára mosott vagyont ártatlanul öröklők, a 
tőkét és az energiát sikeresen centralizálók, míg a másik oldalra, az elszegényedés miatt egyre 
gyorsabban áramlani kényszerülő hidegfúziósok kerülnek. A nagyobb életkört lejárók tehát a 
folyamatokban a rosszul járók, az eseményekben, a tudatban fejlődők, a rosszabb 
eseményeket átélők, akiknek ezzel romlanak a jövőbeni lehetőségei. Az ilyen szervezetek, 
szerveződések a szegényedéssel visszafejlődnek a korábbi kezdetibb állapotba, de a koruk, az 
életerejük nem fiatalodik meg, és a gyorsabb életáramlást, a nagyobb leterhelést nem sokáig 
bírják. 
A másik oldal, a melegfúziós, a vagyont, az energiát sikeresebben koncentrálók egyre 
nyugodtabbá válnak, az életáramlásban egyre kisebb körökben keringenek, centrális 
elrendezettségű, ionizált piramis szervezeteket hoznak létre. Ha egy személyhez köthető a 
gazdagodás, az elkülönül, hogy a vagyont érdemmel, munkával, vesződséggel és tisztességgel 
szerezték, vagy az, harácsolás, másokat megkárosító, a törvénnyel visszaélő tevékenység 
következménye. A saját erejükből vagyont szerzők, az életben céltudatosan és sokat küzdőket 
a környezet megbecsüli. Az ilyen emberek szerveződések tisztelik a munkát és azokat, akik 
őket az együttműködésükkel a sikeres ember lehetőségébe juttatták. Az ilyen embereket, - ha 
nem övezte tudatlanság a tevékenységüket, - a környezete megbecsüli, elismert, másoknak jó 
életpéldát adó embereké válhatnak. Az ilyen ember tiszteli a környezetét, a vele 
együttműködőket, és kellő alázatot tanúsít, az őt befogadó, a piadesztára emelő Isteni Nép 
felé. A meggazdagodók jelentős része azonban érdemtelenül, és másokkal szemben 
törvénytelenül, a kapott lehetőségekkel visszaélve szerezte a vagyonát. Az érdemtelenül 
vagyont szerző, a hatalom végét érezve gyanakvóvá válik, rendszerint üldözési mánia vagy 
ellenségkeresés paranoia alakul ki. Amikor a változás szele megérinti őket, a közvagyonból 
tőkét halmoznak fel. A másoktól érdemtelenül, azok beleegyezése, megkérdezése nélkül 
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elorozott tőke paranoiát kelt, és a jogtalan bitorló, a környezetváltozás kialakulására, a 
szervezetek, rendszerek megváltozása átalakulásakor az ellopott tőkét a saját hasznára a köz 
ellenőrzése, a valódi tulajdonos ellenőrzése alól kimenekíti. Márpedig ingyen nincs energia, 
az élőrendszerben minden másokkal szemben jogtalanul megszerzett előnyért később fizetni 
kell, a szimmetria az élet legnagyobb törvénye. Minél magasabbra hág valaki a lehetőségek 
ranglétráján, annál nagyobbat tud zuhanni, annál kisebb részecskékre fog később elporladni. 
Az elporladás lehetősége a múltba vet vissza, és az egészséges körforgásban a jogtalanul előre 
tolakszók nagyon hátra, a sor végére kerülhetnek.  
Míg a nagyobb vállalkozások kellően ellenőrzött, a tulajdonosok által megfelelően felügyelt 
szervezetei, a természetes fejlődés részeként, ha a lokális élettérben elromlik a továbbfejlődés 
lehetősége, ha elérik a saját fejlődési határaikat, akkor jogosan telepednek e területen kívülre, 
ahol sikeresebben működő, kihelyezett leányvállalatokat hoznak létre. E vállalatok élénkítik a 
helyi gazdaságot, valóban munkát és lehetőségeket adnak a helyben élőknek, a kiszorított, 
lebomlott elődvállalkozások tovább élő, kellő életrugalmasságú, még kellő egyediségű, 
megfelelő egyedi szaktudással rendelkező dolgozókat befogadva, lehetőséget adnak a 
továbbfejlődésre. 
A fekete tőke azonban előbb kimosakodik, néha többszörösen gazdát cserél, és a befektetései 
általában kockázatosabb, vagy törvénysúroló folyamatokban hasznosulnak. Az élet pedig 
szimmetriát ad, ma nekem, holnap Neked, és ha érdemtelenül túl magasra kerültél, akkor a 
sorsod átmenetileg a fellegekbe szárnyaltat, hogy az érdemeid elismerésével elvegye, amire 
érdemtelenné váltál. 
Amikor a nagy energiaszintű gazdasági hatalmak, a korábban már sikeresen globalizált, óriási 
energiák felett rendelkező szerveződések elöregednek, túlfejlődnek, a környezetükben fejlődő 
kisebbekre erőltetik az akaratukat. Az elöregedő szervezet egyik legbiztosabb jele, amikor 
már nem tud szép szóval, információval, erőszak nélküli kommunikációval másokkal 
együttműködni, és a paranoia kifejlődése közben a környezetének a diktátorává válik. Az 
ilyen, a gazdasági erőfölényével, a megszerzett hatalom lehetőségével a kisebbek felé 
visszaélő, a kisebbek és a közvetlen környezet által már nem fékezhető, nem megszelídíthető, 
idővel a világ, az ország, a gazdaság vagy az élőréteg diktátorává túlfejlődő, fekete lyukká 
váló, már nem áramló, csak a környezetét maga körül áramoltató, kiszipolyozó szervezetet, az 
életet felügyelő, nagyobb energiaszintű Gondviselő fékezi meg. Miként Szodoma és Gomora 
is elvesztette az Isten kegyelmét, erre a sorsra jutott az egykor híres fejlett város, az Atlantisz, 
és erre a sorsra, lebomlásra jutott minden a környezetére együttműködés helyett uralkodóan 
rátelepülő szervezet. Valószínűen ennek köszönhették a sokáig sikeres Dinoszauruszuk a 
kipusztulásukat, és a Földközi tengerben egykor virágzó kultúra éppen úgy a 
környezetváltozás áldozata lett, mint az Inkák, az Olmékok és a Peruban élő, az ottani 
környezetet leigázók társadalma. Mindegy, hogy az erőszak, a diktatúra, mások akaratának a 
leigázása mekkora szinten jön létre, mindig van egy nagyobb szint, egy erősebb akaratú, 
nagyobb tömegszámú szervezet, amely helyreállítja a valahol megbillent szimmetriát. Bár az 
Isten malmai lassan, de nagyon biztosan őrölnek, és a szimmetriától nagyon eltávolodó tömeg 
kilengése, tehetetlensége mozgatja a szimmetria ingáját. 
Az Isten, mint az élet egésze, a létezés lehetősége és az életváltozási szabályok, a kozmikus és 
Univerzális szabályok felett uralkodó, erre megbízott szerveződés nemcsak létezik, hanem 
valóban gondoskodik a természeti szimmetria megmaradásáról. E beavatkozásnak is 
köszönheti a napóleoni sereg a Kutuzovtól elszenvedett vereségét, és ez lett a veszte a nagy 
német náci gépezetnek, amely a csatlósaival és a mindig a későbbi vesztes oldalára álló 
sikertelen Magyarországgal majdnem leigázta a fél világot.  
A Magyar himnusz ezért gyászinduló, a hit és a lendület helyett letargikus, könyörgő, de nem 
megbánó. Az új élet, a jobb élet az egymásba és a jóba vetett hit feltámasztásával, a sikeres 
együttműködéssel kezdődik, amelyben előbb bűnbánatot, nemzeti gyónást, és a jogaikban megsértettek 
felé bocsánatkéréssel őszinte megbánást kell tanúsítani. A jó élet, az új élet csak tiszta lappal, tiszta 
vízzel kezdhető, a zavaros világból átláthatatlan fekete gazdaság fejlődik. 
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A túlfejlettek szétrajzása: 
 
Amikor az életterek, a szervezetek túlfejlődnek, a globalizáció kialakulásakor a határok 
lebomlanak, és az új, nagyobb élettér kitágul. Az addig túl szűk térbe kényszerülő túlfejlettek 
ilyenkor szétrajzanak a szabadabbá vált térbe, és a kialakult technikájuk, technológiájukat 
megpróbálják nagyobb életfelületen elterjeszteni, a nagyobb gazdaság által nyújtott 
lehetőségekből, mind nagyobbat harapni. A globalizációval a különbségek nőnek, kevesek 
jelentősen meggazdagodnak, míg a többség szegényedik, hidegfúzióssá és egyre gyorsabban 
áramlóvá válik, egyre nagyobb életkört kell bejárniuk, hogy a mindennapi betevőt 
megszerezhessék. A kisemmizettektől a győztesek lassan elveszik, visszaveszik az életidőt. 
Mivel az elszegényedőknek egyre többet kell dolgozni, másodállásokat kell vállalni, reggeltől 
estig lótni – futni, hogy a család asztalára jusson is meg maradjon. Egyre kevesebb idő áll a 
rendelkezésre a gyermekek nevelésére, a jó és az utódok által követendő, követhető életpéldák 
mutatására. A kevés idő, a foglalkozás hiánya visszafejleszti a későbbi utódgenerációk 
minőségét, egyre nagyobb lesz a nagy azonosságú tudatlanabb tömeg száma, a mennyiség 
fejlődik, és ilyenkor a minőségi kínálat visszaszorul. A folyamatban az egyéni és a köztudat, a 
közismeret szintje csökken, a társadalom visszafejlődik, de a valamit valamiért szimmetria 
ekkor is kifejlődik. A tudatlanság hátrány a közös tudatnak, de megerősödik az azonosság, az 
érzés, és ez felerősíti az együttérzést. A tömeg egyre alaktalanabbá, a gazdagok szemében 
összemosódottá és egyre ellenségesebb közeggé változik, amely később már nem támogatja a 
neki nem megfelelő irányú célokat, az érdekeit nem megfelelően szolgáló változásokat. Bár a 
tömeg közös tudata meggyengül, de a szimmetria megmaradása értelmében a közérzés, az 
együttérzés, az együttműködő képesség a nagyobb azonosságúaknál egyre jobbá válik. 
Márpedig a jogtalanul hatalomra került álisten, a szervezett és együttműködő tömegtől fél, a 
tömeget mindig megosztani, egymás ellen kijátszani igyekszik. A rezonancia, a közös 
cselekvés lehetősége erőt és hatalmat ad az addig elnyomott, leigázott, kisemmizett Nép 
kezébe, és amikor már az Isten is besegít, és a kötelezettségtől eltávolodott, bepiszkolódott 
jog rendjét, az új szimmetria a helyére teszi. Ilyenkor az élet korábbi rendje helyreáll, a 
hatalommal rosszul sáfárkodók megértik, hogy túlfeszítették a húrt, és ez a húr, ha túlfeszítik, 
mindig elszakad. Ilyenkor az Ámor nyila kiröppen, valahol egy nagyobb szervezett megújul, 
magára talál és a szaporodási folyamatban magasabb szimmetriával születő utód, az életnek 
jobb környezetet biztosító élettérként lehetőséget ad az evolúció, a létezés és a benne csak egy 
szeletet képviselő élet megszokott folytatódására. 
 
 
 
 
Az elődök életképes részecskéi átköltöznek az utódokba: 
 
Amikor az eredőjükben elöregedő szervezetek elhalnak, még életképesebb, nagyobb 
életrugalmasságú, és az életre már kevésbé vágyó, nyugodtabb életteret igénylő 
alszerveződésekre differenciálódnak. A differenciálódásban elkülönülnek a másokkal még 
sikeresebben együttműködő szerveződések, és az együttműködésre már senkivel sem képes 
túlfejlődött szerveződések. Az élet lehetőségét azonban jelentősen emeli, ha a már nagyon 
nagy azonosságú, élőrétegekben az egymással az azonos pályán áramló, azonos 
gondolatokkal rendelkezőket elválasztjuk egymástól, és más hasonlóan nagyobb azonosságú 
rétegekben kifejlődött, de e réteg lakóitól már sok apró részletben eltérő szerveződésekkel 
összekeverjük. Több élőréteget egymásba keverve, egyesítve, nagyobb energiaszintű életteret, 
és jobban keveredőbb állapotokat hozhatunk létre.  
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Ha a János evangéliumaként, az Apokalipszisként ismert könyv, hét levélről szóló részére 
visszagondolunk, akkor az olyan hét, valószínűen egymásból, vagy közös forrásból születő, egymás után 
kifejlődött, egymást követő generációt jelentő gyülekezetnek, hitközösségnek, szervezetten együtt élő 
rétegnek szól, amelyek valamikor egymásból kiválva és továbbfejlődve információt kapnak az 
egyesülés szükségéről. Amikor már mindegyik gyülekezet eléri az általa szakosodott irányban 
a lehetséges legfejlettebb állapotot, akkor a levelekben értesítik őket a diaszpóra 
időszerűségéről, a hajdan szétszóródó közösség egy helyen, közös élettérbe szükséges 
egyesülésről, az élettér szükségessé vált globalizációjáról. Amikor az egyedi irányban a 
szakosodott továbbfejlődés már nem lehetséges, akkor az egymás mellett élő, eltérő tudású és 
egymástól némileg eltérő fejlettségű testvér rétegek, szervek, törzsek egyesült szervezetbe 
épülésével a különbség, a másság, de az azonosság is ismét felerősödik. Az egyesülő 
élőrétegekben új különbségek, újabb dimenziók, koreltérés, hangulat eltérős, szín, illat stb. 
megismerése, a korábbiaktól eltérése az e dolgokat még nem ismerőknek újdonságot hoz, új 
gondolatokat ébreszt, új fejlődési célt állít. Feléled a retro, és a múlt sikeresen megmaradt 
megoldásai összekeverednek a jelen és a jövő sikeres megoldásaival, és ismét érdekes, eltérő 
összetételű, egymással jól keveredő, hatást és energiát cserélő sokféleség alakul ki. A divat 
ismét változik, a fiatalságnak a számukra újnak ható ismeretlen megoldások megtetszenek, és 
a sokak által vágyott friss újdonságok elérési lehetősége ismét célt ad az életnek. A nagyobb 
energiaszintűvé váló szervezet, élettér új életperiódusba kezd, a hit és az életáramlás, az 
anyagcsere és a hatáscsere feléled, nagyobb forgalmúvá válik, és az életben nagyobb 
lélekszámú, nagyobb tömegszámú de már sikeresebben együttműködő közösségekben új 
tavaszi ciklus kezdődik. Bár a folyamatnak elkerülhetetlenül nemcsak nyertesei, hanem 
vesztesei is vannak, az életben minden jót, minden újat valami más dolog árán kap az élet. 
Amikor az élet zsákutcába kerül, az egymás mellett eltérően kifejlődött, de az egyediség felé 
fejlődés végpontjára jutott élőrétegek elöregedve önmagukban már nem képesek megújulni, 
akkor az Isten akaratából bekövetkezik az életterek, élőrétegek közös, nagyobb szervezett 
rendszerbe egyesülése, a globalizáció. Az egymás után született, eltérő generációkat 
tartalmazó élőrétegek egyesülésével, a fiúkat tartalmazó korszerűbb, gyorsabban fejlődő 
rétegek utolérik az apai rétegek fejlődést, és a több eltérő generáció által lakott, közel 
azonosan fejlett élőrétegek egymásba keverednek. Ilyenkor szemléletet, paradigmát kell 
váltani, hogy az élettér, az élet fejlődési hibáit más aspektusból nagyobb felbontásban, vagy 
objektív külső megfigyelőként sikeresebben megláthassuk. 
Az élőrétegek, a szerveződések nagyobb azonosságainak a kialakulásakor azonban mindig egy a 
többségtől eltérő irányba az egyediség felé fejlődő kemény mag is kialakul, amely azonban a szükséges 
keveredés, a többiekkel együttműködés helyett, egyre jobban elkülönül a nagyobb azonosságúvá váló 
többségtől.  Az élet e réteget, a többieket életre, változásra gerjesztő genetikai állományát Lucifertől 
származtatja, aki időnként egy-egy lokális területen összejön, és az életet szétszórva, az életteret 
felfújva megtermékenyíti. A sors néha nagyon felemeli e réteget, gazdaggá teszi, máskor büntetést 
zúdítva rá, a pokolba kívánja. A diaszpóra, a szétszóródás, a szupernóvává átalakulás nemcsak bont, 
hanem egyesít, és miközben kitágítja az életteret, az anyai méhet, a szétszóródó részecskékkel nagyobb 
azonosságra hozza a környezetet. A sorsüldözött, és az egzóduskor még a hazájában is kisebbségbe 
kényszerült zsidóság néha kárpótlást kap, és akkor egy ideig övék a pünkösdi királyság, majd 
hamarosan fordul az életkerék és az övék lesz a mennyek országa. 
 
Ha már nagyon elromlott az élet szerkezete, akkor a teremtő valószínűen nem javít, hanem az 
egészet lecseréli, és nem kísérletezik a felújítással. Hogy mekkora egységben romlik el az 
összehangolódás, az együttműködés, az szabja meg a kialakuló nemlineáris események 
nagyságát. Ha azonban nem romlik el az élet nagyobb része, és még érdemesnek tűnik az élet 
valamely szerkezete a felújításra, akkor a Gondviselő valószínűen nem a csere mellett dönt, 
hanem a rossz alkatrészeket kevésbé rosszakkal, még működőképesekkel kicseréli. Ilyenkor 
alakul ki a globalizáció, az egymás mellett élő, egymást követő fejlettségű élőrétegek, 
életszerkezetek közös szervezetbe összevonása. Amikor a kicsit fejlettebb, de még nem nagy 
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különbségű szerkezetek főegységei képesek a kicsit régebbieket helyettesíteni, azok helyére 
lépve az élet egészét jobb együttműködési eredőre hozni. 
A régi és az új élőrétegek élettermékeinek, szerveződéseinek az egymásba keveredése akár az 
élet felújításának is tekinthető. Amikor még nem romlik el az élet szerkezete, de egyes 
darabok már nem megfelelően működnek együtt a többivel, ha a többség még alkalmas az 
együttműködésre, az összehangolásra akkor nem kell a sok energiával létrehozott egész 
szerkezetet eldobni, kicserélni, ezt a gazdaságosság elve, igénye nem engedi. Ilyenkor az 
összehangolatlanná váló finom életszerkezetekből ki kell emelni a többitől eltérően, vagy túl 
gyorsan fejlődött, elöregedett, már együttműködő képtelenné vált szervi részeket, és a 
meglévő többséggel együttműködő képesebb fiatalabb, vagy új egységekre kell cserélni. Az 
élet gyakran esik abba a hibába, hogy a már elég koros szerkezetek részegység cseréjénél, 
nem egy hozzá mérhető, azonos korú, megközelítően azonos állapotú, fejlettségű, azonos 
frekvencián változó részegységet épít be, hanem az idősebb alkatrészek közé egy azoknál 
jóval fiatalabb, más hullámhosszon változót. Ha ez egy új kapcsolatnak indul, akkor nehezen fog 
menni az összehangolódás, a fiatal szervi egység, pl. egy fiatal menyecske más körülmények között, 
más zenei világban, eltérő szokások között nőtt fel, ezért egy idősebb, az élete javát már leélt férfi 
oldalán nagy eséllyel nem azt kapja, amire igazán vágyik. Nem lesz közös mondanivaló, nem lesz 
közösen együtt örülhető emlék, nem azonos a ritmus, és gyakran a fejlődési irány is eltérő. Mégis 
előfordulhat olyan szerencsés, bár többnyire kivételes állapot, hogy az egymáshoz éppen fél 
hullámhosszal eltolódó férfi és női kapcsolat jobban működik akkor, ha a fél frekvencia éppen egy 
egész eltolódássá növekszik, és ilyenkor gyakoribb lehet az egyetértés, az azonos irány, bár hosszabb 
távon a jóval előbb elöregedő társ többnyire kihal a másik előtt.  A sors azonban mindig átlagosít, 
keveri az egymás mellett élő szerveződések, életterek részecskéit, amely miatt a fiatal nő egy évtized 
alatt többnyire hozzá öregszik az idősebb társához, és fordítva is igaz. Az idősebb férfiak, az idősebb 
társak a beléjük átköltöző fiatalabb részecskék hatására gyakran visszafiatalodnak a társukhoz 
meglévő valóságos különbség a természetben csökken. 
 
A természet rendje mégis jobban működik azokban az esetekben, hogy amikor az idősebb 
szerveződésben elromló részeket, szerveket, társakat ki kell cserélni, ez esetben nem egy nagy 
különbséggel rendelkező fiatal, új egységet építünk be, hanem a szerkezet korával 
megegyezőbb, azonos ritmusban működni képesebbet. Amikor a szervi részek kisebbik 
hányada romlik el, akkor azokat kevés új alkatrész beépítésével fel lehet újítani, vagy hasonló 
korú, de üzemképes, egymással összehangolhatóbb szervekre kell kicserélni. Miként a szerző 
felújította a már 25 éves kosaras-gépét, kevés kivétellel nem új egységet épített be, hanem 
ahol lehetett a régieket próbálta felújítani, és egymással nagyobb összhangra hozva a 
rendszert egymással szinkronizálni, sikeresebb együttfejlődésre, további együttműködésre 
bírni. Az élet hasonlóan megjavítható, de gyakran abba a hibába esik a felújító, hogy annyi új 
alkatrész épít be a felújításkor, hogy a gépet ez miatt nem lehet kiselejtezni, mert mindig lesz 
benne annyi még működőképes többségű alkatrész, amit sajnál a gazda, a létrehozó eldobni, a 
forgalomból végleg kivonni. Az élet halhatatlansága is hasonló. Ha mindig kicseréljük, ami 
elromlik, akkor az élet meghosszabbítható, de egyre jobban elhangolódnak a kicserélt részek 
és az öregebb részek egymástól. Amikor már a sokféle együttdolgozó alkatrész képtelen 
egymással összehangolódva együttműködni, akkor végül általános együttműködési zavar, 
káosz, majd együttműködési összeomlás, szervezeti halál alakul ki. Tudomásul kell venni, 
hogy az azonos korúak, a közel azonos állapottal, azonos problémával rendelkezők egymással 
könnyebben közös nevezőre hozhatók, a nagyobb azonosságúak könnyebben egyetértésre és 
egymással együttműködésre késztethetők. Ha viszont nagyon eltérő korú, nagyon eltérő 
fejlettségű részeket építünk egybe, a közös lélek megoszlik, határozatlanná válik a rendszer és 
elveszti a sikeres összehangolódását, a gazdaságos együttműködés lehetőségét. Márpedig ami 
gazdaságtalanul működik, azt nem lehet tartósan csak mesterségesen dotálva fenntartani. Csak 
idő kérdése, hogy egy külsőleg dotált rendszerben a tőkét, az energiát kölcsönzők mikor 
ébrednek rá, hogy ez nekik nem jó bolt. Tehát az eltérő, egymással már szembe áramló 
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részecskékkel rendelkező, eltérő generációkat tartalmazó élettér, felújított szervezet nem lesz 
hosszú életű, sokkal nagyobb az esély, hogy az ilyen összetett egységben labilitás és hangolási 
zavar, ebből együttműködési zavar alakul ki. Ráadásul ez alapos visszaélés az élet jogával, az 
élet idővel. Míg egyes életszerkezetek, másokhoz viszonyítva jogtalanul túl sokáig élnek, és 
valamilyen elégséges szinten még működésképesek maradnak, nem engedik be az egy és 
kizárólagos élettérbe az újakat összeépülni, együttműködő életbe, közös szervezetekbe 
társulni. Amíg a régi szerkezetek túl nagy számban működőképesek, kevésbé lehet az újakat 
forgalomba hozni, és a régóta élményekben dús életszerű változásra vágyakozó részecskék 
időhöz és szabad térhez, az egyenlő esélyhez fűződő jogai sérülnek. Az utódaink jogai 
sérülnek akkor, amikor magunkat állandóan részekben felújítva, fenntartjuk a régit, és kellően 
elöregedve sem nem adjuk át az utódainknak az életteret, és a változás lehetőségét. Ráadásul, 
amit örökül hagyunk az utánunk érkezőknek, az már nem a Kánaán, nem az ígéret földje. 
Nem véletlenül reménytelen, és jövőtlen a mai ifjúság. Nincs nekik jövőjük, a jelen túlélői 
megették, felélték a mának engedélyezett létezés lehetőségeit, és már régen a jövő energiáját 
fogyasztjuk. A bioszférai életrendszer egésze, a Föld eladósodott, és nemsokára fizetni kell a 
sok előre felvett, előre felélt energiáért. Ha a nagyobb egységekbe, bonyolultabb 
életszerkezetekbe épülés előtt feléljük a jövőben anyagba és bennünket energiával tápláló, 
nálunk fejletlenebb életbe épülhető életet, az életterünkbe beérkező energiát, idő előtt 
visszafejlesztjük a jövő nemzedékének a tápenergiát feldúsító energiahordozókat. A felégetet, 
kihasznált, elfogyasztott élettérben az utódainknak nem lesz anyagi táplálékuk, nem lesz mit 
enniük, nem lesz mivel fűteniük. Ha az úgynevezett ,,ingyen,, energiát, a szabad energiát is 
felhasználjuk, csökken az életterünkbe érkező nanoméretű részecskék, és a fotonok időre jutó 
mennyisége, kevesebb lesz a napfény, és az élőrétegünkbe beépülő energia mennyisége. Ez 
esetben csökken a fűtermés, nem érik be a takarmány, nem lesz elég mennyiségű, vagy nem 
elég jó minőségű táplálék a teheneknek, a birkáknak, a nyulaknak, a növényeket elfogyasztva 
magukban magasabb bonyolultságba építő állatoknak. Ha nem lesz elég takarmány, akkor 
nem lesz elég tej, elapad a gabona és a kenyér áradata és kiszáradnak, kipusztulnak a húsok 
forrásai. Ha kevés a beérkező energia, kevesebb hidrogénatom érkezik, ez nem tud víz 
molekulákba épülni, és csökken a víz mennyisége, vagy és a minősége. Nem lesz a jövő 
generációjának tej és kenyér, feléljük az utódaink elől az Isten testét és vérét, az élet erejét. 
Ember eddig, és ne tovább, - mondaná az Úr Madách megfogalmazásában, - de már 
túlmentünk a megengedett határokon, a sorsunk már eldőlt, a pecsét rákerült a döntésre. A 
határozat végrehajtására várunk! A sors akkor engedi megnyitni a sors könyvét, ha a 
határozatra a pecsét már rákerült, a sorsunk már az Isten kezében van. 
 
Ha egy már rossz egységekkel rendelkező életszerkezete felújítunk, akkor a régi, még jól 
működő dolgokat, életszerkezeteket legfeljebb csak átnézzük, megtisztítjuk, megolajozzuk, de 
a csak kicsit elkopott, kicsit elromlott, de még működőképes egységeket – általában gazdasági 
érdekből, megfontolásból – még egy kis javítással - bennhagyjuk, de a javíthatatlanokat, a 
más egységekkel együttműködni képteleneket mindig lecseréljük. Az ilyen részleges, vagy 
erősebb felújítás után, az egymás mellé került dolgokat egy kicsit üresjáraton kell használni, 
be kell járatni, még terhelés nélkül összecsiszolni, összehangolni egymással, ha kell finomabb 
beállítással újra kell hangolni. 
 
Egy tisztelt középiskolai tanárom, Pécsi Géza Tanár úr, ismét megjelent könyvéből Kulcs a 
muzsikához vett hivatkozás, a zenéről, a hangok világáról, az egyedi hangokból képződő dallamok, a 
ritmus összehangolódásáról szól. A zenei hangzás világához nem értő szerzőnek feltűnt a könyv egy 
részlete, nevezetesen a hétjegyű hangskála, amely az egymás mellett lévő, egymást folytonossággal, 
átmenettel kiegészítő élőrétegek, egymáshoz kapcsolódó hangjegyeinek, eseményeinek az 
együttműködéséről is szól. Hol az egyik élőréteg teszi a dolgát, hol a másik hang szólal meg, de az 
összehangolódás nélkül nincs dallam. A zenei hangzásban a hét alaphang egymást kiegészítő 
megszólalása, a diatonikus hétfokúság még az együttműködés tiszta, harmóniájára utal. Bartók és 
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Georswin nehezebben megérthető vadabb városi zenéje azonban már nemcsak széles hangterjedelmet 
használ, hanem felrúgja a klasszicizmus, a hagyomány szabályait, és vad, néha fals hangokkal tudatja, 
hogy az élet ez időben összehangolatlan, hogy a hangokat keltő események, az élet cselekményei már 
nem tudnak egymással harmóniába kerülni. A mai világunk bádoghangú, rekedt énekesek fals, de 
ritmikusan lüktető városi zenéje az élőrendszer vajúdás felé haladását szimbolizálja, amelyben a zenei 
lágyság és a tiszta dallam hiányát az egyre nagyobb, de még meg- megszakadó ritmusazonosság egyre 
erősebb azonos rezgés, a rezonancia felé hangolódása kíséri. Közeledünk a bummhoz, és amikor az 
együttrezgés ismét sikeressé válik, a csend hangja előtt ismét megszólal az üstdob. Ébredje fel világ, 
ébredj fel ember, ébredj fel élet, ilyen létezést akartál? 
 
 
Amikor az elődök elhalnak, a még életképes korszerű, az életváltozást vállaló részecskék a 
legnagyobb azonosságú élettérbe, az utód szervezetbe folytathatják az egyediség felé 
fejlődésüket. Az apákat követő utód generációba azonban csak korlátozott számban mehetnek 
át az elődből, mert az egyidejű és azonos térben élés lehetetlenné teszi, hogy egyszerre két 
helyen legyen jelen ugyanaz az élet. A régi előd részecskék alszervezetek pedig már nem 
eléggé korszerűek, túl régen és más körülmények között életek, lassabb reakciókhoz, 
tagoltabb beszédhez, lassúbb gondolkodáshoz szoktak, ezért a sokkal később, önmagukban 
már nem elég korszerűek. Ez azt eredményezi, hogy a fiatalabb életterekbe átköltöző élet 
száma korlátozott, a korszerűtlenné válás, a túl sok régi visszakerülése lassítja a fejlődést, de a 
szükségtelen konzervatizmus felerősödése visszafejleszti az élet szerkezeteit. 
 

Az aktív élet tehát legalább két, vagy egyszerre legalább három jelenlévő, együtt élő 
generációban, a sikeresen túlélő kisebb energiaszintű szerveződéseknél lehet, hogy a hét generációban 
eloszlik, és az elhaló legidősebb generációban még kellően korszerű és életképes részecskék 
nagy eséllyel pályázhatnak a gyorsabban fejlődő utód élettérbe átkerülésre. Ha a nagyszülői 
generáció is elhal, akkor a bennük még kellően korszerű, aktuális gondolkodású alrészecskék 
szintén lehetőséget kaphatnak, hogy a fiatalabb generációkba, a jobban és nagyobb 
szimmetriában fejlődő utód életterekbe átkerüljenek, és ilyenkor az elődi és az utódi 
élőrétegek, az egymást a folytonosságban követő generációk akár egymástól eltérő irányban 
áramló, más felé szakosodó élőrétegei egyesülnek egymással. Az egyesülésből nagyobb 
energiaszintű összetettebb és jóval bonyolultabb szervezet alakul ki.  
 
Feltételezhető, hogy a méhben fejlődő magzatban a fő szervek a születésig kellően függetlenül külön 
fejlődnek, külön építődnek, a szerveket létrehozó részecskéknek a terv szerint kell haladni, és csak a 
saját feladatokra koncentrálni. Hinniük kell abban, hogy a szükséges határidőkre mások is elkészülnek 
a saját építményükkel, és a részeket a megszületés, a szervezett rendszer egyesítése pillanatában keltik 
életre. Előbb bekapcsolják a motorokat, a szívet és korábban elinduló próbaüzemben kipróbálják a 
fontosabb szervezeti egységek működését, majd ezt követően kijavítják a hibákat és összehangolják az 
élet szerkezetet. Csak ez után keltik közös életre az élet finomra hangolt szervezett rendszerét. 
 
Mit tehet egy parancsnok, ha kevés a fiatal katonája? Összeszedi az öregeket és csatasorba 
állítja őket. Ha összekeveri az azonos ruhába öltöztetett öregeket és a fiatalabbakat, az átlagos 
korú valódi katonákkal, akkor a felnőtteket állítva a csata első sorába, a felületes külső 
szemlélő nagy létszámú ütőképes hadsereget fog észlelni. Azonban az is megoldás, hogy a 
csak félembert igénylő helyekről kiemeli a teljes katonákat, és öregeket vagy nagyon fiatal 
újoncokat állít azokra a területekre, amelyet hatékonyan azok is el tudnak látni. Ezzel is nő az 
élet hatásfoka. Ez már szervezettség, a hatékonyság javítása, amelyet nagyon sokféle 
módszerrel lehet növelni. A valódi lehetőségként azonban csak a mélypontról látványos a 
felemelkedés, ekkor emelhető fel az egekig a Hit. A már nagyon fejlett állapotokat nem 
lehet iberelni, a túlfejlettség, a részletek túlzott felbontása már sokszor több energiaráfordítást 
igényel, mint a kapott eredmény. Ilyenkor célváltás szokott kialakulni, és az addig egyre jobb, 
de már senki által meg nem különböztethető, valódi különbséggel egymáshoz viszonyítva már 
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nem rendelkező élettermékek ideje lejár, az ilyen túltermelt termék a piacon nem kelendő. 
Ilyenkor előkerül a más piacra termelés, a sokkal nagyobb mennyiségi termékre átfejlődés, és 
az egyik évben még sok édes terméket hozó cseresznyefa, a következő évben hatalmas 
mennyiségű, de ízetlen, eladhatatlan terméket dob a piacra. 
 

A bolygónk északi féltekéjén a 45 szélességi foktól északra élők szőkeségén és fehér bőrűségén régóta 
törte a fejét a szerző, de csak most ismerte fel, hogy e fehérebb bőrű és átláthatóbb szerveződésekbe 
épülő részecskék, az ekliptikától északra lévő, a Napnál sokkal idősebb felmenőből, már magasabb 
frekvencián változó csillagból, a 60 fokos befogadó tartományon belüli direkt sugarakban érkeznek. 
Minél nagyobb a változás sűrűség, annál fehérebbnek látjuk a teljes színskálát, az élet sokszínű 
lehetőségeit lefuttató programot. Ez az oka, hogy az északiak erősen szőkék, direkt radiális gyors, de 
már lehiggadt, lehűlt és ezzel neutrálisabbá vált fejlettebb és egyenesebben áramló neutrálisabb 
részecskékből szerveződnek, ezek többségben és dominanciában vannak az északi félteke érintett 
részében kialakuló szervezetükben. E részecskék távolabbról és gyorsabban jönnek, ezért jobban 
lehűlnek, és az ideérkezésük bizonyítja, hogy kevesebb csillagtérközi impulzusban vesznek részt. A 
gyors haladás, a nagy sebesség ellenére sikeresen kikerülik az életáramlásukat komolyabban 
veszélyeztető lehetőségeket. E részecskék, szerveződések olyan fejlettebb, hozzánk képest a jövő 
állapotában változó, - a Földnek valószínűen Nagyapai - élettérből érkeznek, amelyekben már átélték, 
és megismerték az olyan veszélyesebb állapotok kikerülési lehetőségeit, amelyek a Föld külső 
élőrétegeiben csak ez után fognak kialakulni. Ha e részecskék korábbi eredetét kutatnánk, a felmenői 
csillagban elöregedett szerveződésekből, a fúzióra alkalmas élettérben lendületes és perdületes fiatal 
részecskékre bomló, az adott élettérből annak a túlzsúfoltsága, túl magas változássűrűsége, vagy és az 
élet természetes kíváncsisága miatt kiáramló, a múltba kirándulórészecskéket találnánk. Ők már az 
előéletükben, az idősebb szerveződések részeként már átélték, vagy a régi közös szervezetben az 
idősebbek elmondásából, tanításaiból és legendáikból már megismerték a nekünk jelen állapotát, de 
ezen túlhaladva a fejlettebb jövőjű, már időben sokkal gyorsabban változó élőrétegekből érkeznek. 
Ezért ismerik Moetrius részecskéi is jobban a jövőt, és ezért rosszabb a memóriájuk, mert e 
szerveződések nem e jelenre, hanem nálunk gyorsabban áramolva, előre dőlve a jövőre koncentrálnak. 
 
 
Amikor az utódok lendületben fejlett részecskéi átköltöznek az előd életterekbe. 
 

Amikor az élet kulcsát meglelő, a túlélés isteni programjára rátaláló, kellően fejlett lélek eljut 
az élet szabályainak a megismeréséig és a halhatatlanság megértéséig, addigra az életet, a 
közös szervezettség lényegét megértő tudatúvá, és a sorsát elfogadóvá válik. Az ilyen lélek, 
mint szervezett, mint tudattal is rendelkező érzés beilleszkedik a vele nagy azonosságú 
részecskéket tartalmazó lét óceánjába, és a szabályokat elfogadva, a Gondviselő és a sors 
eltérő rendelkezése esetén, időben-lassabban, de már kiszámíthatóan változó szilárd, légnemű, 
vagy átlagos, folyékony anyagba épül. A sors és a Gondviselő el és kiosztja az élet lehetőségeit, 
amely közös élettérben a lehetséges életnek mindig csak egy része válhat aktívan változó, a 
közös szabályoktól némileg eltérő, de átlagos frekvencián változó vegyes életbe. A létezés 
többi lehetősége ilyenkor vagy anyagba és ezzel kis térbe sűrítve várja a szabadabb változást, 
az élet újabb lehetőségét, vagy éppen elgázosodva, a kicsi energiaszintű részecskék közös 
terébe száműzve, bolyongva fejlődik a közös létezés szervezettebb állapota, nagyobb 
energiaszintjei felé. Amikor azonban, a természet bölcs rotációja ellen az ellenszert, a túlélés 
lehetőségét megtaláló lét, visszaélve a sokféle frekvencián változó, létező életközösség 
szabályaival, nem tartja be az Isteni közösséggel kötött megállapodást, akkor az élet túlélési 
lehetőségével visszaél mások élethez jutási jogával. Amikor a kezdetben az élethez kapott 
energiakölcsönt a túlfejletté, és istentagadóvá váló élet elfelejti, vagy megtagadja 
visszafizetni, akkor életbe lépnek a szerződés kevésbé ismert kisbetűs, sokunk által nem értett, 
csak érzett igazságai. A változásba jött térben kialakult élet az isteni szimmetriáról szól, 
amely a létezés kettős lehetőségével, a túl nagy szimmetria felé fejlődéssel, és a túl kicsi 
szimmetria, a túl nagy különbség felé fejlődéssel túllő az élet határain. 
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Amikor a túlélés és a környezettől függőség szabályait meg és kiismerő, minden tudásra szert 
tevő részecskék megközelítik a mindenség tudását, e túlfejlettek egy része visszaél a tudás 
lehetőségével, de ezzel elveszti az érzéssel, a kicsi energiaszintű részecskékkel az 
együttműködés lehetőségeit. Amikor az anyagi valóságba épülő szerveződések egy része 
túlfejletté és másokat túlélővé válik, akkor a legnagyobb életnyomású időszakban utód 
élettereket hoz létre. Egy differenciálódást eredményező élethelyzet kialakulása után, egy 
alkalmas társsal fúzióba lépve a szaporodási folyamatban megosztódik és a meglévő tudásával 
rendelkező kisebb szervezeteket hoz létre. Ezek az adott térben és időben, a jelen körülményei 
között szervezetek okosabbak, komlexebbek és már rendelkeznek az elődök ismeretével, a 
megismert jó és a rossz megkülönböztetési képességével. Az utód életterekben, 
szervezetekben, a kinevezett képviselők által kialakított, kellően védett életterek belsejében a 
már kicsi energiaszintű, de sikeres túlélőképességgel, ezt segítő viszonyító ismerettel 
rendelkező idősebb elődszerveződések a régebbi élettereket átalakító környezetváltozást 
elkerülve állandó védelmet és tartós túlélési lehetőséget találnak. Amikor a már 
aszimmetriában változó elöregedő élettérben felborul a természet megszokott rendje, a kellő 
jövőismerettel rendelkező, a folyamatokat megértő, kellően tapasztalt, és még megfelelő 
életrugalmasságú átlagos életkorú szerveződések egy része átköltözik az általa is segített 
fiatalabb élettérbe, szerveződésbe, amelyben megőrizheti a befolyását, az életkorával, vagy és 
a fejlettségével megszerzett dominanciáját. A fiatal dinamikus élettereket létrehozó 
szerveződések ilyenkor energiakölcsönnel segítik az általuk alapított szervezet elindulását, 
igen gondos munkával egészséges életpiramist építenek fel, amely hosszú ideig tartós 
szimmetriában változó védelmet nyújt nékik és leszármazóiknak, hogy az idős korukra 
élvezhessék az aktív életben elért eredményekért a békés öregkor nyugalmát. Az élet rendjébe 
ez a megoldás beleépült, és megszokottá vált, hogy az élet folyton változó szabályait 
megtartók, az Isten tervezett megoldásait kellően segítők jutalmat és békés öregkort kapnak az 
élettől, a Gondviselettől. A szervezett életrendszerünk is úgy fejlődött ki, hogy a nagyobb 
szervezeteknek, az uralkodó domináns rétegeknek szolgáló kisebb alszervezetek, a nagyobb 
rendszer megfelelő segítése, működtetése esetén, a nyugállományba vonulásukkor másoknál 
nagyobb, kiemelt lehetőséget kapnak. 
 
 
 
A sziget és az új kontinens keletkezése: 
 
A korábbi részben leírásra került a Marsi új tengely keletkezése, amely szerint csak észlelési 
szinten közös új tengelyre került a Nagy vörös Folt és a Mount Olimpia. Ez alapján a Vörös 
folt egy a bolygót megtermékenyítő becsapódás nyoma, amely átjárót nyitott a Marsi 
talajszinti élőréteg szimmetria felületébe. Az átjáró a keletkezésekor közös szervezetbe 
építette a korábbi marsi élőrétegeket, és ez lehetőséget adott, hogy a külső kisebb méretű 
részecskéket tartalmazó, rendezettebb térből neutrális, hidegfúziós részecskék, neuronok 
áramoljanak át a gerinctengelynek is tekinthető nagyobb változássűrűségű belsőbb 
élőrétegekbe. Mivel ez fordított irányú átjárást és a fejlettebb rétegekből kiáramlókkal 
keveredést, és ezért nagyobb differenciálódást, felgyorsult fogyasztást is létrehozott, ezért a közös 
szervezetbe egyesült marsi rétegek először gyorsan fejlődtek, részben kaotikussá váltak, és 
ezzel egy a korábbitól eltérő új rendezettség, új rangsor, új dominancia alakult ki. A gyors 
változást követni nem képes szerveződések lebomlottak, a külsőbb élőrétegekbe porlódtak, és 
a becsapódáskor keletkezett tágulási hullámmal nagyobb térbe kiterjedve megnövelték a 
vegyessé és nagyobb energiaszintűvé váló élettér határait, az eseményeket hírét vivő angyalok 
részben a közeli, kellő azonosságú bolygótestvérekbe távoztak. Az esemény időpontjában a Földtestvér 
is nagyon sok Marsi részecskét kapott, de ezek többsége a Föld légkörét, auráját szaporította, 
és csak lassan, nagyobb bonyolultságba épülve ülepedett le a bioszféra sűrűségi határára. Ezt 
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a csak kölcsön kapott aurát nemsokára visszaadjuk a Mars részére, amelyen új periódus, új 
evolúciós ciklus kezdődik. Számunkra azonban most fontosabb az eseménynek az a része, 
amely a Marsi fő szimmetriafelületet, a tömegfelezőt érintette. 
A Mars fő szimmetriafelülete, a tömegfelező az eseményben átlyukadt. Egy valószínűen nagy 
részecske létszámú, nagy tömegszámú neutrálisabb szerveződés, aszteroida formájában 
becsapódott a Mars külső, de már elöregedett rétegeibe, azt megtermékenyítve és a 
differenciálódásban is új ciklust kezdve. Az eseményben megváltozott a korábbi szimmetria, a 
tér és a tömegsűrűség aránya, de az új egyenlőségi felületen, egymáson torlódó erővonalakban 
nem egy, hanem mindig két utód születik. Az egyik az elporlódó és kifelé áramló, a teret a 
környezetet nagyobb azonosságra hozó, a későbbi növekedést megalapozó, egy ideig a térben 
távolodva ritkuló részecskék felhője, amely később kifelé áramolva a környezettel is torlódva 
szimmetriába kerül. A külső tér felé áramló részecskék felhője a lendület kifulladásával a 
környezeti közegen eltérül, és lamináris áramlásban egy még nem látható külsőbb új 
határfelületet, de a belső teret ettől kezdve jobban védő új életbuborékot, férfiasabb eredőjű 
elektronhéjat, állóhullámot hoz létre. Az elektronhéjon lamináris kerületi irányban keringő kis 
energiaszintű részecskék később a kellő azonosság miatt, és az elől járók nagyobb terhelése, 
fékezettsége miatt idővel utolérik az elől járókat, és a kitágított élettér, a fogantatási tér körül 
keringő, idővel eltávolodó közös férfias, neutrálisabb szerveződésbe, az uralt élettér, élőréteg 
centrumává váló együttfejlődő szerveződésébe épülnek. Ez szükséges ahhoz, hogy a belső tér 
felé lendülő, a változásban és a térrészre jutó tömegben sűrűsödő, sokkal kisebb térben, de nagyobb 
sűrűségben, nagyobb változássűrűségben és ezért időben gyorsabban fejlődő hasonló, analóg 
energiahullám, a gyorsabban változó mikrovilágban, a jövőt nagyobb felbontásban jobban 
megismerő, töltöttebb részecskék egy a belső védettebb anyai térben kifejlődő közös tömegbe 
és anyagba sűrűsödő utódba fejlődjenek. Tehát a sűrűségi határfelülettől, a tömegfelezőtől 
befelé történő keveredésben, vegyülésben, a megtermékenyült szerveződésben is hasonló 
tömegű de a nagyobb változássűrűségű kisebb térben gyorsabban szervezett közös tömegbe 
épülő utód fejlődik. Ez az utód azonban nagyobb sűrűségű gyorsabban változó és anyagba épülő 
szerveződés, amely később kibújik a megtermékenyült élőrétegből, a pocaktájon felfúvódó 
anyából, amelynek a védett belső melegfúziósabb terében kifejlődött. Mivel az anya testében 
az anyai részecskékhez kötődés miatt nem teljesen idegen a vegyes genetikai állományú 
szervezet, ezért a kilökődési reakció lassabb, és az embernél pl. csak kilenc hónap alatt 
fejlődik ki. Azt azért ne feledjük, hogy az utód egy (apai genetikai állományának a) része az anyai 
belső, gyorsan fejlődő környezetben hidegfúziós idegennek tekinthető, amely az anyai élettér 
szempontjából hosszabb távon veszélyes. Mivel a méhben fejlődő utód eredője nem elég 
azonosságú, és nem elég fejlettségű, de az anyai térben a gyorsan változó valóságban gyorsan fejlődik, 
hamar osztódik és differenciálódik, de a mássága miatt idővel mindenképpen kitaszítandó. 
Ekkor kezdődik az élet Canossa járása. Mivel az anyai paradicsomi térből, a méhből 
kitaszított, vegyessé vált élet már a külső környezetben sem teljes azonosságú, ennél részben 
melegfúziósabb, ezért a külső térből bár segíttetik, de valójában mindig a két szülő időben 
változó erőviszonyai között létrejött, a fogantatásban e teret kitágító, megvédő részecske 
testvérek által fenntartott életbuborékban, a saját szimmetriafelület közelében bolyong, 
ingázik.  
 
 
 
 
Most ugorjunk egyet a gondolattal, és gondoljuk tovább nagyobb felbontásban egy bolygónyi 
szerveződés és/vagy élőrétegének a megtermékenyülési folyamatát. 
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Az élőrétegek szimmetria felülete, ha tartós és egy oldalról jobban nyomó teher kerül rá, 
egészen addig beljebb nyomódik, amíg egy (az) új szimmetria ki nem alakul.  

 
 
Gondolkodjunk el azon is, hogy miért szimmetrikusak a kártyák, miért tükröződik a közepétől 
mindkét irányba a rárajzolt figura. Próbáljuk megérteni, hogy a bolygók és az élőrétegek, - így 
a szerveződések és az emberi test határfelületei is – olyan rétegenkénti tükrös (kereszt) 
szimmetriában állnak, amelyekben  a belső fejlettebb térrészekben, időben változó, nagyobb 
sűrűségű, fejlettebb részecskék, erő egyensúlyban, pontosabban összetett hatásegyensúlyban 
vannak a külsőbb és a náluk belsőbb rétegekben változó, eltérő fejlettségű, eltérő összetételű, 
más dolgokban jobb, de az eredőben statisztikailag közel azonos hatású szerveződésekkel. 
Ezek szerint a szimmetriafelületeknél, mint a kártyáknál, fordított, tükrözött, de az eredőjében 
közel szimmetrikus hatásegyensúly alakul ki. Ha a lamináris, rétegáramlású 
szimmetriafelületet, vízválasztónak, átlagos, folyékony közegállapotú részecskéknek tekintjük, akkor 
e rétegtől a nagyobb teherviselő képességű radiális nyomású réteg felé, szilárdabb, nagyobb 
sűrűségre összetömörített ionos teherviselő réteget kell keresnünk. Ha gondolatban a valódi 
szimmetria felületet ezen összetömörödött ionos szilárd rétegbe helyezzük, amely a 
szimmetriafelületen kialakult tartós állóhullámot keltő torlódás hatására sűrűsödött be, 
valószínűen közelebb jutunk a valósághoz. Ezek szerint a nem végtelen sűrűségű, de a gáz 
közegállapotú és a folyékony közegállapotúnál szilárdabb ionos anyag rétegeket, egymás mellett 
változó, rugalmasan elmozdulni képes, de egy erőhatár után maradandóan deformálódó 
részecskékből képzeljük el, akkor e rétegeket kifelé és befelé is kevésbé sűrű, folyékonyabb, 
esetleg gáz halmazállapotú, az átlagosabb lamináris áramlásra alkalmasabb rétegeknek kell 
övezniük.  A feltételnek azonban nem kell teljesen azonos minőségű életanyagból teljesülnie, 
mert az erő és hatásviszonyok, az egymásra ható erők szimmetriája eltérő tulajdonsági 
eredőkből is kialakulhat. Például sok kicsi, de külön és szabadabban változó egységből álló 
tömeg hatása szimmetriába kerülhet, egy eltérő térállapotban lévő, kis térben, de nagyobb 
sűrűségbe, közösen változó tömegbe épült szervezet hatásával. A hatáseredők között nagyon 
sokféle eltérő tulajdonság, vegyi hatás, fejlettség, eltérő irányú szakosodás is dominálhat, de a 
relatív, az időben tartós állóhullám, azaz a lendülettel rendelkező életet anyagba sűrítő 
szimmetria csak akkor alakulhat ki, ha a hatásviszonyok közel egyenlők. A mélyebb 
rétegekben, a szimmetria másik oldalán hasonló analóg különbség alakulhat ki, amelyben az 
átlagos sűrűségű közegbe behatoló nagyobb sűrűségű szerveződés, anyag benyomó, deformáló 
hatása miatt, a szimmetria felület alatt is e felületből negatív irányba, lefelé kinyúló 
domborulat, kidudorodás, hegy alakulhat ki. A szimmetriafelület alatti közegek torzulása, egy 
kis eltolódással, analóg módon lemásolja a felső erőviszonyokat, és csak akkor nyugszik meg, 

Ha egy felhőkarcolót építünk a talajréteg 
szimmetria felületére, a sűrűségi közeghatárra, 
akkor a környéken a talaj észrevétlen besüllyed. 
Ilyenkor egy kicsit távolabb, ahol már nem olyan 
nagy a teher nyomása az altalaj ellenhatásként 
megemelkedik, mert nemcsak a közvetlen 
környezetre hat, hanem ennél nagyobb területen 
alakul ki a szimmetriahéj negatív-pozitív fél-
részekből kialakuló görbülete. Ha az átlagos 
szimmetriafelületet egy elvileg sík (csak kicsit 
ívelt) felületnek tekintjük, amelyen az egymás 
ellen ható irányú erők szimmetriába kerültek, 
akkor ha e szimmetriát megbontva valamelyik 
irányba megnöveljük a tartós erőhatást, akkor az 
elvileg egyenes, (egymással szimmetriában lévő) 
határfelület az erőtöbblet irányába kitüremkedik, 
domborúvá válik. 

4. ábra: A szimmetria 
torzulási lehetősége 
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amikor a korábbi szimmetria valamilyen új minőséget eredményezve az eredőjében helyreáll. 
Bár ilyenkor megváltozhatnak a sűrűségi és a térkitöltési eredők, a nyomás, a lendület és a 
lokális térben lévő tömeg arányai, de a hatásváltozás által kiváltott különbség végül idővel 
ismét szimmetriaközeli állapotba kerül, állóhullámmá merevül. Azért nem teljes szimmetriába, mert 
mire az új egyensúly kialakulna, a környezet is mindig megváltozik, és ez a szimmetria állandó megsértése miatt 
időben változó minőséget eredményező, életszerű folyamatban, eseményekben módosuló térállapotot alakít ki. 
 

 
5. ábra: A szimmetria gyűrődései. 
Ha valamelyik rétegben a radiális, keresztirányú erőhatások megnőnek, akkor a nagyobb 
nyomású élőréteg a másik rovására kiterjed, amely ezzel ellenkezően teret veszít, behorpad, de a 
nyomás és a sűrűség komponens (tulajdonság), a térkitöltésre jutó energiaszint, (indulatszint) 
nő. A belső, centrálisabb térrészben, élőrétegben ilyenkor megnő a nyomás, amely miatt 
nemsokára, - ha a környezetben lévő gyenge láncszem valahol enged - új, vagy átmeneti szimmetria 
alakul ki. A befelé ható nyomásnövekedés miatt a még belsőbb rétegekben is nő a 
rétegnyomás, amely láncreakciót, időben később és következményként kialakuló közös célt, a 
belsőbb rétegekre ható nyomás lecsökkentésére irányuló együttműködő ellenhatást gerjeszt. A 
megnövekvő belső nyomás miatt, a külső felület leggyengébb ellenállású részén a belső 
nyomás időkésedelemmel kitolja, felpúposítja a szimmetria felületet, és ezzel az eredő 
szimmetriához közeli állapot helyreáll. Ha azonban a határfelület torzulása meghaladta a 
rugalmassági eredőt, akkor a kezdeti állapothoz képest deformálódott állóhullám, a 
szimmetriafelület valamikor síkhoz közeli ekvipotenciális jellege is eltorzult marad. Az új 
eredő értékek és a szimmetriafelület alakja, - ha a különbség a rugalmasságot meghaladó erővel tartós 
deformációt eredményez - mindaddig így marad, vagy csak lassan mérséklődik, amíg valami ismét 
meg nem változtatja, vagy helyre nem állítja a kialakult erőviszonyokat. 
Ha a föld, felszínként ismert határfelület, a sűrűségi közeghatár átlagos felületét, egy nagy 
kinetikai energiával becsapódó tömegerő megváltoztatja, akkor a korábbi szimmetria, a 
határfelületek egymáshoz viszonyított alakja, és az élőrétegek belső nyomása megváltozik. Ez 
esetben a becsapódó tömeg lendületenergiája átadódik a nagyobb sűrűségbe torlódott, épült 
ionos rétegnek, amely egy bolygónál, élőrétegnél is, lényegében az előző analóg események 
miatt már részben különálló, a csak lazán együttműködő kontinensek, a Föld átlagos 
állapotának a torzulását is mutató, a szimmetriasíktól eltérő potenciájú szervei kapcsolatában 
is módosulást eredményez. A bolygó, vagy az élőréteg esetében azon szilárd kéregtábla, 

Gáz közegállapotú élőréteg 
Folyadék közegállapotú átmeneti 
rétegek, pl. víz, mélyebben kőolaj 
és gázrétegek alakulnak ki.

A rétegbe behatolónál kisebb 
átlagos sűrűségű homogén közeg 

A környezetnél 
nagyobb 
sűrűségű 

földalatti hegy 

A szimmetria felület, az 
állóhullám a szilárd, 

sokkal jobban 
összenyomott rétegekben 

keresendő, és nem a 
nagy különbséggel 

rendelkező vízválasztó 
rétegekben. Ezek 
alapján, az ionos 

rétegeket két oldalról is 
övező folyékony 
állapotú rétegek 

ellenkező részén gáz 
közegállapotú, 

könnyebben áramló, 
légiesebb rétegek 

keresendők, amelyek a 
szimmetriafelülethez 

képes egymással relatív 
hatás szimmetriában 

vannak.
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amely átvette a lendületet, a kapott kinetikai energiát, az a tömeg és a lendület (tehetetlenség) 
arányainak megfelelően, a kapott iránynak megfelelő lendületbe jön, de a kialakult lendületet 
az alsóbb rétegek ellennyomása fékezi. Ha a becsapódó test tömegének és a lendület ismert 
sebességének a szorzatát elosztjuk azon kéregtábla, esetleg földrész tömegével, megkapjuk 
azt a kezdeti süllyedési, haladási sebességet, amely a lendületbe jövő kéreg (tábla) földrész, 
vagy behorpadó ionos réteg süllyedése, haladása kezdődik.  Ez a lendület azután a nagyon 
nagy tömegértékek miatt, csillapodó értékkel nagyon sokáig kitart, amíg a pozitív 
különbségként kapott kinetikai erő végleg átadódik, elnyelődik és az életáramlásba jött 
kontinens, kéregtábla végül relatív nyugalomba és szimmetriába kerül. A becsapódónál 
sokkal nagyobb tömegű, ezért anyaszerepre kárhoztatott kontinens ilyenkor többnyire 
differenciálódik, és a külső réteg, (kisebb ellenállású részecskéket tartalmazó közeg) felé leszakadó az 
impulzusban felhevült nőies állományból, férfias, lehűlő, megnyugvó minőségbe átfejlőd, de 
a térben szétszóródó, nőies, energiapazarló (fél) utód keletkezik. A szimmetriafelülettől kifelé 
kialakuló utód mellett, a melegfúziós mélyebb környezetben kifejlődő, de még sokáig 
tömörödő, sűrűsödő, energiával a mélyben feltelő, és később a napos felszínre jövő, vegyes, a 
sokkal melegebb melegfúziós környezetbe behatoló, kezdetben azt az impulzus hevével 
melegítő, majd lehűtő, és később a további benyomulásával, az élettérben lévő nyomás 
növelésével az alsó réteget gerjesztő, a réteghez képest férfias szerveződésnek is életet ad. A 
nagy tömegű megtermékenyített kontinens, kéregtábla, esetlen évente néhány cm-t, vagy akár 
néhány métert is haladhat a kialakuló, de még az ionos réteg lokális eltérése által még módosítható 
életáramlásban, amely a belső szimmetriába kerülés, a nőies környezetben férfias eredő után 
(energiát adó gyökérzetet létrehozva), kifelé áramolva, a szimmetria felületen áthatol, és a 
hidegfúziós környezetben már melegfúziós nőies eredőben folytatódó vegyes eredőjű 
életáramlásba, szervezeti részbe épül. Míg a közös fogamzásban, a melegfúziós rétegekben 
életet kezdő egyed, amely egyedül csak fél szervezet, határozott férfias eredővel, 
centralizációs hatással kezdődik. Amikor azonban a melegfúziós rétegekbe behatoló fél 
szerveződés eléri a fejlettsége határfelületét, és az alsó rétegekben szimmetriába kerül a neki 
ellenhullámot, és hozzárendelt társat adó melegfúziós nőies részecskével, félszervezettel, ettől 
kezdve áramlási irányt, életcélt változtat, és az erőteljes menyecske hatására az isten felé 
visszatérő útra terelődik. Az életet második felében, amikor a melegfúziós társ már 
elemésztette, átvette a mélyen behatoló szerveződés kinetikai energiáját, és mindaddig felfelé, 
kifelé lendül, amíg a kifelé már nőies eredőben, lendületenergia hiányban, de hőenergia 
többletben felfelé nyomul. Amikor a felszínen lévő szimmetriafelületet ismét eléri, kifelé 
hatoló nőies, melegfúziós eredőben (akár vulkánként) kitör, kiszorítódik az általa korábban 
gerjesztett ionos rétegből, ahol ismét szimmetriába kerül. A nagy nyomással felfelé és kifelé 
hatoló melegfúziós szerveződés, már idegen a belső rétegben, amelyben keveredett a 
melegfúziós szimmetria társával, és már idegen abban a külső rétegben is, ahonnan egykor 
érkezett, ezért miközben itt is újra szimmetriába kerül, visszatoloncoltatik a mélyebb rétegek 
felé. Az ionos élet libikókája, lassan és (nekünk) hosszú idő alatt kialakuló életáramlásában, 
jelentős radiális irányú amplitúdó mellett, oldalirányú lamináris elcsúszásban, kerületi irányú 
rétegáramlás is kialakul. Tehát a messziről érkezett az élőrétegeket gerjesztő idegen 
részecskék miközben több életet leélnek és egymás utáni eltérő párkapcsolatba keverednek, 
hol a mélyben kerülnek szimmetriába a náluk melegfúziósabb, töltöttebb és felhevültebb 
részecskékkel, hol a külső térben náluk sokkal hidegfúziósabb, férfias centralizáló párral 
kötnek kapcsolatot. Az életáramlásban az élet energiája végül elveszik, lamináris irányba 
veszteségként, másnak nyereségként eltávozik, és miközben a becsapódó szervezőt minősége 
végleg elmúlik, más minőségek születnek, keverednek, új életfolyamatok hasznosítják a 
megtermékenyítő szervezettől, más csillagból hozott életenergiát. A folyamat közben a 
behatoló és az ellenhatást biztosító félszerveződések egymással keverednek, vegyülnek, és a 
szimmetria kialakulásakor mindig keresztirányba továbbáramló, és egy besűrűsödő utódot 
hoztak létre. 
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Bár az esetek nagyobb részében a becsapódás nem tisztán függőleges irányú, hanem az 
életalapító hatás a vízszinteshez közeli komponense miatt ferdén és (a kialakult szimmetriasíkhoz, 
a közeghatárhoz képest) 20-40 fokos, vagy alacsonyabb szögben is érkezhet. Ez miatt nemcsak 
függőleges irányú, hanem oldalirányú elmozdulást, lamináris jellegű áramlást eredményez. 
Ilyen becsapódás indíthatta el egykor a korábbi alapzati társulásaitól elszakadó korai indiai 
kontinenst, amely Ázsiának ütődve, társulva, globalizálódva létrehozta az Ázsiával már 
együttműködőbb Indiai félszigetet, és megnövelte az Eurázsiai kontinens tömegét.  A 
folyamat globalizáció volt, amelyben a kisebb és korábban külön változó életszereplők az 
események hatására egymással társulva nagyobb közös szerveződésbe fuzionáltak. Abban is 
szerepe lehetett e hajdan kontinensnyi méretű (tömegű) kéreglemezen hajózó Indiai 
földrésznek, hogy amennyiben a kapott lendülettől nemcsak lamináris áramlásba észak felé, 
hanem lefelé az alsóbb, az anyagba épülésben már fejlettebb rétegek felé is lendült, ez esetben 
a torlódó elől járó része a nagyobb tömegű ázsiai kontinens alárendeltjévé válva az alá bukott.  
E hajdani nagy energiaszintű, de valószínűen még ma is tartó eseménynek erős szerepe lehetet 
a délkelet ázsiai magashegységek felemelésében, a Tibeti hegyek, és a Himalája 
feltornyosulásában. Ez esetben a nagy hegyek csak az esetben és következményként, esetleg a 
becsapódási folyamatból kialakuló kéregtorlódás következményeként alakulhattak ki, ha ezzel 
egyidejűleg a nagyobb változássűrűségű mélyebb rétegek felé is kialakult a hegyek (-et 
felnyomó erőhatás) szimmetriapárja. Az indiai kontinens (és talán a hajdani kultúra) nagyobb részét 
tehát a délnyugat kínai, - Tibeti hegységrendszer alatt kell keresni. 
 
Ha visszalapozunk, a városok hőtérképét is bemutató galaxisszerű, szimmetrikus alakzat több 
könyvben is bemutatott ábrájára, akkor a szimmetriafelületre nagy nyomást kifejtő, feltornyosuló 
hegyek szimmetria-párját valahol a mélyben kell keresni.  
Az átlagos ionos határfelülettől felfelé és kifelé feltornyosuló hatalmas hegységek, szigetek 
valahol a szimmetriafelület alatt, időkésedelemmel kialakuló párral rendelkeznek, amely miatt 
megnövekvő mélyebb rétegnyomások a leggyengébb láncszemnél később feltornyosítják a 
felszínt. A kontinensek lendületbe jövése, észak felé és a mélyebb rétegekbe lebukása tehát 
később tengeri hátságok, szigetek, vagy és nagy hegységek felemelkedéséhez vezet, amelyek 
új szigetekként, vagy később és tartós emelkedés esetén új kontinensként emelkedhetnek ki az 
egymás mellett lévő élőrétegek közös, átlagos szimmetria felületéből. Míg a mi élőrétegünkbe 
kiemelkedő hegyeket, szigeteket, kontinenseket az átlagos víz állapotú közegből a kisebb 
sűrűségbe kiemelkedő, azoknál nagyobb sűrűségű nőies domborulatként csodáljuk, addig e 
szimmetria felület másik felén hasonlóan a talajbeli átlagos közegsűrűségből lefelé 
kiemelkedő, annál nagyobb lendületnyomással a környezetbe hatoló erőhatások, nagyobb 
sűrűségű negatív hegyeket hoznak létre. Az átlagos rétegekhez képest ezek a hegyek, a 
szimmetriától eltorzulások jelentős kinetikai, vagy nyomás, (hő) és feszültségenergiával, 
életenergiával rendelkeznek. 
Hasonló nagy becsapódás érhette egykor a Japántól délre lévő Indonéz és a Csendes Óceánia 
déli részét, és valószínűen két ciklusidővel az indiai esemény előtt szigetvilág területét. Az északi 
irányú becsapódás elindította észak, Tibet felé e korábbi kontinensnyi, a Malajziától keletre és 
délre lévő földrészt, amelynek a nagy egyenlítői egységtől leválása, egyre szélesedő mély 
árkokat, ráncokat hozott Gaia Kelet-ázsiai mosolyára, miközben darabokra töredezve 
kialakította az Indonéz – Maláj, a Fülöp szigetek, a Japán földrész és Ausztráli által határolt 
délnyugat csendes óceáni szigetvilágot. 
 

A Föld életében az utolsó előtti nagy becsapódást talán a Karib térségben történhetett, 
amelyben a beérkező vendégtömeg a Yukatán területen, és az azóta már feltöltődött Mexikói 
öbölben, az Antillák térségében érkezett be. A Puerto Ricoi árok, és a hasonló mély tengeri 
sülyedékek vagy a becsapódás elsődleges hatásának a következményeként, vagy az északra is 
elinduló, a régi kapcsolataiktól elváló érintett rétegek között keletkező másodlagos szakadás 
napjainkra is megmaradt nyomai. 
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Az emberi test látható szimmetria felülete, a látható anyagsűrűséget elérő határréteg, élőréteg hasonló 
külső nyomásánál, ütésnél, erőközlésnél először szintén benyomódik, és a Föld érintett rétegeihez 
hasonlóan, a gerjesztésként ható válaszreakciók miatt megnövekszik a belső rétegek nyomása. 
Ilyenkor időben egy kicsit késve, de a behatás reakciójaként az érintett térben, (a szervezetben) lezajló 
folyamatban válaszreakció alakul ki, és valahol a közeli, (megsérült, elszakadó kapcsolatoknál) a 
gyenge láncszemeknél kialakuló fájdalmas duzzanat keletkezik. A horpadás a seb, a szimmetria 
kialakulásakor már nem mélyül tovább, de ha a testi szövetek rugalmasságát meghaladta az erőközlés, 
a hatás, vagy a túl nagy visszahatás, akkor maradandó deformáció, seb és hegnyom alakul ki. Az 
egészséges szervezet azonban a lehetőségei szerint helyreállítja a megsérült szimmetriát, egészséges 
válaszreakciót ad, amelyben az átmenetileg teret és időt nyerő hatást képes ellenreakcióval 
semlegesíteni, de eközben a kapott energia egy részét felhasználja az élet későbbi céljainak a 
megvalósítására. 
 
 
 
Más szemmel, eltérő aspektusból a szerveződésekről és az életformákról. 
 

Ismert az a gondolat, hogy a nagy energiaszintű és hosszú életet élő, magasabb szimmetriában 
változó bolygó, vagy ennél is nagyobb energiaszintű szerveződések száma, a kicsi de nagy 
számban élő szerveződésekhez képest sokkal kisebb. A kérdés az, hogy ilyen nagy 
energiaszintű szerveződések kikből és miből fejlődnek ki? Ha az emberi szervezetre 
figyelünk, akkor megértjük, hogy a kicsi emberből fejlődik ki a nagyobb és a fiatalból lesz az 
öregebb. A naprendszernél megismert alakzatról azt kell feltételeznünk, hogy nem az ember 
fejlesztette a maga képére a Naprendszert, hanem az utóbbi hozta létre a hozzá hasonló, a 
saját megoldásaira, példáira kifejlődött kisebb szervezeteket, köztük a maga képére 
fejlesztetve az embert, bár a nagyobb energiaszintű összetett szervezetek is sokmilliárd 
számban létre hozhattak hozzájuk hasonló, analóg, sikeres megoldásokat alkalmazó utódokat. 
A galaxis irányítói között is kell lennie egy emberszerű nagyon kicsi méretű, de nagyon 
intelligens lélek részecskének, a közös szellemnek, akinek az irányításával, a hasonló analóg 
részecskék segítségével a saját képére felépítettek egy analóg elrendeződésű gigantikus 
szervezetet, egy nagyon sok részecske egyednek életre alkalmas környezetet biztosító 
életteret. A sokmilliárd utódból néhány millió sikeres úton fejlődik, a többi evolúciós 
zsákutcába jut. A sikeres úton és a szimmetria megtartásával fejlődő néhány millióból bolygó, 
néhány százezerből sikeres csillagszerveződés alakul ki, de a galaxis életideje alatt, 
lényegében csak néhány utód szerveződés, élettér és dinasztia alapító előd fejlődhet olyan 
töretlen, a szimmetriához közeli váltakozó állapotban, amely eléri és megéri a galaxis 
energiaszintet és fejlettséget. Már tudjuk, hogy a nagyok alulról is felépülhetnek, szervezett 
életpiramisok, együttműködő rendszerek alakulhatnak ki, de ha ezek már kialakultak, akkor a 
sikeressé váló nagyok is létrehozhatnak a saját életmintájukra, az életpéldájukra, a képükre 
megalkotott kicsiket. A szervezettség azonban alulról is kialakulhat, formálódhat. Ha az 
alszerveződéseknek az életnek és a megmaradásnak is előnyös megoldásai nagyon sikeresek, 
akkor az ilyen sikeresen szimmetriát tartó szervezetek túlélőkké válnak, az élettér alapítók és 
a jó irányba fejlődő utódaik egyre hosszabb és a szimmetriát megtartó, az ilyen állapot 
közelében maradó életet élhetnek. Az adott körülmények között sikeresebb túlélő 
megoldásokat kifejlesztő, megtartó szerveződések, lehetőséget kapnak, hogy a 
szimmetriaközeli állapot körül változva, a kialakult kicsiben sikeres szervezettséget, egyre 
nagyobb energiaszintű közösség együttszerveződő állapotán is megvalósíthassák. A stációk 
betartása azonban olyan fontos lépcsőket, fokozatokat igényel, amelyek megóvják a nagy és 
igen tartós, megbízható működést igénylő szervezeteket, a menet közben keletkező hibák 
miatti összeomlástól. A kisebb szerveződések, életminták, gyorsan kicsiben megépített 
modellek, amelyek sok-sok változatából lassan kialakul, hogy az adott idő és a változó tér 
folyamában melyik a nyerő megoldás. Az ilyen sikeres szervezeteket létrehozók lehetőséget 
kapnak a lehetőségekről rendelkezőktől, hogy nagyobb részecske tömeget időben 
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kiegyenlített, kiszámítható változásban tartva hosszabb életet élhessenek. A szimmetriához 
közeli állapotot megtartó, a megfelelő időben a fejlődési irányon megfelelően változtató, az 
isteni tervet megértő, és az élet szabályait megtartó, sikeresen alkalmazó szerveződések egyre 
nagyobb lehetőséget kapnak a közös rendezettség igazgatásában, a Gondviselői 
együttműködés szervezésében és irányításában. A tudati fejlődés felé haladó, de a kisebb 
energiaszintű részecskék problémáira is kellően érzékeny, a velük együttműködő Istennel 
szerződő, a másokat tisztelő, kellő alázattal megbecsülő lélekszerveződések, sikeresen 
szervezett rendszer, együttműködés kialakítása esetén bekerülnek az időben maradandóbb 
legendákba, a történelembe, és az élet sikeres híres, vagy jelentősen sikertelen megoldásait 
prezentáló utódoknak szóló leiratokba, információs történetekbe. A sors gondoskodik róla, 
hogy az általuk létrehozott, kialakított egyedi megoldásokat a működési idő alatt, vagy ezt 
követően, az utódok tartósabb, nehezebben mulandó anyagba, néha monumentális, a térben és 
időben is maradandóbb emlékművekbe rögzítsék. Mivel azonban a térben és időben kifejlődő 
szervezetek mind alulról mind felülről, és már az átlagosak felől, középről is építettek, ezért 
csak azon sikeres megoldások kerülhetnek maradandóbb anyagokba, az élet viharait később is 
kiálló emlékművekbe, amelyek mind lefelé, mind felfelé irányuló megoldásaira, az utókorként 
ismert, irányított és a kiszolgált közösség, utólag is megelégedéssel és hálával emlékezik. 
Tehát nincs nagy jelentősége, hogy a megismert nagy energiaszintű szervezetek hozzák e létre 
az utódaikat és azokból később hasonlóan nagy utódok, példaképek alakulhatnak ki, vagy a 
kicsi energiaszintű részecskék sokasága egyre nagyobb energiaszintű, egyre nagyobb 
tömegszámú együttműködő egységekbe, szervezetekbe épülve a sikeresebb kicsi 
megoldásokkal, modellezett jövők alapján a maguk képére formálják az általuk létrehozott, és 
az igényeik szerint kialakított élettereket, hogy hozzájuk hasonlóan működő szervezeteket 
hoznak létre. Az óriások is létrehozhatnak a kollektív gondolatokat, teremtő erőt és az 
elképzeléseik szerint mozgatott kicsi energiaszintű részecskéket, de a kis részecskék közös 
tudatát irányító miniatűr lélek részecskék is létrehozhatnak a szervezett együttműködés 
megfelelő irányításával hatalmas együttműködő gigantikus szervezeteket. A nagyokat a kicsi 
alapítók, az életet sokáig befolyásoló dominánsak irányítják, míg a kicsik által létrehozott 
nagy szervezetek már egyre jobban uralják a kicsiket is tartalmazó életteret. A kicsik és a 
közösség békében élő közös akarata, a közös tudat tehát rajtuk is uralkodó eredőben 
gondolkodó nagyobb szervezeteket hoz létre, amelyek néha nem tartják meg az alapítók által 
rájuk ruházott kötelezettségeket, az alkotóktól kapott jogokkal visszaélnek, és nem tartják be 
az Isteni közösséggel az együttműködésre kötött alkotmányos szabályokat. 
 

Az emberi tudat és az értelem mindig az érzésekből és ezek egyidejű sokfelől érzett 
megerősödésével keletkező gondolatokból indul ki. A jó gondolatok megtestesülhetnek, és a 
jó szellem gondolatai egy építési folyamatban, a hatások sikeres és következetes torlódásában 
maradandóbb testet ölthetnek. A kis részecskék hozzájuk hasonló, az igényeiknek megfelelő, 
a saját képükre formált, nagyobb energiaszintű szervezeteket hozhatnak létre, amelyek 
megoldásai az egyedekben kialakult, felvetődött sikeres, vagy sikertelenebb megoldásokból 
közös megoldási eredőkbe szerveződnek. A paradicsomban élő, a paradicsom 
szerkezetépítésében gyakorlott dolgozók, elektronok és még kisebb részecskék segítségével, 
az elődeiktől megtanult életmintákon át ismét paradicsom élettereket építenek. Az 
elefántokban élő részecskék, az elefánt szervezetben, szervezetépítésben gondolkodni képes, 
erre szakosodott fejlett vezető irányításával, és ilyen gyakorlattal rendelkező részecske 
munkások segítségével elefánt szervezetet, ilyen alakú, a fű és a még kellően fiatal rostos 
növényi részek fogyasztására, átalakítására szakosodott életteret, szervezeteket hoznak létre. 
Az ilyen, az emberi szervezetnél még kevésbé fejlett élettérben élő szimbiota szervezetek a 
természetben fellelhető anyagok, a fű, a faháncs és a levelek, rostos anyagok, gabonák, 
magvak bontására, feldolgozására szakosodtak, amelyekből a belekben élő szimbiota 
baktériumok, alszervezetek segítségével a szervezet folyamatos táplálása mellett a talajt 
termékenyebbé tevő táptalaj erősítőket, másoknak táplálékot, vagy fékész nyersanyagot 
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hoznak létre. A szervezet, miközben fogyaszt, és az időben változó, és változtatóképességgel 
rendelkező anyagon minőségi átalakítást végez, egyben azonos mennyiségű de más minőségre 
átalakított életterméket is kibocsát. Az élet keletkezésekor kapott többlet, az isteni közösségtől 
és az elődeinktől kapott életenergia, az élet végén a lebomláskor visszaadódik, a korai fúzió 
energia mérlege ekkor kerül a végelszámoló egyenlegbe. 
Az elefánt szervezet egy biológiai gyár, amelyben hatalmas mennyiségű nyersanyagot 
dolgoznak fel magasabb bonyolultságú, eltérő minőségű összetettebb végtermékké. 
Valamennyi életszerkezetben hasonló analóg termelés, a minőséget átalakító változás folyik, 
csak a szakosodás, a kezdeti és a végtermék eltérő. Még azonos termelés, szakosodás esetén is 
vannak korszerűbb megoldásokat, és régi, részben már korszerűtlen, hiányosabb, vagy 
eltérőbb eredményű megoldásokat alkalmazó életszerkezetek. Sok esetben a korszerűség 
keveredik a retróval, és olyan átlagos fejlettség alakul ki, amely éppen az ilyen eredőjű 
élettermékek pillanatnyi hiánya miatt sokkal kelendőbb. Ne felejtsük el, hogy az életben 
mindig azok az élettermékek a legkelendőbbek, a legértékesebbek, amiből az adott helyszínen 
az igényhez képest a legkevesebb van. Ez az élet egyik legerősebb törvénye.  
Ahhoz, hogy kelendő legyél, hogy a társaid, a környezeted megbecsüljenek, a számukra 
is fontossá, és szükségessé kell tenned magadat. Az igényeket pedig csak egy ideig lehet 
manipulálni. Ha a Szaharában a víz kevés, ott az válik értékké, ha a termelőnél kevés a 
nyersanyag, akkor az értékelődik fel. Ha a nők száma valamely élőrétegben kevesebb, akkor 
felértékelődnek a feszültséget befogadni és oldani képes könnyed, de az energiát könnyen 
elpazarló melegfúziós szerveződések, de ha a nagyobb lendületű, céltudatosabb dolgos férfiak 
száma csökken le, akkor ezek értéke válik magasabbá. Ha az utódok száma csökken, az élettér 
elöregszik és bár az eltartottak száma, és az eltartóké is csökken, ekkor az élettér is elöregszik. 
Ha az utódok száma nagyon megnő, ez túl nagy terhet rak a teherviselő középső rétegekre, 
amely miatt az élet energiában hullámzóvá, kiegyenlítetlenné és rapszodikussá válik. Ahol 
kevés a meleg, ott az, ahol kevés a hideg ott az értékelődik fel. Ha sok a tudás a részletekről, a 
részleteket ismerő, egymáson túllicitáló tudomány elértéktelenedik. Az összefüggéseket 
felismerők ilyenkor keresettebbekké, és ezért értékesebbé válnak. A kereslet és a kínálat 
törvényei nemcsak az élőrétegünkben fontosak, hanem az Univerzumban is meghatározóak. 
A hatás és az ellenhatás szimmetriája létkérdés, csak együtt tudnak időben változó életben 
maradni. Az anyag és az élet a hatás és a neki ellentartó ellenhatás relatív szimmetriájában 
fejlődik, e szimmetria nélkül csak iránnyal jellemezhető egydimenziós vonalon áramlik. 
Ahhoz, hogy a valóság ennél több dimenzióban is változhasson, hogy az időben tartósabb 
állapot, az állóhullámba, anyagba sűrűsödő, és a térben terelődő élet megmaradhasson a 
hatásváltozásból születő áramlásnak, őt egy ideig feltartó, megtámasztó ellenhatásra van 
szüksége. 
 
Visszatérve azon korábbi gondolatokhoz, amely szerint az életképes részecskék túléléséhez, 
nagy azonosságú, esetleg az elődeinél egy kicsit korszerűbb, néhány hibájában, és minőségében javított 
környezet, a felsőbb szinteket is kiszolgáló fraktálrendszerrel rendelkező élettér szükséges. Az 
élő részecskék szervezetei, akár kicsik, akár nagyok, az impulzusokban kitermelik az utód 
szerveződéseket, a későbbi élettereket, amelyben az élet és változás képességét megőrző kellő 
életrugalmasságú szerveződések visszavonulhatnak, akkor is tovább élhetnek, amikor már 
nem övék a főszerep, a nagyobb és fontosabb szervezetek irányítása.  
Amikor politikai fordulatok várhatók, a politikai hatalom végén lévő erős, domináns 
szerveződések egyre nagyobb tartalékot halmoznak fel és visznek át a politikai befolyásból 
saját irányítás dominanciáját megtartó gazdasági befolyás alá. A közhatalommal kapott 
befolyással többnyire visszaélve, utód szervezeteket hoznak létre, amelybe átmenekítik a köztől 
elorozott tőkét, és a velük korábban együttműködő politikai szervezetek tagjainak, a 
közhatalomból visszavonuló vezetőket közvetlenül segítőknek is lesz mit a tejbe aprítani az 
életük végéig. A dominánsak által kimenekített, létrehozott saját élettérben, megőrizhetik a 
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környezetre megszokott erős befolyásukat, a hatalmat. A létrehozó közösségtől elkülönített 
tőkét, a közreműködésükkel életre keltett cégekbe, erősebb gazdasági szerveződésekbe 
átmentve – a létrehozók megkérdezése nélkül - megtartják, más minőségben akár növelhetik is.  
 

Az idő és a tér változik, és amikor egy élettér elöregszik, és az uralkodó domináns réteg 
elveszti a szimmetriáját, és ilyenkor csak magával és a megszokott környezettel törődik. A 
közös célt és a megbízatást elfelejtő vezető a maga javára felhalmoz, harácsol, másokkal 
szemben gonosszá és túlfejletté válik. Az ilyen emberek, szervezetek már meg sem látják, már 
semmibe veszik a velük nem egyenrangú, rájuk egyedenként már nem kölcsönhatóképes 
szervezeteket, az embereket, és mások életét, gazdaságát letaposva megpróbálják a 
kötelességtől elválasztott jogokat, és a maguk számára kialakított jót kisajátítani.  Ilyenkor a 
kötelezettségeket, és a kifejlődő jó rosszként felerősödő szimmetria társait másra hagyják, és 
az élet jóját maguknak érdemtelenül kisajátítók nem értik mások feléjük megnyilvánuló 
gyűlöletét. Amikor a fehérgalléros bűnözés összekeveredik az általa létrehívott rosszal, és a 
hatalom megtartása érdekében a fekete bűnözéssel, az alvilággal szövetkezik, az élet jósága 
elromlik, az átlagos élet számára egyre nehezebbé válik. Ilyenkor a toroid közepe felé haladó, 
gyorsabban fejlődők lényegében lekörözik az általuk vezetett szervezetek legvégén 
kullogókat, a legkevésbé fejletteket, és az azonossá váló életáramlási irány miatt 
együttműködésre lépnek velük. Ez az állapot a menet tévesztés, az életspirálba megfeneklés, 
amikor a spirál belseje, a toroid belseje már nem a jövőbe kanyarodik, hanem a megtartott, 
már rossz irány miatt a jövő helyett a múltban folytatódik. Ez a folyamat az életet 
megtámasztó, szimmetria helyett egyre kisebb átmérőn gyorsuló körforgásba, az 
elmaradottakat utolérve azokkal mind jobban együttrezgő rezonanciába torkollik. 
A gazdaságunk jogrendszere szimmetriát vesztett, Justiciáról lecsúszott a kendő, és a jog mérlegének a 
serpenyőjét kötelezettségek nélkül egy oldalról megterhelő élet nem tud tovább menni, nem tud 
szimmetriába kerülve egyensúlyban maradni. Az összekeveredett élőrétegünk zavarossá, 
átláthatatlanná vált, a jó elszakadt a társától, a rossztól, és csak így fordulhat elő, hogy egyeseknek 
csupa rossz jár, másoknak pedig faragott aranybölcső. Az életpiramis felépüléséhez szükséges a 
differenciálódás, az eltérés, a különbség, de ha ez a különbség túl naggyá, mértéktelenné válik, már 
nem jó és követendő példát ad, hanem céltalanná teszi a nagyobb magasságokba felkapaszkodni 
képtelenné váló, egymást lehúzó életet. 
Bár a lokális szimmetria alakulását mindig befolyásolja az a külső hatás, hogy egy keringő 
életrendszer, a környezetben változó nagyokhoz képest miképpen helyezkedik el, azok között 
meglévő szimmetriafelületektől, a liberális térrészektől mennyire távolodik el. Minden 
szerveződés bolyong az életben, amelyben periodikusan eltávolodik a kezdeti szimmetriától, 
ilyenkor közelebb kerül az erősebbek befolyásához. Ha a szerveződés nagyon eltávolodik a 
vele szemben szubjektív támogatóktól, ekkor a kevésbé védett (nem protezsált) térben 
egyedül kell életben maradnia, és a támogatásoktól megfosztva idegenebb környezetben, 
kisebb szimmetriában változva a környezetnek energiát kell adnia. Bármilyen közel kerül egy 
fiatalabb, kisebb energiaszintű szerveződés a környezetében kifejlődött, előtte már ott lévő, 
meglévő valamelyik nagyhoz képest, mivel ilyenkor eltávolodik a rendszer szimmetriájától, 
ezzel mindig elromlik a saját külső és belső szervezeti szimmetriája. Ha bármelyik szerveződés 
nagyon eltávolodik a nagyok és már idősebbek között megszerzett, az anya által kiszakított 
szimmetriában lévő élettértől, a szervezetében élő alszerveződések jelentős részének ilyenkor 
az életre alkalmatlanná válik az egyensúlyt vesztő élettér. Ez megfordítja a belső igényeket, és 
célváltozást eredményez, amely ettől kezdve a valamelyik felmenőtől, környezetben lévő rokontól 
nagyon eltávolodó utód közös tudatát a benne már nem jól élő, receszív, hátrányosabb 
állapotba, vagy inkognitóba kényszerülő tömeg arra készteti, hogy változtasson a már nekik 
nem jó életcélon, a fejlődési irányon. Ilyenkor ismét elhangzik a ,,nyergelj – fordulj,, és a 
melegfúziós anyai, nagyanyai, vagy valamelyik nagynéni szerveződéshez túl közel kerülő 
utód szerveződés életcélja, haladási iránya a hidegfúziós apai környezet, és ezzel a többeknek 
jobb, a nagyobb szimmetria felé módosul.  
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Az utód életterekben azonban az élet kezdeti nagyobb kilengései után előbb, utóbb sikeresebb 
szimmetria alakul ki, és a kialakuló rendben mindig afelé fordul a fejlődés, amiből nagy az 
igény, és kevés a kínálat.  Ha valamelyik felmenőtől, nagyszülőtől az utód élettér nagyon 
eltávolodik, a szervezetében a nagyszülői részecskék befolyásának a csökkenése, az 
ellenhatásuk hiánya felerősödik. Amikor a megszokott hatásarány romlik, a belső szimmetria 
is módosul, amelyet a szimmetriát vesztő szervezet a tőle eltávolodott nagyszülő hiányaként, 
és a meglátogatására gerjesztő vágyként fog értelmezni. A bolyongás tehát nem csak a 
szülőkhöz, hanem a környezetben megismert, változó rokonok, barátok és a megszokott, már 
részben függőséget okozó hatások valamennyiére, a kezdeti élettér arányának az eltérésére 
vonatkozik. Ez miatt mennek vissza a hegyi folyókba a lazacok, az angolnák a Sargasso 
tengerbe, a szülőföldtől nagyon eltávolodott, elöregedett emberek, az életük végén a hazai 
környezetbe. Bármely kezdetben megvolt hatóanyagból, ha az addig megszokott átlagos 
állapothoz szükséges hatásból hiány alakul ki, az azonnal felértékelődik. A kialakuló 
hiányérzet jelzi a szimmetria megváltozását, valamely más hatás, befolyás kevésbé fékezett 
túlerősödését, és ilyenkor a kialakuló hiányérzettel a hatásra vonatkozó vágy is felerősödik. 
Mindig az a hatás utáni vágy erősödik fel, amelyből a megszokott átlagoshoz képest 
kevesebbet kap a szerveződés, amely pótlása számára ismét szükségessé válik a megfelelő 
életszimmetriához, az általunk élt életnek alkalmas átlagos tartományban maradáshoz. 
Az egészséges életterek azonban minden hatóanyagból, hatásból felhalmoznak a belsejükben, 
a szervezetükben tartalékokat, amely hatóanyag keverékek elektronokba, atomokba, 
baktériumokba, fehérjékbe, gombákba, sejtekbe, növényi, állati szervetekbe, amorf és ionos 
anyagokba épülnek. Ezen a környezetben állandóan jelen lévő hatóanyagok fogyasztásával 
ellensúlyozható az éppen távol járó felmenő, vagy más szerveződés hatóanyagainak a hiánya. 
Ha ez az ellensúly, ellenhatás nem kerül be valamely befolyásos felmenőtől, szervezettől 
nagyon eltávolodó utód élettérbe, (szervezetbe), akkor az élettérhez túl közel kerülő, túl 
befolyásossá váló antiszervezet hatóanyagai túldúsulnak, felerősödnek, és ilyenkor a belső 
szimmetria lecsökken, idővel elromlik, elveszik. Ez igazságtalanná váló, egyoldalú, és a 
többekre figyelő helyett csak kevesebbekre figyelő, de ezeket másokkal szemben előnyben 
részesítő, túl szubjektív szerveződéseket, szervezeteket hoz létre. Ha sok a szimmetriahiányos, 
másokkal már rosszul együttműködő, igazságtalan szerveződés, akkor az ilyenek azonossága és az 
életverseny közöttük növekszik, és miközben a nagyok egymást gyengítik, a kevesek, a 
szimmetriában maradó, a hitben kitartók ismét megerősödhetnek. Egy sokrészecskés 
összekeveredett rendszerben kevesen maradnak nagyobb szimmetriában, de akik a 
szélsőséges környezetváltozásban is meg tudják tartani az egyensúlyt, ezek valószínűen a 
nagyobb energiaszintre átalakulás közben, a kifejlődő, megújuló életterekben a kiválasztott 
utódok, nagy a vesztesek irányítóivá válhatnak. Az életpiramisban, a nagyobb szimmetriában 
és ezzel nagyobb életrugalmasságban fejlődők minden életciklusban, újabb fejlődési körben, az 
egyre nagyobb energiaszintű környezetváltozásokban életpróbára kerülnek, differenciálódnak, és közben 
kiválasztódnak a másokhoz viszonyítva a legsikeresebben a szimmetria körüli állapotban 
maradók. Ők, az átlagosak, a neutrálisok, a minden körülmények között, még a környezetváltozásban is 
szimmetriában maradók, akik sokszor hamarabb halnak. A magas szimmetriában változó 
szerveződések kellő életrugalmasságú részecskéik új lehetőséget kapnak az utódokban a 
szervezett életáramlás folytatására. A szimmetria felülettől csak kevésbé eltávolodók nem 
cementálódnak össze lassabban és kényszerben változó, túlfejlett, túl nagysűrűségű anyaggá, 
és nem vágyva a realitásnál nagyobb szabadságra, nem gázosodnak el. A túlpörgők elégnek, 
elfogy az energiájuk és az általuk lebontott, a hidegfúziós részecskék számára alkalmatlanná 
tett élettérben, a hűtés nélkül felpörgő rendszerben kialakuló szupernova robbanásban nagyon 
kicsi részecskékre elporladva mélyen visszavetődnek a múltba. A túl nagy lendületre gyorsuló 
hidegfúziósok viszont a melegfúziós szerveződések számára teszik alkalmatlanná az életteret, 
ezért a konzervatívabb melegfúziósok fékezése nélkül nagyon felgyorsulnak, és számukra ez 
a vég rendeltetett, amelyben szintén mélyen visszavetődnek a múltba. Az átlagos és a 
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fiatalokkal is jól keveredő élet, azonban sikeresebben adja át az információt, az életpéldát, az 
életmintát, az élet tervét az utódoknak, és minden életnek alkalmassá tett közös, de átlagos 
térben jobban meg képesek őrizni a folytonosságot. Az átlagos szervezetek életrugalmassága 
sokkal nagyobb, bennük bármerre fejlődik a sors, mindig maradnak túlélőképes, fiatal 
részecskék. Ha a környezet melegebbé, szárazabbá, vagy hidegebbé és téliessé válik, a kellő 
sokféleség állapotában fejlődőkből mindig marad, aki sikeresen adják át a szimmetriában 
maradáshoz szükséges információkat, sikeresebben továbbviszik az élet DNS-ben is át és 
továbbörökített programját.  
A periodikusan újabb életlehetőséget kapó túlélők, a jelen életterek lakói, akik lassan 
megértve az élet és a létezés törvényeit, egyre magasabb szinten újabb lehetőségeket kapnak a 
szimmetria érzékük, és a becsületességük kipróbálására. Nagyon sokan sokáig kitartanak, de 
néha sok becsülettel eltöltött év, élet után, a gyorsabb haladás, a meggazdagodás kísértésének 
bedőlve engednek a színes jövőbe hívó gonosz csábításnak.  A túlfejlett életterekben élőknek 
is szükségük van eleségre, energiára, ezért természetes, hogy minél több lelket megkísértenek, 
hogy mielőtt kialakulna a megértésük, a kellő fejlettségük, és a megfelelő tudati állapotuk, a 
fejlettségi korlátaikat átlépve gyorsabban érjenek a jövőbe. Sokan már az élet elején, mások 
később buknak el, és egyre kevesebben maradnak meg az egyre magasabb energiaszintű 
anyagi csábítás mellett, viszonylag egyenesen, átlagosan áramló, teljes elkötelezettség és 
részrehajlás nélkül szimmetriaközeli állapotban maradónak. Lehet, hogy csak azok a 
részecskék, jó lelkek kapnak nagyobb energiaszinteken, nagyobb tömegszinteken is irányítási 
lehetőséget, aki a korábbi és elő életekben magasabb szimmetriáról, és kellő 
életbölcsességről, jó szervezésről és a stációk, a fokozatok megfelelő betartásáról sikeresen 
tettek bizonyságot. Ehhez nem szabad engedni a kísértésnek, nem szabad megbukni, 
megalkudni, engedni a gonosznak, és szabad szélsőségessé, nagyon szimmetriahiányossá 
válni.  A túl gyorsan fejlődő, gyökerek nélkül megerősödő fát kidönti a nagyobb vihar, a túl 
gyorsan, kellő fejlettség és megértés nélkül a jövőbe érő szervezeteket hamar elfogyasztják a 
náluk sokkal fejlettebb nagyok, és a nagyobb energiaszintű környezetváltozás a túl gyorsan 
haladókat, a másoktól függővé válókat a gyors fejlődés előtti állapotához képest lényegesen 
erősebben visszafejleszti.  A jellemzően egyenesen járó, a nagyobb impulzusokat és a 
nagyobb életkanyarokat sikeresen elkerülő, magas szimmetriában fejlődő tisztább lelkek 
lassabban, de másoknál biztosabban beérnek a célba, a tisztítótűzbe, a nagyobb szervezetekbe. A 
túl erőszakos, vagy és a túl gyorsan fejlődő szervezetek az élet elején előnybe kerülhetnek, de 
vagy a túl sok konfliktusban, vagy a túl nagy impulzusban végül elégnek, de az átlag körül 
maradók átlagos és hosszabban tartó életet élhetnek. A másoknak mindig engedők, a túl jók a 
külső konfliktusok elkerülése, állandó engedékenység esetén azonban belülről porlódnak el.  
Ez állandó felújítást, magas életcserét eredményez, amely életekből a rossz és életre 
alkalmatlan részecskéket kiszeparálják, és az ilyen szervezetek egyre finomabb csillagporból 
egyre nemesedő lélekkel rendelkezhetnek. Ez a nagyobb belső azonosság, a megértés ad sok 
belső erőt, ez teszi a tisztát naggyá, elszánttá, a körülményektől függően mártírrá, vagy igen 
fejlett vezetővé. Lehet, hogy a környezettel túl együttműködő, másokkal szemben mindig túl 
engedékeny, a belső részecskéi ellen vétő léleknek az a kárhozata, hogy a kifelé mindig jó állapot 
miatt, az életet vége előtt az addig elkerült külső konfliktusokban is szimmetriába kell kényszerülnie. 
Az ilyen jó lélek közösség egy idő után már nem bírja elviselni, hogy mindig enged, hogy mindig 
mások nyernek és ők szegényednek, hogy mások rajtuk híznak. A szervezetekben nagyon elporlódott 
lelkek, a mindig engedő lélek részecskék között élő nagyobb energiaigényűek, az erősebbek, egy idő 
után elvesztik a szervezett közösségi rendszer megbecsülésébe, a velük együtt változó közösségbe vetett 
hitük, és fellázadnak, vagy elhagyják a mindig vesztes, velük nem törődő szervezeteket. Ez egyre 
elporlódottabb, egyre nagyobb azonosságú, energiában elszegényedő, de a tudatban nagyon 
megerősödő, az átlagostól eltérő egyedibb szervezeteket hoz létre. Ha a szervezetben elveszik a 
bizalom, a béketűrés, akkor a jó szervezet fellázad, vaddá válik és a sok környezetnek adott jót, 
igyekszik visszavenni, és az elszenvedett sok rosszért magát kárpótolni. Ilyenkor a sokáig nagyon jó 
szervezetek, az életük végére elromlanak, néha másoknak, az addig ellenük vétőknek gonosszá, 
maguknak jobbá válnak. 
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Gondoljuk újra, a szervezetek mindenségben betöltött szerepét: 
 
Ha az emberekre gondolunk, az egyedi szervezetet létrehozó részecskékhez hasonlóan 
valamely élettermék előállítására, szakosodott emberi dolgozók, néha a fél világot átutazzák 
és összejönnek a bioszféra, vagy az élettér egy lokális vertexnyi célterületén, ahol egy erőmű, 
vagy egy nagy völgyhíd, esetleg a korszerű építmény építésére specializálódott szakemberek, a 
dolgot megálmodó lélek képviselőinek az irányításával létrehoznak egy korszerű 
monumentális egyedi életterméket. A nagyon monumentális élettermékekre, a különleges 
egyedi dolgokat termelő, létrehozó, vagy egyedi hatóanyagokat kikeverő, kinevelő 
élettermékekre azonban nincs tömeges igény, ezért az ilyen nagyon bonyolult egyedi 
termékekből kevés épül. Van viszont állandó igény azon más korszerűbb élettermékekre, 
amelyek a létező sokaság mindennapi igényére szolgálnak, amely például a családok 
lakhatását, élettéri és a mindennapok védelmét lehetővé teszik. A lakások és a lakóházak már 
nagyobb tömegben építhető, létrehozható élettermékek, amelyekből az egyedi igényekre 
lényegesen több és sokfélébb jött létre.  Az ilyen építményekhez azonban nemcsak a 
dinamikusabb építőkre, hanem a már teherviselésre alkalmas megbízható, statikus ionos 
anyagokra is szükség van.  
 

A néhány eltérő életminőségből kikeveredő kisebb sűrűségű élettér, az előd, teret, erőt, 
energiát, hatóanyagokat, hatásokat, információt, és olyan késztetést ad az utódoknak, amelyek 
e hatások által az átlagos, időben gyorsabban változó utódok, az inaktívabb, de szabályt tartó 
anyagokból, őket a kisebb környezeti változásoktól sikeresen megvédő építményeket, az 
anyagokba, házakba épített, épült részecskéknek pedig élményeket adó lehetőséget hoz létre. 
Az életnek és a létezésnek éppen úgy része az építő, mint az épített, miként a fogyasztó, 
és a fogyasztott. Az élet házaiba ionos, lassabban változó, teherviselőbb, statikus 
főtulajdonságú, megbízhatóan működő anyagok kerülnek, amelyek a létezés eltérő formáiban 
építik és hozzák létre, és az építővel együtt szolgálják az örökké tartó valóságot. Az 
építményekben a lassabban változó, de a szabályokat jobban megtartó, megbízható anyag, 
vázként, teherviselő talajként, együttműködőként, az életet védő közegként minden szinten 
jelen van. Hol az időben gyorsabban változó élet halad, áramlik el a statikusabb anyagok 
mellett, ez is kölcsönös észlelési és élményszerzési lehetőséget ad, hol pedig az anyag válik 
dinamikusabbá, és ez áramlik el az élet mellett, amikor hasonló élmények, emlékek, érzelmek 
keletkeznek. A kölcsönhatásban mindegy, hogy a hegy megy e Mohamedhez, vagy a 
Mohamed megy a hegyhez, ha a találkozás létrejön, az affinitást, az egymásra való 
fogékonyságot információ és hatáscsere, élménycsere, realitás és kommunikáció követi. Az 
ARK háromszöggel mégis igaza volt Ron Humbardnak, ezek az alapigazságok az életbe 
szerveződés és az együttműködés fontos pilléreit jelentik. 
 
A fejlettebb réteg, miután a lassabban fejlődőknél időben gyorsabban, de 
szabálytalanabbul leélte a lét aktív lehetőségeit, azaz kiélte magát, hamarabb jut el a 
dinamikus elmúlás, az aktív életidő lejáró állapotába. Miután a sors kereke fordul, és az 
addig a környezetet kihasználó, másokkal és a szabályokkal visszaélő, az általa kihasználtak 
sorsára jut, ezután már megértővé és a szabályokat megtartóvá, az Isten megtért bárányává 
válik. A magát kiélő, az életidejét, a megadott impulzus mennyiségét, az életkvóta mércéjét 
túl gyorsan leélő élet, inaktívvá váló létező anyagba fejlődik. A statikus és helyhez kötött, túl 
fegyelmezett állapotot nem jól viselő hidegfúziós részecskék szublimálva nagyobb szabadságú gáz állapotba 
eltávoznak az egymással már genetikailag is nagyon összefonódott közösségekből.  
A túl fejletté váló ionos anyag túl nagy sűrűségű életterekbe, kristályokba záródik, és az élet 
szabályait már megtartó, nehezen gerjeszthető, egyre megbízhatóbb, csak korlátok között 
változó, a létezés szabályait már ismerő életté válik.  
Az élet védelmére, a lakás céljára épített korszerű életterek komplex szolgáltatást nyújtanak a bennük 
lakóknak, közkedveltek, tömeges és folyamatos igény van rájuk.  
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Az emberi szervezet, élettér, a sokkal kisebb, életpiramisba épült részecskék által komplex 
életközösségbe szerveződött, létrehozott olyan mikrokozmosz, fejlett biológiai város, amely 
nemcsak sikeresen felépített élettér, hanem egyben lakás, áruház, termelő és feldolgozó, 
recirkulációs centrum is. A környezettől megfelelő határfelületekkel védett település, 
kitekintő és észlelő feladatokat, a beérkező anyagokat fogadni képes rámpákkal, rakterekkel, 
átadókkal rendelkezik. Itt a Közegészségügyi előírásoknak megfelelően jól elkülönített helyen 
és meghatározott rend szerint tárolják az egymással keveredve túl agresszíven reagáló 
anyagokat, más vezetékekben szállítják az egymásra reakcióképes gázokat, és megint 
másokon a tápoldatokat. Még az ételt és az energiát felvevő helyeket, a tápanyag csatornákat 
is megfelelően elkülönítik a szervezet által már nem hasznosítható, az élettér számára 
haszontalan, vagy kibocsátott végtermékeknek a közös térbe kivezető ürítő nyílásaitól. 
Más építők, más szervezett rendszerek, eltérő irányú tudás felé más élettermékek 
létrehozására szakosodtak, amelyeknél egyes csoportok a tömegigényeket, mások az 
egyedibb, minőségi igényeket elégítik ki. Azonban minden termelésnek szüksége van 
feldolgozandó nyersanyagokra, és segédanyagokra, és egyes hatóanyagok oldatba viteléhez, 
könnyebb eltávolításához folyadékokra, és minden termelői folyamatban keletkeznek az adott 
szervezetben még hasznosítható, vagy másoknak eladható, az életnek hasznosabb termékek 
mellett az adott időben éppen senkinek sem kellő haszontalan, a környezetnek esetleg egyenesen 
káros melléktermékek is. Az ilyen haszontalan anyagok, elöregedő eszközök, a szemetek, a 
vegyszerek, az elromlott gépek és elöregedett élettermékek a már nem keresett termékeket 
recirkulációban visszaforgató élet malmaiba kerülnek, amelyben a felbontás után és az 
anyagok részecskékre bontott anyagokat a fajsúlyuk, a sűrűségük (a fejlettség egy 
megfogalmazása), vagy és a maradvány értékük szerint szétválogató, nagy és gyorsan forgó 
centrifugákba kerülnek. 
 
A makroevolúció lokális Oka: 
A Föld az anyjától, a Naptól való távolodása során, de még a felmenői környezetben, elérte a 
nagyszülői tömegfelezői határt, az ekliptikát, és elérte e férfias ciklusban az általa lehetséges 
legnagyobb sűrűség centralizált állapotát. A környezetből az általa uralt élőrétegből a centrumba 
beáramló energia, az energiahordozók időbeli mennyisége - a környezet és az élőréteg megváltozása 
miatt - ettől kezdve csökken, a hidegfúziós beáramlási időszaknak, a szervezeti tavasznak vége. A 
nagyobb felmenői rendszerben ez élőréteg-váltást és közeledést jelent egy nagyanyai csillag felmenő 
centrumához, amelynek időben növekvő befolyása alá kerülünk. Ez pólusváltást eredményez, és az 
északi sarki beáramlás helyett a déli irányból felerősödő, kisebb energiaszintű, de számbelileg 
nagyobb tömegszámú részecske átáramlás kezdődik a déli pólus élőrétege felől. A melegfúziós, 
energiában dús, de egyértelműen nőies, kaotikusabb időszak kezdődik a Föld életében, amely az 
anyagba épült információ hordozók bomlásához, elporlódáshoz és az élet minőségi átalakulásához 
vezet. A külsőbb nagyapai hidegfúziósabb élőrétegből érkező Föld lehűlve, a tömegében megerősödve 
sok hidegfúziós részecskét hoz a fejlettebb élőrétegbe, amelyben változó nőiesebb eredőjű részecskék 
már régóta vágynak e férfias energiára. A nagyapai rétegben hidegfúzióssá, férfiassá váló Föld most 
hímnemű állapotban mélyen behatol a melegfúziós és már gyorsabban változó nőies eredőjű 
élőrétegbe, amelyet a benne utazó hidegfúziós férfias részecskékkel megtermékenyít. Az éves ciklus 
szerint ez a szerveződési tavasz napéjegyenlőségi határozatlansági időszaka, amely után a meleg 
szerveződési nyár és lendületes fellendülés várható. Sok hőben gazdag részecske már magas 
feszültségben változik e rétegben, amely várhatóan gyors szaporodásnak indul, és fiatal, átlagos utód 
részecskék nagy tömegének a kifejlődésére lehet számítani. Elvileg a szerveződési nyárnak kellene 
kezdődnie, de ha az eseményben nagyobb neutrális vendég is érkezik, akkor az élőréteg és a 
cellaváltás, a fejlődés irányára vonatkozó döntés másképpen is elsülhet. Ha a Nap felé lendíti a hajónk 
az esemény, akkor visszafejlődünk és valóban meleg nyár, majd a Vénusz féle kaotikus ősz várható, ha 
viszont a külső tér irányába mozdul el a nekünk életteret adó, nagy energiaszintű szerveződés, akkor 
szerveződési tél és átmeneti jégkorszak kialakulása várható. Az átlagos élet minden lehetőségre 
felkészülve differenciálódik, a külső élőrétegben a tél állapotra szakosodók, a belsőben a nyarat várók 
fejlődnek. 
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Ugorjunk egyet a gondolattal, és próbáljuk megközelíteni a létrehozót a nagyobb 
energiaszintű elődök aspektusából. 
 

Ha nem a kicsik hozzák létre a nagyobb és átlagos élettermékeket, akkor gondolatban járjuk 
körbe, hogy létrehozhatják e a nagyok. Ha a miniatürizálás lehetőségére és a modellépítésre 
gondolunk, akkor el kell fogadnunk, hogy nemcsak a kicsi dolgok építhetők meg egyre 
nagyobban, hanem a nagy dolgok is létrehozhatók kisebben. Az azonban szinte biztos, hogy a 
nagyobb méretű építők nem tudnak közvetlenül létrehozni kicsiket, ehhez túl durvák, túl nagy 
az energiaszintjük, de egymással ütköztetve, vagy ledarálva az élet malmaiban le tudják 
bontani a nagyobb egységeket megfelelő kicsikre. A nagy és sok energiával rendelkező 
szerveződések ezután már nagyon kicsi energiaráfordítással hatást gyakorolhatnak a szinte 
tömeg és kötöttség nélküli szervezetekre, a csillagporra, amelyeket már gondolati energiával 
is képesek működtetni. A másokéval rezonáló, megegyező gondolati energia, azonban a 
többdimenziós kép létrehozásával, és az életpiramisba épült részecskék együttműködésével 
hatalmas energiákat tud kicsi területre koncentrálni, és a hologramokban kellő 
energiasűrűséggel kivetített, összesűrített dolgok, a létrehozó nagy energiaszintű támogatók 
által életre keltett, többdimenziós időben változó anyaggá, élővé válhat. Csak jó kamerák, jó 
tükrök és nagy reflexiós felületek, jó fókuszálások szükségesek, és máris életszerűen változó 
többdimenziós képet kapunk, amely többdimenziós időben változó kép azonban csak addig él, 
amíg az energiák főkuszálásában a nagyobb energiaszintű gondolkodó a létrehozott dologra 
koncentrál, amíg a tér egy vertexében torlódó, állóhullámként egymásnak feszülő energia 
magas helyzeti sűrűsége, szimmetriája kitart. Ha sikerül nagy energiasűrűséget felhalmozni 
egy térrészben, annak a változása, magára hagyva, időhöz kötött folyamatban lassan lecseng, 
és a szerveződés élete a benne koncentrálódott energia feloszlásával, vagy rendezetlenné 
válásával egységnyi változás után elmúlik. Tehát ha az életet a nagy és összetett 
szerveződések építik fel, akkor is szükség van a kicsi lélek részecskékre, a kicsi energiaszintű 
energia kvantumokra, amelyek segítségével, és amikből felépíthetik a később a számukra, 
vagy a túlélő utódaik számára is változásra alkalmas élettereket. A tér bármely pontján 
kialakuló többdimenziós életszerű állapot azonban csak frekvencia azonosság és a szimmetria 
megfelelő arányai esetén eredményeznek álló, vagy megfigyelhető gyorsasággal változó 
többdimenziós hologram képet. A kép azonban megtanulta a támogatás hiánya esetén a 
környezetben lévő hatóanyagokat, energiákat, hatásokat magába építve, elfogyasztva az 
energiaszintjét megtartani, és a tervező által megálmodott életidőnél sokkal hosszabb ideig 
működőképes állapotban változni. 
 

Tételezzük fel, hogy amikor az örökkévalóság óta változó térben kiderült, hogy a többszörös 
határfelületekkel körülvett stabil szerveződéseket nem lehet kívülről erőszakkal felbontani, 
akkor a fogyasztóvá vált élet figyelme a szervezetek belsejére tevődött át. A cél változott, és 
afelé fordult, hogy a fejlettebbek egyre kisebb szervezeteket hozzanak létre, amelyeket 
tömegesen bejuttatva a nagy térszervezetek belsejébe, a belülről meghódított szervezeteket 
képesek az irányítóik ellenőrzés alatt tartani, befolyásolni, vagy és ha kell belülről 
kilyukasztva, mint a tojást feltörni.  A globalizáció, az emésztést megelőző elfogyasztás 
mindig belülről kezdődik. Ahhoz azonban, hogy a fejlettek egyre kisebb építőket, a 
meghódítandók által nem észlelhető miniatűr szervezeteket hozzanak létre, egyre nagyobb 
térméretű részecskegyorsítókat kellett létrehozni, amelyekben a rideg túlhűtött állapotra 
lehűlő, de nagyon nagy azonosságú részecskékből szerveződött tömegeket egymással 
ütköztetve e rideg állapotban el lehet porlasztani. A kisebb részecskék ilyenkor megöröklik az 
előd részeik már ismert tudását, és ha egy miniatűr, liliputi arányos szervezetbe épülnek, 
akkor az alkotóknál sokkal kisebb méretben, tömegben analóg, vagy gyorsabban változva 
nagyobb fejlettséget érhetnek el, mint a létrehozóik.  Jonatán Swift jól ismerte fel az 
arányeltérés analóg lehetőségeit, az élet nemcsak a mi energiaszintünkön változik, nálunk 
sokkal hatalmasabb, de lassabban változó óriási szerveződések mellett, kitermelődtek a 
létezés miniatűr angyalai is. 
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Ha a kicsi szervezetek hozták létre a nagyokat, akkor egyértelmű, hogy egy idő után a nagy 
közösségek, a sikeres szervezetek is életre keltek, univerzálisabbá és okosabbakká váltak, 
amely után már képesek lettek saját előállítású kicsi szerveződéseket létrehozni. Csak annyi 
módosult, hogy nem egy, hanem kettő nagy szervezet kellett hozzá, akik az egymással 
szemben áramoltatott, már megnyugvó, lehűlő, az impulzushiányos életáramlásban már 
rideggé váló részecskéket ütköztetve az eredő tömegben nem, de a mennyiségben, a 
létszámban a minőség rovására szaporítani tudták. Ezek a részecskék nagyon kicsi állapotban 
elkerülhették a nagy fogyasztókban az elfogyasztást, sőt élve képessé váltak átáramlani az 
őket egyben elfogyasztó, de hasonló analóg részecske hiányában megemészteni nem képes 
nagyfogyasztó szervezetén. Az örök élet tehát egyre kisebb mikroszinten is ki tud alakulni. 
Hol a nagyok fejlesztettek, fejlődtek, és létre hoztak általuk irányítható, dolgoztatható 
kicsiket, hol a kicsik fejlődtek, és egymással összefogva befolyásolták a nagyokat. Az 
azonban bizonyos, hogy sem a kicsik, sem a nagyok nélkül nincs élet, és nincs változás. A 
méret különbség, éppen úgy, mint a helyzeti különbség, vagy a minőségi különbség, az élet 
eltérés felé szakosodás része. 
Az örökké valóság óta folyó életben a fogyasztó és a fogyasztott is mindent kipróbált, és a 
szerepek néha felcserélődtek. Ilyenkor a fogyasztó vált fogyasztottá, és az addig mindenki 
által kihasznált, fogyasztott lények egy időre megkapták az Isteni közösség szimmetriát hozó 
bizalmát. A pünkösdi királyság erről szól. Ilyenkor a fejlődésben elől haladók elérik a 
fejlettség gátjait, azaz utolérik az általuk lekörözött, kevésbé fejletteket, akik ettől kezdve, 
miközben akadályozzák a tovább haladást, a fejlődést, egy a közösnek látszó cél,- a túlélés és 
a meggazdagodás – felé, ideig együtt áramlanak. 
 
A megismert rend szerint, a nagyok is létrehoznak egyre kisebb építőket, de a kicsik is létrehozhatnak 
nagyobbakat. Bármelyik volt előbb, (valószínűbben a nagyobb és lassabban változó, de még inkább az 
átlagos és kiszámítható) egy idő után leválva az energiát meghitelezőről, az alkotókról, a nagyon jól 
sikerült alkotások önállósodhatnak, majd egyre nagyobb szervezetekké válva egy idő után a 
létrehozóknak is konkurenciát támaszthatnak. Ha ez valamikor megtörtént, márpedig az 
örökkévalóság óta folyó létezésben minden megtörténhet – akkor a valamikor intelligens ,,élet,, által 
létrehozott alkotás, a sikeres klóónok elszaporodását és megerősödését, konkurenciáját eredményezte, 
amelyek egyszer átvették az élet szervezését és az irányítását az alkotóktól, azaz uralni kezdték a teret 
és az időt. Szerencsére az alkotó beépítette a programozott sejthalált, és mivel az alkotóknál sokkal 
durvább, nagyobb alkatrészekből összerakott klóónok sokkal energia igényesebbek, ezért az 
energiájuk periodikusan elfogy. Ilyenkor összeomlik a rendszerük, és ismét az alkotókra szorulnak, 
csak kijavítással, újabb energiaforrás beépítésével tudnak ismét működővé válni. 
 
A kicsik fel akarnak nőni, mert azt hiszik, hogy a nagyobbaknak jobb. A nagyobbak pedig 
miközben élvezik a nagyság előnyeivel járó életet, rettegnek, hogy egyszer majd túl kicsivé és 
halandóvá válnak, vagy és hogy a nagyon kicsik sikeres közösségei föléjük nőve átveszik a 
helyüket. Amikor azonban már teher a nagyság, a nagyok is kicsivé szeretnének válni. A 
természet rendje pedig a szerint alakult át, hogy a nagyok is létrehoznak kicsiket, vagy olyan 
erősen védett élettereket, amelyek ez után alkalmassá válnak a túl érzékennyé vált élet 
megtelepedésére. A kicsik felnőnek és átveszik a nagyobbak helyét, elfoglalják, és mozgásba 
hozzák az elöregedett életteret, hogy azután a később felnövő ifjabbak pedig őket szorítsák ki 
az általuk aktívvá tett élettérből. Amikor a kicsik kiszabadulnak egy nagyobb rendszer 
fogságából és egyesülnek, egyre nagyobb közös szervezeteket hoznak létre, amelyek egyre 
erősebbé válva egy idő után helyet foglalnak a már nagyok között. Azt azonban ne felejtsük 
el, hogy minden nagy egyszer kicsiként kezdte, de nem törvényszerű, hogy minden kicsi 
egyszer nagyként végezze. Bár önálló nagy nem lehet minden kicsi lélek, de minden kicsi 
lélek egy nagy és sikeres közösség egyenrangú része, és ezzel a közös nagyság, a közös siker 
élvezője lehet, és ez nem illúzió. A demokrácia csak szervezettség és egyetértés kérdése.  
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Mivel a már nagyok rettegnek, hogyha mások megerősödnek, ha új nagyok alakulnak ki, ezért 
Lucifer, a már nagy azonosságú angyalok, szerveződések sikeres egyetértését, és egymással 
való együttműködését bontotta meg. A kicsik együttműködését megbontó Lucifer, a 
megbontott szerveződéseknek a gonosz, míg ez esetben a dolgot másképpen átélő nagyoknak, 
a konkurensek számát csökkentő Lucifer a Megváltó. Hasonlóan, a már nagyon rossz 
együttműködésekbe kényszerült kicsi és túl érzékennyé vált, de tehetségesebb, 
eredményesebb szerveződéseknek a rossz élettől megváltás a rossz szervezetek elhalása, 
felbontása, amikor e visszanyert szabadsággal ismét lehetőséget kapnak az egyediségük, a 
fejlettségük, a különbségük bizonyítására. A közöstől külön váló, magát saját határokkal, 
határfelületekkel vagy rácsokkal, falakkal másoktól elválasztó azonban könnyen 
elszigetelődik, mert a rácsok mindig kétfelé szelektálnak. Néha nem lehet tudni, hogy ki van 
valóban a rács mögött, az a ki a saját védelmére azt létrehozta, és ezzel elszigetelte magát a 
nagy egésztől, a sikeresebb keveredéstől. Az elszigetelődés, miközben enged egyedibbé válni, 
mássá tesz, és e másággal elszigetel a nagyobb azonosságúaktól. 
 
A jó és a rossz, az Isten és az ördög szerepe is relatív, csak viszonyítás kérdése. Amikor az 
elnyomottat e sanyarú sorsból valaki megváltja, az az elnyomottak számára megváltóvá válik, 
de akiket letaszított a már érdemtelen hatalomról, a megszokott kényelemből, a korábbinál 
rosszabb élethelyzetbe kerültek szemében e megváltó a Gonoszt jelképezi. A sorsfordulatot 
kiváltó szerveződések tehát, a csak bekötött szemmel objektív igazságot, Justiciát képviselik. 
Míg a kétarcú Jannus Isten egyik fele igazságot hozó megváltóként, a másik fele a gazságot 
létrehozó gonoszként észlelődik. A relatív érzés a jóról és a rosszról, tehát bennünk 
keletkezik, és a szerint alakul, ahogy az életesélyünk a változástól jobbra fordul, vagy 
rosszabbodik, bizonytalanabbá válik. Ha a vágyaink teljesülnek, hisszük, hogy a sorsunk 
jobbá, pedig csak mássá, másokétól eltérővé válik.  Amiben javul az egyik oldalon a létezés 
lehetősége, annyival romlik a másik eredőjében, tulajdonságában, vagy az érzések 
lehetőségében. Az élet szimmetriája a képesség és adottság változások minőségi átalakulásai, 
az eredők változása, csak abban eltérő, hogy az adott változást észlelők azt miképpen élik át. 
 
Mivel azonban a nagyobb szerveződésekben a kicsi szerveződések is jelen vannak, és a 
nagyobb, de a környezettől részben elszigetelt élettérben élő, de sok hasonlóval sikeresebben 
együttműködő kicsiként ők a változó élettér valódi építői, az élet mozgatói, ezért valószínűen 
ők az egymásban lévő szervezett életrendszerben a mindenség építői. Csak a kicsi, de az 
eseményekben egyre fejlettebbé váló, valójában egyre szegényedve egyre kisebb tömegűvé 
visszafejlődő, ezért a tömeghez kötött tehetetlenségét elvesztő, és ezzel a korlátlan 
szabadságot visszanyerő részecskéket már nem képesek befolyásolni a nagyok, csak a velük 
kellő azonossággal rendelkezők. A csillagporrá őrlődött, légiessé vált, minden akadályt 
könnyedén kikerülni képes Wimpszerű részecskék akadály nélkül tudnak átáramlani minden 
olyan magasabb energiatartalmú mezőn, amely nem tartalmaz hozzájuk hasonló, analóg, 
ellenirányba áramló részecskét. E szerveződésekre nem lehet hatni az erő módszerével, a 
fenyegetéssel, a kényszer alkalmazásával, hisz függetlenek és szabadok, de mivel erősen 
hiszékenyek, befolyásolni lehet őket az információval, a megszédítéssel, szerelem keltéssel, 
öltötté tevéssel, és ellenük hangolt analóg részecskékkel. 
 
A részecskékben lokálisan kisebb térben, de nagyobb térsűrűségbe koncentrálódott energia, tudás, 
információ és érzés akkor is tovább tudja a megkezdett dolgokat építeni, az elkezdett életet tovább 
folytatni, ha a nagy energiaszintű támogatója, mint elöregedett szerveződés elhal, de a már elég jól 
megszervezett, életképessé és önállóvá vált élettér nem bomlik fel, mert az utódtérben tovább változó 
élet megtartja a megismert, kialakult szervezettséget. Az elöregedett, de ezt megelőzően kellően nagy 
teret szerző szerveződés később már nem a saját energiájából, hanem a korábban megszerzett 
lehetőségekből él, és az adottságával, helyzeti lehetőségével élve életteret és mozgási lehetőséget ad a 
benne változó dinamikusabb életnek. 
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A szabad életáramlás megtartásához csak annyi szükséges, hogy ne váljon az elképzeléseitől, 
a hitétől, a hiúságától és másoktól függővé, hogy valóban független maradjon, és az 
önrendelkezési jogát megtarthassa. Ha nagyon sok a környezetben a kaotikus energia, a nagy 
energiaszintű de elöregedett támogatók keresni fogják a jó felhasználók kegyeit, akik a 
bennük felhalmozódott már káros hőenergiát, a már túl sok felhalmozódott tőkét elszállítani, 
forgatni és ezzel a feszültséget csökkenteni képesek. A függőségbe kerülők sorsa a tér 
politikai változásaikor megpecsételődik, ők kiszolgáltatottakká és ezzel mások rabszolgáivá 
válhatnak, de a sokkal szélesebb bázisra támaszkodók, a magukat el nem kötelezők e 
sorsfordulók után is életképesek maradhatnak. A neutralitás, a semlegesség a szabad úszók 
sérülékeny, ámde időnként nagyon hasznos, de elszigetelődést keltő lehetősége. Ha a nagyok 
egymással szimmetriába kerülnek egy térben, akkor már csak az életér kicsi hézagaikban 
elférő kicsik, a függetlenek és a semlegesek tudnak áramlani. Az ő áramlási lehetőségük is 
csak addig terjed ki, amíg a nagyobbak belső nyomása túl nagyra nem nő, mert ekkor 
összenyomódnak a nagyobb feszültségű életbuborékok, és síklapokkal, 
szimmetriafelületekkel határolt, idővel egyre nagyobb sűrűségben részecskékkel kitöltődő, 
túltelített kristályos alakzatok alakulnak ki. Ha az életnyomásban patthelyzet alakul ki, amely 
tartóssá válik, és a kialakult közeghatárokon belüli tér a tömeggel feltelve teljesen kitöltődik, 
egymásba fonódik, akkor, ha a kialakult térállapot gerjesztése lecsökken, egy idő után 
kristályos alakzatban megszilárdul, stabil háromdimenziós, csak lassan és kis adagokban 
változó, egyre nagyobb belső sűrűségű, megbízható teherviselésű, a természet szabályait már 
megtartó anyaggá válik. Ha egymásnak feszülnek a túltelített térrészekben a közeghatárok, és 
nem enged egyik sem a másiknak teret, akkor a térállapotok, a kialakult arányok időben 
látszólag nem változó háromdimenziós anyagokba konzerválódnak. Az ilyen anyag térbeli 
kiterjedése, állapotváltozása lelassul, a kitágulás megismert korlátai mellett inkább befelé 
fejlődik, és miközben a belső élettérben az élet nyomása egyre nagyobbá válik, az időben még 
mindig változó, energiával és változtató képességgel rendelkező mikrovilág egyre jobban 
kitölti a rendelkezésére álló életteret. 
 
Amikor beköszönt a téli hideg, és befagynak a természet vizei, akkor az alacsony gerjesztésű folyadék 
közegállapotú vizek külső határfelülete megszilárdul. A külső hideg, a hőelvonó energiát elvivő 
részecskék mennyiségének a dominanciába kerülésével egyre fokozódik, és a tavakon, a lehűlő vizeken 
az átlagos vízből az együttműködésben fejlettebbé váló jégréteg lassan meghízik. A felszíneken 
megvastagodó jég elzárja a vizek mélyén, a felszín alatt keletkező melegfúziós eredetű bomlástermékek 
kifelé áramlását. A felfelé áramló, a jeget elérő életbuborékok a jégréteget elérve lehűlnek, és vagy 
hidegfúzióssá válva részei lesznek a tömegükkel is hízó közös, átlagos jégrétegnek, vagy az akadály 
előtt elkanyarodva lamináris áramlásba terelődnek. Mivel a bomlás miatt kialakuló nyomás felfelé, 
kifelé a jégréteg miatt nem tud eltávozni, ezért az átlagosnak maradó vízben is megnő az élet nyomása, 
amely az éppen alacsonyabb nyomású, kisebb impulzussűrűségűvé váló alsó rétegek felé enged. Az idő 
szelepelése így működik.  
 
Amikor a réteg egyre nagyobb életnyomását a rétegben túlfejlett, már elöregedett, a változáshoz 
alkalmazkodni már nem képes öregek, és a nem kellő életrugalmassággal rendelkezők már nem tudják 
elviselni, a szervezeteik differenciálódnak és lebomlanak. Az éppen kisebb nyomású, melegebb alsó 
térbe továbbfejlődő, elmenekülni képes melegfúziósak, a nagyobb tömegsűrűségbe épülők tehát egy 
élőréteggel a tömegközponthoz közelebbi rétegbe kerülnek, míg a bomlásnak induló szervezetek 
szabaddá váló részecskéi a közös jéghez kapcsolódnak, vagy azon át a szabadabb, de a kevés impulzus 
miatt a hőben és változásban szegényebb hidegfúziós élőrétegekbe húzódhatnak vissza. Ők a 
tudatfejlődés irányába, az események összefüggésének a megértési irányába fejlődnek, mind 
tapasztaltabbá, és szegényebbé, de mivel a tudati információ egy részét megőrizve túlélték az 
eseményeket, e tudatban később boldogabbá válnak. 
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Az életnek mozgásteret adó közeli környezet és részei: 
 

Amikor az élet differenciálódik, lényegében az addig együtt élő tömeg feleződik. Az 
egymásról a közös impulzusban elrugaszkodó részecskék egyik fele a mikrokozmosz kisebb 
de időben gyorsabban változó, nagyobb sűrűségű tere felé áramlik, lökődik el az impulzusban 
résztvevő antitársától, míg a másik fele a látszólag szabadabb, de éppen sokkal kisebb impulzus 
sűrűségű, izotróp térrész felé. Az egyik hosszú nagy és az elején unalmas, kevés eseménnyel 
tarkított vidéki útra lép, amelyről a másik irányba elrugaszkodott, már nagyobb tömegbe épült 
kortársaival történő eseményeket, a külső megfigyelő aspektusából szemlélve megértik az 
események közötti összefüggéseket. Mivel e szerveződések nagyobb lendülettel idegen terek 
felé száguldanak, ezért nekik jobban előre kell figyelni, a várható eseményekre kell 
koncentrálni, hogy a nagyobb lendület miatt idejében észleve ezeket ki tudják kerülni. A külső 
látszólag teljes szabadságú, de valójában nagyon is rendezett térben fontosak a szabályok, az 
előrelátás, ezek megtartása kötelező. Az itteni véges szabadságú térben azonban nem lehet 
nagyra nőni, mert nincs olyan energia, akivel fúziót lehet kötni. Itt elég nagy a tér, és a 
kellően előre látó, nem túl nagy tömegű, nem túl nagy tehetetlenségű részecskék ki tudják 
egymást kerülni. E térben csak azok a részecskék erősödhetnek meg, csak azokból válhat 
nagyobb tömegű együttáramló közösség, akik csatlakoznak a már valamely árnyékoló 
képességgel rendelkező, valahonnan elszabadult nagyokhoz, és alkalmazkodnak a 
közösségben kialakult együttélési, életáramlási szabályokhoz. E településeken kívül a 
védetlenebb izotróp térben életáramlóknak nem adatott meg a társulás, a nagyobb tömegbe 
épülés lehetősége. Az a kevés impulzus, amely e térben kisebb szinten keletkezik, éppcsak az 
élettér gáz közegállapotban tartásához elég. Ha a külső környezetben tovább csökken az 
impulzus sűrűség, a környezetben áramló ritka gáz részecskék lecsapódnak, közös tömegbe, 
könnyen és alacsony hőmérsékleten nagyon párolgóképes, éterszerű folyadék közegbe 
szerveződnek. A folyékony nitrogén, a folyékony hélium, és a cseppfolyós hidrogén már elég 
kicsi hőmérsékletnövekedésre elpárolog, és ismét reakcióképesebb gáz közegállapotba 
szerveződik át. E határfelületek külső része, lehetséges, hogy folyadék, vagy ha 
alulgerjesztetté válik jég közegállapotba kerül. Az életnek környezetet adó tér tehát nem üres, 
az nagy azonosságú, de eltérő energiaszintű részecskék által lakott, foglalt, akik 
élőrétegenként, szimmetriafelületenként még egymástól is elszigetelődnek, de életre alkalmas 
életbuborékként környezetet adnak a bennük fejlődő fiatalabb, és már gyorsabban változó, az 
adott térhez alkalmazkodó képesebb részecske szerveződéseknek. 
 
Az ilyen környezet két eltérő részből áll.  
Az egyik az izotrópként ismert szabadabb tér, amelyben kisebb a nyomáskülönbség, de 
nagyobb lehet az áramlási sebesség és a cél, az irányeltérés. E térrészben nagyobb a tömeg 
fejlettségbeni egyenlősége, azonossága, az itt élő részecskék átlagos sűrűsége, térkitöltése, 
amely élőrétegek, a nagyszámú tömeggel és a lendülettel tartanak szimmetriát, a náluk kisebb 
térrészekben közös tömegbe szerveződött fejlettebbek hő és nyomásenergiájával szemben. A 
szabad térben azonban sokféle nagyobb sűrűségű, más mezőkből kivált, elszabadult, nagyobb 
sűrűségű életbuborék is fejlődik, amelyek közelében már nem szimmetrikus a tér, hanem az 
árnyékolt térrészek külső rétegei mellett, sokkal nagyobb különbségek, ezzel lokálisan 
körkörös szimmetriahiány alakul ki. Az életbuborékok között azonban mindig kialakul olyan 
időben-lassabban változó szimmetriafelület, közeghatár, sűrűségi, fejlettségi határfelület, 
amelyen az életbuborékokba záródott, szerveződött közösségek hatásszimmetriába kerülnek 
egymással, és e felületek közelében a terjedésben lelassuló állóhullámok és librációs térrészek 
alakulnak ki. E felületeken az egymással a hatásban egyenlő térszereplők demarkációs 
felületén gyorsabban változik a szimmetria, időre jutva több impulzus alakul ki, ezért 
gyorsabb a fejlődés. A szimmetriába kerülő felületeken kifejlődő, egymással vegyesre 
kikeveredő réteg egy idő után megvastagodik, és a korábban még kétdimenziós felület, az 
időben és a térben, három dimenzióban változó, a régebbi librációs pontok körül elöregedő 
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térnél is gyorsabban fejlődő fiatal, dinamikusabb élettérré szerveződik át. Ilyenkor a régebbi 
életterek kiesnek a meglévő szimmetriából, elhangolódnak, nem tudnak a helyzet által kívánt 
szimmetriában maradni, és ha nagyon eltávolodnak a szimmetria felületüktől, könnyen 
elhalnak. A határait másoktól megvédeni nem képes szervezetek függetlensége megszűnik, és 
az addig őket másoktól elszigetelő határok lebomlanak, globalizáció és fúziók alakulnak ki, az 
öreg térrészek ettől differenciálódnak, erősen gerjesztetté, és egy ciklusideig energiaadókká 
válnak. Ilyenkor a már fejlettebb, sejtszerű életbuborékok, szervezetek visszafejlődnek, a 
környezetben kívül fejlődők pedig megerősödnek, felgyorsul bennük a fejlődés, és egy idő 
után lecsökken a korábban kialakult különbség. Ez az időszak az életbuborékok egyesítésének 
az ideje, a globalizáció, a nagyobb szervezetbe egyesülés ideje, amely gyorsabb életversenyre, 
és nagyobb differenciálódásra gerjeszti az élőrétegek lakóit. 
 
 
A légtér, a Föld aurája és az átlagosnál kisebb sűrűségű rétegei: 
 

Amikor egy bolygó energiaszintű szerveződésben, az addig különfejlődő élőrétegek egy 
közösen szervezett rendszerbe olvadnak össze, lebomlanak az addig a bennük eltérő irányba 
fejlődő, másra szakosodó részecskéket elválasztó határok. Ez csak azért ijesztő, mert az 
elfogyasztott, vegyes táplálékban, amikor egymás mellé kerülnek az addig esetleg egymással ellentétes 
cél felé fejlődő hidegfúziós és melegfúziós szerveződések, a közös élettérbe, egy gyomorba kerülve 
nagyon erős kölcsönös gerjesztés, majd kaotikus állapot alakul ki. Ilyenkor a valódi differenciálódás 
felerősödik, és az elvakultak egymásnak mennek, kölcsönösen visszafejlesztik egymást, de a 
felgyorsuló differenciálódásban sokak visszafejlődése és elszegényedése, a tudatban megokosodása 
mellett nagyobb részecskesűrűségű, fejlettebb szerveződések is kialakulnak. A globalizáció tehát azt is 
jelenti, hogy egy nagyobb szerveződés melegfúziós terébe, gyomrába értünk, amelyben, az életben 
maradás ára a visszafejlődés, a nagyobb differenciálódás, a kötési, érzelmi energia leadása, a szeretet 
folyójának az elapadása. Az élettér ilyenkor egyre lelketlenebbé, és egyre ellenségesebbé válik, és 
valójában a részecskékre bomlás közben kimenekülnek a kaotikus térből az ilyen körülményeket 
nehezen viselő hidegfúziós, vidéki részecskék. A kisebb változássűrűségű térrészekben születetteknek 
túl gyors e változás, az urbanizáció, és mivel alacsonyabb impulzus sűrűséghez szoktak, e gyors 
változást már nem tudják a tudattal és a megértéssel követni.   
A makroevolúcióssá váló, gyorsan fejlődő időben elporladó lebomló részecskék tehát 
kimenekülnek a szilárdabb, nagyobb tömegsűrűségű térrészekből, az elromló 
életkörülményeket adó élőrétegekből, és kisebb tömegsűrűségű, a melegtől és az 
impulzusoktól felfúvódott, nagyobb teret igénylő részecskék a légtérbe áramolnak, kifelé a 
múlt felé távoznak a korábbi közös élettérből. A szabad távozás azonban a látszólag szabad 
légtérben sem végtelen, mert kifelé a hasonló, analóg energiaszintű részecskék is egyre 
többen vannak, egyre jobban összetartanak, és a termoszféránál besűrűsödve, új és nagyobb, 
folytonosabb szimmetriafelületet létrehozva megakadályozzák a felbomló térrészekből kifelé 
kimenekülni igyekvők rohamát. A nagyobb sűrűségű és már nagyobb változássűrűségű új, de 
hidegfúziósabb, nagyobb életfelületen élő, nagyobb életfelületen áramló élőréteg befogadja a 
melegfúziós élettérből érkező, melegfúziós hatásokat hozó részecskéket, és párba kapcsolja 
őket a kívülről nagy tömegben más, távoli visszafejlődő mezőkből érkező, de már kellően 
lehűlt, megnyugodott, viszont sok lendületenergiával érkező részecskékkel. 
Miközben a földszerű bolygók átlagos sűrűségű, többnyire folyadék állapotú élőrétegeinél 
kijjebb, kisebb térkitöltésben, kisebb tömegsűrűségben változó légrétegek, élőrétegek a 
nagyobb sűrűségű rétegekkel szimmetriában fejlődnek, e rétegek a közös szervezet másra 
szakosodott, nagyobb azonosságú élettermékeket termelő légterének, a szervezetet a külső 
térből érő hatásokat, támadásokat kivédő aurájának tekinthetők. E rétegekben a 
szervezetekből kiáramló elöregedő részecskék keverednek a belső terekben az elporláskor 
keletkezett, fiatalabb lendületesebb részecskékkel, de a kifelé áramlók abban közösek, hogy 
többnyire már melegfúziósak, nemcsak kifelé, hanem szétfelé tágulnak, azaz belül ritkulnak, a 
kisebb részecskéik már nem össze, a tömegközpontjuk felé, hanem szét egymástól is 
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távolodnak. A kifelé áramló részecskék egy idegi nem nélküliek, de mire kiérnek a következő 
külső szimmetriafelületre, addigra már kellően kitágult, belül kiüresedő, a fogamzásra 
hajlamos, a befelé áramló, nagyobb sűrűségű egydimenziósabb részecskékhez képest nőies 
szervezetekké válnak. E nőies részecskék belsejében az életnyomás csökken, egyre nagyobb 
méretű, kisebb életnyomású tér fejlődik ki bennük, amelyben a más csillagokból érkező, 
férfias hidegfúziós részecskék megpihenhetnek, megtelepedhetnek, megtermékenyíthetik a 
nőies eredőjűvé (többségűvé) vált életterek erre már vágyó részecskéit. Ez helyreállítja a 
folytonosságot, és a kiüresedő, elnőiesedő térrészek ismét betöltődnek, élettel telnek fel, 
amelyekből nemsokára egy új, magasabb szimmetriában fejlődő fiatal élettér, benne egy újélet 
szerveződik. Miközben a külső határfelületen a megvastagodó termoszférában egy új erős, 
sokrétegű közeghatár, placenta burok, méh fejlődik, a belsejében lévő tér a tömegben 
megritkulva, a rendezettségre fogékonyabbá válva az utód megtermékenyítésére és kezdeti 
fejlődésére alkalmassá válik. 
 
 
Az átlagos élőréteg a Bioszféra: 
 
A Földnél a valóban átlagos élőréteg, a bioszféra anyagával megegyező, 5-10 kg/dm3 
sűrűségű tömegfelező, a belső szimmetriafelület valahol a szilád anyag 3. 4. periódusú elemei 
körül található. E szimmetriafelület körül viszonylag kicsi az eltérés, de magasabb a változás 
sűrűség, nagyobb az élet nyomása, amelynél az egymásnak feszülő erőviszonyok, 
hatásviszonyok patthelyzete állóhullámmá merevítette a fejlődés e határát. Ami e rétegtől 
kifelé található, ott egyre nagyobb a különbség, a szimmetria hiány, azaz egyre nagyobb a 
radiális irányú erők eltérése, és érvényesül a fejlődés felé kényszertő időhatás, a gravitáció. A 
nekünk átlagos élőréteg azonban a bioszféra, mert mi ebben a környezetben, e fejlettségben 
születtünk, és az ettől befelé lévő, időben gyorsabban változó élőrétegekbe még nem 
merészkedhetünk. A külső élőrétegeket már zömmel megjárták a részecskéin, ismerik e 
környezetet, átlátnak rajta, az ott lévő kicsi energiaszintű részecskék jelenlétét, hatását 
természetesnek veszik. Szinte fel sem fogjuk, hogy az életnek nagyon fontos része a bioszféra 
talajszintű átlagos határfelülete felett, kívül szerveződő, kisebb sűrűségű légtér, amelyen át 
érkezeik a bolygónknak szülői napi energia, amely közben egyre fejlettebb életté, eltérő 
minőséggé válik. A külsőbb légrétegekben, életszférákban, a föld aurájában, nekünk nagyon 
fontos, a szerves élet számára nélkülözhetetlen anyagokat, héliumot, nitrogént, szenet és 
oxigént termelnek az élőrétegek lakói, a belső térből kiáramló melegfúziós részecskékkel 
keletkező fúzióban. E hatóanyagok időben változók, amelyek már változtatóképességgel, 
helyzeti energiával, vegyi energiával rendelkeznek, amely a külső térből, más idegen 
csillagokból, az életterünkbe érkező lendületes, hidegfúziós csillagporból és a melegfúziós 
bolygónkból kiáramló, a jövevényeket nagyobb azonosságra hozó részecskékkel fúzióba 
kerülve, differenciálódva magasabb energiaszintre, egyre nagyobb bonyolultságra fejlődnek. 
Az alattunk lévő melegfúziósabb élőrétegek adják az egyre fejlettebb életpiramisba épülő élet 
számára az élet másik fő hatóanyagát, a megszelídült energiát. Míg a külső környezetből nagy 
lendülettel érkező hidegfúziósabb hatóanyag (részecskék) a külső rétegekben sorolódnak és 
egydimenziós füzér alakzatba fejlődve igyekszenek a határfelületek légörvényeiben 
keletkezett átjárókon a fejlettebb rétegben változó nőies részecskék közelébe jutni. A mélyebb 
és forróbb rétegekben élő tüzes menyecskék is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a 
túlmelegedett belső tereiket, a lendületes energiát adó, de a túl sok feszültséget elszállítani 
képes férfias részecskékkel lehűthessék, hogy a legtitkosabb vágyaikat is kielégítsék. Az élet 
nemcsak a nekünk tömegfelező határfelületen kívül fejlődik, hanem a mélyebb rétegekben is, 
csak itt eltérő minőségben és más hatáseredőben van jelen. A már megismert alsó ezer 
méteren túl, ionos alapú, nagyobb nyomást elviselni képes élet fejlődik, amely hasonló analóg 
folyamatban változik, mint amit a saját élőrétegünkben és azon kívül megismertünk. 
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A talpunknak és az építményeinknek stabil alapot adó, terhelhető alsó 
élőrétegek: A talaj, amin járunk, nemcsak nagyobb sűrűségű, hanem jellemzően nálunk 
fejlettebb, időben gyorsabban változó olyan részecskékből szerveződik, amelyek képesek 
ellenállni a talpunk, és a rájuk nehezedő dolgok nyomásának. A kovalens típusú, vegyes 
eredőjű élet két eltérő sűrűségű élőréteg közös határán fejlődött ki, amelyet nem túl nagy 
mélységgel rendelkező, de ehhez képest sokkal nagyobb felületű rétegként, bioszféraként 
ismerünk. Az alattunk lévő, a miénknél nagyobb radiális irányú szimmetriában lévő réteg az 
egyre nagyobb sűrűség, az egyre nagyobb életnyomás, és a rá ható hatásokkal szemben a 
nagyobb ellenálló képesség felé fejlődik.  
A talpunk alatt, a lamináris felületen áramló, kerületi irányba eltérülő részecskék olyan nagyobb 
ellenállású, sok egymásra simuló rétegeket alakítanak ki, amelyek egymáshoz képesti elmozdulása 
szinte nem észlelhető. E részecskék, a befelé és a kifelé ható, egymásnak ellennyomást adó 
lendülettorlódás következtében, nagyobb részecskesűrűségű ionos anyagokba sűrűsödtek, amelyek a 
nagy azonosságú ellenirányú részecskék akadálya miatt radiális irányba nem tudnak továbbmenni, 
időbeli veszteglésre és a fejlettebb rétegekbe a beengedés előtt folyamatos keringésre kényszerülnek. A 
határon nagy a torlódás, értetlen hivatalnokok a baksis reményében folyamatosan akadályozzák az 
átjutást, és vámvizsgálat, személyiségvizsgálat fedezete alatt, sápot szednek a határon át a fejlettebb 
rétegekbe igyekvő bevándorlóktól. Hasonlóan sokan várnak a határ túlsó oldalán, akik a befelé 
igyekvőkön torlódnak, akik a fejlett rétegekben átélt élmények után már kikívánkoznak a szabadba, 
hazai levegőre, és illúziók nélküli valóságra vágynak. E már túltelített rétegekbe csak akkor lehet 
bejutni, ha a már bent lévők egy része kijön, és ezzel helyet enged a később jövőknek. 
A centrális irányban a bioszféránál mélyebben lévő élőrétegekben élő szervezetek nagyobb 
sűrűségben és nagyobb összefonódásban töltik ki a rendelkezésükre álló élőréteget, a külső 
fiatalabb és a belső idősebb életbuborék között kialakult életteret. A gyorsabban változó 
részecskéket tartalmazó rétegekben a talaj, bolygócentrum felé haladó létezés rétegződése a 
Mengyelejev táblázatból megismerhető, amely a bioszféra alatt a harmadik periódustól 
felfelé, egyre fejlettebb, egyre nagyobb tömegsűrűségben is együtt élni képes, a külső 
felületeken már alulgerjesztett, ledermedt, szilárd közegállapotot eredményező közösségbe 
fonódott részecskéket tartalmaz. Ez az anyagba épült élet már megbízható, megtartja az élet és 
a természet azon szabályait, amelyet a korábbi, aktívabb állapotában még maga is alakított. 
Ha a korábbi életében sokat szemetelt, sok túlfejlett anyagot jutatott a fejlettebb rétegekként 
működő, ezeket gyorsabban lebontó talajba, akkor a későbbi életterében szembesül az életét 
meggyorsító káros hatásokkal. 
Az élettereknek tekinthető élőrétegekben kifejlődött élet nemcsak fogyaszt, hanem az általa meg nem 
emészthető, fel nem dolgozható, nála fejlettebb hulladékkal, az élőrétegében le nem bomló maradékkal 
nem tud mit kezdeni. Miután megismertük a szemét és hulladék elhelyezés, kezelés problémáját, sok 
mindennel kísérleteztünk, de ezek egy része nem javította, hanem rontotta a kialakult élet eredőjét. 
Először csak a házak körül kiásott gödrökbe halmoztuk, kapartuk a le nem bomló hulladékot, vidéken 
ekkor még hasznosították, komposztálták a szervesen átalakítható, lebomló maradékot. Az urbanizáció 
előre törésével azonban rákényszerültünk a szemét összegyűjtésére, a lakótértől távolabb létesített 
lerakókba szállításra, azonban ezzel a nagyobb felületen lebomlás, a sikeresebb keveredés, 
semlegesítődés lehetőségét megszűntető differenciálódás kezdődött, és a szemétben telített és 
telítetlenebb lokális különbségek alakultak ki. Bár a településeken a maradékok lebomlása csökkent, a 
szemétlerakók területén növekedett. Az élet által elfogyasztott szerves anyag azonban éppen inverzben 
differenciálódott, és az időben gyorsabban változó élőlények nagyobb sűrűségű településein gyorsabb 
ütemben metánosodott, gázosodott a légkör hőmérsékletét növelve, az oxigénkészletet fogyasztva. 
Később égetőkbe kerültek a nem komposztálható maradékok, amelyek a sokkal kisebb méretre 
visszabontott, sokkal jobban a múltba visszafejlesztett, ionizált részecskéket a termoszféráig 
feljuttatták. Hogy mitől növekszik az üvegházhatás? A gyorsított hatalmas mennyiségű, 
értelmetlen fogyasztástól. Ami azonban nekünk nem jó, az jó lehet a termoszférában fejlődő 
életnek, amelyik tőlünk egy ideje folyamatosan egyre több energiát kap. A korábban tőlük 
kapott hidegfúziós energiakölcsön törlesztéseként, most a melegfúzióssá vált élőrétegünkben 
bővelkedő hőenergiával törlesztünk. 
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Az élőrétegünkön kifejlődött emberi szervezet és részei: 
Az Aspektus könyvsorozat 16-23-ig terjedő könyveiben, már több helyen be lett mutatva az 
az ábra, amelyről megismerhettük, hogy a nagyobb sűrűségű, nagyobb változássűrűségű 
rétegek, felülete, járásra, életre és építmények építésére, teherviselésre is alkalmas. A 
Naprendszerben a felmenői Alcyone tengely (határfelület) olyan eltérő sűrűségű élőrétegek 
közös határát jelenti, amelyen a Napgyermekek járni és közlekedni képesek. Hasonló analóg 
élőréteget találunk a galaxis szerveződés és antipárja között, amelyek lényegében egymásra 
támaszkodnak, és egymásnak biztosítanak járható határfelületet.  
 

Az elporlódásból áthozott (ott 21. ábra,)        6. ábra Az emberi szervezet anatóm részei: 

 
A toroid életörvény belsején át keringő, az életterületet és a helyi sajátosságokat már ismerő 
részecskék, a periodikus áramlás során a külső térbe áramlanak, hozzákötődnek a velük 
impulzusba került, megszédített hidegfúziós részecskékhez, akiket magukkal visznek a saját 
fejlettebb életterükbe, a szülői földre, a szervezet belsejébe. Gondoljuk tovább, hogy mi lesz a 
Földszerű toroid szerveződésekben a gerinc tengely mentén egyre nagyobb sebességgel befelé áramlás 
következménye. 
A Föld bioszféra körül lévő élőrétegei éppen olyan szervezett rendszerben működnek együtt 
egymással, mint egy emberi szervezet. A Nap és a Föld olyan időben tartós életörvény, 
dimenziós átjáró, amely két sokkal nagyobb életbuborék között a határfelületen az 
életörvényben átáramló részecskék határátkelési lehetőségeit a szűk átjárókon lehetővé teszi. 
Az életörvény, egy összetett szerveződés, amelynek a legidősebb generációja, a már neurális, 
nem szaporodó idősebb, de érzékenyebb, elporlódottabb részecskék állandó hőmérsékletet és 
nagyon kiegyenlített életteret kívánó része, a fej. A fej tudatban eltárolt viszonyító 
információkkal rendelkezik a környezetben történő dolgok események beazonosítása, 
megértése érdekében. A szervezetté egyesült anatóm szervi rendszer egy komplexebb lényt 
eredményez, amelyben az analóg szervezeti működésben magunkra ismerünk. Ismerkedjünk 
meg tehát az emberi szervezet logisztikai, és valóban egy rendszerbe integrált, szervezetének 
az elrendeződésével és a működésével. 
 

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 melegfúziós 
részecskék közös élettere. 

Hidegfúziós férfias élettér, az idősebb, már 
nem szaporodó, hidegfúziós neuron, 
(neutrálisabb) részecskék alacsony 
hőmérsékletű, kisebb impulzus sűrűségű 
időben már lassabban fejlődő 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, idősebb 
neutrális részecskék, és a 
térben és időben 
kitáguló, a jövőt 
képviselő, 
szaporodóképes fiatal 
melegfúziós részecskék 
között van a szervezet 
leggyorsabban 
váltószimmetriában fejlődő 
működő része a gyomor 
élettér, amelyben igen 
gyorsan váltakozik a 
savas és a 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 
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Az anatómia és a működéstan, azaz a részek és az együttműködő rendszer: 
A szervezetekre az jellemző, hogy összetett együttműködő rendszerbe kapcsolnak különböző 
kisebb energiaszintű, kisebb lélekszámú, (tömegszámú) szervezeteket, amelyek között 
munkamegosztás, és teherelosztás, haszonmegosztás alakul ki. E rendszer minden önálló 
része analóg szervezetet hoz létre, de eltérő dologra szakosodik, ezért a részekben kialakuló 
spontán megoldások csak akkor kapnak nagyobb szintre kifejlődéshez támogatást, ha az a 
szervezetben változó nagyobb közösség eredő érdekével is egybeesik. Tehát a részek 
fejlődése egyediség felé szakosodása akkor lehet sikeres, ha az a nagyobb rendszer érdekeit is 
szolgálja. Ha a kisebb energiaszintű egyén és a neki környezetet adó nagyobb szervezet célja 
és érdekei egybeesnek, akkor segített fejlődésről beszélünk, amelyben a jó közös cél felé 
haladó egyéni érdek folyamatosan támogatást kap a közös rendszert felügyelő Gondviseléstől. 
Ha azonban az egyén bármely neki előnyös, és a közvetlen környezetnek nemes célja, a 
nagyobb szintű rendszer fejlődését gátolja, a szervezet a többség érdekében az egyéni 
törekvéseket fékezni fogja. Az ilyen egyén, életszereplő észlelni fogja, hogy a jónak hitt dolga 
rendre, másra nem sikerednek, mások, és ismeretlen hatások miatt folyton akadályozódnak. 
Ami helyesnek látszik az egyének szempontjából, az nem feltétlenül helyes, a nekik 
környezetett adó, összetettebb rendszer aspektusából. A nagyobb szervezet csak azokat a 
törekvéseket támogatja, amely a szimmetriáját és a vitalitását javítja. Ha az egyén célja ezzel 
egybeesik, valószínűen támogatásra talál, hiszen könnyebben halad az, aki a szél irányába 
megy annál, aki mindig a széllel, vagy a vízfolyással szemben akar előrébb evickélni. A 
nagyobb szervezetnek, amely életteret ad a változásnak, elsősorban az a fontos, hogy a benne 
zajló folyamatok kellően összehangoltan, zavartalanul működjenek. Ha valahol zavar, 
lokálisan eltérő cél alakul ki, a nagyobb szint beavatkozik, és vagy könnyed ráhatással, ha 
nem használ, nagyobb nyomással de eléri a rendszer sikeresebb összehangolódását. Mivel 
azonban a nagyobbnak a részletek kevésbé, az eredők azonban annál fontosabbak, többnyire 
statisztikai eredőkben gondolkodnak, és csak akkor avatkoznak be a helyi folyamatokba, ha 
valahol ez az eredő, a lokális hangoltságot veszélyezteti. Ha egy szervezett háztartásban, 
tanyán, a porta megvédésére, az idegenek jelzésére szakosodott alszervezetek, a kutyák nem 
megfelelően végzik a dolgukat, a zavar kialakulásakor a közös rendszert irányító a kutyát 
megneveli, ha kell, megregulázza, a rendre tanítja. Ezt megteheti szép szóval, korholással, 
vagy határozott rosszalló nézéssel, a tapasztalt kutya már ismeri a gazdája érzését és megérti a 
gazdája gondolatát, érzéseit, többnyire nem szükséges fenyegetni, megverni. Ha azonban a 
kialakult, elvárt rend ellen vétő saját útra téved, és nem ért a fedésből, a rendet mindenképpen 
fenntartani igyekvő gazda keményebb eszközökhöz folyamodik. 
Ha egy kisebb energiaszintű szervezet, a körülötte fejlődő sokkal nagyobb energiaszintű, 
sokkal nagyobb tömegszámú szervezet érdeke ellen fejlődik, ha nem érti meg, hogy nem egy 
a környezettől teljesen független mindenható, hanem csak kicsi része egy az együttműködését 
igénylő rendszernek, akkor a céljaiban akadályozottá válik. Legyen ez a szervezet egy város, 
vagy ország, nemzet, ha a környezetében lévő többség ellen cselekszik, a Gondviselés által 
megregulázódik. Ha egy földrésznyi szervezet, egy erős állam, mint az USA, a nála nagyobb 
tömegszámú élőréteg közös érdeke ellenében cselekszik, tevékenykedik, akkor függetlenül 
attól, hogy milyen ,,nagy,, hogy milyen fejlett, ha saját maga nem fékezi meg a többség ellen 
ható akcióit, a reguláció, a reakciót nem kerülheti el. Ha az élőréteg fejlődik nagyon más felé, 
a közös szimmetriától eltávolodik, akkor a közös céllal szembekerülve a környezettől regulát 
kap. A mindenségben kifejlődött életrendszernek nincs vége az élőréteg szervezetnél, annak 
még nagyobb tömegszámú rétegek adnak az életváltozásra alkalmas környezetet, amelyek ha 
a kisebb egység a többségnek rossz felé fejlődik, a többek által a helyesebb irányba terelődik. 
A szervezett rendszerek nemcsak átérnek egymásba, hanem közöttük átjárás, információ és 
hatáscsere zajlik, az élet, ha nem szigetelődik el a nagyobb egységtől, a környezettől, 
mégiscsak azonos irányba fejlődik. Anélkül, hogy tovább mennénk a tömegbeli ranglétrán, és 
haladnánk a legnagyobb egység, a létezést felügyelő Mindenható felé, térjünk vissza a Földre, 
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az ember szintjére, és gondoljuk át, nézzük meg, hogy egy még jól működő szervezetben 
milyen főbb részek, alszervezetek, szervek találhatók, és ezek miképpen működnek együtt 
egymással a közös rendszer sikeres fennmaradásáért, az Isten és az élet egészének, a 
kifejlődött érzésnek és a létrejött tudatnak, az értelemnek a fenntartásáért. 
 
 
 
Az emberi szervezet, szerveinek a főbb egységei, anatóm önigazgatási részei: 
A tudat és az érzés egy közös szervezet két eltérő főbb egységét, két kezdetben külön 
élőrétegben, külön szervezetben fejlődött, eltérő energiaszintű részecskék közös rendszerben 
egyesült részét képezik. A kisebb energiaszintű egységekre bomlott anyai részecskék, 
amelyek bár többen vannak, melegfúzióban, erősebb impulzusokban, fúzióban fogantak, és e 
részecskék a külső tér, az Isten felé haladó útra léptek. Ők, a könnyen ki és szétáramlók, az 
energiájukat könnyedén pazarlók képviselik a szervezetben az érzést, az érzékelést, a közös 
lélek legfőbb alkotói. Az anyai, nőiesebb eredőjű részecskék rendszerint melegfúziós 
térrészekből, szerveződésekből érkeznek, a létezés kezdetben még csak félig megismert 
szabályainak az alapismeretét az ilyen állapotú, feléjük elfogult terekben ismerték meg. 
A szervezetekbe egyesült apai részecskék nagyobb energiaszintűek, nagyobb sűrűségűek, a 
külső térből, élőrétegből származnak, és mivel már időben előbb fogantak, a mások által 
lakott környezeten át érkeznek, ezért már tapasztaltabbak. E részecskék jellemzően 
hidegfúziósok, a céljaikkal megegyező irányba haladó más részecskékkel már lazább, de 
nagyobb energiaszintű kapcsolatokba épültek, ezért a belőlük kialakult férfias szervezetek 
már nagyobb sűrűségűek, nagyobb tömegszámúak, erősebbek, zömökebbek, tagoltabbak. 
A két eredetileg külön élettérből származó, egymástól eltérő genetikai állomány, a 
szervezeten belül is eltérő irányba szakosodik, és bár fúzióba és párkapcsolatba (szövetségre) 
lép egymással, az alapvető tulajdonságai, vágyai nem változnak meg. A férfias részecskéknek 
sokkal nagyobb szabad térre van szükségük az életáramlásukhoz, ezért ők nagyobb íven, a 
nőies részecskéken kívül, azok körül keringenek, többet járnak ki a szabadba, vadászni, 
horgászni, tehát külső keringő rendszert alkotnak. Ők alkotják a vegyes bőr rétegeit, a 
szervezetek külső határfelületekkel védő rétegeket, a külső hűvösebb aurát és élőrétegeket. A 
nőies melegfúziós részecskék töltöttebbek, jellemzően kisebb sugarú íven áramlanak, inkább 
a belvárosi utcákba és a piacokra járnak gyűjtögetni. Minél mélyebben haladunk a centrális 
belső rétegek felé, annál töltöttebb, melegfúziósabb eredőjű részecskék szervezeteit találjuk. 
A szervezet belsejében sokkal magasabb impulzus sűrűségben változó szervek, az emésztésért 
és a szaporodásért felelős szervek jellemzően gyorsabban élnek, többet fogyasztanak, 
másoknak is bontanak, szinte az egész életidő alatt folyamatosan szaporodnak. A közös 
határfelületen átvezető gerincben találhatók azok a fő idegpályák, amelyek a szervezetben a 
neutrálisabb részecskék elosztó hálózatát, a hidegfúziósabb dinasztia törzsfáját, a rokonságot 
összekapcsolják. A melegfúziósok az érrendszeren keresztül elosztják a vegyes kapcsolatban 
született vörös vértesteket, a légiesebb oxigén részecskéket a szervezet sejtjeibe juttatott 
szállítói pályák nagy forgalmat bonyolítanak le. Külön érrendszeren áramlik ki a fiatal és 
dinamikus élet, a tápenergia, a sejteket, a családokat az idő előtti elöregedéstől megvédő 
fiatalság, míg az elégett, kiégett, elfáradt szénben feldúsult részecskéket a tüdő regenerációs 
szabadabb, egzotikusabb életterébe szállítják, amelyből könnyebb a kijutás a szervezetet ölelő 
tágasabb, oxigénben is dúsabb külső rétegekbe. 
 
 
Az aura és a tüdő, kapcsolata 
A szervezetekben rendszerint összegyűjtik a változásban megfáradt, elöregedett, 
megbetegedett sejteket, amelyek valamelyik energia hiány, vagy többletbetegségben 
szenvednek, amelyek a tüdő nagy felülettel rendelkező szanatóriumaiban lehetőséget kapnak a 
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regenerálódásra. A belső szervekbe, a belsőbb élőrétegekben munkát végző, az impulzusban 
túlmelegedett, túl sok hatást kapott részecskék feszültséggel telnek fel, amely után szükségük 
van a szabadabb térre, a feszültség oldására, ezt az energiatöbbletben megjelenő feszültséget 
sikeresebben átvenni és feloldani képes, belül kellően tágas térrel rendelkező melegfúziós 
szervezetekre. A hidegebb külső életterekből a nagyobb változássűrűségű élőrétegekbe 
beáramló nagyobb tömegű hidegfúziós szervezetek sokszor észre sem veszik, hogy az általuk 
szabadnak vett térben a statisztikai tömegnek tekintett fogyasztókon kívül mások is laknak. 
Miként a szétvert iparral és a szétzilált kereskedelemmel, tönkretett gazdasággal rendelkező 
kisebb országokba beözönlő nagyobbak is csak statisztikai mutatókkal kihasználható piacot 
észleltek az általuk szolgáltatott, készített, értékesített termékekből még nem telítettnek, 
üresnek, szabadnak látott térrészekben, hasonlóan a környezetben már nagyobb lendületre, 
nagyobb tömegre szert tevő hidegfúziós részecskék is csak a saját azonosságukkal, 
minőségükkel, élettermékeikkel még nem telített szabad teret észlelhettek a nőiessé vált, 
belülről a férfias részecskékben kiürült nőies szervezetekben. A beáramlás oka kezdetben 
talán azzal kezdődik, hogy az izotróp tér valóban nem üres, hanem a hidegfúziós 
részecskékben túltelített, akik e túltelített térből, az általuk szabadnak látott térrészekbe 
mennek regenerálódni, a feszültséget és az ott kelendőbb élettermékeiket leadni. A szervezete 
aurája, a környezeti tere nem üres, csak eltérő típusú, egydimenziós füzérsugarakon a 
feszültebb terekből kiáramló, lehűlni vágyó hidegfúziós részecskékkel telített. Ezért nekik ez 
az izotróp tér a magasabb impulzus sűrűségű, ahol több a hozzájuk hasonlóan a szabadba 
vágyó, míg a kevesebb azonosságot tartalmazó melegfúziós terek pihenésre, szórakozásra, és 
a feszültség oldására alkalmas nőies részecskékkel telített paradicsomot jelentenek. Igaz hogy 
ezek a belső terekben a hidegfúziós részecskék rendre elvesztik az energiájukat, a lendület 
többletüket, és mire kijutnak e színes, csábítóbb, nagyobb felbontású melegfúziós rétegekből 
sokan elszegényednek. A környezetből, a szervezetek külső rétegeiből, az aurákból, azaz 
vidékről beáramlók tehát hidegfúziós feszültséget, túlgyorsult lendületenergiát visznek az 
ebben hiányt szenvedő belső élőrétegeknek, amelyet más típusú hatásra, érzelemre, 
feszültségoldásra, kikapcsolódásra cserélnek. 
 
 
A légzőrendszer és működése: 
Amikor a szervezeten belül, elromlanak az arányok és lecsökken a férfias, lendületes 
részecskék mennyisége, csökken a nagyobb energiaszintű belső impulzusok mennyisége, 
amelyet a szervezett rendszerben a nagyon felgyorsuló, és azonos életpályára, azonos áramlási 
pályára kerülő, egymásnak konkurenssé váló hidegfúziós részecskék nagyobb energiaszintű 
ütközetei keltenek. Ilyenkor csökken a belső nyomás, és a nagyobbak helyét egyre több, még 
nem elég nagy tömegű, kicsi érzésszintű részecske tölti ki, amelyek azonban a hidegfúziósok 
rendet tartó áramlási hiánya miatt kaotikussá váló, szervezetlen áramlásban a kicsi tömegű, 
kisebb lendületű melegfúziós részecskék gyenge impulzusai nem tudnak kellően feltölteni. 
Ekkor a szervezet belső üregeiben, légkamráiban, a gáz állapotú tereiben, alszervezeteiben 
csökken a nyomás, amely a környezeti átlagnyomás, a szimmetria alá esik. Ilyenkor az 
életnyomás egy belégzésnyi ideig a környezetnél kisebbé válik, és miközben megnyílnak a 
szervezet alacsony nyomásúvá vált, az izotróp térbe nyúló légkamrái, az éppen nagyobb 
életnyomású külső térből, az ott többletben lévő hidegfúziós szervezetek beáramlanak az 
alacsonyabb nyomású, hasonló analóg, de a teret lehűteni képes részecskékkel nem eléggé 
kitöltött légkamrákba. Ez a belégzés állapota, a bolygószintű szerveződéseknél a tél. Ilyenkor 
nagy tömegű hidegfúziós beáramlás lehetséges, azaz légcsere. Az energiától és a lendülettől 
megfosztott, túlmelegedett, kiégett és elöregedett hidegfúziós szervezetek kiáramlanak, és a 
helyükre lendületes fiatal, vidéki, még hittel teli részecskék kerülnek, akik a belső 
túlmelegedő részeket lehűtve az energiájukkal új lendületet adva tovább lendítik az élet 
melegfúziós rendszerekben periodikusan megrekedő szekerét. A tüdő, az Amazonas és 
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vidéke, a nagy felületű légcserére alkalmas élettér, amelyben, a széndioxidban dús 
egységeket, az ott friss oxigéndús részecskék előállítására szakosodott kisebb szervezetek 
felveszik, és a szenet kicserélve, a vérsejteket oxigénben dúsabb állapotra hozva regenerálják. 
A folyamatban a légzésre, a légcsere segítésére, ellenőrzésére kifejlődött alszervezetek 
vesznek részt, akik a periodikus folyamatok megfelelő működését segítik, ebben a többi 
résszel együttműködnek. A tüdő élettér jellemzően hidegfúziós eredőjű, benne a 
lendületesebben áramló, nagyobb teret igénylő részecskék a dominánsak. A kilégzés éppen 
fordított ütemben történik, amikor a belső nyomás átmenetileg nagyobbá válik, mint a 
környezetben lévő, akkor ismét megnyílnak a légtér szelepei, és az e nyomásnövekedésre 
működésbe jövő sejtek kinyítják a belső és a külső légtér között a zsilipeket. E szervezett 
rendszer azonban periodikusan túltelítődik, ezért csak akkor lehet befelé áramlás, ha előtte a 
kifelé áramlásban a kiáramló elöregedett részecskék helyet biztosítanak a fiataloknak az 
élettérben. Ha a belső térben zavar támad, és az elöregedett sejtek, alszervezetek nem akarnak 
a kialakult rendben eltávozni, akkor a belégzés is megnehezül, és a szervezetben kialakult 
rend könnyen megrendül. 
 
 
A szív és a kétkörös keringési rendszer: 
A tüdőhöz szervesen kapcsolódik a legkiegyenlítettebb váltódemokráciában fejlődő szerv, a 
szív. A szív ritmusa tik-tak, azaz egy mélyebb, nagyobb impulzus által keltett ércesebb 
hangból és az egyik félben megnövekvő, felhúzó férfiasabb nyomásból, majd egy elosztó 
lágyabb reakciós hangból keletkezik, amelyben a melegfúziós dinasztia nyugtázza a 
visszajelzett nyomásnövekedést, és a már a tüdőben oxigén minőségű részecskékben feldúsult 
életfolyadék megérkezését, a másik együttműködő fél teljesítésének a megtörténtét. A 
határozottabb, de jellemzően a külső keringő rendszerben áramló férfiasabb részecskék belső 
téri impulzusában megnövekedett nyomása az erek felé megindítja az áramlást, viszont a 
belső áramlási kört uraló nőiesebb, melegfúziós részecskék válaszreakciója az érrendszer 
másik belső körére, a melegfúziós részecskékre fejt ki nagyobb nyomást. E nyomás hatására 
az elöregedett, szénben feldúsult kiégett elemek a kisebb nyomású tér felé távoznak, és a szív 
átpumpálja őket a tüdőbe, regenerálódásra, ahol a további működőképesség szerint 
differenciálódak. Ez a differenciálódás tölti fel a hörgőket nagyobb nyomással, ami által 
később e nyomás leadásával a kilégzésre is alkalmassá válnak. A még kellő életrugalmasságú, 
regenerált molekulák, vérsejtek visszatérhetnek a belső körforgásba, a végleg elfáradt 
elromlottak azonban a tágasabb izotróp térbe és nyugdíjba kerülnek. 
A szívben váltó demokrácia, tartós és sikeres, nagyon megbízható együttműködés van, 
amelyben az utód állapot a domináns, minden a belső térben sikeresen fejlődő utódok 
érdekében történik. E szerv átlagos, neutrális, az eredője a belső dominancia a szív ritmusa 
szerint változik, de az egész működése a nagyobb szervezeti rendszer közös érdekét szolgálja. 
 
 
Az emésztőrendszer: 
Az emésztő rendszer összetett, több testvéri, rokoni szervből áll, amelynek az egyik 
legfontosabb része a belső határok nélkül működő, globalizált gyomor. E szervbe kerülő, a 
más minőségű szervezetektől addig akár sokszoros határfelülettel elkülönülő részecskék, 
alszerveződések, a még nem kellő azonosságú, a környezetből felvett, energiában dúsabb 
táplálék itt kaotizálódik, neki ismeretlen, nagyon magas impulzus sűrűségű, hol savassá váló, 
hol lúgossá váló környezetben megszédül. Az ide bekerülő szerveződések határfelületei a 
határokat védő neutrális részecskék párba kapcsolásával lebomlanak, és e térben periodikus 
globalizáció alakul ki, azaz a külön más szervezetekben, eltérő minőségben kifejlődő 
részecskék itt nagyon magas változássűrűségű, idegenekkel is telített közös térbe kerülnek. A 
közeg eredője mindig éppen a szerint változik, hogy az elfogyasztott táplálék milyen 
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felbontásra szakosodókat igényel. Ha sok a táplálékban a hidegfúziós eredőjű életanyag, 
akkor ezen a táptalajon az ilyen részecskékkel sikeresen társulni, és őket semlegesíteni képes 
melegfúziós részecskék szaporodnak el. A belső tér átmenetileg maróvá, savassá válik, amely 
az elöregedett szervezetek lebontása miatt gyorsan felszaporodó fiatal, lendületre és energiára 
éhes részecskék arányának a növekedését jelzi. Ha azonban az öregek kerülnek túlsúlyba, a 
környezet lúgossá válik, a lebontó szervezetek ilyenkor hatékony munkát végeznek. 
A gyomorból az egymással emésztőrendszerbe, béltraktusba társult, szegényebb melegfúziós 
szervezetek felé halad a táplálék, akik a szakosodásuknak megfelelően semlegesítik a 
hozzájuk érkező, még sok energiát tartalmazó táplálékot, és kivonják, átalakítják az általuk 
hasznosítani képes energiát, vitaminokat, hatóanyagokat. A sor a település szerkezet vége felé 
egyre szegényebb, de a másoknak már értéktelen anyagból még mindig elég energiát kivonni 
képes guberálók felé folytatódik, a hatásaitól egyre jobban megfosztott, átalakított életanyag a 
vastagbél, a legszegényebb belső településrész felé továbbítódik. 
A szervezet emésztőrendszere nagyon hatékony az idegen hatások és a hatóanyagok 
kivonásában, átalakításában, a beérkezett idegenek nagyobb azonosságra hozásában, és az 
életteret rendezett változással kitöltő, a kialakult rendezettséget már megtartó részecskék 
integrálásában. Azonban minden szervezetbe bekerülhetnek nevelhetetlen, értetlen, tanulatlan, 
átalakíthatatlan alszervezetek, részecskék, amelyekkel a szervezett rendszerben élők, a túl 
nagy másságukkal, a túlfejlettségükkel vagy éppen a nagyon nagy másságukkal nem tudnak 
mit kezdeni, nem tudják őket a kialakult, nagyon mélyen berögződött, e térben már rossznak 
számító szokásaikról leszoktatni, átnevelni. E kisebbségek a túlfejlett és az alulfejlett 
rendbontókat, a másokat gerjesztőket, de az életteret a túl nagy nyugalomtól, az unalomtól és 
a szükségszerű változáshoz szükséges lemaradás ellen változásra serkentőket jelentik. E 
részecskék biztosítják az elosztást, a felesleget nagyobb egységekbe szervezik, a nem 
hasznosítható kis energiaszintű hatásokat, az élet morzsáit a végekre a gyűjtögető, a közösségi 
recirkulációba, a mások által már nem hasznosított visszahozó hangyák felé továbbítják. 
E szervezett rendben mindennek és mindenkinek megvan a maga helye, és kellő szabadsága, 
választási lehetősége, hogy a meglévő képessége, állapota, tudása, egyedisége segítségével mi 
felé szakosodjon. 
 
 
Az emésztőrendszert kiegészítő részek: 
A gyomorban globalizálódott és kaotizálódott, összekeveredett, a nagy és hirtelen jött 
szabadságban, a librációs versenytérben egymást lebontó szervezetek szabaddá teszik az 
életenergiát, és a már feltárt hatóanyagokból a szervezet által hasznosítható, számára fontos 
alap és félkészanyagokat, hatásokat kivonni képes béltraktusok felé továbbítják. A belül üres, 
elavultabb idősebb melegfúziós eredőjű szervezetek még nem melegfúzióval, egymással 
szemben áramoltatva ütköztetik e traktusba érkező idegen táplálékot, hanem kihasználják a 
hidegfúziós részecskék azonos irányba segített áramoltatását, amely a tápanyagot végigviszi a 
szervezetek belsejében kialakult Tao útján, a bekerülő idegeneknek sok tapasztalatot és ezzel 
tudati fejlődést eredményező folyamaton. A szimpla örvényes mezők jellemzően 
hidegfúziósok, a bekerülő anyagot csak egy irányba képesek továbbítani, és nem túl jó 
hatásfokúak, de ha elég hosszú emésztőcsőbe, bélbe fejlődnek, akkor a hosszú úton végül 
kiaknázódik minden energia, és a cső végén a szervezetnek már értéktelen salakanyag, a 
szükségtelen, túlfejlett anyag távozik. Ez a környezetbe kikerülő, annál nagyobb sűrűségű 
maradék az izotróp térben kialakult fejlettebb alsó élőrétegekbe továbbítódik, a maradék 
energia, hatás ott kivonódik, majd a teljes szelektálás végén a valamilyen fejlettségű 
szervezetek által még hasznosítható félkész anyagként a nagyobb körfolyamatba visszakerül. 
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A melegfúziós szaporodási központ, a hidegfúziós részecskéknek pokoli tér működése: 
A gyomorban és az emésztő rendszerben kivont energia, a szervezetek önfenntartó, 
legnagyobb változássűrűségű térrészeiben, az utánpótlásról, a fiatal lendületes részecskékről 
gondoskodó nemi szervekben folytatódik. E magas változássűrűségű szervvel analóg a 
Naprendszerben a Nap, az anyai szerv, a Galaxisban a galaxis belső terében lévő melegfúziós 
központja. A gerincen és az idegpályákon át a szervezetbe bekerülő hidegfúziós részecskék 
közvetlen csatornái e melegfúziós központba vezetnek, amely az itt élőknek a mennyországot, 
de az ide kerülő idegeneknek magát a poklot jelenti. A melegfúziós eredőjű szerveződések e 
túl magas változássűrűségű, kaotikus életterében a hidegfúziós részecskék csak nagyon rövid 
idegig életképesek, amelybe közös egységben és folyadék állapotban bekerülő közös 
egységeik egy nap alatt kaotizálódnak, és sok kicsi, egymástól már függetlenül azonos célra 
hajtó részecskékre, ondósejtekre bomlanak. A barlangos testbe és a tágas, üreges méhbe 
behatoló hidegfúziósok látszólag üres, és a minőségükkel valóban nem kitöltött teret találnak, 
amelyben egy addigra kigömbölyödött, megérett melegfúziós petesejt várja a hidegfúziós 
életfenntartó részecskékben már kiüresedett életteret megtermékenyítők rohamát. A méhben a 
nagy szabadságtól elvakuló, nagyobb lendületbe jövő, a behatoláskor segített, kisebb 
nyomású életteret találó hidegfúziós részecskék, a szerveződés centrumában lényegében már 
egymással szemben áramlanak, és miközben ismét nagy erejű impulzusokban elporlasztják 
egymást, a behozott lendületenergiával, fiatal kis részecskékkel töltik fel a túl alacsony 
nyomásúvá vált, de a kapott energiától átmenetileg kikerekedő, vérbő izgalmi állapotba kerülő 
életteret.  A belső térben felszabaduló fiatal részecskék, az impulzusokban kialakuló nagyobb 
lokális nyomásban, a szabad kapillárisokba áramolva szétáradnak a női szervezetben, azt 
nagyobb azonosságúra hozzák a beérkező idegen genetikai állománnyal, miközben az 
impulzustérben, a méhben, kellő szimmetriában megtörtént eseményben egy a környezeténél 
nagyobb sűrűségű, nagyobb változássűrűségű, petével is vegyes állományba épülő utód 
szervezet is kialakulhat. Ha a nem kellő szimmetria, a részek nem teljes felkészültsége, az 
összehangolódás, az együttrezgés hiánya miatt nem alakul ki a szükséges rezonancia, a 
fogamzás, akkor a nagyobb energiaszintű szervezet, a kicsiknek élettér szaporodása elmarad, 
de a kisebb szinten bekövetkező szaporodásban a feszültség oldódás ekkor is megtörténik, és 
a szervezet energiában dús fiatal részecskékkel ismét telítődik. 
 
 
A munkát végző karok és lábak, a szervezet végrehajtó rendszerének a magas 
szimmetriában változó, jó hatásfokú szervek működése: 
Minden szervezet, valamilyen kapcsolatot létesítő szervekkel kapcsolódik a neki szilárdabb, 
vagy nagyobb sűrűségű felületet jelentő közeghatárok határfelületéhez. Az ember és a 
gerincesek többsége két (vagy négy) lábbal támaszkodik a talajra, amelyen át kapcsolatot tart, 
a nála fejlettebb környezettel.  Egy vállalkozás két ilyen kapcsolattartó szerve a környezetből 
a nagyobb energiaszintű, befelé jövő hatásokat fogadó szerv, az anyagokat, a logiszikát és a 
feldolgozáshoz szükséges dolgokat a szervezetbe beáramoltató láb. A másik láb a 
kiáramlásról gondoskodik, az elkészült félkész és késztermékeket a szervezetből leadó, kifelé 
közvetítő másik lábbal. Az sem baj, ha a két láb váltótraktusban működik, és hol az egyik, hol 
a másik látja el a szükséges folyamatokat, a lényeg az, hogy mindkét irány megfelelően 
működjön. Ha az egyik energiát, hatást vesz fel a környezetből, mert valamerre lép, a másik 
hasonló hatásokat ad le, hogy a külső-belső egyensúly megmaradjon. 
Hasonlóan a környezettel kapcsolatot tartó kéz is váltóüzemben működik, hol az egyik 
aktívabb, és ez erőt kifejtve energiát ad le, amelyet a másik a pihenés közben felvesz. A 
fizikai munkát végző keze, akár a dolgozók, a nehezebb munkában segítik a közös 
szervezetet, kapcsolatban álnak a környezettel, amelytől hatásokat fogadnak és adnak. Ha 
valamit a szervezet tudatában elhatározunk, valamelyik a környezettel fizikai kapcsolatba 
lépni képes szervünkkel kölcsönhatást generálunk. Az energia takarosság legfontosabb 
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lehetősége, hogy miközben a bal kézzel valakinek adunk, és ezért annak egy pillanatra 
többlete keletkezik, a másik kézzel rendszerint visszavesszük, vagy sok esetben a többletet 
kapó gyorsan visszaadja a kölcsönhatást, nehogy karmikus adóssága keletkezzék. Amikor a 
lábak lépnek, a belőlük egyik ágon kiáramló energia, a másik befelé haladó ágon megtérül, a 
környezettel szimmetriában változó szervezetnek tartósan nem keletkezik energiahiánya. Ha 
egy szervezet energiaszintje tartósan a környezeti átlag alá kerül, alacsonyabb életnyomásúvá 
válik, és ha nem szigetelődött el, akkor megindul felé az életáramlás, az energia. Az adj, hogy 
kapjál, isteni ige segíti a kölcsönható rendszer működését. Ha az adónak valamiből 
többlethatása van, és abból lead a többleteket felvenni és tárolni képes környezetnek, akkor a 
többlet a következő periódusban, a nagyobb szimmetriában változó környezetben alakul ki, 
amely miatt a kapott hatás helyett, a neki többletet adó terhet hamarosan valakinek visszaadja. 
Ha a tér jól pufferol, akkor akinek e többletből észlelhető hiánya van, az hamarosan a kívánt 
hatáshoz jut. A szervezet azonban önálló egységként működik, és a belsőben keletkező 
többletetekkel általában először a belsőben lévő hiányokat egyenlíti ki. Csak akkor küld a 
környezetbe hatásokat, ha valóban valamiből nemcsak lokálisan, hanem az egész 
szervezetben alakul ki többlet, és akkor igényel benne nem meglévő, de szükséges hatásokat, 
ha az az egész szervezetben hiányzik. Először mindig a belső átcsoportosítás, a kevesebb 
energiát igénylő belső hatáscsere a lényeg, de ha már mindent a lehető legjobban elosztott, ha 
már nem tud a részecskéinek megfelelő újdonsággal kirukkolni, akkor külső árucserére, 
hatáscserére, vagy és importra szorulhat. Ha azonban tartósan többet fogyaszt, mint amennyit 
termel, létrehoz, akkor idővel a környezetnek, a neki kölcsönzőknek a legnagyobb szervezet is 
eladósodik, csak eltérő időegységben jelenik meg a lemerülés. Ez az állapot a belső tér 
energiában dús részecskék kiürülése, elnőiesedést, kaotizmust és tartós energiahiányt, 
szervezeti válságot eredményez. Ez a szaporodás igényének a legfontosabb előjele, amikor a 
kiürülő térrész belső folytonossága megszakad, és az egyre nagyobb belső életnyomás miatt 
egyre jobban felfúvódó szervezet részecskéi által körülvett térben a férfias, hidegfúziós 
minőség elfogy. A méhfalban, egyre nagyobb körökben áramló részecskék vákuumot hoznak 
létre, és a szervezet a megtermékenyülésre kész, alacsony belső életnyomású állapotba kerül. 
Ebben az időben indulnak meg a környezetből a saját minőségükben kiürült térrész felé a 
hidegfúziós férfias részecskék, és megkezdődik a tér lehűtése, energiával, férfias minőséggel, 
életversenyre gerjesztő kisebbséggel betöltése, a szaporodás. 
 
 
A részek működése: 
A később közös együttműködő rendszerré összeálló szervek részei általában külön 
szervezetekben, előd életterekben fejlődnek ki, amelyekben sokféleségre szakosodnak, de a 
saját élettereikben rendszerint az adott minőségben túltelítődnek, ezért e részecskék, 
élettermékek egy idő után kivándorlókká, Szinbád és a Bolygó Hollandiszerű, nyughatatlan 
életbolyongókká válnak. Mivel senki sem lehet próféta a vele nagy azonosságú szervezeteket, 
részecskéket kitermelő közösségekben, a saját hazájában, ahhoz, hogy az egyedisége érdekes 
újdonsággá váljék, életteret, környezetet kell váltania. Jézusnak egyiptomi tapasztalatokra, és 
ott megszerzett bölcs tudásra volt szüksége, hogy megértse az élet és a létezés lehetőségeit, a 
szeretet fontosságát, hogy a saját hazájába visszatérve már prófétaként hirdethesse a felismert 
igazságait. Mivel a környezet ekkor már kellően fogékonnyá vált a Messiás érkezésére, 
alkalmassá vált a hit szükségességének és fontosságának a megértésére és befogadására. 
Amikor a megtermékenyülés, a részek egybe épülése, vegyülése még nem történik meg, a 
szervezetben kialakulnak a fogamzáshoz szükséges alacsony életnyomású, energiában 
szegény állapotok, az igény. Minden a leendő nászra készül, az a kevés energia, amely 
ilyenkor még kivonható a rendszerből, a fontos helyeken koncentrálódik, a fúzióra alkalmas 
méh, alacsony életnyomásúvá, de vérbővé válik, felmelegedik, és felkészülten várja a teret 
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lehűteni képes férfias részecskéket. A részek korábbi szabadsága csökken, a szervezet egyre 
jobban összehangolódik, készül a nászra, a kisded, az új élet, egy jobb élettér befogadására.  
 
Amikor a bolygószerű szervezet eléri a Naptávolt, az anyai csillagtól legtávolabbi állapotát, és 
nagyon belemerül a környezetében lévő, kisebb változássűrűségű, alacsony hőmérsékletű 
környezetbe, akkor asz aurái lehűlnek, megnyugodnak, összehúzódó folyamatba mennek át. 
Ekkor kezdődik a szervezeti tél, a lehűlés, a környezetből a befelé áramlás. Ilyenkor a 
melegebb állapotban a hideg környezetbe még kitágult állapotban bekerülő, lehűlő térrész 
életnyomása egyre alacsonyabbá válik, amitől az életbuboréknak is tekinthető, a környezethez 
viszonyítva ritkábban kitöltött, az ottani minőséggel még nem telített térbe beáramlanak a 
környezetben már nagyon túltelített élettermékek. A hideg, és energiát, a környezetből pénzt 
elvonó termékektől az életbuborék még jobban lehűl, és még jobban összehúzódik, miközben 
minden e térben még nem telítődött élettermék, akadálytalanul befelé áramlóvá válik. A 
környezetben változó, hideg és számító, nyugodt részecskék áramlási iránya centrális 
irányúvá, befelé áramlóvá válik. Beköszönt a tél, a szervezetben a szabad energia mennyisége 
a minimumra sűlyed, energiavákuum, infláció alakul ki. Az emberi közösségekben ez az 
időszak a békésebb, szeretet időszaka, amikor a harci kedv csökken, de az energiával feltelő, 
férfias hidegfúziós szerveződések konkurencia harca felerősödik. A férfias minőség élettéri 
felszaporodásával e minőség túltelítődik, és megindul a szarvasbőgés, a természet ritmusának 
megfelelő vetélkedés a piacért, a szarvas ünőkért, és elkezdődik a szaporodás. A férfias 
szervezetekben már túltengő, sok raktárban elfekvő, a forgalmi lehetőségében lefagyott 
élettermékek, szabad őket befogadni és életáramlásba hozni képes, melegebb terekbe 
vágynak. 
Amikor a nagy lendülettel érkező hidegfúziós részecskék a szaporodásra felkészült térben 
egymásnak mennek, vetélkedni kezdenek a piacért, ezért az energiában elszegényedett 
környezet eszközeit, szereplőit, médiáit egyre jobban igénybe veszik, a piac telítődésével 
növekvő mennyiségű energiát invesztálnak az értékesítésbe. Az egymást kikerülni, irányt és 
életcélt, (piacot) váltani már nem képes, a szűk térbe beáramlott részecskék végzetes felbontó 
impulzusba keverednek egymással. Az elöregedett szervezetek elhalásával, a még kellő 
életrugalmasságú részeikből kiváló, az újabbak energiájával, lendületével megtámogatott, már 
megfiatalodott férfias, energiában dús szervezetek, a belső, már energia és folytonossági 
hiányos részecskékkel új összetételű párokba kapcsolódva, addig nem ismert újféle 
vegyületeket, piacképes élettermékeket hoznak létre és közös lendületbe szerveződve, 
elindulnak a környezet külső régiói felé új életteret keresni, szerencsét próbálni.  
A gazdaság szaporodásának a leírása bemutatja az emberi szervezet ezzel analóg szaporodási 
mechanizmusát, amely azonos szabályt alkalmaz, csak eltérő energiaszinten, kisebb 
szereplőkkel és más időritmusban történnek az események. 
 
 
 
A külön életterekben kifejlődő, de később egymásba fonódó szervek nagyobb 
energiaszintű összetettebb együttműködése: 
 
A külön kifejlődő de a távoli piacokon még versenyképes részekben relatív rend és 
szervezettség uralkodik. Ezek az élettermékek nem a még fiatat legkorszerűbb szervezetekből 
származnak, hanem már megállapodott, középkorú a helyi környezetben már életversenybe 
került és megméretett termékekből. A legfiatalabb újdonságok, még féltve őrzött apróságok, 
amelyeket a belső gazdaságban keringetnek, amelyek a legnagyobb kincsek, még nem telített 
velük a helyi tér. A szaporító képességet tehát inkább a középkorú szervezetek hatásának kell 
tekinteni, amelyeknek már egyértelműen új piacra van szükségük, ha el akarnak terjedni a 
világban, ha tovább akarnak élni. Ha egy szervezet kinőtte a helyi piacot, és a nem kellően 
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fejlődött élettermékeivel tovább akar élni, akkor a már betelt piacról ki kell lépnie, e kilépést 
meg kell terveznie, amelyhez sok energiát el kell különíteni, el kell vinni a megszokott 
élettérből, piacról, hogy új értékesítési területet szerezhessen. A piacszerzéshez, az 
élettérbővítéshez, a szaporodáshoz a jó terv, az új életprogram és a megtervezett rend nagyon 
fontossá válik, és az addig csak lazán anatóm módon fejlődő részek összehangolása, az új piac 
meghódítása, egy leányvállalat megszervezése elkerülhetetlenné válik. Ilyenkor a szervezet 
szembe néz a kimerüléssel, az eladósodással, és új cél, új terjeszkedési politika kezdődik. A 
szervezeti egység átalakítása azonban változást és összehangolódást kíván, amelyben minden 
az új cél, a túlélés, a befektetés érdekébe fordíttatik. Az elfekvő energiákat mozgósítják, 
begyűjtik, felbontják, a nagyobb szintű, a tervet, az új célt segítő ésszerű folyamatokba 
átcsoportosítják. A szaporodáshoz szükséges másik félben, ilyenkor hasonló, analóg 
folyamatok zajlanak le, a fogadó szervezet is analóg módon felkészül az idegen genetikai 
anyagok, élettermékek befogadására, és a terep előkészítésébe kezd. A helyi gazdasági 
változásnak elkötelezett, és a szaporodási tervet ismerő irányítói, tudatosan, vagy a tapasztalat 
és az ezirányú tudás hiányában, néha jó szándékkal de átgondolatlanul lebontják a még 
lokálisan jobban működő egységeket, és az életteret, a helyi piacot átengedik a beáramlóknak, 
a területre friss energiát, fejlettebb, piacképesebb, korszerűbb élettermékeket hozóknak. 
A máskor csak vegetáló kormány, a közös tudat szerepe és hatásköre felértékelődik, a 
szervezetben kialakuló látszólag külön fejlődő folyamatok közös célt szolgáló rendezettség 
alá kerülnek. A karmester, az irányítók, a ritmust figyelők és összehangolók egyre 
szokatlanabb engedelmességre kényszerítik az élettér szereplőit, a közös céllal nem 
azonosulók, a célt a hatásukkal elrontók felbontatnak, vagy az érvényesülésben 
megakadályozódnak, semlegesítődnek. Ilyenkor az élettérben az a harc is felerősödik, hogy 
melegfúziós, vagy hidegfúziós utódot építsünk. A környezet állapota, és a megtermékenyítő 
szerveződés férfias, hidegfúziós, vagy melegfúziós nőies minősége, együttes eredője dönti el, 
hogy a keletkező utód centralista, nagy sűrűségű, másokon áttörtető, erősen töltött egoista 
szerveződéssé, vagy könnyelműen, adakozó, másokon mindig segítő női neművé válik. 
A folyamatok egyre összehangoltabb szinkronitásba kerülésekor, a külső és a belső 
események ritmusa azonossá válik, az események felgyorsulnak, majd a szaporodás, a 
megtermékenyülés esélyével megtörténik. Ha a szükséges feltételek mindenhol sikeresen 
teljesültek, a megtermékenyült élettér ismét fiatalos energiával telik fel, felfújódik, és ha eljön 
az ideje, utódra és elődre fog osztódni. Miként a honfoglaláskor bejöttek a - Kárpát 
medencében élőknél fejlettebb gazdasági, harci megoldásokkal rendelkező, de az életterükből 
a minőségükben túltelítődött, és ezzel kiszorult - Magyar törzsek a neki új honba, a helyi 
érdekekre nem figyelve, az élettermékeiknek új hazát találni, és a betelepedésükkel, a 
migrációjukkal új lokális szimmetriát alakítottak ki. Ez a beáramlás mindig egy másik, akár 
távoli élettérben kialakult túltelítődés, egy rendszer elöregedésének, esetleg elhalásának a 
következménye. Amikor esetleg egy fényévekre lévő elöregedett csillagból elmenekülnek a 
szervezeti halál elől a folyamat várható következményeit már ismerő, jobban informáltak, a 
több információval rendelkezők, és szétáradva a csillagközi térben, a nekik életre alkalmas, 
kellő azonosságú térrészekbe emigrálnak, körkörösen nyomást gyakorolnak a térre, és ahol 
nem elégséges, kisebb a helyi életnyomása, oda beáramlanak, betelepednek, a minőségükben 
elszaporodnak, majd túltelítődnek. Valamikor elérte egy ilyen menekülthullám, energiahullám 
a kelet ázsiai kontinenst, és a magukat a kínai fallal dél és kelet felé sikeresebben megvédő 
népek ellenhullámaitól elterelődve, nyugat felé vették az irányt. A Besenyőket nyomták a 
túlszaporodó Tatárok, és az életkerék fordult egyet. A korukban a környezetnél fejlettebb 
megoldásokat alkalmazó besenyők kiszorították a megszokott életterükben elkényelmesedett, 
letelepedett Magyarokat, akik a kisebb életnyomású térrészek felé vették az irányt, és az 
Etelközből nyugat felé áramlottak. Miként a szél is változtatja az irányát, ha a szélnyomásnak 
ellenálló hegyekkel találkozik, és az áthághatatlan hegyek közötti szorosokon át benyomul az 
alacsonyabban fekvő, kevésbé ellenálló síkságokra, a Magyarok is beözönlöttek a környék 
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hágóin át a Kárpát medencébe, ahol új hazára lelve keveredtek a helyiekkel. Miként a 
honfoglalás után új szimmetria alakult ki az egymástól eltérő irányba fejlődött nyugat és a 
kelet között, amely ezer évre meghatározta a lokális tér szimmetriáját, most e szimmetria 
megbomlott, és átmeneti vajúdás után új szimmetria, és más arányok alakultak ki. A régi 
szervezettség hosszas haldoklás után elhalt, eltérő új szervezet alakult ki, de az élet kisebb 
energiaszinten, az élet apróbb szereplői szintjén megy tovább. A betelepülők kezdetben több 
energiát, fogyasztási igényeket hoznak, majd idővel beolvadnak, és végleg keverednek a 
helyiekkel. Eltérő vegyületek, kevert élettermékek fejlődnek ki, és miközben a helyi 
életnyomás ismét az átlagos felé növekszik, máshol az elkényelmesedés, elöregedés miatt 
alacsonyabbá válik és a helyi szervezetek a beáramlásra, a fúzióra ismét alkalmassá válnak. 
Az élet, a világ, és a világmindenség, a létezés evolúciója így fejlődik. 
 
 
 
 
A Tudatot és az események információinak a tárhelyeit ismerő, nyilvántartó 
idegrendszer, az irányító központ működése: 
Minden szervezetben vannak az életet, a változási folyamatot előbb kezdő, az eseményekben 
és a történésekben már tapasztaltabb idősebb szerveződések, és vannak fiatalabb 
szerveződések, akik az elporlódott idősebbeknek csak az ösztönös, vagy éppen csak az adott 
korban és körülmények között az életben maradáshoz szükséges résztudását örökölték. A 
felnőttkort elérő fiatal és a középkorú szervezetek általában az élettér hőmérsékletétől, 
minőségétől is függően folyamatosan szaporodnak, de az idősebb, már túl sokat tapasztalt, 
sok dologgal szemben közömbössé vált, lendületet vesztett szervezetek, neuronok, a 
hidegfúziós idegsejtek már nem nagyon szaporodnak.  
A szervezetben a legtöbb tapasztalatot szerző, a legnagyobb ismeretekkel rendelkező, az életet 
és a múltat a legjobban ismerő idősebb szervezeteket, az elődöket, a 3. nagyszülői generációt, 
a szervezet a nem túl magas impulzus sűrűséggel általa fenntartott, táplált legvédettebb terébe, 
a fejbe szállítják. Míg általában a legnagyobb terheket viselő középső, a legaktívabb 
korosztály a gerinceseknél a testben, a rovaroknál a torban centralizálódik, ők szoros 
kapcsolatot tartanak az idősebb generációt tartalmazó fejjel és a szaporodási szerveket is 
tartalmazó potrohhal, az emberi szerveződéseknél a törzs alsóbb részében található 
melegfúziós csakraközponttal. Az észleléssel és az információtárolással, az erre szakosodott 
érzékelő részecskéken kívül, a szervezet összes részecskéje foglalkozik, de a fejben 
összegyűlő öregek tanácsa, az emlékezet, a közös tudat, a kialakuló történések megértéséhez 
szükséges viszonyító ismeretek részleteit és körülményeit is pontosabban ismerő az 
eseményekben érintett részecskék lokális helyeit, és elbeszéléseit is ismerik. Ha a szervezet, 
vagy a közös tudata által még nem ismert, egyedi különleges esemény történik, először a tudat 
tárában próbálják beazonosítani, értelmezni, de ha ez nem jár sikerrel, akkor azonnal 
felkutatják, akik hasonló részdolgokkal, eseményekkel már találkoztak. Ilyenkor előkerül a 
lélek, az érzésszintű, kevésbé fontos részecskék felértékelődnek, az egyedi tudásuk nagyon 
fontossá válik, és a problémát beazonosító dologhoz a tudását és az ismeretét igénybe veszik. 
Néha az irányító szervezet, a közös tudat, vagy és a végrehajtásra megválasztott közösség 
nagyon elnehezül, túl nagyon összefonódik, nem tud idejében irányt váltani, ami miatt a már 
rosszul irányított szervezetet, a megkezdett – már rossz - irányt megtartva beviszik egy 
nagyobb rendszer nyelőjébe. Ilyenkor, mint a gyomorban, a kifejlődött szervezettség 
globalizációba, és felbontásra kerül. Bár az élettérben élő részecskék ilyenkor sokkal jobban 
kizsákmányolódnak, mert a kiürült, kifosztott, lerabolt életterükbe a környezetből 
beözönlenek a helyieket nem is észlelő nagyok, de idővel e nagyok is összeérnek, és az 
általuk előbb lepusztított, majd megtermékenyített élettérben, hamarosan új szimmetria, és a 
hatásegyenlőség, a helyieket, a fogyasztókat egyre fontosabbá tevő erős életverseny alakul ki. 
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A folyamatban a régi szimmetria helyett új szimmetria alakul ki, amelyben, az új élettérben 
egyre jobban megtapadó idegenek, lassan egyre több helyi dolgozót, részecskét befogadóvá, 
beolvasztóvá válnak. Keveredés alakul ki, amelyben a szerencsésebben alkalmazkodók 
sikeresebb, és az adott időben és környezetben kevésbé sikeres életváltozatok alakulnak ki. 
Idővel a helyieket előbb gerjesztő, és a lokális térrészben kisebbségbe kerülő újak, a 
betelepültek is régiekké válnak, befogadásra és beolvadásra találnak. Kialakul az új rend, és 
az életverseny mindaddig megszelídül, amíg az élettér az energiába, az életnyomásban 
tartósan ismét ki nem ürül. Ekkor új idegenek, új megtermékenyítők jönnek, akik felismerik, 
hogy az általuk sikeresen kifejlesztett, kifejlődött egyediség, élettermék, minősége e 
térrészből hiányzik. 
 
 
 
A Tao útja. 
 
Az élet és a tudatfejlődés útja zegzugos, látszólag kiszámíthatatlan, de valójában mindig a 
meglévő ismerettől a még meg nem lévő ismeret, a megismerés bővülése, és az elporlódás 
felé halad. Az élet tapasztalatai impulzusokkal adódnak át, de csak a személyes átélés során 
rakódnak le olyan maradandó tapasztalattá, amely a térbeli életörvényekben, az 
állóhullámokban, időben is maradandó emlékekbe, tapasztalásba és a tudatban megmaradó 
emlékezetben, anyagi valóságba, megőrizhető tudásba épül. Az érintett térben változó valóság 
tehát a lokális térben a meglévő állapot minőségét megváltoztató eseményekre, hatásokra 
emlékező, összesűrűsödő információtároló rendszert, állóhullámot, információs csomót, a 
régebbi információs felületet módosító esemény lenyomatot hoz létre.  Ha a térben 
besűrűsödő változásokban felszabadult, tapasztalatot szerzett, eseményt átélt szerveződés, 
részecske, információ, valamely őt tartósan akadályozó kellő azonosságú ellenhatás miatt nem 
tud továbbáramolni és feltorlódik, akkor a térben az ismerettel rendelkező, a teljes szabadságú 
életáramlásban akadályozott részecskék lokálisan nagyobb sűrűségbe kerülnek. Ha a térben 
betöltődött rendezettséghiányos szabad pályák, olyan az információtárolásra és nyilvántartásra 
is alkalmas rendezett életspirálokba tekerednek, amelyeken a helyzetüket nyilvántartó 
központi tudat által az ott tárolt hatások, ismeretek elérhetővé válnak, emlékezettel és 
ismerettel rendelkező térrész alakul ki. 
Miközben a térrészben lokális, a környezetben globális események történnek, a szervezett 
rendbe, a már meglévő ismeret azonosságához sorolódó, kapcsolódó információtárolók, 
lehívhatóan megőrzik a történések bennük kölcsönhatást keltő, maradandó emléket, nyomot 
hagyó információit. A kölcsönhatási eseménybe kerülő, már összetett szervezett rendszer 
nemcsak összetűzésbe, esetleges ellenérdekeltségbe kerül a kölcsönhatásban eseményt, hatást, 
állapotváltozást átadó, cserélő társsal, hanem ilyenkor a benne addig kialakult korábbi kisebb 
átlagos sűrűségű állapot, differenciáltabb, részben elgázosodó, részben besűrűsödő más 
állapotba, eltérő minőségbe alakul. Talán innen ered az állapotos, és a más állapotba került kifejezés.  
Az esemény következménye mindig kettős, vagy és többes változást eredményez. Az egymást 
kölcsönösen megváltoztatók, módosítók hatása, egyik ágon maradandóbb, nagyobb 
információs sűrűségű anyagba épülve, információtárolásba rögzülve az események változásit 
is tartalmazó mikrokozmoszként megőrződik. Az azonos eseményen szétszóródó információ, 
a makrokozmosz, a környezet felé távozva kisebb felbontásba, kisebb térsűrűségbe, de 
nagyobb térállapotba fejlődő ág, amely az energiakoncentrációban kisebb értékűvé, de a 
döntéshozásban szabadabbá, a tömeg kötöttségétől függetlenebbé válik. Míg a tömeghez és a 
többi együttváltozó részecskéhez kötött szűk térben a szabad életáramlás a többiekre 
tekintettel akadályozott, a hangzavarban a túl sok egyidejű, időben és sorrendben rendezetlen forrásban nem 
érteni meg semmit, csak a közösen rendezett, vezényelt irány fogadható el. A szervezetben 
résztvevők többségének ez már kényszerű alkalmazkodási kötelezettséget, kötöttséget jelent, 
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ezért a saját természetes áramlási irányok, az egyéni elképzelések nem, vagy csak nagyon 
rossz eredővel valósulhatnak meg. Bár az azonos irányba rendezett mozgáshoz kellően szabad 
térre, és azonos irányba elmozdulni képes, egymás akaratát, irányát, célját érezni képes 
részecskékre van szükség, azonban ha a nagyobb lokális rendezettség alakul ki, kellően 
rendezett térben sokkal többen is elférnek. Ezzel az átlagos állapotú tér jelentős része 
felszabadul, és a nagyobb lendületű életáramlásra is alkalmassá válik. 
 
A túl szűk helyen nem lehet szabad egyéni, tervezetlen mozgást, csak szervezett, megtervezett 
elmozdulást lehet elvárni, de ha a tér szabadsága a szereplői közötti rendezettség javulása 
miatt kellően tágassá válik, ha az életpiramisba szerveződés megfelelően renddel és sokrétegű 
rendezett élettel, folytonossággal tölti fel az életteret, akkor a tömegbe épült nagyobb 
szerveződések elmozdulási szándékát, a kellően kitöltött térben, a sokkal kisebb de érzelmet, 
gyengéd hatást közvetítő részecskék időben jelzik. Ekkor nem alakul ki előre nem jelzett, az 
érintettek által előre nem megismerhető életáradás, amely csak az információ elakadás, a 
folytonosság zavara esetén alakulhat ki. Ez biztosítja a hal és a madárrajok, a szervezett 
társadalomban élő egységes elmozdulását. A kellő azonossággal bíró szervezetek, 
életszereplők nagy azonosságú résztvevői kellően érzik egymást, és az életpiramis alsóbb 
részén lévő kisebb energiaszintű részecskék, a hasonló társaiknak finomabb jelzésrendszerrel 
közvetlen hatásinformációt, adnak át a másik analóg szervezet, hasonló térelrendezésű, 
kellően fogékony részecskéinek. E részecskék is rendelkeznek még kisebb tömegű, még 
érzékenyebb, még kisebb tehetetlenségű, a térben még gyorsabban közlekedni képes 
információt továbbítani képes részecskékkel, és az életpiramis alsóbb szintjein egyre 
gyorsabban és (a nagyobb energiaszintűek értékrendjében) egyre gyengédebben közvetítődik, adódik 
át az állapot változásból származó hatás információ. Ez a látszólagos gyengédség azonban a 
kicsi szinten hasonló erejű analóg nagy összeütközéseket, és szaporodást, elporlódást 
eredményező impulzusokat, de a nagyobb rendszerek összeütközését ezzel meggátló lokális 
nyomásnövekedést, jelzésinformációt hoz létre. Ezzel elkerülhetők a nagyobb energiaszintű 
összeütközések, de a nagyobb energiaszintű impulzusok a térrészek elszigetelődése, eltérés 
felé fejlődése, egymás meg nem értése esetén periodikusan kialakulhatnak. 
7. ábra: A Toroid alakú karcsú nő: 
 

 
 
A nagyobb energiaszintű szervezett rendszerek közötti dimenziókapukban, információs 
átjárókban elhelyezkedő életörvények, téridős átjárók, amelyeket a gyors neutronok nyitnak 
az egyébként részben zárt téridős buborékok, határfelületein. A határfelületeken megnyitott 
információs átjárók, a nagyobb energiaszintű, egymásra kölcsönhatóképes, kellő 

A toroid alakú karcsú nő: 
Az életörvények lehetnek férfias eredőjűek, amikor a külső 
hidegebb élőrétegekből, a rendezett terekből a nagyobb 
változássűrűségű centrális, kaotikusabb rétegbe befelé, lefelé 
áramlanak a környezetben lehűlt, de túltelítődött részecskék, vagy 
lehetnek nőies eredőjű karcsúbb lények, akiknek a részecskéi az 
alsó melegebb rétegekből a felső, külső rétegek felé áramlanak. A 
Nőies toroidok átlagos, kedvelt arányai kb. 95-45-90 cm, azaz a 
derékban igen karcsúak. A derék az életörvény toroid szűkületét 
jelenti. Lejjebb a csípőbőség ismét megközelíti a vállméretet. Az 
életörvény tengelyszimmetrikus. A szaporodáskor azonban a 
derékban karcsú alak a torroidnál kitágul, hordó alakot vesz fel, 
felfúvódik. Ilyenkor az átáramlás helyett a lendület középen 
torlódik, amely nagyobb életnyomásúra fújja fel az addig karcsú, 
de belül üreges szervezetet, az információ átáramlására alkalmas 
dimenziókaput.
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azonossággal, esetleg erős rokonsággal, magas genetikai azonossággal rendelkező 
szerveződéseket, a már meglévő, magas változássűrűségű nagyobb energiaszintű szervezetek 
központjait, a csillagpontokat kötik össze, amelyek között, e forró drótként létesülő 
csatornákon folyamatosan életcsere, élettermék, hatás és anyagba sűrűsödött információ csere 
zajlik. Ilyen információs csatorna köti össze a Nap testrészeit és a felmenőit, és leszármazóit, 
amelynek a legforgalmasabb részén a toroidon áthaladó tömegfelezőn fejlődik a négy eltérő 
információ (genetikai) tartalmú felmenői előd (csillag) szerveződés közös utódja a Nap. A 
felmenői információk ezen a közös együttműködésre alkalmas felületen, az utódon 
cserélődnek ki, épülnek valóságba, realitásba, amelyen egymással ütköznek az elképzelések, a 
gondolatok, az érvek és az ellenérvek.  A gondolati, vagy az információs szinten is már 
szimmetriahiányos, ellenhatás, ellenérv nélküli dolgok, az egymástól nagyon eltérő 
elképzelések akadály, ellenhatás, ellenérv hiányában nem kerülnek direkt kölcsönhatásba, 
átkerülnek a másik élettérbe, nem épülnek a határokon azonnal materializálódó információt 
megőrző, emlékezettel bíró, az eseményeket visszaidézni képes anyagi valóságba, hanem a 
másik társ megtámasztó azonos energiaszintű gondolatának a hiányában, megritkulva, 
szétterülve továbbhaladnak a térben. Az azonnal kölcsönhatásba nem kerülő, megtámasztás 
nélkül továbbhaladó szó és hatás azonban vagy a nagyobb energiasűrűségű mikrokozmoszok 
nagyobb azonosságú belső teréből, vagy a külső környezet ellenállásától, a résztvevők 
határfelületéről időben később, tehát valamilyen fázis eltolódással visszaverődik, és e kellő 
azonosságú felületen, térben visszaverődve, némileg vagy jobban megváltozva, módosulva, 
esetleg kisebb részecskékben, töredékebb információkban, eltérő rendezettségben 
megérkezhetnek a célállomásra (is). Ha az információs töredék valamely része beilleszthető a 
tudat által már ismert korábbi történetekbe, az ismert ezért már elfogadott valóságba, akkor az 
tovább szövi az ismereteket, egy kis részt, új információt a régihez hozzáadva, a korábbiaktól 
némileg eltérő eredőjű dologgal növeli a rendezett tudás mennyiségét, a létezés információs 
szókincsét. Ha azonban a rendezett tudás zsákutcába kerül, mert a rendezettség a nagy 
torlódásban összezavarodik, és kimerül a már ismert és a tudattal egybekapcsolható dolgok 
értelmezhető képessége, akkor az adott tudásra épült szervezet, vagy és társadalom, a meg 
nem értés hibájába esik, megzavarodik, bizonytalanná és határozatlanná válik. Minél több 
dolog, új ismeret nem illeszthető be a régi teória rendszerbe annál nagyobb lesz a zavar, annál 
bizonytalanabbá válik az ilyen zavaros helyzetbe kerülő életrendszer. Ha a fejlődésben az 
elöregedett, a fejlődése határfelületéhez érkezett szervezet elérte az ismeretlen azon határait, 
amikor a saját teréből és idejéből kilépés nélkül, szemlélet és aspektus, életmódváltozás 
nélkül már nem fog tudni továbbhaladni, akkor az információ feltorlódik, a rendezettsége 
elromlik, és mindaddig nem tud az élet továbbfejlődni, amíg a megértésre alkalmas más, 
elfogadhatóbb, korszerűbb rendezettség nem alakul ki. A túl gyors haladásnak a legbiztosabb 
jele, ha irányváltás nélkül haladva a fejlődési határainkat elértük, ha a rendezettséget megtartó 
életspirál helyett, körbe- körbe áramolva a fejlődés felé haladva utolérjük a fejlődésben 
utánunk jövőket, a tőlünk elmaradottakat. Ugyanez a zavar alakul ki akkor is, ha az igény 
szerint elől járók tudati, értelmezési akadályba, határfelületbe torlódtak, és túl lassú haladásuk 
miatt a lemaradottak utolérik, az elfáradt, határozatlanná vált, jó célt nem találó, már jó ideje a 
rossz cél felé haladó elől járókat. Ilyenkor torlódások alakulnak ki, és a torlódásba került élet 
határozatlanná válik, és miként a nagytömegű rendezvényről egyszerre távozó tömeg, a 
szűkké vált átjáróban torlódástól lelassul, és ilyenkor a máskor megszokott mennyiség sem 
tud átáramlani. Az információ áramlása, a több és összetettebb tudás felé haladás, a fejlődés 
átmenetileg leáll, és állóhullámmá torlódik majd rendezetlen áramlásban átláthatatlanabb, 
visszafejlődéssé módosul. 
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Az élet alapállása: 
A természet legnagyobb rendjében, a szimmetriában nincs áramlás, minimálisra csökken a 
különbség, és az életáramlás kialakulásához szükséges feszültség különbség, nem haladja meg 
az élet lokális rugalmasságát. Ilyenkor csak nagyon alacsony szintű információáramlás 
működik, az aktív életet kómában szundikál, és nem folynak az élet folyói, és a túl kicsi 
különbség, az átlagossá váló élettengerben csak apró fodrokat enged létrejönni. Néha azonban 
e kicsi különbségek halmozódása már elég nagy hullámokat, nagy különbséget gerjeszt ahhoz, 
hogy az abból létrejövő komolyabb életviharok, időben tartós változást, életáramlást 
létrehozva, a különbség ide-oda lendülését is elindítsa. A sok és nem töretlen folyamatban 
kialakult élet azonban a folytonos áramlást, a különbség tartós meglétét igényli, de ez csak 
akkor vezethet időben is tartós, a tudat által kiszámítható életáramlásokhoz, ha az áramlásban 
a folytonosság, a rend és a megszokható, kiszámítható rendszer is kialakulhat. Ez az igény azt 
váltotta ki, hogy a lokális kicsi különbségeken kívül az időben tartós nagyobb különbségek is 
kialakuljanak, hogy az életáramlás iránya kiszámíthatóan és ne kiismerhetetlen cikk-cakkban, 
hirtelen változzon. Egy élettérben a rend akkor alakul ki, ha az élet fejlődés felé áramló 
folyói, erei mind az idő rendjében, a magasabb feszültségű, magasabb potenciálszintű helyről, 
az alacsonyabb felé folynak. Ez azonban lineáris változás esetén átlagos azonos szintet, és túl 
kiszámítható egyenletes, ezzel unalmas változást, érdektelen létet hoz létre, amelyben az 
eseményekre vágyó élet unatkozásában vét a kialakult, megegyezéses rend ellen. Ha viszont a 
hegyekről mindig a kisebb energiaszintű helyek felé folynak az információt és hatásokat is 
szállító élet folyói, akkor a rengeteg információval feltelő tengerek a túl soktól felduzzadnak, 
a különbségek lecsökkennek, és ez az kiszámítható áramlások elapadásához vezet. Ha a 
különbségek teljesen megszűnnek, mert a nagyobb potenciálú helyekről minden információ, 
legalábbis a többlet az alacsonyabb értékű helyre áramolva a különbséget kiegyenlíti, akkor az 
információáramlás, mint a dagály és az apály, nem folyamatosan, azonos irányba áramlik, 
hanem hol ide, hol oda áramolva egyre kisebb szintkülönbség mellet megnyugszik, a 
változatlanság állapotába merevedik. Azonban az árapály jelenségeket is külső hatások keltik, 
és ha a belső változásban kialakult különbségek elfogynak, akkor a külső térben még meglévő 
különbségek hatnak, felgerjesztik az élet szunnyadó parazsának már túl gyengén pislákoló 
tűzét. A kialakult és tudatot nyert térben tehát megfogalmazódott az igény, a túl nagy 
nyugalom, és a túl nagy változás elkerülésére, az egyenletes, jellemzően kiszámítható, de még 
nem unalmas változásra. Ha az életben valahol túl nagyon kiszámítható, túl nagy rend alakult 
ki, akkor a nyugalom tengerébe bedobott kavics felkorbácsolta a helyi indulatokat, és az élet 
egy ideig ismét kellően változatossá, de az események többségét megértők tudatában 
követhetővé vált. A változatosságra törekvő igény kiváltotta a változás szeleit, amelyekből 
néhol kiszabadultak a szellemek, és lokálisan itt-ott vad viharok keletkeztek. 
 
Az élet rendje tehát nem abszolút rend, hanem statisztikai renddé vált, amelyben az életfolyók 
áramlása, a nagyobb energiaszintű potenciálhegyekről a kisebb energiaszintű helyek felé, az 
idő a múlt felől a jövő felé áramlik. E rendben, rendszerben a szabálytalanság, mérsékelt, de 
elégséges ahhoz, hogy az élet unalmát a kiszámíthatatlanság rejtélyével érdekesebbé, és 
izgalmasabb ki nem számítható eseményekben dúsabbá tegye. Időnként a halmozódásokból 
életviharok, dagályok, néha nagyobb áradások alakulnak ki, és ha olykor –olykor elzárja, 
megváltoztatja valami magasabb potenciálú akadállyal az életáramlás rendjét, akkor az élet 
folyói is felduzzadnak, és néha egy idei, amíg új utakra nem lelnek, visszafelé folynak, 
erősebb zavar esetén kiáradnak. A természet rendje azonban mindig erősebb a lokális 
viharoknál, amely abból fakad, hogy a valamikor egész az örökkévalóság előtt megosztódott, 
és jobban működő, magasabb, eltérő potenciálú hegyekre, és rosszabb, alacsonyabb 
energiaszintű, potenciálban mélyebben fekvő óceáni részekre szakadt. A két eltérően változó 
térrész között, időben, eseményrendben hol erre, hol arra folyó átlagos állapotok alakultak ki. 
A helyileg, a lokális részben elromló állapotok így nem tudják elrontani az egész eredőjét, és 
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miközben itt – ott feltorlódnak és elromlanak az élet esélyei, máshol a korábbihoz képest 
éppen lecsökkennek, vagy növekednek a különbségek, javulnak az állapotok. Az élet 
tengereibe áramló folyók azonban sohasem töltik fel e tengereket átlagos szint fölé, mert a 
kialakult fejlettség képes az átlagos állapotot megtartva, annak egy részét magasabb szintre 
gerjesztve, magasabb feszültségre hozni, és ezzel az apróbbra bontott, időben visszafejlesztett 
életet egyre magasabb potenciálba juttatva, az életáramlás fennmaradásához szükséges kellő 
különbséget periodikusan létrehozni. Ha a különbség túl kicsivé válik, mert az átlagosok, a 
jelenben élők tömege felszaporodik, akkor a túl sok átlagos, azonos szerveződés különbsége 
csökken, ezzel az érvényesülés és a kitűnés, az egyediség lehetősége is csökken, ez pedig 
növeli a versenyhelyzetet, a különbség, a kitűnés és az egyéni fontosság megmutatásának a 
vágyát. Az élet egy része nem jól tűri az azonosságot, míg a másik része éppen a túl nagy 
különbséget viseli nehezen.  
 
Az élet tehát a magasabb potenciálú helyek felől nemcsak az alacsonyabb potenciálú helyek, 
terek, térrészek felé folyik, hanem a kisebb tudású állapotból a nagyobb tudású, nagyobb 
fejlettségű, de kisebb energiaszintű állapot felé, amelyben a lokális pontba, térrészekbe 
sűrűsödő fejlettség, a rendezett tudat már szimmetriában tud állni a körülötte változó sokkal 
nagyobb tömeggel. A lokális térrészekben, a fejlettebb szerveződések központjaiban kifejlődő 
fejlett tudat, képes a térrész túltelítődését, túl nagy egyensúlyba, vagy túl nagy különbségbe 
kerülését kivédeni, és az odaáramló energiahordozókat, kifelé a különbségnövelés, vagy 
befelé, a sűrűsödés felé egyirányúsítva az energia áramlását, megváltoztatva, irányítva, az 
információ és életáramlást tartós körfolyamatokba elterelni.  
Az egyirányúnak látszó folyamat befelé, a fejlettebb térrészek felé haladó ágát, a gravitációs 
eredőnek, és az idő rendjének ismerjük. Ez az ág azonban a kaotikusnak látszó térrészekben 
nem tud végtelen sűrűségre felhalmozódni, mert folyamatosan kifelé terelődő felgyorsuló 
ágak a belső túlnyomást egy érték után elvezetik. A belső terek túltelítődésének a kivédésére 
azonban az a rend alakult ki, hogy a fizikai létezést, és ezzel maradandó tapasztalatok átélését 
lehetővé tevő, az életnek élményeket adó térrészekbe egyidejűleg csak meghatározott 
mennyiségű élet (változás) lehet. Az újak, a határfelületi átjárókban régóta várakozó sorokból 
bebocsátást várók csak akkor juthatnak be a nekik érdekes, régóta vágyott paradicsomba, a 
fényes és fejlett centrumokba, ha onnan előbb az ott lévők egy része eltávozik. Észre kell 
venni, hogy az életek keletkezése és eltávozók aránya egymással régóta szinkronban van. Ha 
háborúk alakulnak ki és többen halnak el, a részecskéikből több eltérő variáció indulhat új 
életnek, akikhez a határokon kívül már régóta sorban állók közül sokan, de csak az élettérből 
eltávozóknak megfelelő mennyiségben csatlakozhatnak. Hasonlóan működik az életrendszer 
akkor is, ha az átélhető élet szépségébe túl sokan beleszeretnek, és nem akarnak időben 
távozni, ezzel megakadályozzák a régóta a nagyobb energiaszintű élmények átélésére 
várakozó kisebb energiaszintű részecskék személyes élményszerzési lehetőségeit. Ha az élet 
túlfejlődik, és az áltata felismert praktikákkal, gyógyszerekkel, a törvények átalakításával 
indokolatlanul megakadályozza mások, az utódok élethez való jogait, akkor a határfelületeken 
kívül feltorlódott várakozók között elégedetlenség, zúgolódás, türelmetlenség és nagyobb 
életnyomás alakul ki.  
Ha a toroidokban lévő centrumok belső része, a toroidok szűkülete felé áramló részecskék, az 
élet határfelületeit, potenciálgátjait követve tartósan azonos irányba áramlanak, már nem a 
jobb élet felé befelé, hanem a centrum legnagyobb változássűrűségű részét elhagyva a 
rosszabb élet felé, már kifelé a kevésbé védett, rendezetlen izotróp tér felé áramlanak. Az élet 
labirintusaiban sokszor eltéved a lélek, és a kezdetben jó irányt túl sokáig megtartva mégis a 
pokolra jut. Aki tehát nem tud a fejlettség valamely szintjén megállapodni, megnyugodni, aki 
mindenáron másoknál tovább akar fejlődni, az hamarosan elhagyja a legalább részben védett 
térrészek közepét, és a védetlenebb izotróp kiáramolva térbe, egyszer csak vele szemben 
áramló idegenek, ellenfelek között találja magát. 
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Az áramlási csatornák, a térben és időben áramló lélek, a Tao útja, és a 
Gondviselő kifejlődése.  
 
A differenciálódott, kisebb energiaszintűvé és a társaitól elvált, a közösből kibomlott 
életenergia útja, az Istentől kapott idő lejárta után a megértés felé halad. Csak idő kérdése, 
hogy a kihasznált, kifosztott lélek mikor jön rá, hogy a gyorsan változó, szépnek látszó, 
érdekes, de nagy felbontású színes melegfúziós térben átverték. Ha elég időt kap, lehűlve, 
magához térhet az impulzusokban kapott megszédüléstől, a fizikailag is átélhető életét elrontó 
függőségekbe taszító léttől. Miközben a tudása a megértés felé fejlődik, közben egyre kisebb 
energiaszintűvé, a nagyokkal szemben már hatóképtelenné, de az életáramlás, a fizikailag is 
átélhető élet, és a nyugodtabb létezés szabályait is megismerő tudatú lénnyé válik. A lélek 
ekkor ismét választás elé kerül, hogy a már kellő információval rendelkező, a létezés 
szélsőséges lehetőségeit megismerő kettős tapasztalat alapján az aktív, vagy passzív létezés 
lehetőségét választja. A melegfúziós, anyagi valóságba épülő terekben, a szerveződésekben a 
létezés sokféle lehetősége mellett e tereken kívül, a közös isteni térben a létezés nyugodtabb 
formái is megvalósíthatók, amikor nem a részecske megy el az élményekre, információkra 
vadászni, hanem passzívabb állapotban hagyja magát a kisebb energiaszintű, könnyebben 
terjedő információs hatásoktól, az érzelmektől átjárni. A létezés tere, a nagy mindenség, 
amelyet istenként ismerünk, az aktív életről álmodó, erre várakozó, más anyagibb mezőkben 
elporlódott, de mégis e terekbe mindig visszavágyó részecskékkel van kitöltve. A nagyobb 
életszerkezetek sokrétegű határfelületeit gravitációs hatásként ismert életnyomással 
megtámasztó, a túl alacsonnyá vált életnyomású terekbe azonnal beáramló, és ezzel a 
tömegközpont felé ható erőirányú részecskék azért képesek e térrészek centrumai felé 
áramlani, mert e térrészekben az általuk képviselt minőség, fejlettség, téridős részecske 
szerkezettel telítetlen, ellennyomásban hiányos. 
 
A térben lehűlő, lehiggadó, magához térő, és az élet szabályait egyre jobban megismerő, már 
elporlódott, tehát nagyon kicsi tömegű lélek, tanul minden eseményből, amely hatások átélt, 
megélt emlékei, lenyomatai benne a változások által meghatározott térszerkezetbe épül, és az 
átlagos állapotot, aurát vesztett mikroméretű anyagi szemcsékben, az arányaikban sokáig 
megőrződik.  A tudást és tapasztalatot azonban nemcsak a kis térbe, koncentrált anyagba 
sűrűsödött materializálódott tapasztalat képes megőrizni, hanem azok a nagyobb térbe és belül 
üreges életbuborékok felületére átszerveződő, a térben nagyobb életfelületen kiterjedő együtt 
maradó részecskék is megőrzik, amelyek az azonos eseményben átélt hatásváltozást, a 
fejlődés kialakult következményeit a számukra másképpen ható következményeik miatt 
eltérően értelmezik.  
 
Mivel az impulzusok differenciálódásban az anyagként már nem azonosítható, kvantum 
méretű egységekbe, életbuborékba átszerveződő részecskék, egy nagyjából ekvipotenciális 
életbuborék időben növekvő kétdimenziós felületén egy ideig kifelé haladva, egymástól 
távolodva egyre kisebb sűrűségű állapotba kerülnek, de a nagy azonosság miatt, a részek 
egymással távolról is fenntartott kapcsolatai nem vesznek el. A táguló, a szerveződési nyár, 
nőies, üreges állapotába kerülő részecskék kifelé haladó lendülete egy idő után csökken és a 
környezeti teret egyenletesen kitöltő nagy azonosságú közegben a torlódás után lefékeződik. 
Az impulzusban kellő lendületet kapott, a nagyon kicsi tömege miatt jelentősen felgyorsuló 
részecskék lefékeződése azonban nem egyszerre, hanem folyamatosan, és inkább elterelődés 
szerűen történik. A térben való torlódásban e részecskék is átmeneti határozatlanság, a radiális 
irányú áramlás megváltozása mellett lamináris áramlásokba terelődnek, és ekvipotenciális 
jellegű határfelületet képeznek az általuk korábban megismert érdekes életű térrész körül. 
Az impulzusban felbomlóvá, az alkalmazkodási kényszer megszűnése miatt sokkal kisebb 
tehetetlenségűvé és ezzel szabadabbá váló részecskék, a megszerzett egyéni lendülettömeggel, 
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és a fejlettségük segítségével sokkal mélyebben be tudnak hatolni a környezetben lévő analóg, 
vagy náluk sokkal nagyobb méretű szerveződésekbe, a termetes élethézagokkal, nagy 
biodiverzitási hiánnyal, folytonossági hiánnyal rendelkező részecske szerveződések közé. Ez 
egyrészt megnöveli a nagyobb életnyomású térrészekben kialakult életváltozások, új 
minőségek térbeli kiterjedési lehetőségét. A másoktól kötetlenebb, függetlenebb, szabadabb 
részecskék nagyobb tereket tudnak átlátni, átjárni, ezért előbb értesülnek a környezetben 
szanaszéjjel keletkező, de azonos dolgok felé ható, esetleg később egy adott pontban, közös 
vertexben kölcsönható későbbi téresemények nemsokára felerősödő, az időben és a térben is 
besűrűsödő eseményekről. Az általuk észlelt teret jobban megérteni képes, kisebb térbeli 
koncentrációjú, már anyagként nem beazonosítható sűrűségű tömegre lebomló, sokkal érzékenyebb, 
légiesebb részecskék, sokkal jobban felismerik a térben lévő járható utakat, az éppen 
szétáramló, kiürülő, kisebb életnyomásúvá váló, vagy a nagyobb hatás szimmetriába kerülő 
térrészeket. Az élet túl nagy sűrűségűvé és ezzel az élet megőrzésére alkalmatlanná váló 
részeiből kiáramlanak, de az általuk képviselt minőséggel nem teljesen kitöltött, folytonossági 
hiánnyal rendelkező, őket szinte hívogató vákuumos terek számukra életteret jelentő kellő 
hézagaiba azonnal megindulnak e részecskék gravitációt felerősítő áradatai. 
 
Ha a térben áramló lélek részecskék, más azonos fajsúlyú, nagy téridős azonosságú, azaz 
azonos fejlettségű, analóg szerveződésekkel hatásegyensúlyba kerülnek, e részecskék a kellő 
szabad tér, és a már megismert veszteség lehetőségeire emlékezve elkerülik egymással az 
ütközéseket. Ezeket az elkerüléseket, az élet hullámokként megismert kanyarait, az egymással 
való értelmetlen összetűzéseket elkerülő szent keresztként és az életet a szakaszos állapotából 
tartós folyamatba, életfolyókba terelni képes, szervezetbe halmozódó közös tudás eredőjeként 
ismerjük. A DNS olyan kanyarokkal tűzdelt áramlási, közlekedési neutron csatornákat képez, 
amelyben a tudatukban már kellően fejlett, eléggé elporlódott, a térben és időben a túlélővé 
válást, és az értelmetlen összetűzések elkerülési lehetőségeit megtanuló részecskék, 
információ, anyag és energiacserét létrehozva áramlanak élőrendszerből élőrendszerbe, a 
magasabb életnyomású térrészekből az éppen alacsonyabb életnyomású térrészekbe és vissza, 
miközben fejlett közlekedési kultúrával már nagy biztonsággal elkerülik az értelmetlen és 
időben észlelés esetén kikerülhető impulzusokat. 
 
A térben szétáramló, szétrajzó, az áramlást gátló, náluk erősebb határfelületeknél lamináris 
áramlásba terelődő részecskék, olyan élő miniatűr lélekszerveződéseknek, információ és 
hatáshordozóknak tekinthetők, amelyek megtanulták a felesleges kockázatot elkerülni, és 
megtanultak a közösségben kifejlesztett természeti szabályokat betartva, a rendelkezésre álló, 
időnként bővülő, máskor szűkülő élettérben együtt élni. E fejlett kozmoszi rendszer általunk 
még megkülönböztethetetlen egyedi méretű részecskékből szerveződik, amelyek választott 
törvényhozói, ellenőrző és betartó funkciókra osztódó közössége, Gondviselést és közős 
tudatot, Istenként ismert kozmikus méretű, az élet fenntartására, működtetésére szakosodó 
hatalmi szervezetet hozott létre. Miként az embert alkotó részecskék és szervezeteinek a 
közös tudata, emberi, szervezeti tudatba, közös eredőbe épül, hasonlóan a tágabb, kozmoszi 
globális térben változó szervezett rendszer, választott, kinevelt, a közös tudatot képviselő, a 
szabályokat létrehozó, ellenőrző és a betartását felügyelő megbízott részecskékkel az 
életrendszer felett Gondviselői funkciót lát el. 
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Az elszigetelődés lebomlása, a közös tér részévé válás 
 
A fejlődés és az állapot változás, mindig egy korábbi, eredeti, kiinduló, átlagosabb állapothoz 
viszonyítható. Mivel a térben és időben is összekeveredő anyagi részecskék evolúciójának az 
egyik kiinduló alaphelyzete, az átlagossá és azonossá váló állapot, ezért ilyen állapotok 
kialakulása, kikeveredése esetén, egymásra reakcióképes, bomlani és fuzionálásra kész, 
részecske szerveződésekkel és ellenhatású antitársaikkal telítődnek az élőrétegek. Amikor egy 
élőrétegben az oxigén, vagy valamilyen azonos hatás telítettsége kialakul, az anyagok 
redukálására, energia átvételére kész, energiahiányos vegyi (atomi) állapotú szerveződések, 
rezonanciába kerülnek egymással, és a tőlük nagyon eltérő képességű, az energiában feldúsult 
élőrétegeket, szervezeteket egymástól elszigetelő rétegeket lebontják. A kicsik egyedül nem 
képesek a náluk a szervezettség miatt erősebb határfelületeket lebontani, ezért hasonló, analóg 
megoldáshoz kell folyamodniuk. Ha az információ áramlását szervezett folyamatokban 
kialakított határfelületek akadályozzák, akkor hasonlóan, csak jobban szervezet, - néha 
spontánnak látszó – folyamatban az élet fejlődését akadályozó falakat is le tudják bontani. A 
nagyobbak összefogása nem kedvez az általuk kihasznált kisebbeknek, ezért a kicsik a 
határok lebontásába segítséget vesznek igénybe. Ha a tudatfejlődés gátjai már nagyon erősek, 
és elszigetelődést létrehozó felületek megakadályozzák a kisebb energiaszintű információ, 
hatás átáramlását, akkor a fejlődésben elakadtak az információs gát áttörésére segítséget 
vesznek igénybe.  A Térben keringő, aszteroida, üstökös szerveződések, valamikor egy 
csillaghalál, vagy nóvává válás következtében kerültek a térbe, amelyben hosszú ideig 
áramolva egyre nagyobb tömegre tettek szert, néha differenciálódtak, máskor az azonos 
irányba tartó kellő azonosságú, esetleg azonos eseményben szabaddá vált más részekkel 
egyesülve, a térben lehűlve, besűrűsödve férfias, hidegfúziós szerveződésekben társultak. 
Mind a melegfúziós szervezetekben keletkező nova-eseményekben lelökődhetnek olyan 
szerves rétegek, életmagok, amelyek sokmilliárd a tudatban is fejlett, kiégett, elszenesedett 
részecskét tartalmaznak, amelyek a térben társultak a velük együtt kilökődött de 
vízmolekulába átfejlődött részecskékkel. Ezeket az életszerkezeteket, a csillagok körül 
keringő, melegfúziós eredőjű üstökösökként ismerjük. 
A közös térben azonban nagyméretű hidegfúziós szervezetek is áramlanak, amelyek 
neutrálisabb eredőjűek, hidegebbek, lassabban változnak, amelyek hasonlóan elhaló, felbomló 
hidegfúziós életörvényekben nyerik vissza az önálló életbolyongásra lehetőséget adó 
szabadságukat. E neutronok, aszteroidák, akárcsak az üstökösök, viszonylag kiszámítható 
életpályákon áramlanak, azonban a nagyobb torlódások, a nem kiszámítható téresemények 
időnként megváltoztatják e kiszámítható irányokat, és azok megváltozhatnak. Ha e 
szerkezetek útjába olyan általuk átszakítható, sokkal kisebb részecskékből szerveződő 
határfelület kerül, amelyet viszonylag merőlegeshez közeli irányból megközelítve 
átszakíthatnak, a meglévő lendületet kihasználva e szerkezete áttörik a számukra valódi 
akadályt nem jelentő határfelületeket, és hatalmas téridős átjárót nyitnak a kialakult, de a 
kisebb részecskék által átjárhatatlan határfelületeken. Ahol átjáró alakul ki a kellő életnyomás 
különbséggel rendelkező felületeken, a közeghatárokon, ott a nagyobb életnyomású térrészek 
felől azonnal megindul az áramlás az éppen alacsonyabb nyomású térrészek, élőrétegek felé, 
és addig a határok körül áramló kis részecskék homokóra-szerű élettölcsérben azonnal 
beáramlanak az addig tőlük elzárt területre. A határfelületet átszakító, a határréteg lebontását 
segítő vendég, dimenziós átjárót nyit a határfelületeken, és a kevésbé fejlett átlagos térrészből 
ezen az átjárón az ő minőségüket még nem telítetten tartalmazó térrészbe áramlanak. Az 
elszigetelődést addig biztosító élőréteg többrétegű életbuboréka az után pótlás lecsökkenése stb. 
okok miatt, a túlfeszített állapotából elpattan, a határfelületen kialakult folytonosság 
megszakad. A folytonosságon keletkezett átjárón, az egymással vegyülésre, fúzióra kész 
élőrétegek addig sikeresen elválasztódott, külön nőies és férfias élőrétegben eltérővé fejlődő 
szerveződései a közös új élőrétegben összekeverednek. A minőségek eltérővé fejlődése, és a 
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másik féle állapotúak, a kifelé, és a befelé áramlás, a szétosztásra törekvő nőies állapot kialakulása, és 
a centralizálásra törekvő férfias befelé áramlás elkülönülése miatt, egymáshoz képest nem 
rendelkeznek ellenható, és ezért a másságot visszatartó-képes, kellő azonosságú, ellenható-
képes részecskékkel. A két eltérő rétegben kialakult másság, az energiában dús, és ebből 
leadni képes állapot, és az energiában szegény, de energiát felvenni képes állapot - nagyon 
nagy mélységben, több szinten egymásba keveredik. Tehát a gazdag és a szegény élőrétegek, 
a kívülről beérkező újdonsággal rendelkezők és a belül, ezekre az újdonságokra már vágyók, 
hírből a dolgokat már ismerők nagy mélységben keverednek és fuzionálnak egymással, az 
igényeik kölcsönös kielégítésre kerülnek. Mivel a centrális szerveződések központjaiban 
ilyenkor az élőréteget, a kialakult bűntől is megtisztító, a létrejött különbséget kiegyenlítő tűz 
magasabb fokozatban lángol, e tisztítótüzet elkerülni igyekvő részecskék nagyobb ívben 
kikerülik az ilyen energiát elvevő, átalakító, mások között szétosztó központokat. Ez a 
kikerülés, az egyenes életpályáról az íves életpályára átkerülés egyrészt csökkenti az életképes 
részecskék összetűzése esetén kialakulható nagy energiaszintű, az életteret, a szervezett 
együttműködést felbomlasztó impulzusokat, másrészt az irányváltás, lehetővé teszi, az addig 
egymás felé ható, ellenséges célú fejlődésből, haladásból, közel azonos irány és már azonos 
irányba rendezett életáramlást létrehozó kompromisszum, új együttműködések alakuljanak ki. 
 
Ilyenkor a már elöregedett, az élet megtartására, az energia rendezett elosztására már 
alkalmatlanná váló, korábban kifejlődött élőréteg, szerveződés, szervezettség elhal. Az 
addigra energiával feltelt, már nagyon összefonódott, ezért egységes fellépésre, a saját 
áramlási irány, a sodródás megváltoztatására már nem képes szerveződések továbbra is az 
általuk kizárólagos, egy irányt ismerő, az energiát a berkeibe kerítő cél felé haladnak. A 
fejlődési irányt, célt váltani idejében nem képes szervezetek kikerülhetetlenül a hozzájuk 
hasonlónak kifejlődő, analóg téridős állapotú szervezetekkel megegyező, azonos irányba 
haladnak, és ezzel a közös célba beérve elkerülhetetlenül egymásnak áramlanak. Ez az 
összeütközés, a túlfejlődött, túl hegemonikussá vált szervezetekre végzetesen hat, és a csak 
szintén egy megoldást ismerő, a tudatban és a cselekvő képességben, a közös irányváltásban 
már hasonlóan korlátozott analóg szerveződésekkel összetűzésekbe, háborúkba, a 
szervezetséget megváltoztató impulzusokba sodródnak. Ez az állapot nagy energiaszintű 
impulzust és a szervezetet a rossz dolgoktól megtisztító belső tüzet hoz létre, amelybe 
bekerülő elvakult, rosszul döntő szerveződések ettől kezdve másokat gerjesztővé és a 
környezetnek energiaadóvá válnak.  
Nincs olyan rendszer, amely a tartós többletenergia felhasználás esetén idővel nem merül ki, 
amely idővel nem válik energiahiányossá, energiában, a kivont minőségben üresebb 
pusztasággá. Hiába egyesülnek egymással más, akár nagyobb energiaszintű szerveződések, az 
energia időben áramló mennyisége tartós többletfelhasználás esetén az időben is véges. Az az 
élőréteg, amely tartósan többet vesz le a közösből, mint ami számára járna, az túltelítődik, 
vagy és egy másik minőségből közben lemerül, és ezután már nem tud többet felvenni. Vagy 
a rendezettséget később megszűntető háborúba, vagy energiahiányos környezetbe sodródva a 
folyamatban energiaadóvá válik. 
 
 
Az életkerék fordul egyet, és az addig mindig energiát adó, elszegényedő, a belülről 
üresebbnek látszó (és az átlagos részecskékből valóban kiüresedő, lásd a csontritkulás természetes 
következményét) elnőiesedett szervezetek, energiát be és elfogadókká, a túl sok energiával és 
eladhatatlan élettermékkel feltelő férfias, nagyobb sűrűségű szervezetek pedig energiaadókká 
válnak. Az Isteni tér igazsága, a Természet igazsága, a szimmetria így válik teljesebbé, az élet 
pedig az eredőjében igazságosabbá. 
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Az élet periódusai 
 
Az élet egyik alapállapota tehát a nagy lendületű fejlődést hozó tavasz, amely a múlt és a 
fejlettebb környezet sikeresen vegyülő energiájából táplálkozik, amely kikerülve az élet telét 
átmenetileg létrehozó tisztító tüzeket, a már azonos irányba rendezett, férfias, 
lendületenergiában dús részecskékbe beáramolva a már kiüresedett életterekbe, a nőiessé vált 
szerveződésekben azok részecskéivel megfelelően keveredik. A kialakuló cselekvőképességet 
és a hatóképességet létrehozó sok lendületenergiát, nem a tér sűrűsödése hozza létre, hanem 
az addig kaotikusabban egymás ellen áramló, és ezzel kiszámíthatatlan életteret létrehozó, 
határozatlanná és erőtlenné váló, átlagos szervezetség megváltozása. Amikor a kaotikus 
irányból az azonos irányba Pl. befelé, vagy kifelé rendezett, határozott áramlási irányú állapot 
kifejlődik, a közös cél, az azonos irány előbb lecsökkenti, és egyenletesebbé teszi az élettéri 
impulzusok számát, ezzel kiszámíthatóbbá és gyorsabbá a fejlődést. A befelé áramlás és az 
életnyomás belsőbb élőrétegbeli növekedése esetén, e rétegek kaotikusabbá, energiában, 
lendületben és változásban nyomottabbá, magasabb impulzus sűrűségűvé válnak. Ez fokozza 
a belső élőrétegek életnyomását, és a megszokottnál nagyobb impulzus sűrűségű fejlődés 
kialakulása miatt, nemlineáris időállapotot, gyorsabban változó melegfúziós állapotot hoz 
létre. Ilyenkor a belsőbb élőrétegben szerveződési nyár, és túl nagy életnyomás alakul ki, 
amely viszont a kifelé áramlás növelésével lezárja a nagyobb impulzus sűrűség, a gerjesztés 
feldolgozására képes élőrétegek határait. A befelé hatoló sűrűsödés a belsőbb életbuborékokat 
nagyobb életnyomás alá helyezi, amely a szervezetek belsejét lehűti, majd a gerjesztetté válás 
után egyre nagyobb, kifelé ható nyomást hoz létre. A megnövekvő lokális nyomásban, a 
térben elhalók, felbomlók száma is növekszik, és a kevés nagy, de már rosszabb 
szerveződésből sok kicsi, fiatal, fejlődésre váró, a szabad térbe ki és szétáramló részecske 
születik. Az izotróp felé kiáramló, addig védett térben fejlődő részecskék azonban a náluk 
nagyobb életnyomású külső terek előtt megtorpannak, elbátortalanodnak, határozatlanná 
válnak, és a radiális kifelé ható áramlásuk lamináris, kerületi irányba terelődik. A szülőföldi 
szerveződés körül keringésre terelődő lendületes fiatal részecskék folytonossága helyre áll, és 
a határfelületeket a védett tér körül ismét szorosabbra zárja. Ez azonban csak akkor 
lehetséges, ha a belsőbb életbuborék, a szervezett rendszer már valóban megfelelően 
működik, azaz fejlettebbé válik, amely már képes kezelni a korábban rá ható, és a zártabb 
határfelületeken is átszivárgó gerjesztést, és feldolgozva a többletet a központból folyamatos 
energia utánpótlást tud kibocsátani, ezért a befelé ható, az önálló rendezettséget elfojtani 
igyekvő nyomáskülönbséget képes ellensúlyozni. Ha a belső nyomás elvezetésének a hiánya 
miatt a fejlettebb életterek is túltelítődnek, és nem képesek az energia és életnyomás 
többletből, a befelé áramlás mennyiségének megfelelő energiaáramot, ellenható áramot 
leadni, akkor a belsőbb élettér is túltelítődik életnyomással, amely ez esetben egyéb lehetőség 
hiányában kifelé fog tágulni.  Ha a külső környezet, élőréteg életnyomása a még belsőbb 
rétegeknél éppen kisebb, az energia és életnyomás felvevőképessége nagyobb, akkor a túlfeszített, 
túltelítődött élőrétegekből a nyomás nem befelé, a megszokott fejlődés irányba, hanem kifelé 
vezetődik el. Ha a nagyobb tömeget képviselő külső környezetnek a határfelületekre ható 
nyomásra, a megnyitó képessége kifelé nagyobb, ezért amikor egy belsőbb élőréteg 
életnyomása a külsőbbnél átmenetileg nagyobbá válik, a környezet reakció tehetetlensége, a 
lassabban kifejlődő ellenható képessége miatt mindig késik, ezért ilyenkor kifelé, az idő 
megismert főiránya, rendje ellen ható irányú, de csak átmeneti lehetőségű terjeszkedés alakul 
ki. Amikor a kifelé ható nyomáshullám, a szerveződési nyár belső feszültsége kiterjed, a 
nagyobb tehetetlenségű környezet sokáig tűr, engedi a túl nagy feszültség levezetődését, de 
idővel összeszedi magát és lezárja az őt már gerjesztő, túltelítetté tevő energia kiáramlás 
határait. Miként Sztálingrád ostrománál, vagy Napóleon seregeinek a nyomásánál a nagyobb 
energiaszintű hidegfúziósabb, lassabban fejlődő környezet egy ideig engedett, de eközben 
múlt az idő és a Nagy Orosz medve a fejlettségben, az életnyomásban és az elszántságban is 
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felzárkózott. Amikor a kisebb energiaszintű szerveződéseknek életteret adó környezet 
magához tér az első támadások, az életnyomás fokozódása után, a túl hevesen kiterjedő 
szervezetekre visszahat, ellentámadásba megy át. Miként a Kozákok seregei 1848 után 
Segesvárnál, vagy Kutuzov és az őket két évszázaddal később követő oroszok seregei 
Sztálingrádnál magukhoz térnek, rendezettebbé válva ellentámadásba mennek át, hasonlóan 
az élettér külső rétegei a szerveződési nyarak, az életterünk határait kifelé tágító fellendülések 
után ellenhatásba mennek át. Ilyenkor a tér addig kialakult érzékeny szimmetriája megbomlik, 
és a környezetben kialakuló gerjesztettség miatt, a túlterjedt élettér körül blokád, szerveződési 
ősz, energiaszegény kaotikus állapot, ellenhatás alakul ki. A környezet reakciója szerint a 
belső gerjesztés növekedése, az élőrétegek összevonódása, a fejlettebb megoldások ismertté 
válása az elmaradottabb, de sok tartalékenergiával, hátországgal rendelkező külső 
határfelületek élőrétegeiben is felgyorsítja a fejlődést, a felzárkózás, majd idővel gyorsabb 
fejlődés és ellentámadás alakul ki. Ez az állapot a szerveződési nyarat követő kaotikusabb ősz 
vége, amikor megkezdődik a korábban kitágult, a környezet gerjesztő terekbe, 
szerveződésekbe a befelé áramlás, amelyet, a forrófejű kedélyeket lehűtő szervezeti tél 
állapot, az elszegényedés követ. 
Amikor az élőrétegek egymáshoz való viszonyában, az addig elmaradottabb külső rétegekben, 
szerveződésekben is felgyorsul a fejlődés, a rendezettebb, és a béketűrésben is nagyobb 
tehetetlenségű szervezetekben, a belső élőrétegekben addig gyorsabban fejlődőkhöz 
viszonyítva megváltozó életnyomás átmenetileg nagyobbá válik. Ilyenkor az energia és a 
fejlődés iránya a külsőbb élőrétegekből befelé, az általunk megismert időrend felé felgyorsul, 
az élettér külsőleg a centralizáció felé hatva gerjesztetté válik. A kifelé áramlás az élet 
rendjének megfelelő befelé ható, rendezett irányú hidegfúziós beáramlás váltja fel. Ez éppen 
olyan, mint amikor a hideg környezethez szokott kozákok 1849-ben beáramlottak a nekik 
melegfúziós magyar területekre, és gyorsan lehűtötték a magyarok szabadság illúziójába 
vetett, de ettől elhervadó virágait. A környezetből nagyobb lendületenergiával beáramló, 
hideg, egy közös cél, vertex felé összetartó, és ebben a célban egy ideig közös életfelületen 
egymásra is kölcsönható, együttműködő hidegfúziós szerveződések, a környezet 
hozzájárulása, megengedett ritmusa nélkül kiterjedő szerveződések nyarát megtorolja, és 
átmeneti hideget, lehűlést, energia elvonást hoz létre.  
 
A természet tavasz utáni állapota a szerveződési nyár, a kiterjedés, az élettérfoglalás, a 
megengedettnél nagyobbá válás ideje, amelyet azonban szükségszerűen követ az ellenhatás, a 
szerveződési ősz, a külső hatalom megerősödése, a belső hatalom megosztódása, a belső rend 
kívülről is segített felbomlása. A belülről nagyobb nyomásúvá váló, nagyobb élettérbe 
kitágulása miatt egyedekben ritkábbá váló, az energia és információhordozókban kiürülő, életterek 
tehát kitágulnak, eközben kisebb életnyomásúvá és kiszámíthatóbbakká válnak, ami miatt a 
már gyorsabban reagáló, nagyobb fejlettségű külső szervezeteknek megfelelő, általuk 
kiszámíthatóan változó életteret, környezetet nyújtanak. Ez beáramlást és kaotikus őszt, az 
egyre fejlettebb szerveződések beáramlásával az anyagi energiájától, a saját akaratától és a 
lendületétől egyre jobban megfosztott belső élettérben kiszámíthatatlan, átláthatatlanabb 
keveredést hoz létre. A korábbi lendületes férfias szerveződés, sorsnak magát megadó élettér, 
a beáramló képviselők által a környezetnek energiát átadóvá, nőies állapotúvá, ismét 
másállapotúvá válik. A valamilyen állapotú minőség élőrétegbeli csökkenése, hiányt és az 
ilyen hiánnyal nem rendelkező térhez viszonyítva növekvő különbséget hoz létre, amely miatt 
a kiegyenlítődés erős törvényei a csak az eltérő irányú rendezettség, az elszigetelődés 
fennmaradásáig biztosítják a hiány növekedését. Egy idő után a különbség olyan naggyá, a 
határfelületek elszigetelő képessége pedig olyan kicsivé válik, hogy a különbséget fenntartani 
képes határfelületek, a sejthatárok a túl nagy feszültség kisülésekor lebomlanak, és a nagyobb 
azonosságúvá fejlődő, összekeveredő minőségben, a mind szabadabb átjárásban az információ 
és a technikai tudás is közel azonos szintre kerül. Ilyenkor lecsökken, és majdnem megszűnik 
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az élőrétegek közötti tudati különbség, az élettermékekben, a tudásban, az élettéri 
elrendeződésben fejlettségbeni nagyobb azonosság alakul ki. Ez növeli az életversenyt, az 
impulzusok időre jutó számát, a differenciálódást, a gazdag és a szegény, a túlfejlett és a 
fejletlen felé ható különbséget, de egyidejűleg beindítja a gazdaságot. 
 
Az élettér, - beáramlásra kész, kiüresedő, kifosztott, mássá tett, élettojásba elkülönített, 
túldifferenciált, - megtermékenyíthető állapota után, megtörténik a fejlettebb szerveződések 
beáramlása, és a számukra ideálissá tett élettérben a megtelepedés utáni elszaporodás. 
A megtermékenyítés, már a fejlettebbeknek is életre alkalmas, még kellő letermelhető 
energiával feltöltődött, a gyors változást megérteni és a tudatban követni nem képes 
szerveződések kaotikussá váló élettérbe beözönlés után, a helyiekkel összekeveredés során 
alakul ki, amikor a régiek eredendő még mindig meglévő és ellenálló tudása, az újaknak 
átadható, felbontható energiája és a beáramlók eltérő tudása új vegyes minőségbe ötvöződik. 
Az eltérő egyediség kifejlődése lehetővé teszi a kellő mássággal beérkezők tudásának és 
technológiájának az egymásba vegyülését, a szerveződések és az élettermékek adott időkben 
és körülmények között is sikeresebb új eredőkbe keveredését.  Ez előbb differenciálódást hoz 
létre, az életre és a gazdasági versenyre alkalmatlan, a gyors változáshoz alkalmazkodni nem 
képes, nem elég életrugalmasságú szerveződések lemaradnak a fejlődésben, a technikai 
gondolkodási megoldásokban és ezzel az életversenyben hátrább, az élőrétegben egyre kijjebb 
kényszerülnek. A sikeresen új megoldásokkal kirukkoló, és a tőkével megfelelően segített, 
tehát jobban keveredő, egymással sikeresebben együttműködő szerveződések fellendülése 
várható. Az átlagos állapotúvá válás, a jobban keveredő utód állapot kialakulása, azonos cél 
felé együttáramlása már fellendülést és új szerveződési tavaszt hoz létre, amely az előző 
ciklusok, a körülményváltozás lebomlásában átszerveződő energia megfelelő lendületet kap, 
és sikeresebben együttáramló új vegyületekbe, együttműködő szervezetekbe épül.  
 
Míg a kiüresedés, a lebomlás a szerveződési ősz állapota, amikor a környezetben a fejlettebbé 
vált és a régi típusú életnek is már alkalmatlan szerveződési állapot lebomlása, egyben 
megfelelő életteret hoz létre az eltérő állapotba kerülő, a nagyobb felbontás, a jobb minőség 
és a nagyobb tudásmélység, a mikrokozmoszok világa felé továbbfejlődőknek. Ugyanez az 
állapot a felgyorsuló tempót már nem jól követő régi szervezettség elhalását és felbomlását 
eredményezi. Az új minőségben üressé és ezzel életre alkalmas környezetté, nőiessé és 
kaotikusabbá váló élettérbe az ilyen környezetben sikeresebben kifejlődők, megmaradók 
alkalmazkodó képesek már átköltözhetnek, nekik ez ideális mennyei állapot. Az egyre 
nagyobb energiaszinten egyre gyorsabb változásba kerülő átszerveződő életterek tehát csak a 
régi, megszokott állapotból továbbfejlődni nem képesek számára válnak lakhatatlanná. A 
kevesebbeknek előrefejlődés azonban egyidejűleg másoknak visszafejlődést kiváltó állapot. 
Az életterekben, a fejlődésben, az alkalmazkodásban sikeresebbek dominanciája 
megerősödik, amely vagy a korábbi felhalmozás sikeresen másoktól elvont energiájából, vagy 
a külső támogatás energiájából táplálkozik. Az átszerveződéssel tehát a fejlettebbeknek új 
élettér alakul ki, amelyben a sikeresebben védett rendezettebb életpályákon áramlók 
megerősödnek, dominánssá válnak, és uralni, irányítani kezdik a nekik alkalmas és őket már a 
többletenergia birtoklásáért kiszolgáló életteret. Ilyenkor a domináns szerveződések által 
meghatározott rendezettségű életforma alakul ki, amely meghatározza az új élettér, szervezet 
térbeli elosztási és az energia felhasználási arányait, ezzel az új szervezet hierarchiáit, a 
hatalmat kiszolgálók feltételeit, lehetőségeit. A maguknak sikeresebben több befolyást, 
nagyobb energiát konvertálók több lehetőséghez jutnak, és a dominancia határán belül 
meghatározhatják a szervezet arányait. Pl. egy ország szervezeti felépítése esetén, 
meghatározhatják a célokat, az elosztási arányokat, az ember szervezet építése esetén az orr, a 
fül vagy egy fontos szervi rész alakját, az egészhez viszonyított arányait, és a kiépülő energia 
továbbítására alkalmas csatornák, az erek, a szerveződés energia szállítására alkalmas 
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csatornáinak az irányait, a kiépülését és az uralt térben haladását. Ilyenkor jó autópályák, és 
megfelelő életpiramisba épülő kiszolgáló utak megfelelő aránya esetén időben több energia 
juthat a rendszerbe, az sikeresebben szétáradhat a legkisebb részekig, és megfelelő 
együttfejlődés esetén sikeresen megtartható fejlettségi előny alakulhat ki. A részek jobb, de az 
egésztől eltérő öncélú fejlődése esetén az élet kilengéseinek a növekedésével romlik a 
közösség hatásfoka és lassul a fejlődés, a versenyképesség. A hasonló analóg környezetben 
mindig az a szerveződés fejlődik a leggyorsabban, amely sikeresebb életpiramisba, a 
hatásokat, a terheket és az energiákat is jobban elosztó szervezetbe épül. A gazdasági 
hatékonyság, az erő és a tudás, a lendület és a szétosztás, az együttműködés sikeres 
vegyüléséből alakul ki. Amely szervezet, élőréteg, részecske közössége sikeresebben 
megvalósítja az adott környezetben szükséges isteni programot, az tartósabb előnybe kerül a 
többihez képest, amely miatt a térben és a hatáskörében kiterjedhet. Ez a felvirágzás, majd a 
kiterjedés, a nagyobb élettérbe kerülés, a szerveződési nyár és a magasabb változássűrűség 
kívülről és belülről is gerjesztett állapota. Amikor ez a túlnyomás, a környezeti életbuborékok 
átmeneti visszaszorításával az életnyomás kompressziója elmúlik, az ellenhatásba kerülő, a 
kitágulással gerjesztett környezet visszahat. Mivel a nagyobb tömeghez nagyobb tehetetlenség 
és nagyobb időbeli késedelem tartozik, ezért az ellenhatás késedelme minden élőrétegben egy 
fél cikluseltolódást, idő és ritmus eltolódást hoz létre. A kiterjedés és a kitágulás, a rendezett 
energia elfogyása, kiüresedő élettereket, ellentmondásba kerülő, elromló hatásfokú 
szerveződési ősz állapotokat hoz létre, amelyben a korábbi felmenők által is segített azonos 
irányba rendezett áramlás energiaárama lecsökken, az utánpótlás elapadásával a lendület 
kifullad, a terjeszkedés egy ideig ide-oda áramló állófronttá, majd a térben összehúzódóvá, 
visszaszorulóvá válik. Amikor az élettér, élőréteg által gerjesztett környezet fejlődése 
felgyorsul, ellennyomás és kompresszió, egyre nagyobb beáramlás alakul ki. Ez az állapot 
elindítja a lebomlást, majd a szerveződési ősz állapota után meghozza a telet. 
A szerveződési tél állapotban, az élettérbe már korábban bejuttatott fejlettebb tudatú 
képviselők munkája nyomán a belső szervezettség és az együttműködés megbomlik, és a 
szervezettben kialakult azonos cél és ritmus összehangoltsága csökken. Az azonos irányba és 
azonos hatás felé kialakult közös rendezettség, és az élet, rendezettséget növelő, megtartó 
hatásfoka csökken, és ez rontja az élettér körül kialakult határfelületek, a határok védelmének 
a megtarthatóságát, fenntarthatóságát. Az időben a szokásosnál gyorsabban változó élettérbe 
egyre több hidegebb fejű, hűvös számító és a melegfúziós helyi értékekre érzéketlen, neutrális, 
exportképes szabad tőkével, áruval és lendülettel rendelkező idegen részecske jut be a 
környezetből. Megkezdődik az összekeveredés, és ez meghozza az élettérben kialakult 
erkölcsi rendszerénél szabadabban, a megismert korlátok és erkölcsi gátlások nélkül 
gondolkodók, a lebomló szervezet korábban megtermelt energiájából élők gyors felvirágzását. 
Az eltérő erkölcsi alaprendszerén álló, a helyieknek kiszámíthatatlan, a megszokott 
törvényeket, rendet és kialakult korábbi rendezettséget be nem tartó, nagyobb energiaszintű 
szerveződések, átalakítják, kaotikusabb, csak általuk átlátható, kiismerhető állapotba szervezi 
az életteret, az alkalmazkodni nem képeseknek ez meghozza a lebomlás állapotát. Az 
elöregedő lebontható energiákban feltelő életterek vonzzák a másféle, fiatalabb, tetszetősebb 
energiában már túltengő életterek, szerveződések részecskéit, amely szervezetek, általuk még 
kizsákmányolható munkásokra és kiaknázható, leművelhető új piacokra vágynak. Az 
újgyarmatosítás modern formája, a piacszerzés vadkapitalista tőkehajtása a globalizáció, 
amely azonban reményt ad a feltámadásra. 
 
A verseny egy része arról szól, hogy az energiákat szállító életcsatornákat, mennyire sikerül a 
saját felügyeletű uralt tér felé kanyarítani, azaz a közös energiából minél többet a saját 
területre irányítani. A nagyok ma is azért vetélkednek egymással, hogy a gazdasági energia 
minél nagyobb része rajtuk keresztül áramoljék. Aki sikeresen épít ki jelentős gazdasági 
utakat, ereket, az megfelelő életnyomás esetén, később is jobb energiaellátásban részesül. Ha 
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azonban nagyon sokan építenek ki a saját portálra bevezető csatornákat, hogy a gazdaság 
egyre kisebb életnyomását a saját élettérbe terelhessék, akkor a közös csatornák életnyomása 
csökken, és ha az elvezető keresztmetszet nagyobb, mint a tápláló keresztmetszet, akkor a 
gazdaságban a végek ellátásához szükséges mértékű különbség sem tud kialakulni. Ilyenkor a 
nagy erekben hiába alakul ki egyre nagyobb túlnyomás, ha a saját területbe, gazdaságokba 
elirányított energiák miatt a közösben a végeken csak pang az energia. Ha a mesterségesen 
felgyorsított törvénycsavarással az energia löketek olyan gyorsan átzavaródnak az 
átláthatatlanná vált gazdaságban, hogy a kisebb erek, az életcsatornák mellett a túl gyors 
áramlások miatt, lerakodás nélkül áthaladnak a tranzit szállítmányok, és bár ott az energia, de 
nem értesítettek senkit, ezért nincs elég idő a szükséges energia levételére, a vidék megfelelő 
részesedésére. Az energiákat a kerülőutakon visszakanyarítják a centrális berkekbe, a saját 
gazdaságban landolnak a végektől elorozott szállítmányok. A rossz arányok olyan élethelyzetet 
alakítanak ki, mint a Magyar 6 főközlekedési úton, Szekszárd mellett a Dunán létesített autóhíd és 
autópálya, amelynek nincs folytatása és kellő becsatlakozása az országunk érhálózatába. Mivel a 
kapcsolódó utak nem épültek meg időben, az új terület gazdasági vérkeringésbe bevonása nem lett 
sikeres, egy csomó feleslegesen, idő előtt lekötődött energia vált így haszontalanná, céltalanná, 
miközben arányos együttfejlődéssel az élet működését segíthette volna. Ha a jó gondolatot jó tett, az 
elkezdett autóutat az új kormány folytatja, a befektetés a vérkeringésre alkalmassá válhatott volna, és 
ma a gazdaságunk belső áramlásának az egyik meghatározó szállításra alkalmas érként 
becsatlakozhatott volna a nagyobb egészbe. 
Hasonlóan akkor is gond van, ha a kisebb keresztmetszetű úthálózatot valahol lokálisan 
túlfejlesztjük, túlterheljük. Miközben a szervezetben közvetlen áramlási csatornák létesülnek 
és ezzel rövidzárlat alakul ki, amely miatt a túl jól ellátott lokális, centrális területek, 
(szerveződések, szervezetek) már túltengenek a sikeresen levett központi energiában, közben 
az ország más életterület felé vezető főútjai panganak és kihasználatlanok a túl kicsi 
energiaáramlás miatt.  
A rövidzárlatok, a nagyobb energiaáramlásoknak a teljes közösség által nem tervezett, 
szabálytalan megcsapolása, szervezeti zavarokat, ország-szintű trombózist, túl magas, vagy 
éppen túl nagy vérnyomás csökkenést, egyenetlen fejlődést hoz létre. Márpedig egy közös 
rendszerben kialakuló egyenetlen fejlődés olyan szervezeti zavarokat eredményez, amelyben 
hiába fejlődik egyes szervek sejtállománya látszólag minden mást túlélve halhatatlanná, ha 
közben nem ismeri fel a többi résztől és a környezettől való függőségeit. A részek 
életképessége a függő rendszerben csak addig tarthat, amíg a többi rész elég energiát és 
rendezettséget hoz létre. Ha a rendezettség és a kialakult elosztás megszakad, a betáptól 
függőségbe került részek felbomlása csak idő és tartalék kérdése, illetve a helyzethez 
alkalmazkodás, a túlélő és megmaradó képesség kérdése. Bár minden szervezetben vannak 
olyanok, akiket vagy más függőség tart életben, működésben, vagy a nagyobb lokális 
szereplőktől valóban függetlenek, de e szerveződéseknek a környezettől és a kialakult 
állapotoktól való függése, általában elegendő kötöttséget hoz létre, hogy jelentős 
környezetváltozás esetén már ehhez ne tudjanak alkalmazkodni. A kialakult közvetlen 
környezettől teljesen független élet csak illúzió, azonban mindig vannak olyan túlfejlett, vagy 
nem a helyi szervezetektől függő, más külső életterekből és nagyobb távoli szervezetektől 
támogatott, energiával és az élethez legszükségesebb dolgokkal, kellő tudattal, megfelelő 
ismerettel jobban ellátott szerveződések, akik a kisebb energiaszintű kapcsolatokon, vagy 
közvetlen csatornákon idejében és korábban értesülnek a várható környezetváltozásokról.  
A két gigantikus kereskedelmi torony támadását és összeomlását túlélő, aznap dolgozni nem 
bemenő, meghatározható etnikai csoporthoz tartozó emberi részecskék is megérezték, vagy más 
módon közvetlen információt kaptak a várható veszély kialakulásáról.  Az életterünkben domináns 
hím csillagszerveződés által korábban ide telepített, az életterünket a túlfejlettségükkel mindig 
és mindenhol gerjesztő, eltérő fejlettségbe hozó héber törzs késői leszármazottai, a nagy 
azonosságú férfias emberi részecskék, sikeresen megtermékenyítették az élőrétegünket, az 
eltérő szelektált elosztással, a korábban még kevésbé ismert haráccsal, a tőzsdével és egyéb, 
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más csillagszervezetekben már jól ismert modern technikai megoldásokkal. Az élőrétegben 
elszaporodó, a diaszpóra szerint szétszóródó, majd dominánssá válás után az életfelszínen 
ismét összegyűlő szerveződések megfelelően leművelhető, kaotizálható élőréteget hoztak 
létre, hogy az élőrétegünk felületén egymással összeérve termékeny talajt létesítsenek a 
dominanciaváltásban ide érkező, és az életterünket néhányezer évig ezentúl uraló melegfúziós 
szervezettségnek. Az életterünk és a Naprendszer felé, egy új domináns hím csillag közelít, és 
valószínű, hogy nagy energiaszintű hatalomváltás fog kialakulni. 
 
A fejlettségnek ezek szerint nincs határa, és az élet szerveződése közben egyre több, egymást túlélni 
képes, túl fejletté váló szerveződés vált nagyfogyasztóvá, mások felett túlélővé, a változó helyzethez 
sikeresen alkalmazkodóvá. A térben kialakult régi megoldásokat felváltotta a hidegháború, a nyílt 
beavatkozásokat a rejtve előkészítő befolyásnövelés, a piac újabb féle, a fogyasztott által még fel nem 
ismert megoldása. A lokális térben kialakult változáshoz, az alkalmazkodni képes tudat hiába fejlődik, 
a régi automatikus és korábban bevált folyamatok a globális térben csak lassan fejlődnek. Miközben a 
régi automizmusok által működtetett megoldások közé lassan bekeverednek a modernebb, korszerűbb 
megoldások, az élet többsége még mindig a régi, jól bevált beidegződés szerint működik, és 
szerencsére kellően konzervatív ahhoz, hogy megakadályozza a túlságosan felgyorsuló, vagy 
egyszerre, robbanásszerűen történő fejlődést. Ha azonban a tudat gátjai nagyon erősekké válnak, 
könnyen a határok teljes lebontását, és világégést kiváltó robbanássá fejlődhet. 
 
 
 
 
Az szervezeti életciklusok kialakulása: 
 
A rendezett életáramlás és az együttműködés felé fejlődés, a tavasz kialakulása:  
A megtermékenyülést hozó hideg szerveződési telet, fellendülést hozó tavasz követi. Ilyenkor 
az addig alvó rügyek kipattannak, a virágok kifeslenek és a sikeresen együttműködő 
részecskék új lendületében a fák ágai is megnyúlnak. A növényekben a tél után is megmaradó 
életcsatornák felújítódnak, és a talajban lebomló öregség, a fejlettebb rétegben kialakult 
humuszképződés közben lendületes fiatalságba épül. A bonyolultabb élet már az őszi-téli 
megtermékenyítéskor megkapott édes terhet hordozza, és kikerekednek a toroidok karcsú 
derekai.  A fej és a tor energiája a potrohba áramlik, és az élet együttműködése a jelen 
túlélését lehetővé tevő utód felé fordul. Az utód befektetés a jövőbe, olyan a későbbi életre is 
alkalmas, kellő azonosságú élettér építése, amelyben az ereje teljében és jó lendületben lévő 
szerveződések a ma gazdaságából, erejéből a jövőbeni lehetőségek alapját, a terjeszkedés 
lehetőségét is megvetik. Némely állat az aktív életideje során negyven- ötven, mások csak 
néhány utódot nevelnek, míg a növények és a gombák nem a szélre bízva a megtelepülés 
lehetőségét sokmilliárd maggal, spórával gondoskodnak a jövő lehetőségeiről. Amikor az élet 
energiákat vezetető csatornái kellő életnyomással feltelnek, a belső nyomás a külső 
nyomásnál, a környezeténél nagyobbá vilik, és elkezdődhet a terjeszkedés, a kitágulás, a 
fejlődés időszaka. Amikor a szerveződés beengedi az életterébe a benne kialakult hiányt 
megszüntető termelőket, importőröket és az áruikat, akkor azok a szervezet belsejében 
torlódnak, nagyobb életversenyre gerjednek, amelyek energiát átadva a térnek nagyobb 
impulzusokat hoznak létre. Mivel ilyenkor a korábbitól eltérő új szimmetria alakul ki, de a 
bejövő lendület mindig egy kicsit túltölti, túltelíti valami nem kívánatos mással a teret. Ez 
megnöveli a belső életnyomást, elindítja az új hajtások növekedését, a szervezeti kiterjedés 
lehetőségét. A megerősödő, dinamikusabbá váló szervezet életteret vesz el a környezettől, 
amelyért később a szervezeti ősszel fizetnie szükséges, de a jelent túlélni akaró szervezetek 
sokszor csak a máig látnak, és kénytelenek a megmaradás érdekében kockáztatni. Amikor az 
együttfejlődés lendületbe jön, versengés alakul ki a növényekben és az életben az energiáért, a 
napfényért, az előnyösebb pozíciókért, de a szervezet önvédő mechanizmusa rendszerint 
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megtartja a részek egymáshoz képesti szimmetriáját. Ha egy növényben valamelyik ág a déli 
oldalon több napfényhez, több energiához jut, melegfúzióssá válik, akkor a többinél valamivel 
később indul fejlődésnek, de nagyobb lendülettel és a többinél gyorsabban fejlődik. Ilyenkor 
hogy ne vegye el a fényt és az energiát a többitől, az ágban és az életnedvet szállító 
főcsatornákban nagyobb életnyomás alakul ki, ez elszorítja a sejtekben a fúzióhoz szükséges, 
a talajból szállított másféle termékek keskenyebb csatornáit, ami által a fúzió csökken, és az 
ág fejlődése lelassul. Ha viszont valamelyik gyökér erősebb kapcsolatokat épít ki az 
ágvégekkel, és több melegfúziós energiát szállít, akkor ez a kacsatornák telnek fel nagyobb 
életnyomással, amely elszorítja az azonos ágban, ellenkező irányban haladó hidegfúziós 
csatornák keresztmetszetét. A túl sok egyik életkomponenst kapó szervezeti rész fejlődése 
lecsökken és a szervezet többi részéhez alkalmazkodik. 
Amikor a lendületbe jött szervezetek kifejlődnek, és elérik a legdinamikusabb állapotukat, a 
magas belső életnyomás kinyitja az életvirágok szirmait. Kivirágzanak a növények, a fák, a 
lányok és hormonokkal, feromonokkal, virágporral telítődik a tér. Az első virágzás előkészíti 
a környezetet, megnöveli annak az azonosságát, rokonságát és befogadóbbá teszi a később 
megérő magok számára. A kiterjedés következő stádiumában kinevelődik a fák új 
lombkoronája, amely a kellő azonosságú élőtömeget az élet tartalékát a többszörösére növeli, 
Ez a nagy azonosságú élőtömeg egyrészt megnöveli a hatáscserére alkalmas felületeket, 
amelyen a növényi szerveződések információ cserét folytathatnak a környezettel és a kellő 
szimmetriában fejlődő növények ezzel egyidejűleg a gyökérállományuk felületét, a 
melegfúziós energia felszívó képességét is megnövelik. A szimmetriát tartó fát nem törik le a 
viharok, annak a gyökerei a fejlettebb, szilárdabb, megbízhatóbb talajba kapaszkodva kellő 
ellensúlyt adnak a hidegfúziós szelek támadásának. A tavasz végére az éves periódusban 
változó élővilág átlagos állománya kiteljesedik, és a sikeres lendülettel egyre nagyobbra 
híznak a fák fejlődő gyümölcsei. Az évelővé vált, nagyobb bonyolultságú élet analóg rendben 
fejlődik, és ha eljut a saját tavasza, a kivirágzás végére, e szervezetek is megérlelik az addigra 
kifejlődő gyermekeiket.  
A növények második kiterjeszkedő hulláma, a gyümölcsök szétszórása, már rengeteg energiát 
visz a fejlettebb rétegekben a virágzási hullámmal, gyengédebb energiával nagyobb 
azonosságúvá és befogadóvá tevő térbe. A természet itt is először ad, hogy azután élvezhesse, 
amit a megajándékozottól később busásan visszakap. A fák, és az életterek környékén 
szétszóródó gyümölcsök energiája megtermékenyíti, és még befogadóbbá teszi a környezetet, 
célzott energiát juttat a magok köré, hogy a talaj részecskéi humusszá alakítva kellő 
azonosságú környezetet hozzanak létre csak e környezetben sikeresen megeredő magoknak. 
Megfigyelhető, hogy a fák által nagyobb azonosságra hozott talajon sokkal több magonc és 
sikeresebben fejlődik, mintha a magot idegen környezetbe ültetik. Ha azonban már kellően 
megerősödött a csemete, akkor már sikeresebben lehet átültetni, a megszerzett lendületes 
növekedését, egy kis visszafejlődéssel ott is megtartja. 
A növények és az élet azonban egy életcikluson belül harmadszor is megtermékenyíti a 
körülötte kifejlődő, évről évre egyre nagyobb azonosságúvá váló magágyat, amikor a 
kiterjedés végén ledobja az energiát már feleslegesen fogyasztó, csak egynyári ciklust elérő, 
evolúciós fejlődésben még kezdetlegesebb leveleit. A levelek bomlási energiája, és takaró, 
hőszigetelő képessége, védi a talajba visszahúzódó életet a kiszáradástól, a megfagyástól, a 
hideg téltől, és segíti az évelővé vált fejlettebb részeknek a környezetváltozás átvészelését. 
A szerveződések feltámadása, a tavasz, az új lendület, a feltámadásig, a kiterjedésig, a 
megerősödésig tart, amely után más, a megszerzett életteret megtartó, fenntartó folyamatos 
termelés, és ezt a környezettel folytatott megfelelő keveredés követi. 
A szervezeti tavasz a tervezés és a termelővé válás, amely a tömegtermelés megszervezéséig, 
a kereskedelemmé fejlődéséig tart. 
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Az energiaáramlásra életcsatornákat adni felé fejlődés, a nyár kialakulása: 
 
A szervezetek a nyár végére többnyire elérik az adott ciklusban elérhető legnagyobb 
kiterjedésű állapotukat. Erre az időre a szervezetbe beáramló idegenek már eltérültek, sikeres 
vegyes szerveződésekbe épültek, amelyekben keletkező eltérő összetételű új vegyületek 
sikeresen juttathatók ki a környezetbe. Megkezdődik a kapott energia törlesztése, a hitel 
visszafizetése. Kína megtermékenyülés utáni állapotában már hatalmas mennyiségű, sikeresen 
hazaivá tett életterméket juttat szét a környezetbe, amely a beáramló tőkéből, hozott idegen 
programokból és a honos részecskék sikeres ötvöződéséből készül. Hatalmas mennyiségben 
fogyasztja az energiát, az élőrétegünk véges energiájából most tetemes mennyiséget igényel.  
A nyárra a szervezetekben a lendület megérik, és képessé válnak a minőségi termelésre, a 
saját kereskedelmi hálózat létrehozására. Az élet második felében a szervezet eltérő irányba 
fejlődik, ekkor azok kapnak több lehetőséget, akiket az élet eddig hátrébb szorított. 
 
Ha a szervezetek kivirágzása, a mennyiség termelése kellő azonosságúra és befogadóra hozza 
a környezetet, akkor megkezdődhet az exportra szánt áruk második generációjának a 
termelése. Ha a virágzás kifullad, és az új elsődleges termékek kezdetleges hibái kiderültek, 
megkezdődik a minőség javítása, a felbontás növelése, Amikor már nem lehet mennyiséget 
eladni, akkor a korábbi termékek kijavított, tökéletesített, megváltoztatott név alatti piacra 
dobásával újabb nagy mennyiségű életterméket lehet eladni. A piacfejlődés és a kereskedelem 
egyik akadálya sokszor éppen az, ha az ipar túl jó élettermékeket készít, és azok élettartama 
meghaladja a tervezettett. Ha a piacon túl sok, a tőle elvárt dolgot kielégítően tudó nem fiatal 
élettermék betölti, akkor a fiatal analóg funkciójú új termékek kibocsátása, eladása 
megnehezül. Valószínűen akkor került be a programozott sejthalál, az élethalál az 
élettermékek, a szervezetekbe beépítésre, amikor kiderült, hogy a túl sokáig jó öregek 
leállítják a fejlődést, és a velük telített piacon nehezen lehet a korszerű, de néha csak 
fényesebb, csillogóbb, felszínesebb élettermékeket eladni. 
 
Amikor az új piacra kibocsátott, de nem élvonalbeli élettermékek második hulláma is kimerül, 
mert már nem lehet a terméket önmagában eladni, akkor megkezdődik a minden termékről 
harmadszor is lehúzható rókabőr előkészítése. Mivel a már ismert, és fejlődésképtelenné, 
korszerűtlenné vált élettermékeket már nem lehet magukban eladni, megkezdődik az áruk és a 
hatások összekapcsolása, az élettermékek másik termékekkel nagyobb bonyolultságú párba, 
családba szervezése. Az árukapcsolásban olyan azonos célhoz használható, egymást 
kiegészítő dolgokat, hatásokat kapcsolnak össze egy árucsomaggá, összetett termékké, 
amelybe észrevétlenül beépítik a magjaikat, a számukra fontos lényeget. Miként az élet 
gyümölcseibe is beépülnek az édes, magukat kellető gyümölcsök belsejébe a jövőt 
megalapozó és a túlélést lehetővé tevő magok, azokba pedig kellően elrejtve a saját jövőt is 
megalapozó genetikai programok, az összetett termék csomagokba is beépítésre kerülnek a 
vásárlónak fontos kellékeket kiegészítő, önmagukban már eladhatatlan vacakok. Ha 
szolgáltatást kapcsolnak a már nehezen eladható termékbe, vagy összetett komplexebb, az 
időben tartósabb szerviz szolgáltatásba, más jogcímen megfizetendő egységbe szervezik, 
akkor a vevők többsége a valóban megkapott illúzióért, hatásért képes a számára szükségtelen 
részleteket is elfogadni. Miközben az egyre nehezebben értékesíthető, már nem korszerű, 
túlérett termékek egyre kisebb áron vihetők a piacra, az árukhoz kapcsolnak olyan 
elkerülhetetlen szolgáltatásokat, amelyekben többszörösen megfizettetik az olcsón adott 
terméket. Az olcsón eladott elemes termékek, a vacak, nagyfogyasztású tintasugaras 
nyomtatók, a szerviz-kötelezettséggel értékesített autók látszólag alacsony energiaszintre 
levitt ára, csak belépő a fogyasztói piacra. A megtévesztett, alulinformált fogyasztók, pedig 
rendre bedőlnek az olcsó trükköknek, és még akkor sem kapcsolnak, amikor a már mindenhol 
kínált élettermékek a zsibis piacokra, a kereskedelem végváraiba kerülnek. 
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A szerveződési nyárra az is jellemző, hogy a tavasszal még kicsi ágak addigra megerősödnek, 
és a kicsi keresztmetszetű életcsatornák egyre nagyobb kapacitásúvá válnak. A 
szerveződésben a perifériákra, a végekre energiát szállító kicsi csatornák, az élet kezdetben 
még hajszálvékony kapilláris erei egyre nagyobb átbocsátóképességűvé fejlődnek. A kis ágak 
nagyobb ágakká, a kis csatornák patakokká, a patakok folyókká fejlődnek, és a kezdetben a 
végekre kevés energiát szállító erecskék, széles áruszállító csatornákká növekednek. A 
keskeny ereken egykor egyenként átcsordogáló, kézben vagy csak biciklivel átvitt 
szállítmányok, az erek végén településekké, városokká fejlődő tanyákba, komoly fuvarozó 
kapacitást igénylő szállítási igénnyé váltak. A kicsi szállítók nagyobbakká, már teherautókkal 
és nagy kamionokkal fuvarozóvá válnak, míg a régen kicsi fuvarosok, szállítmányozókká, 
áruterítő hálózatokká fejlődnek. A kezdeti keskeny életcsatornák felé szakosodó sejtek, 
szerveződések, később már nem maguk szállítanak, hanem fejlettebb szállítmányozóként, 
vagy autópálya építőként a szállításra alkalmas utak, az életcsatornák építőivé, üzemeltetőivé 
válnak. Ha az együttfejlődő valóságban, a természet körforgásában az együttfejlődés 
megmarad, akkor az egymáshoz képest nem nagyon változó arányokban mindenki fejlődik. 
Miközben a fejlettebb területeken a legkorszerűbb fiatal árukba csomagolják az illúziókat 
keltő, problémát megszűntető, de új problémákat keltő fiatal élettermékeket, a kicsit 
öregebbet a kevésbé fejlett életterekbe szállítják, ahol még újdonságnak és modern terméknek 
számítanak. Amikor az életkerék fordul egyet, csak a legfejlettebbet kell letaszítani a már 
érdemtelenül bitorolt trónról, és mindenki előre léphet a fejlődési ranglétrán, a nagyobb 
bonyolultság keltése, és megoldása felé. 
 
 
 
Az utódoknak életteret adni felé fejlődés, a túlfejlett és túlélőképes állapot kialakulása. 
Amikor az életterméket termelővé, majd eladóvá váló szervezetek második életciklusa, a 
szerveződési nyár is kifullad, addigra a szervezetek többsége elöregedik, a környezetben 
velük szemben kifejlődő élettermékekhez viszonyítva korszerűtlenebbé válik. Ez az időszak, 
amikor a korábbi sikereken elkényelmesedve, megpihennek a babérjaikon, amikor 
lemaradnak a fejlődéssel, a szükséges korszerűsítéssel. Ha a lendületben levők túl sokat 
fektettek be a jövőbe, és a jövő érdekében a ma lehetőségeit a kelleténél jobban 
megdézsmálták, akkor a ciklusban rendelkezésükre álló energiáik a nyár végére leapadnak. 
Ha a környezetbe kikerülő élettermékeket, a meghódított piacokon élők, sikeres ellenhatással 
lemásolták, olcsóbban, jobb minőségben, vagy korszerűbb, tetszetősebb megoldásban, több 
illúziót keltve tudták a válaszreakcióként a piacra dobni, akkor megkezdődik a környezet 
reakciója, a szerveződési ősz. Amikor egy termelésben és a kereskedelemben lévő 
lehetőségeit is kihasználó szervezet elöregszik, és nem tud megújulni, akkor taktikát változtat, 
és azon túl abból a lendületből, kivirágzásból és, amelyet az aktívabb ciklusban felhalmozott. 
Ez az időszak, amikor megfordul a sors, és az addig többletet termelő fogyasztóvá fejlődik. 
Az egyre nagyobb szervezetek hatékonysága statisztikai eséllyel csökken, a szervezetek 
energiatermelő és megtartó képesség hatásfoka a tömeg növekedésével arányosan romlik. 
Minél többen vesznek részt a folyamatban, annál nehezebb őket összehangolni, folyamatosan 
friss és korszerű információval ellátni. Egyesek lemaradnak a fejlődésben, másoknál 
korszerűtlenebb információt, vagy elégtelen energia ellátást kapnak. Amikor a szervezeteken 
belüli differenciálódás, a kaotikus időszak elkezdődik, az energia és a pozíció elosztás, a 
centralizáló politika kezdődik. Miközben a tűzhöz közel lévők egyre jobban részesednek az 
élet melegéből, a távolabbra kényszerülők egyre kevesebb energiát kapnak. Felerősödik az 
élet –halálharc, az életért, a megmaradásért folytatott küzdelem, és az egymással sikeresebben 
összefogók, mások ellen fordulnak. Miközben az életkerék fordul egyet, és a legfejlettebb, a 
legöregebb elmegy, az életpiramisban mindenki eggyel előrébb lép. Ilyenkor az elmenő öreg 
szerveződés helyére, sok fiatal dinamikus részecske, élettermék érkezik, másokkal eltérő 
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összetételbe épül. A termelők kereskedőkké válnak, a kereskedők pénzük forgatásába, 
hitelezésbe kezdenek. Az árut egyre nehezebben értékesítő, továbbfejlődni a saját 
életpályájukon már nem tudó, elöregedett, hitet vesztett kereskedelmi egységek, 
benzinkutakba, Lásd a Tesco, bankokba, lásd az Allianz stb., a megszerzett pénzük forgatásában 
spekulálnak. A legfejlettebbek bankárnak, pénzügyi tanácsadóknak, szervezeti vezetőknek 
mennek, akik már nem az élettermékek építésével, hanem szervezéssel, más termékek 
felbontásával érvényesülnek. Az élettérben legfejlettebb, és a legkevésbé fejlett kisebbségi 
szerveződések gerjeszteni kezdik a többit, mert az olyan elfekvő energiák recirkulációjába 
kezdenek, amelyeknek még gazdájuk van. Míg azonban a kicsik, a hangyák és a szegények, a 
mások által kevésbé gondozott, elöregedett, gazdátlanná vált, (tett) kisebb dolgok, értékek, 
hatások begyűjtésére specializálódnak, a túlfejlettek ugyanezt nagyban művelik, és 
vállalatokat nyelnek el, bontanak fel a busás haszon reményében. 
 
A még nem teljesen túlfejlődött, de a közös élettérből jelentős méretű, üzemeket, 
telephelyeket, teret és eszközöket uraló szerveződések, amikor ráébrednek a hiába való 
erőlködésre, a hatékonyság hiányában gazdaságtalanná vált termelés, kereskedelem 
hiábavalóságára, a megszokott tevékenységet, szervezetet megváltoztatva, a saját termelést, 
kereskedelmet feladva, életteret adnak a bennük kifejlődő, az eszközeiket még hatékonyabban 
kezelni képes szerveződéseknek. A fiatal, vagyontalan eszköztelen, és termelésre alkalmas 
térrel nem rendelkező, de már életképes ötlettel, elképzeléssel rendelkező fiatal szerveződések 
együttműködve a termelésből, kereskedelemből kiszoruló, elöregedett szerveződésekkel, 
bérbe veszik, termelésbe fogatják azok eszközeit, új élettel töltik fel a korábban aktívabb 
szerveződéseket. 
A szerveződési nyár állapotában már kialakulnak azok a sikeresebb, a dolgaikat jobban 
szervező egyedek, életszerveződések, akik a munkájuk hatékonyabb beosztásával, jobb 
szervezéssel nagyobb hatékonyságot érnek el, mint a nekik életteret adó nagyobbak. Az élet 
természetes rendje, hogy a kinevelt, jobban sikeredett fiatalokban mindig az adott korban és 
körülmények között sikeresebbek is kifejlődnek, amelyek idővel felismerik, hogy ők 
magukban hatékonyabban képesek szervezni a dolgaikat. A jobbak az élet rendje szerint 
idővel kiválnak, önállóvá válnak, és folytatják eltérő minőségben, amit az elődeik 
életpéldáiból sikeresen elsajátítottak, amihez a saját egyéniségük előnyeivel valamely 
minőségében jobbá tettek. A nagyokból kiválóknak, a több dinamikával rendelkezőknek 
nagyobb térre és eszközökre van szükségük, hogy magukat kipróbálhassák, hogy nagyobbra 
nőhessenek, vagy elvérezve a csatában táplálják az élet másokban jobban lobogó tüzét. 
 
Ha a tavaszi energiahullám túl jól sikeredett, és a sok virágból sok élet kerekedett, akkor az 
energiahullám életbe sűrítődése egyszerre kifejlődő generációkat hoz létre. Ilyenkor a sok napfényből 
sok fű, abból sok termés, és sok füvet fogyasztó birka és nyúl keletkezik. Ezen felszaporodik a rókák és 
a farkasok, a ragadozók állománya, akik egyszerre válnak túlfogyasztóvá, és a kialakult 
energiahullámot magukba építővé. A túl sok ragadozó feléli az energiahullámot, és a táplálék 
elfogyása után mindenevővé, túlfogyasztóvá válik, és a ragadozók egymás ellen fordulnak. Bár a holló 
nem vájja ki a holló szemét, a sakál, a hiéna és a keselyűk dögevővé válnak. Minden élőrétegnek 
kialakulnak a túlfogyasztói, és az élet romjait eltakarítói, a recirkulációba visszahozók. Az élet 
körfolyamatai csak velük válik teljessé, a háromnegyed ciklus nem képes magából táplálkozni, az új 
tavaszhoz energiában feldúsuló alom, a korábbi életenergiából táplálkozó kellő humusztartalmú 
termékeny föld szükséges. 
 
A helycserében, a fejlődésben látszólag mindenki jól jár, fejlettebb lehetőséghez jut, és akik 
már megfáradtak az életben másokkal vívott harcban, azok visszavonulhatnak, alacsonyabb 
sebességgel, időritmusban változó, külsőbb élőrétegekbe távozhatnak. 
Amikor már rosszul működik a kereskedelem, mert a lerabolt piacon a kevésbé hatékony, 
túlfejlődött nagyok már nem tudnak eladni, akkor az eladó tereket bérbe adják a bennük 
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továbbélőknek, a látszólag még a régi néven működő, de valójában már a bennük változó 
fiatalok lendületével életben tartott szerveződések. Lásd a nagyáruházak, a tönkrement, 
felbomlott, de nem teljesen felszívódott szerveződések, a vagyonkezelők sorsát. Amikor már 
nem működik a korábbi szervezetség, elkezdődik a korábban felhalmozott vagyon felélése, a 
mások által létrehozott dolgok eladása. Mindig marad egy kis mag, egy lélekcsoport, amely a 
korábbi életben elért eredményből, a kialakult nagyobb tér, a megszerzett anyagi valóság, az 
elért rendezettség maradványait fenntartva, miközben továbbviszi az élettér látszatát, a 
tetszhalál állapotát, a szerveződés feléléséből él meg. Az életben sok rovar, gombafaj 
szakosodott az elhaló szervezetek energiájára, az ember sem kivétel, sokféle módját 
alkalmazza az erőtlenné, védtelenné vált, meggyengült szervezetek felélésének. 
 
A Tao útján a fejlődés egyik fontos állomása, hogy amikor a nagyok már nagy, életerős 
szervezett rendszerré válnak, beléjük furakodnak és bennük élnek a későbben induló utódok, a 
kicsik.  
 
Az életben kialakult nagykereskedelmi rendszerek, előbb csak normál kereskedést folytattak, 
amelyben az előállítóktól vásárolva, raktározva kínálati piacot nyitottak és tartottak fenn. Ezt 
megelőzte a hiány gazdaság, amikor kevés volt a termék és sok volt a vásárló. Amikor már 
sok lett a termék, és egyre kevesebb a vásárló, a szabályos és kialakult hosszú utak 
lerövidültek, kikapcsolták a rendszerekből a nagykereskedelmi rendszereket és a 
felvásárlókat. Kialakult a direkt marketing, a termelőtől az áru közvetlenül az áruházakba 
került, akik egymással kötöttek kapcsolatot. A termékkör direkt hasznosításából sokan 
kiestek, de a kárukra néhányan meggazdagodtak. A kereskedelem és a termelési rendszer 
tovább differenciálódott és a nagyok még nagyobbak lettek, a beszállítók elszegényedtek. 
Miközben már a vásárló elé, az otthonába megy az információs energiaszintű kínálat, már 
akkor kínálódik fel, mielőtt az áruházakba beérkeznék, (hasonlóan ahhoz a természeti foton és 
mikroszintű energiához, energiahordozókhoz, amelyeket még a beépülésük, a megérésük előtt 
elfognak, felhasználnak). A folyamatosság igénye és a kiszolgáltatottsága miatt függővé váló 
termelő, a beszállító előbb szállítja le az árut, mielőtt a nagy azt neki kifizetné, lényegében 
meghitelezi a termelést, és már a kereskedést és az értékesítés árréseit, hozamait és terheit is 
viseli. A vevő előbb a folyamatot kézbentartónak fizet, akinél ezzel tőke, anyagi energia 
halmozódik fel, amely bár még nem a tulajdona, a helyzetével visszaélő nagy, már a jövőjével 
kereskedik. Az élőrendszer nem tartható fenn ekkora hitelteherrel, az ilyen élősdi szerkezetet 
a természet hosszabb távon nem tűri.  
 
A fejlettebb szervezet mindig előrébb jár, és amikor már összeomlana körülötte a tér, mindig 
más taktikára tér. Amikor a nagy már nem tud tovább nőni, mert összeérnek a térben a 
nagyok, és a rajtuk át életteret kapott, az életbe bevezetett élettermékek különbségei, levehető 
hozadékai nagyon lecsökkennek, akkor áttérnek a direkt kereskedésről, az áruhoz kapcsolt 
árrésből, a térből levett, a még be sem épült energiából, a legálisabbnak elfogadott bérleti 
díjból megélés felé. Ez más féle energiára áttérés. Miközben még fenntarttatik a látszat, hogy 
én a Pláza, Tesco, Metró stb., nagy kereskedelmi rendszer vagyok, a kereskedelem a korábbi 
direkt marketingről áttér a meglévő anyagi értékeinek és a kialakult Good will értéknek, a 
megszerzett hírnevének a kihasználására. Amikor már nem lehet kereskedni, mert a fekete 
gazdaság felismerve, hogy kihasznált és átvert, kezdi kikerülni a legálisnak kikiáltott 
csatornákat, akkor a nagyok és kellően fejlettek ismét változtatnak a taktikán, és a kereskedés, 
az áru átvétel és a kockázat felvállalása helyett, a kialakult jó helyeken, a tér 
szimmetriapontjain, a forgalmas centrumokban létrehozott életteret, rendezvényre alkalmas 
épületeket, bérbe adják a közvetlen termelőknek.  Ezt a piaci magatartás, szokástörvény ismét 
legális tevékenységnek ismeri el, és ezzel legalizálja a tőle és a vásárlóktól megszerzett, 
elorozott monopol tőkét, a kisebbeknek a nagyokhoz energiába konvertált anyagi valóságot. A 
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kialakult nagyobb szervezetekben életteret kapó kisebbek, közepesebbek, még 
hatékonyabbak, még hívőbbek, így közvetlenül el tudják juttatni az élettermékeket a 
fogyasztókhoz, de a kockázatot és a jövőtlenséget is fel kell vállalniuk. A már rosszul 
megszervezett rendszerekben valakinek mindig el kell vinni a végén a balhét. 
 
 
A csillagok és a bolygók közötti szabadabb térben az élet rosszát már megismert, és az élet 
jójáért a szabályokat betartani képes szerveződések élnek, amelyek nemcsak a nekik kellően 
kiszámítható, alacsony impulzus sűrűségű, és ezért kellően hideg, de magasan rendezett teret 
uraló, a jelenlétükkel kitöltő részecskék életterét, hanem közvetve a sokkal melegebb, 
nagyobb impulzus sűrűségű, kisebb életszimmetriában változó terekben is jelen vannak.  
 
A hidegebb, lassabban változó térben magához térő, és az új élethelyzetet felismerő, magukat 
a szervezett paradicsomban találó részecskék életterében azonban kevés hőenergia, a változás, 
és minél lassabban folyik az élet, annál unalmasabb a tér, egyre hosszabban tűnik a vánszorgó 
időben a jobb sorsra váró lét. Bár itt nagy a nyugalom, jellemzően öregek élnek és az erősen 
töltött szerelem, a szabálytalan életáramlás itt már tiltott gyümölcsnek számít. 
A melegfúziós terekben megszülető részecskék kiáramlanak és hőenergiát, változást szállítva 
melegfúziós élettereknek környezetet adó, kisebb ellenállású, hidegebb és szabályosabb 
térrészekbe, és a környezetet fiatalon és életben tartó gerjesztésként a lendületüket átadják az 
erre rászoruló környezetnek, miközben maguk megfelelően lehűlnek, lehiggadnak, 
megnyugszanak, és már nyugodtabb, hidegfúziós részecskeként térnek vissza az otthonaikba. 
A hidegfúziós vidéki környezet, még kellő lendülettel, elegendő mássággal rendelkező 
részecskéi, hasonló analóg folyamatban, a kíváncsiságtól is hajtva ellátogatnak a melegebb, 
színesebb, gyorsabban változó belső élőrétegekbe, amelyet folyamatosan hűtenek az oda 
beszállított frissességgel, miközben ők felmelegednek és átmenetileg melegfúziósabb 
szervezetekké válnak. Azonban a vidéken születők alapvetően alacsonyabb életritmushoz 
szokottak, ezért amikor átadják a lendületenergiáikat a melegebb élőrétegben velük 
impulzusba került ott élő már fejlettebb szerveződéseknek, a magasabb változássűrűség 
nehezebb viselése miatt visszatérnek a saját miljőjükbe. Bár mindkét csoport tagjaiból a 
környezetváltozáshoz kellően alkalmazkodók megtapadhatnak, letelepedhetnek a nekik 
nagyobb másságú élőrétegben, azonban mindkét kirándulás statisztikai erdője szerint a 
többség idővel visszatér a természetes közegébe. Közben anyag és hatáscsere zajlik, és miként 
a fenyők tűlevelei, a hatásokat közvetítők is cserélődnek, a fejlettebbé válók a belsőbb 
élőrétegekben maradnak, városlakóvá, talajlakóvá válnak. Akik már nem bírják a magas 
változássűrűséget és pihenni vágynak, azok hazalátogatnak a vidéki szülőkhöz, vagy akár 
visszaköltöznek a lassabban, nekik elviselhetőbb ritmusban változó környezetbe. 
Azonban a városi élethez, a nagyobb forgalomhoz szokottaknak már unalmas a vidék, míg a 
frissebb környezetből betelepülő vidékieknek rendszerint túl gyors a városi fejlődés, ezért e 
részecskék egy idő után már sem ide, sem oda nem tartoznak. Mivel a vidéken már túl 
városiasak, és már részben idegen szokásokat vettek fel, ezért már elkülönülnek tőlük a 
régiek, és hasonlóan a vidékiek hiába élnek éveket a városokban, az ott élők szemében még 
mindig vidékiek, beköltözők, mások maradnak. Az átlagosabbá válók a köztes élőrétegekbe 
telepednek le, ahonnan könnyebb ingázni a hazai kezdeti paradicsomokba, ahol a hozzájuk 
hasonlókkal a városok és a vidék között egy új élőréteget, mindkét szülőitől eltérő 
településszerkezetet hoznak létre a városok és a vidék között. 
 
A mindent túlélővé vált élet két eltérő, egymással szemben álló célt tud kitűzni a fejlődés felé 
haladáshoz, a különbség növelését, és a különbség csökkentését, a rendezettséghez szükséges 
arányok megtartását. A különbség végletekig lecsökkentése azonban elveszi a hajtóerőt az 
élettől, és csak statikus, passzív létezést, a lenni de nem változni tudati állapotot hoz létre. Ha 
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nincs miért küzdeni, ha lecsökken az esély a jobb és szebb életre, a varázs, a jobb életbe, a 
felemelkedésbe vetett hit, az illúzió szétfoszlik, és e hajtóerő, a hit megléte nélkül elveszik az 
élet szépsége. Mivel a boldogság is relatív, ezért csak az lehet boldog, aki a sorsával elégedett, 
akit nem űz a Szinbád, vagy a Bolygó hollandi kíváncsisága, vagy Kolumbusz felfedezés, 
vagy fejlődés felé hajtó vágya. A megállapodott emberek könnyen elégedetté válhatnak, 
eközben eltespednek, leülepednek, elvesztik a hajtóerőt, a lendületet, de mindig vannak, akik 
átveszik tőlük a stafétát, és az impulzusban átvett feszültséggel meghódítják a Mount Everest, 
és ha kell e jó cél érdekében megmozgatják a fél világot, fenntartják az élet kölcsönható 
rendszerét. E boldogtalanok az életvágyaik kielégítése közben sok galibát okoznak, másokat 
dolgoztatnak, veszélyt és energia leadást vállalnak, de ez az energia másoknak átadódva újabb 
addig csak pislákoló életeknek ad új lendületet, új célokat és lehetőséget e célok elérésére. 
 
Bizonyára nem véletlen a megosztott, differenciáltabb élet megismert működése, amely 
nagyon hosszú, sokszor sikertelen evolúciós ágakon haladt a fejlődés, időnként visszafejlődés 
felé. A rendszeres párkapcsolatba, a nagyobb szimmetriába szerveződés azonban lehetővé 
teszi hogy a nagy azonosságú állapotokkor, az egymással rendszeresen patthelyzetbe kerülő 
isteni részecskék az élet torlódásaiban átszerveződhessenek, hogy az élet lapjai mindig újra 
keveredjenek, és eltérő lapkiosztással, más arányokkal, még sokaknak nem ismert eltérő 
eredőjű, más minőséget lehetővé tevő, a csak gondolatban átéltnél sokkal izgalmasabb 
személyes átélést is lehetővé tevő életekbe szerveződjenek. Bár minden élet nem lehet 
vezetője, irányítója annak a szervezetnek, amelyben átéli és megismeri a létezés aktívabb 
formáit, de egy nagyobb rendszer részeként, annak a sikerét átélve részese lehet e csodáknak, 
hogy azután a következő periódusban betölthesse a szenvedő fél, a másik szerepét. Az élet 
összetettsége nemcsak a szép oldallal rendelkezik, és bár nagyon szimmetrikus, mindenki 
lehetőséget kap, hogy a vágyait megélhesse, de e lehetőségek csak a kötelességekkel együtt 
közös csomagban elérhetők. Az élet összetett csomagjaiban a jó és a rossz, a jog és a 
kötelesség, a szép és a jó is be van csomagolva, és aki az élet e csomagjaira igényt formál, 
annak a jó mellett a rosszat, a jog mellett a kötelességet, az energia és a jó hatás viselése 
mellett a rosszabb hatásokat is viselnie kell, és ha eljön az ideje, hogy törlessze a 
kölcsönkapott hatásrendszerkor átvett adóságát, hát viselnie kell a hitel következményeit is. 
 
Az élőrendszerben van, aki magas változássűrűségben, jobb életben kezd, de az egy lélek által 
átélhető életekben szükségszerűen megéli a kiegyenlítődés, a másik oldal lehetőségeit, nem 
lehet úgy tartósan az egekben lángolni, hogy ha e láng elhamvad, ne essünk le a valóság 
talajára. Aki szegényen, rossz körülmények között kezd, ha kellő életnyomást és elszántságot 
szerez, felemelkedhet, megélheti az élet más, fényesebb oldalait is, de a szimmetria, a sors 
másik oldala mindenkit utolér. Az élet, mint a focimeccsek két félidőből áll, amelyikből az 
egyiket a lassabban változó külső, a másikat a gyorsabban változó belső élőrétegekben töltjük. 
Ha először az angyalokkal játszunk, akkor a következő félidőben, egy másik nemi eredőben 
már az ördögökkel fogunk azonos irányba játszani. 
Az élet valóban nem csak egy életszakaszból áll, hanem a kezdetben kapott lendülettől, az 
életnek indító feszültségtől is függő létezéstudatot valószínűen 12 aktív életszakaszra, eltérő 
fejlődési szakaszra kell bontani, és ennek a fokozatait, stációit átélve jutunk el a fejlettség 
útján a megértés folyosójáig. Lásd a korábbi Aspektus könyvekben már bemutatott lélek 
fejlődési óra számlapját. 
Az egyisten, a közös tér, amelyben minden benne van, és ami bennünk is van végtelen 
türelemmel, az örökké válóság óta biztosítja e körforgást, a térben és az időben való 
szimmetria megélési és elvesztési lehetőségeit. Az életkerékben hol fenn, hol lenn járunk, és 
ezzel részeseivé váltunk a nagy élménynek. Bár a változási folyamat valamikor akár spontán 
is keletkezhetett, de az életérzés és az élettudat kifejlődött, és a létezés a tudat és az érzés, a 
Gondviselés által irányítottá vált. Az életbuborékok ide – oda áramlása ma már nemcsak egy 
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véletlen materiális fizikai hatás, az élet ennél több, mert a vágyak megszületését, az illúziók 
elképzelését és átélését is a választásunknak, a kockázatvállalásunknak, a hitünknek és a 
hitünkhöz való hűségünk szerint lehetővé teszi. Az élet ma már tudatosan is kreált, irányított, 
és az Isten bennünk, mindannyinkban, az őseinkben, és a fűben, a fában, mindenben benne 
van. E befolyásolt élet azonban csak egy nagyon szűk mezsgyében, a szimmetria közeli 
sávjában képes jónak maradni. Az egymást a rossztól, a túl szélsőséges állapottól, és a túl 
közömbös semmilyen, túl nagy szimmetriájú állapottól megvédeni akaró élet nem változhat 
úgy az életnek a legjobb eredőt adó köztes zónában, hogy ne kelljen átkelnie nagyobb 
rendszerek, határozatlanságot és megosztódást eredményező közös határfelületein, a 
szimmetria felületeken. Hasonlóan nem kerülhetők el teljesen a szélsőséges állapotok, az élet 
ingája periodikusan kilendül, de ha ez a tömegben megfelelően elosztódik, akkor az élet 
érdekessé, sokaknak izgalmassá és folyamatossá és kevésbé rosszá, átlagossá válhat. Ma ilyen 
életet élünk, és miközben keveseknek megadatik a jobb élet, bennük sok részecske éli át a 
jobb élet lehetőségét, akik a szervezet felbomlásakor a rosszabb minőségű életterekbe viszik a 
fizikailag is átélhető, utólag már csak a szépre emlékező jobb élet illúzióját. 
 
 
Moetrius, e könyvek írója a béke ösvényére lelt, amelyen az élete végén már sok öregember 
végigment. Ez az út az Istenhez, a nyugalomhoz vezet, amelyre ha rálelünk, megérthetjük, 
hogy a Tao útjának a végéhez közeledünk. Az emberi szervezetbe épülő, ilyen élettér 
létrehozására szakosodó kis részecskék nemsokára feloszlanak, és a békésebb élőrétegekben 
szállítják az átélt változásokból megmaradó emlékeiket, a sikeresen átélt illúzióikat. 
 
 
 
 
 
Az elöregedett életterek és a szervezett rend felbomlása, az adott időben és 
körülmények között életképtelenné, együttműködésre képtelené váló elhaló 
szerveződések szétoszlása: 
 
 
A határozatlanná válás és következménye: 
Amikor egy szerveződés, szervezett rendszer, a hozzá képest sokkal nagyobb energiaszintű 
külső rendszerek szimmetria felületétre, a nagyobb életbuborékok közös határára kerül, és a 
külső nagyobbak befolyás egyenlősége patthelyzetet alakít ki benne, ez megosztja a belső 
irányítást is meghatározó erőviszonyokat. Ilyenkor belső határozatlanság, és erőegyenlőség 
alakul ki benne, amely a demokrácia legkaotikusabb időszaka. Ez a belső hatásegyenlőség az 
éppen szimmetriahiányos, tehát kellő különbséggel és ezért lendületi, nyomás, vagy egyéb 
hatásokban potenciál többlettel rendelkező szerveződésekkel szemben erőtlenné tesz, és már 
nagyon kicsi különbségek is megváltoztathatják az erőviszonyokat és átrendezhetik az ilyen 
állapotba került életterek állapotát. Ilyenkor nagyon fontossá válhat egy akár kicsi 
energiaszintű, de éppen kellő különbséggel rendelkező, valamelyik domináns irányító felet 
többséghez juttató szerveződés, amely a környezet határozatlansági állapotba kerülésekor is 
megtartja a rendezett életáramlását. Ha az erőviszonyok teljes egyenlősége miatt a nagy 
szelek és a viharok elülnek, akkor a pillangó szárnyának gyenge csapásai is eldönthetik a 
későbbi jövőben kialakuló életáramlás lehetőségét. Amikor az életáramláshoz szükséges 
különbség lokálisan nagyon lecsökken, akkor a megmaradó bármilyen különbség könnyen 
nagyobb dominanciába fog kerülni. Bármilyen nagy energiaszintű egy szerveződés, a benne 
később újjászerveződő életáramlást az a kicsi szerveződés fogja elindítani, és később 
dominánssá válva meghatározni, amely a nagy szelek egyensúlyában képes azonos irányba 



 115

fújni. Ilyenkor a szimmetriában kialakuló rekombinációban, az egymást erőtlenné tevő 
nagyobbak mellett, új életáramlási irányokat meghatározva kisebbségként is lehet domináns 
pozíciókba kerülni. A mérleg nyelve akkor válik fontossá, amikor a nagyok és az átlagosak 
megosztódnak, és az általános határozatlanságból van aki megmutassa az egyik jó kiutat. 
Azért egyiket, mert sokféle kiút létezik, de nem minden út vezet a jövőbe. Ha az egyik út az 
egyik kisebbségnek, szélsőségeseknek, pl. a melegfúziósoknak jó, akkor az a hidegfúziós 
állapotban lévőknek ez az út a pokolba, a rosszabbodó állapotokhoz vezet, tehát kevésbé jó. 
Fordítva is igaz a helyzet, a hidegfúziós eredőben változó szerveződéseknek jó kiút, azaz a 
kifelé áramlás, nem jó a melegfúziós, befelé áramlást és több változást, több fejlődést 
igénylőknek. Az élet lokális túlélési lehetőségeit, a közösen szervezett rendszerben együtt 
maradási lehetőségeit rendszerint az határozza meg, hogy melyik az az út, amelyik a 
többségnek jó, amely nemcsak rövidtávon, hanem hosszabb távon is járható. A többséget 
pedig nem a melegfúziós nőies, ki és szétáramló, és nem a hidegfúziós, férfias beáramló, az 
energiában besűrűsödő állapot, hanem az utódnak a legalkalmasabb, azaz a hosszabb távon a 
legalkalmasabb, az életet a jövőbe átvezető megoldás eredményezi. Az utód pedig átlagos és 
megfelelően vegyülő, nem szélsőséges életteret, életállapotot igényel, és ez az a közös pálya, 
amelyben a szélsőségesek között kompromisszum alakulhat ki. Ha egy egymásra utalt, együtt 
élő rendszer, olyan egymás felé fordított három, vagy négy-élő gúla alakú rétegű szervezeti 
piramist épít fel, amelyben két ilyen szerkezetet egymásba fordítva, a nagyobb számú 
tömegnek arányosan életlehetőséget biztosító vegyes állapot mellett, az eltérő célra tartó 
szélsőséges élet is megtarthatja az általa igényelt életáramlási irányt, akkor ezzel a térbeli 
elrendeződéssel az eltérő igényű rendszer is egy közösen működtetett szervezetbe épülhet. 
 

 
A 8. ábra, az élőrendszer családba, szervezett rendszerbe épülési lehetőségeit mutatja be, 
amely kép bizonyára ismerős az atomszerkezeteket ismerőknek. A szervezetbe épülés, a 
családba épülésben a jelent a középső átlagos lehetőség megléte, az együttműködési felület 
lehetősége biztosítja, amelybe az eltérő körülményeket igénylő külső rétegekben élő 
hidegfúziósok éppen úgy bemerülhetnek nagyobb károsodás nélkül, mint a melegfúziós 
társuk. Az ilyen térelrendezésű szerkezetben mindenki megtalálja az igényeinek a legjobb 
minőségű életteret, miközben a másikat hagyja élni a saját miljőjében, de a közös felületen 
élő, átlagos utódok sikeresebben keveredett élettere, kiszámíthatóbb, kevésbé szélsőséges, 
átlagos. Az ilyen átlagos, a szélsőségektől sokáig védett térben fejlődő utódok, a nagyobb és 
bonyolultabb, szélsőségessé váláskor, a bennük kifejlődött igény szerint el tudnak kanyarodni 
a melegfúziósabb, vagy a hidegfúziósabb életterek felé. Az élet megélheti a vágyait, és 
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kiteljesedhet, de a természet legerősebb szabályát, a szimmetria időbeli megtartását nem 
kerülheti el.  Aki nagyon belemerül a meleg vagy a hidegfúziós élettérbe, az egy idő után 
olyanná válik, és már nem mehet vissza a gyermekkorba, az életút és a fejlődés egyirányú, de 
ha elérte a fejlődési határát, a nála az adott hatásban fejlettebbek, ettől kezdve őt fogyasztó 
élőrétegét, az időbeli szimmetria helyreáll, és a szerveződés elkezdheti az életkör nagyobb 
szimmetriát eredményező második felét. Minél több utódot termel egy szerveződés annál 
nagyobb szimmetriát képes létrehozni, az utódokat egyenletesen és igazságosan elosztja az 
energiát adó felületen. Az atomszerkezet egyre jobban közeledik a gömbszimmetriához, 
amely térben már minden lehetséges, és a védett szülői térből az izotróp térbe érő életet már 
mindenféle hatás érheti. Hogy ebből melyikeket válogatja ki a saját számára, hogy melyikeket 
engedi be az életterébe, az csak igennel, vagy nemmel választhatja meg, vagy szimmetriát 
tartva, minden hatást, az őt kellően ellensúlyozó párjával együtt engedi érvényesülni. Ha 
nagyon jót, vagy nagyon rosszat választ szélsőségessé válik, de ha egyformán merít az élet 
forrásából, akkor a kellő mennyiségű jóval féken tarthatja az életterébe és a tudatába bekerült 
rosszat. 
 
Ha a régi állapotokat mesterségesen fenntartó idősebb korosztály elporlódik, fiatalabb aktív, 
és maradandóbb, inaktívabb anyagi állapotba szerveződik át. Ha azonban a régi korosztályok 
túl sokáig élnek és az öreg hatások halmozódnak, akkor egyre kevesebb fiatal születik, és 
miközben az öregek megtanulják egymást kikerülni, az impulzusok száma lecsökken, és az 
életnyomás egyre alacsonyabbá válik. Ha a szerveződésekben csökken az életnyomás, 
megváltoznak a körülmények, mert a környezethez (az átlaghoz) viszonyítva túl alacsony 
nyomású terület, élettér már nem tudja fenntartani az őt e környezettől elválasztó határait. A 
fizikai szabályok érvényesülnek, és a nagyobb nyomású környezet egyre kisebbre szorítja az 
élettérként ismert életbuborékot, ami miatt benne erősen megnő az időre jutó változássűrűség.  
 
Ha a hatalmon lévők a dominanciában erősek rossz politikához folyamodnak, és a mindent 
túlélni akaró idősek, az elöregedettek helyett a fiatalabbakat kezdik kifárasztani, bontani, 
akkor az élettér egyre öregebbé, egyre korszerűtlenné válik. Szükségszerűen eljön az az idő, 
amikor a korszerűségben, a megoldási mechanizmusokban annyira lemarad, hogy nem tudja 
tovább fenntartani a már mesterségesen minden erővel védett közeghatárokat. Ilyenkor a 
belső engedetlenség, a mást akarás, a jövőtlenség felismerése miatt belülről egyre jobban 
feszített határok valahol kilyukadnak, és az élőréteg elszigeteltségét lebontó globalizáció, 
jelentős környezetváltozás alakul ki. Megtörténik, aminek meg kell történnie, és az élőréteg 
megújul, de annál nagyobb árat fizet az elvett jövőért, minél tovább gátolták a szimmetria 
kialakulását a szélsőségesek. Ilyenkor a másoktól elvont energiából addig egymást támogató 
szélsőséges élettereknek lealkonyul, és a lendületesebb időszakban bennük felhalmozódott 
energiatöbblet, lendülettöbblet, vagy életnyomás, az utánpótlás megszűnése miatt elfogy. Az 
öregek és a konzervatív állapotok elhalásával, lebomlásával a régi csak egy irányba haladást 
ismerő rendszerek támogatottsága, a változatlan irányba továbbhaladásra adott szavazatok 
száma csökken. Amikor a melegfúziós szerveződések a pazarló energiaciklusa, a nyár véget 
ér, és a kaotikus ősz, a szervezetek energiahiányos állapota elkezdődik, a melegfúziós 
szerveződések belülről részecske energiában kiürülnek, üregesebbé, felfújtabb 
életbuborékokká, idősebb és nőiesebb szerveződési eredőjűvé válnak. Ez az állapot az érintett 
rendszer időszámítása szerint egy negyed életciklus alatt a melegfúziós időszak végéhez 
vezet. Előbb egyre gyorsabban és a többség által kiszámíthatatlanul változó kaotikus 
szervezett ősz, egy eltérő körülményeket adó változás alakul ki, amelyben az addig életbe 
szerveződött de nem korszerű kapcsolatú anyagi szervezetek nagyobb része lebomlik. Az élet 
túlérett gyümölcse előbb elfolyósodik, és a környezettel megegyező átlagos szervezettségi 
állapotba kerül. Ha azonban a differenciálódás tovább folyik, akkor az élettér átlagos sűrűsége 
tovább csökken, az ilyen élettér felfúvódik, ha csillag, akkor vörös óriássá változik. Ha 
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életként ismert szerveződés, akkor kellő külső határok megléte esetén terhessé válik, de ha 
már lebomlottak e határok, ha a belső feszültség túl naggyá vált, a szervezett rendszer elhal és 
felbomlik. Mindkét állapot az addig a környezettől eltérő tér előbb átlagos, tehát kellő 
különbséggel nem rendelkező határozatlan állapotához vezet, de ha a differenciálódás – az 
élet és a tudat, a tömeg tehetetlensége miatt - tovább folyik, akkor az élettér részecske 
sűrűsége, impulzus sűrűsége mindenképpen a környezeti szint alá csökken. Ez ismét 
különbséget, mégpedig negatív különbséget hoz létre, és a korábban a ki és a szétáramlás, 
vagy a túl nagy azonos irányba rendezettség miatt impulzusokban szegénnyé váló térrészek 
életnyomása nagyon lecsökken. Ez adja meg az élettér új összetételű, eltérő eredőjű élettel 
újra feltöltődési lehetőségét. A korábbi élete végén melegfúzióssá váló, kiürülő, vagy 
diktatórikusan azonos rendezettségűvé és ezzel túl kevés impulzus sűrűvé váló térrész, mint 
túl szélsőségessé váló szerveződés elhal, és amikor a belső nyomás az átlagosnak tekinthető 
környezethez képest jelentősen kisebbé, kellő különbségűvé válik, akkor a korábbi élettér, 
befelé áramló, hidegfúzióban egyesülő férfias utódtéré válik. Ez az állapot, a szervezett élettér 
nemiségváltása, amikor a korábbi túl szélsőséges tudat megváltozik, a domináns vezetők 
kicserélődnek és a szervezet irányításban hatalmi váltásra kerül sor. Ez a folyamat 
megismerhető analóg esemény, amely azonban a szervezeti fejlettség, energiaszint és 
időritmus által meghatározott, megérthető elfolyósodás közben, átszerveződési folyamatban 
történik. 
 
 
 
 
Ismerkedjünk meg a nemiségváltással. 
 
Az Aspektus több könyvében már bemutatásra került a férfi és a női eredőjű állapot, amely az 
aurával együtt egymással ellenkező irányultságú, befelé, centralista, vagy kifelé, a 
környezetnek energiát adó (mint a Nap) áramlást eredményez. Míg a hidegfúziós férfi 
szerveződési állapot főtömege a bioszféra átlagos szimmetriasíkjához képest annál kijjebb 
van, és a részecskék többsége még a szimmetriasík, azaz a tömegfelező felé áramlik, 
miközben a térben a fejlettebb élőrétegbe átjutást lehetővé tevő toroid szűkületben, közös, 
kellő azonosságú lendületbe koncentrálódik a közös szerveződésben lévő tömeg. A 
szervezetben, túlsúlyban lévő hidegfúziós, hím részecskék nagyobb aránya miatt, a 
szerveződés a saját minőségével kevésbé telített, nekik kellő szimmetriát adni képes 
melegfúziósabb női részecskékben dús belső térrész, élőréteg felé tart. A szimmetria felé 
igyekezetben azonban minden tömeggel és tudati tehetetlenséggel rendelkező szerveződés 
túllendül az átlagos állapoton, és az apai rétegtől eltávolodva az anyai élőrétegbe át és 
túllendül.  
A női állapotban, eredőben, az együttváltozó, ismét egy személyiséget képező tömeg már az 
életre alkalmas kettős élőrétegben az átlagos bioszférai tömegfelező, azaz a fő szimmetriasík 
alá kerül. A bioszféránál belsőbb rétegben már női, azaz melegfúziós eredő dominál, itt ezek a 
részecskék vannak többségben, amelyben a közös tömeg melegfúziósabbá és női eredőjűvé 
válik. A túl nagy életnyomással feltelő, nagy sűrűségű, korábban férfias életbuborék-tér, a 
tömegfelező alá kerülve a térből hiányzó melegfúziós részecskékkel is feltelik, míg a 
beutazók egy része a melegebb rétegekbe vándorol és felbomlik, ettől az egyenlő hatásba 
kerülő életbuborék egy időre semlegessé, átlagossá válik, de a szimmetria felületen kialakuló 
magas impulzus sűrűségben patthelyzetbe kerül. Mire átkerül a bioszféra fő szimmetria 
felületén, már melegfúziós többségű, túl népesedett, a változatlan irányban továbbhaladás 
kérdésében elbizonytalanodott, megosztódott szerveződéssé válik. Mivel a tudati és a tömegi 
(lendületi) tehetetlenség (és az életáramlási vágy) még továbbviszi az elérni kívánt legnagyobb 
szimmetria, az egyenlőség állapotán az együttváltozó főtömeget, a szerveződés látható sűrűségű 
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centrumrészét, de a szimmetriafelület alatti, már túl gyorsan változó, az átlagos életre kevésbé 
alkalmas kaotikus élettérből visszamenekülnek a bioszférai körülményeket igénylő 
hidegfúziós férfias részecskék. A belső élőréteg elnőiesedik, melegfúziós eredőjűvé válik. 
 
 
 
 

 
 
 

Az elporlódásból áthozott 26. e könyvben a 
9. ábra. A férfi és a női szerveződés aurája és 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 szervezeten belül élő részecskék jellemző 
áramlási iránya a férfias szerveződéseknek befelé és lefelé, a nőies eredőjüknek felfelé és szétfelé, 
kifelé. A szerveződéseket nemcsak egy egységes és a környezettől részben független, de attól teljesen 
sohasem elszigetelhető 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. 
 
A következő képeken a szerző szándéka szerint bemutatásra kerül a szerveződési 
nemiségváltás, a hidegfúziós folyamatból a melegfúziós folyamatba, eredőbe átalakulás, azaz 
a négy évszakos állapotban az az évszakváltás, amelyben az emberi szerveződés a teljes 
életciklust felölelő élete során a két félemberi és félciklusi időszakot, állapotot a másik 
félember időszakában, eredőjében és állapotában is átéli. Ezzel az élet egy teljes ciklust jár be 
az életterét határoló közeghatár, a tömegfelezői szimmetriasík, valamint valamelyik felmenői, 
energiaadó állapotban lévő, neki életteret adó szerveződés körül. Nemcsak a napciklusban 
kering a bolygónk egyre nagyobb életspirálon a Naptól, az anyai szerveződésétől távolodás 
közben, hanem eközben fél évig egy belsőbb, magasabb változássűrűségű élőrétegben, félévig 
egy külsőbb, alacsonyabb változássűrűségű hidegfúziósabb élőrétegben bolyong. Ráadásul a 
Nappal együtt analóg életciklus szerint kering a Nagyévi felmenői csillag körül, miközben fél 
nagyévig e csillag melegfúziósan fejlettebb rétegében, fél nagyévig annak a hidegebb 
élőrétegében tartózkodik. Ha a melegebb állapotában a hidegebb környezetbe merül, akkor 
ahhoz viszonyítva egy ideig annál melegfúziósabbá válik, és fordítva is hasonlóan, a 
melegebb környezetbe bemerülve ott is idegennek, hidegfúziósnak számít. Tehát a napi 
évciklust kiegészíti egy leszármazói, sűrűbben változó, tizennégy naponta módosuló 
Holdciklus, valamint a nagyévi keringés, bolyongás miatti ciklus lehetséges halmozódásai. 
 

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 és a kisméret térbeli felbontásának a 
korlátolt lehetősége miatt nem tudjuk megkülönböztetni, csak a 
felbontási lehetőségünket elérő anyagi centrum közös tömegét 
látjuk.  A kép, amit látunk a változás folyton, de csak kicsi 
egységekben módosuló eredője. Ha merőleges 
keresztmetszetben bemutatjuk a szerveződés keresztmetszeti 
képét, felülnézetben szimmetrikus tömegeloszlású, a 
galaxishoz hasonló keresztmetszetet észlelhetünk! 
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10. ábra. A nemiségváltás libikókái 
A fixnek ábrázolt bioszférai tömegfelezőhöz, a szimmetriafelülethez viszonyított életállapot 
emberi lehetőségeit mutattuk be. A sűrűségi határfelületen változó szerveződések saját 
eredőjének a módosulásával, nemcsak a személyi szimmetriafelület és ezzel a tömegi eredő 
sűlyed vagy emelkedik, hanem a környezetet adó, felmenői szerveződések közös 
határfelületén kifejlődött bioszférai élőréteg sűrűségi közeghatára, határfelülete, a bioszférai 
életbuborék is libikókázik kifelé és befelé. Tehát miközben a melegfúziós női eredőjű 
szerveződésként, melegfúziós részecskékkel feltelt életörvény áthalad a belsőbb rétegből a 
külső felé. A határfelületen a keresztirányban áramló neutronoktól megtermékenyül, belül 
elfolyósodik, átmeneti erőegyensúly és határozatlanság alakul ki. Ilyenkor kifelé haladva is 
élőréteget vált, és így lesz az anyai csillag, a Nap, vagy a szülő körüli keringésből egyre távolabb kerülő, kifelé 
táguló életspirál. Amikor a külső környezetnél melegebb, kisebb sűrűségű, kitáguló, a 
környezetnek melegfúziós részecskékben energiát szállító női szerveződés a külsőbb, 
hidegfúziósabb és rendezettebb élőrétegbe kerül, a szervezet impulzus sűrűsége csökken, 
amelytől lehűl, megnyugszik és befelé áramlóvá, időben és térben összehúzódóvá válik. Ez 
férfiasabb, nagyobb sűrűségű, hidegfúziós, befelé áramló állapot, tehát a határfelületen 
áthaladó, esetleg lebomló szerveződésekben egyrészt pólusváltás és ezzel nemiségváltás 
történik. A kifelé áramló, pazarló trend megfordul, és a szervezet a külső térből beáramló, 
rendezett hidegfúziós részecskékkel telik fel. A melegfúziós eredő véget ér, előbb egyenlőség 
és határozatlanság, majd áramlási irány és fejlődési célváltás alakul ki. Az eddig kifelé és 
szétáramló nőies szerveződés befelé áramlóvá, hidegfúziós, férfias, kellően rendezett, 
célratörő részecskékkel telik fel, és ezzel a környezetnél nagyobb sűrűségűvé és eltérővé, 
másállapotúvá fejlődik. A hidegfúziós környezetnél nagyobb változássűrűségű, annál 
rendetlenebb, melegfúziósabb, gyorsabban változó átlagú szerveződés kitaszíttatik a mássága 
miatt e rendezett környezetből, visszatoloncoltatik a melegfúziós élőréteg felé. Azonban a 
közben átlagossá váló szerveződés már az anyai rétegben is idegen, annál hidegfúziósabb 
eredőjű, ezért az ilyen vegyes élet bolyongásra kényszerül az anyai és az apai élőrétegek 

Apai hidegfúziósabb élettér, külső 
élőréteg, együttműködőbb, de kisebb 
energiaszintű részecskék, kisebb 
ellenállású szabadabb környezet 

Szerveződési nyár, 
nőiesebb anya 

állapot 

Kaotikus szerveződési 
ősz, az anya állapot vége, 
határozatlanság, pólus és 

élőréteg-váltás 

Tavasz állapot, erőegyensúly, 
sikeres keveredés, befelé áramlás, 

amelyet később új szerveződési nyár 
követ. 

Hidegfúziós, férfias eredőjű, 
lehűlő, összehúzódó 
szerveződés 

Az anyai, vagy a nagyanyai centrumhoz 
közelebbi, nagyobb változássűrűségű élőréteg 
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között. Hasonlóan a nagyobb sűrűségű, nagyobb változássűrűségű talajba mélyedő, de csak átlagos 
sűrűségű gyökérhez, amely e környezetben idegenné válik, miként idegen a kisebb sűrűségű közegbe, a 
szabadabb levegőbe nyúló, annál viszont nagyobb sűrűségű ágaival. Ez a másság, átlagos vegyes 
élőréteget alakít ki, amely a két szélsőségesebb élőréteg között, utód rétegként idővel megerősödik. 
 
A férfias, vagy a nőies állapot, eredő, miként a tél és (vagy) a nyár csak a teljes életkör egy 
negyed része. Az élet benne vagy befelé áramló, begyűjtő, sűrítő, centralizáló férfias 
eredőben, vagy kifelé áramló, tékozló energiapazarló, energiaadó nőies fázisban változik. 
 
A bemutatott folyamattal analóg a Föld életciklusa és pólusváltással módosuló áramlási 
irányváltása, amelynek éppen a részeseivé váltunk. A Föld nemcsak a Nap, az anyja körül 
kering, és eközben évente kétszer metszi a tavaszi és az őszi napéjegyenlőségi szimmetria 
felületét, hanem a Nappal együtt kering a Nap anyai nagycsillagján átmenő Alcyone tengely 
körül, amely miatt az ekliptikához viszonyított, erre merőleges irányú periodikus kilengést is 
végez. Amikor a Nap a bolygó gyermekeivel a Földnek nagyanyai csillaghoz közelebbi, 
annak belsőbb, már melegfúziós irányban fejlettebb élőrétegébe kerül, a változás felgyorsul, 
és hasonló melegedés, nagyévi szerveződési nyár alakul ki. Míg azonban a mi 
időrendszerünkben egy év alatt tesz meg az anya körül keringve, közelebb és távolabb 
kilengésben négy saját évszaknyi életciklust, addig ugyanezt a nagyévi keringéssel járó 
életciklust, a sokkal nagyobb átmérőn keringő Nappal 26800 év alatt teszi meg. Tehát a 
nagyévi időrendszerben kb.13400 évig tart egy nagyévi félév, amelyből a Nappal 
együttáramló bolygók kb. 6700 évet a nagyanyai belsőbb, melegebb, evolúciósan fejlettebb, 
nagyévi nyár állapotában és élőrétegben töltenek.  Ez szerint a nagyévi tavaszi és a nagyévi 
őszi napéjegyenlőség 13400 évre számított, nagyévi félévenként metszi csak az Alcyone 
tengely szimmetriasíkját, e két metszéspontban nagyévi napéjegyenlőség, azaz a szokásosnál 
sokkal nagyobb szimmetria, és ezzel a Napi ekliptikán lévő bolygók esetén sokkal nagyobb 
határozatlanság, megosztottság alakul ki. A nagyszülői szimmetriafelület átlépésekor 
megváltozik a bolygókban az átáramlási irány. Az addig befelé és a külső réteg felől a 
gyorsabban változó melegfúziós nagyanyai élőréteg felé együtt áramló átlagos, vegyes 
leszármazói tömeg, alapvetően a külső környezetnél melegfúziósabb állapotú, de a nagyanyai 
élőrétegben már hidegfúziós, férfias eredőjűnek számít a bolygónk. Valószínűen a tavalyi 
évben, (2006 decemberében) léptük át abba a nagyévi szimmetriafelülethez közeli élőrétegbe, 
vagy akár átléphettük a szimmetria felületet, a nagyévi napéjegyenlőségi síkot, amely a 
Napnak az életéhez rendelkezésre álló két, nyári és téli, (anyai és apai) élőréteg közös 
határfelülete. Ettől kezdve a tömegi lendülete és a hidegfúziós élettérben kapott taszítás miatt 
a bolygónk a déli pólusa felé lévő nagyanyai melegfúziósabb, nagyobb életnyomású, 
gyorsabban fejlődő, magasabb impulzus sűrűségű élőrétegbe tart. Akár olyan gyógyító 
folyamatnak is tekinthetjük a rendszeresen bekövetkező, a melegebb térben (nagyanyai 
szaunában) tett látogatást, amelyben a bolygók belső hőmérséklete, (a saját hőmérséklete) a 
tűrőképességig felemelkedik, és mint a lázas állapotban, a szervezetet pusztító, feleslegben 
lévő hidegfúziós vírusok elpusztulnak, vagy kiszorulnak a bolygó életteréből. A 
hőmérsékletemelkedés periodikus, amely a nővé váló, egyre energia-pazarlóbb, energiaadó 
Gaia tüzelésének, a nemi és hormonális fogamzásra kész állapot megérésének tekinthető. Ez 
azonban még hosszú folyamat, bár kétségtelen, hogy a bolygónk elérte a legnagyobb sűrűségű 
férfias állapotát, amely most a nőiesen határozatlanná tevő szimmetria felületre került. 
 
Mivel azonban kevés az időbeli rálátásunk e folyamatra, a visszaterelő szimmetriafelület akár a külső 
is lehetne, amikor már nagyon mélyen belemerültünk a környezetben lévő külsőbb élőrétegbe és annak 
értük el a bolygónkat a melegebb élőrétegek felé visszatérítő határait. Ekkor is határozatlanság és 
melegedés kezdődik, de elvileg ekkor már nagyon szélsőségesek a környezeti állapotok, és ilyenkor 
nagyon hidegnek és jégkorszaknak kellene kialakulni. 
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A melegebb nagyanyai élőrétegbe belemerülő bolygónk valószínűen a nagyévi szerveződési 
nyárba fejlődik, amely azt jelenti, hogy kb. 6700 évig egyre melegebbé válik az életterünk, és 
részesévé válunk egy kb. ugyanennyi ideig tartó kaotikus ősznek, amelyben minden víz, 
minden a környezetváltozást elviselni nem képes szerves anyag lebomlik, és a hidegfúziós 
részecskék elköltöznek a nekik és a közös életre alkalmatlanná váló, túlmelegedő élettérből. A 
szerveződési nyarat később kaotikus ősz és lebomlás, majd megtermékenyülés fogja követni. 
Ez esetben, a Vénusz sorsában osztozunk, és a nagyévi karácsonykor egy kisded érkezése 
várható. A legnagyobb feszültség, és a bolygónk legmelegebb állapotában új Hold fogamzása 
várható. 
Van egy halvány remény arra is, hogy nem az ekliptikát, hanem a melegfúziós élettér legdélebbi, 
legbelső határát értük el, és ez olyan, mint a decemberi leghosszabb éjszakai állapot. Ilyenkor nem 
félévet, hanem csak a túllendülés időszakáig merülünk bele a nagyanyai melegebb, fejlettebb 
élőrétegbe, és ez esetben csak kóstolót kapunk a később már megélhető, gyorsabban változó 
folyamatokból. A nagyévi karácsonykor ez esetben szintén kised fogan, születik, de ez a térhelyzetben 
kialakuló már rossz iránytól visszatérítőnek tekinthető. Ilyenkor egy külső hatás következtében a 
Nappal együttáramló Föld a normális állapota, a nagyobb szimmetria, az ekliptika felé térülne vissza.  
 
A jelenlegi határozatlanság és a teljes világunkat uraló káosz azonban a nagyévi nyár felé 
fejlődésünket valószínűsíti. A szerveződések részecskéi azonban választhatnak, hogy a 
közösségeik mely irányba fejlődjenek, mely irányba áramoljanak. A nagyszülői felmenők 
közötti erőmegosztásos határozatlan helyzetben, a Nap kisegítheti a határozatlanná váló 
gyermekét, és nagyobb energiát átadva a melegfúziós nagyanyai élőrétegtől (és a túlfejlett 
élőrétegtől távol tartva a még szerinte nem eléggé fejlett gyermekét) külsőbb életcellába is térítheti. Ez a 
Naptól való távolodásban egy keresztirányú határréteg, szimmetria felület, potenciálgát 
átlépését igényli, amelyben a Mars nyomdokán haladva távolabb kerülünk az anyai 
szerveződéstől, kijjebb a Naprendszerben a védettebb belső élőrétegből, az eddigi változást 
lehetővé tevő térrészből, de közelebb az apai szerveződéshez. Ez az életcella, élőréteg-váltás 
kisebb váltással, és lassabb fejlődéssel jár, amelyben a gyorsan és rövid idő alatt is 
kifejlődhető makroevolúciós folyamat, a térben nagyobb kerületi pályára térve az időben 
jobban elhúzódik.  
 
Azonban a Föld sem kerülheti el a sorsát, a bemutatott ábrával analóg módon, nagyévente 
kétszer be vagy kiáramlási irányt vált, nőneművé és energia pazarlóvá, (a környezetnek energiát 
adóvá), vagy férfiasabb eredőjűvé, energiát begyűjtővé, centralizálóvá fejlődik. Az eddig 
centralizáló kormányunk energiatakarékosságra, a jobb közteherviselésre tett erőfeszítése, a 
jobb elosztásra való törekvése azt erősíti, hogy a határozatlanságnak lassan vége, és határozott 
melegfúziós áramlás, nőies állapot felé fejlődés kezdődik. A kis hazánk már túl van a 
globalizált beáramló ciklusán, az életterünkben új szimmetria kezd kialakulni, de az 
együttműködő-képes emberekben még sok indulat feszül. 
A természetben nőiesednek a halak, amely az élőrétegünk hidegfúziós és vegyes eredőjű 
szerveződéseire is igaz. Az egyenlítő szimmetriasíkja mentén kiáramló melegfúziósabb 
részecskék élőrétegben, az élőrétegünkbe egyre több melegfúziós, nagyanyai csillagból 
származó napbarnított részecske vándorol be, az emberi bőr eredő színe egyre barnul. A 
sarkokon eddig beérkező hidegfúziós részecskék mennyisége a pólusváltással megcsappant, 
és a keveredés eredőjeként a most ember élettérbe épülő részecskék közös eredője egyre 
barnábbá, töltöttebbé, és furfangosabban gondolkodóvá válik. Ilyen fejlődés felé haladó 
élettérben egyre kevesebb a valódi termelő, egyre többen mások megtermelt értékének az 
újraosztásából, a virtuális pénz fiaztatásából akarnak megélni. Virtuális haszon azonban nem 
fogható, csak az, amely másoktól valamely praktikával elorozható. Miközben a nagyobb rész, 
a Föld egésze a melegedés és a nőiesedés felé fejlődik, a termoszférában magasabb 
változássűrűség miatt, az élőrétegünkben az energiahiány maximális érték felé haladása 
várható.  
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Az országunk azonban remélhetően éppen egy ilyen ellentétes irányultságú folyamat vége felé 
jár, amelyben igen nagy szüksége lenne már a férfiasodásra, a hidegfúziós összetartás felé 
fejlődésre. Miközben a tágabb környezet a melegfúzió felé fejlődik, eközben a kis országunk 
még kaphat egy esélyt, hogy magát összeszedve, tudati energiában dúsabb, jobban szervezett, 
de szegényebb, hidegfúziósabb szerveződéssé váljon. 
 
A Napi szimmetriafelületre érve, elértük a felmenői csillagok azon közös határfelületeinek a 
terét, amikor a felmenők erőviszonyában kialakuló határozatlanságban, a ki és a beáramlás 
kérdésében, a harmadik állapot, az utódtér felé fejlődés dominálhat. Ez esetben a felmenői 
toroid szűkületébe érő bolygónk, és nagy ívben 90 fokos fejlődési irányt válthat, és rátérhet 
egy nagy energiaszintű impulzust elkerülő, de új párkapcsolatot létrehozó, egy hím 
aszteroidával, vagy egy melegfúziós peteszerű genetikai anyaggal telített üstökössel keveredő, 
DNS spirálba fonódó saját egyéni fejlődéshez vezető útra. 
 
 
 
 
Ahhoz, hogy megértsük a feltámadás kialakulását, előbb meg kell ismerni a szerveződési halál 
kifejlődési folyamatát. 
 
Ismerkedjünk tehát meg a szervezettség halálának a kialakulásához vezető 
folyamatokkal: 
 
Amikor egy szervezet energiatermelő hatékonysága csökken, és tartósan többet fogyaszt, mint 
amennyit termel, azaz tartósan több energiát veszít, áramoltat ki magából, mint amennyi 
azonos időegységre számítva befogad, akkor a szervezett rendszer egy idő után a 
változtatóképes energiában gazdag részecskékben lemerül, azaz energiában kimerül. Ha egy 
élettérbe, szerveződésbe vetett bizalom, a hitelképesség és a hitelesség elveszik, és az egyre 
több kivándorló, az élettér számára végleg elvesző részecske, alszerveződés hiánya miatt már 
nem tud a fennmaradásához szükséges mennyiségű fiatal energiát előállítani, akkor a 
szervezett rendszer működő képessége egyre jobban elromlik. Ez az öregedés legbiztosabban 
megállapítható jegyei. Ilyenkor az elöregedő, energiában kimerülő szervezetnek, szervezett 
rendszernek, a korábbi előéletében (fiatalabb életében) felhalmozott javait, tartalékait kell 
mozgósítani, értékesíteni, olyan a szervezett rendszernek alapvetően szükséges import 
dolgokra fordítani, amelyek nélkül a rendszer azonnal összeomolna. Megkezdődik a lefelé 
haladó életciklus, a leépülés. Az energiahiányos szervezetnek először el kell fogyasztania, a 
felhalmozott tartalékait, a legkönnyebben nélkülözhető felesleges, vagy túl nagy készleteit.  
 
Ha a leépülő szervezet egy életszféra, vagy egy bolygó energiaszintű élettér, amelynek a rajta 
élő élősdi alszerveződések kibányászták, felélték az energiában dús tartalékait, akkor a 
kibányászott szénkészletek, az elégetett gázmezők, a legkönnyebben mobilizálható energia 
felhasználásával, a stabilabb, de szükség esetén mozgósítható tartalékok elfogynak. Ilyenkor a 
hosszabbtávú ellenhatásra, a befelé áramló lendületének a kompenzálásra már nem alkalmas 
mobilis készletek felhasználása miatt, a rétegenergia mennyisége, a potenciális különbség 
lecsökken, és erős csillagtéri környezetváltozás esetén, a tartalékok nélkül maradó szervezet 
nem tud, az őt érő gerjesztésekre megfelelően reagálni. Ha elhal egy közeli rokon, és nagy 
sűrűségben jönnek az életteret gerjesztő idegen részecskék, nem tud az elöregedő szerveződés 
a saját részecskéit megkísértő idegenek lekötésére, a heves udvarlásának, és szaporodásának a 
kivédésére kellő ellenhatást generálni. Ilyenkor a magát már megvédeni nem képes 
elnőiesedett szerveződés menthetetlenül tömeges szaporodásba, vagy/és egy idegen szervezet 
csillag nyelőjébe sodródik. Miközben az egyik életszféra múltban felhalmozott készletei a 
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túlfogyasztás miatt jelentősen lecsökkennek, elfogynak, a külsőbb (és a belsőbb) szférák 
energiakészlete növekszik, és az átlagos életszféra differenciálódni, majd felosztódni 
kényszerül. A megszokott belső határfelületek a különbségek lecsökkenése miatt lebomlanak, 
míg a termoszférán kívül egy nagyobb térrészre kiterjedő új erősebb határréteg alakul ki. 
Ilyenkor a termoszférai élettér energiamennyisége növekszik, a bioszféra és a hozzá 
kapcsolódó, együttváltozó rétegek energiában és változtató képességben (ilyen tulajdonságú, 
változtatóképes részecskékben) elszegényednek. Az elszegényedett rétegekből álló, már 
irányítatlanul, szervezetlenül áramló részecskéjű szerveződés kényszerhelyzetbe, időzavarba 
kerül, ezért amikor szükséges, nem tud idejében irányt váltani, nem tudja a részecskéit a 
lehető legjobb irányba, a környezetváltozást meghozó szélnek megfelelően fordítani, ez miatt 
nem tudja a másnak jó intersztelláris szél által kapott lehetőségeit megfelelően kihasználni. A 
rétegek romlása és differenciálódása azonban nem csökkenti a nagyobb szintű szervezet a 
bolygó energia tartalékát, csak lokálisan eltérő minőségbe átszervezi, és az addig nehezebben 
mobilizálható ionos szilárd energia tartalékot, a légiessel magába építő átlagosabb, vegyes 
energiaszintű, könnyebben kinyerhető, mobilisabb fehérje alapú tartalékba konvertálja. A 
nagyobb energiaszintű szerveződés tehát a nemlineáris időre, általa könnyebben 
mozgósítható, a szerelem tűzében elégethető fehérje alapú minőségbe hozza. Miközben 
azonban túlságosan feldúsultak az átlagos rétegek, a környezetváltozásra felkészülő 
bolygónak olyan egymástól elkülönítetten tárolt, reakcióképes, könnyen mozgósítható, és ahol 
szükséges, ott reakcióba vihető hatóanyagokra van szüksége. Ez nagyobb differenciálódást 
kíván, amelyben az átlagos réteg gyorsabb ütemben bomlik, mint épül, és ionizált, egymással 
reakcióképes tartalékokba különül el. Miként a terhességre felkészülő nő is kigömbölyödik, és 
nagyobb zsírpárnák rakódnak a nőies idomokra, hasonlóan a bolygónk is magas zsírtartalmú, 
könnyen lebontható, mobilisabb elfolyósodó állapotba hozható fehérjében dús rétegekkel 
párnázza ki az élőrétegeit. 
Ha az életválságba, elöregedésbe, leépülésbe kerülő szerveződés egy nagyobb vállalkozás, 
amely folyamatosan többet költ, többet fogyaszt, mint amennyit termel, akkor először 
csökkentenie kell a túl nagy készleteit, és kisebb tételekben, de sűrűbben kell vásárolnia. Ez 
csökkenti a lehetséges eredményt, növeli a beszerzési és a kezelési költségeket, és felerősíti a 
lebomlást. A válságba kerülő szervezetnek ezt követően el kell adnia a felesleges, még 
termelésbe nem vont termelőeszközeit, majd a nélkülözhető vagyontárgyait. Ha a lefelé 
nyomó tendencia nem állítható meg, mert a válság nagyobb, mélyebb és időben hosszabb, 
akkor át kell szerveznie a belső struktúráját, el kell bocsátania a nélkülözhető, vagy és a gépek 
hiányában feleslegessé vált dolgozókat. Ezek a lefelé bontó intézkedések azonban rontják a 
folytonosságot, amely miatt tovább romlik a szerveződés állapota, csökkennek a megmaradási 
lehetőségei. Ha már nem tudja csökkenteni a létszámot, akkor leállítja a termelést, és 
idegenekkel, vagy az elbocsátott dolgozókkal, külsősökkel termeltet, de ezek az intézkedések, 
hosszabb távon tovább viszik a szerveződést a nirvánába. A régi szervezettség egyre jobban 
meggyengül, és a benne kifejlődő, felerősödő kicsik egy idő után átveszik a termelésre 
alkalmas életteret, majd a piacot, és megerősítik a pozícióikat a térben. A folyamat a 
mobilisabb eszközök eladásához vezet, és a szerveződés termelői folytonossága megszakad,  
kiesik a piacról, a versenyből. Ez után a tetszhalál állapot következik be, amikor a már csak a 
talajhoz és a környezethez erősebben kötött ingatlanok maradnak meg, és egy a régi 
vezetésből ottmaradt már nem jó lélekcsoport. E régi vezetők már nem termelnek, de kiadják 
az életteret benne nagyobb változássűrűséget és látszólagos életet fenntartani képes 
alszerveződéseknek, régebbi dolgozóknak, megerősödött, sikeresebben túlélő 
alvállalkozóknak. A régi szerveződés már csak névleg él, de még fenntartja a korábban a nagy 
egészből magának kiszakított, kitágított életteret, és ezzel mozgásteret, és a teljes izotróp 
közegnél, a környezettől kedvezőbb feltételekkel védett teret biztosít a benne megerősödhető 
utódoknak. A lélekben megritkult, elöregedett szerveződés, az embernél is megismert analóg 
folyamaton esik át.  
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Ha a válságba került szerveződés az emberként ismert fogalommal határozható meg, és egy 
már eléggé felfújódottabb állapotban lévő, kikerekedett idomokkal élő, melegfúziós női 
szerveződés állapotában változik, amely a gazdaságtalanná váló anyagcsere miatt elkezdi 
lebontani a zsírszöveteit. Az ilyen szervezet előbb leállítja a jövőbe vezető fejlesztéseit, 
elmarad a menses, és az élettér, és az utód fejlesztésére fordítandó energiákat a saját életének 
a fenntartására elhasználja. A sokáig energiahiányban változó szervezet, a zsírtartalékok és a 
fejlesztési alapok lebomlása után az izomszövetek elsorvasztásába, majd egyéb energiaforrás 
hiányában a csontszövetek lebontásába kezd. A környezettel folytatott anyagcserében már 
gazdaságtalan kölcsönhatást fenntartó elöregedő ember, először elégeti a könnyebben 
mozgósítható zsírtartalékait, majd ezek elfogyása után az izmok részecske állományát is 
megritkítja, ettől elerőtlenedik, és a már egyre rosszabb eredőjű lélek egyéb belső források 
hiányában a szervezet tartóvázát kezdi lebontani, és a csontrendszer leépítésébe kezd. Főleg a 
férfiaknál korábban gazdaságtalanná váló, gyorsabban fejlődő, pazarlóbb életmódot folytató 
női, melegfúziós szerveződések épülnek le látványosabban, és az energiakészletek jelentős 
csökkenése után kialakul a szerveződési váz meggyengülése, a csontritkulás. Ilyenkor a 
szervezet a központi lélekhez, a vezetőknek a sérthetetlenségi igénye miatt nem nyúl, és a 
neuron állomány csökkenése mellett, a szervezet minden porcikáját egyre jobban leépíti. Ez a 
folyamat az emlékezet elromlását, a csontok törékenységét eredményezi. Ha nem arányos a 
saját tömeg leépülése, ha a szervezetben le nem bontható érintetlen rokonok, barátok, 
függőségi kapcsolatok vannak, akkor a tartóváz korábbi lebontása esetén a túl nagy terhet 
viselni képes teherviselők, a rájuk jutó túl nagy súly alatt összeroppanhatnak. A menzesz 
korát elhagyó nők egyik leggyakoribb betegsége, (fejlődési állapota) a csontritkulás miatt 
kialakuló végtagtörések, vagy a medencecsontok és az izületi támaszok lebomlása. A 
szervezetből a kalcium és Kálium állapotú stabil, átlagos teherviselők eltávozásával, a 
teljesebb biodiverzitás lebomlásakor a tér kitöltöttsége a csontok eltartóképessége, 
folytonossága és rugalmassága csökken. Ha nem sikerül megállítani a romló tendenciájú 
folyamatot, akkor a szervezeti egyensúly, az egészség, a teljeség egyre labilisabbá válik, és ha 
eléri a kritikus állapotot, akkor néha az egyik pillanatról a másikra látványosan összeomolhat. 
Ilyenkor a folyamatot addig fel nem ismerő, vagy kivételezett helyzetben élő, elkényelmesedő 
részecskék is kapcsolnak, és pánikszerűen egyszerre kezdenek elmenekülni az összeomló, 
elhaló szervezetből. Ez az állapot a lélek távozása, amely után az élettér a változtatóképes 
részecskékben kiürül, elhal, elnéptelenedik, lélektelenné válik, azaz mint korábbi jól működő 
szervezett rendszer, egyedi minőség elhal. Ez azonban nem jelenti a teljes állomány 
eltávozását, mert az addigra már a többiektől függetlenedő, az ilyen már szervezetlen külső 
környezetben is életképes, a nagyobban elhalására, felbomlására szakosodó 
szerveződéseknek, az élet sakálainak eljön a pünkösdi királyság ideje. A válságban a könnyen 
gazdátlanná váló anyagok, szervezetek ilyenkor helyet és tulajdonost cserélnek, és az erre 
szakosodottak az elorozott, ellopott tulajdonokon, mások verítékes munkáján néhányan 
látványosan felfújódnak, sikeresen meggazdagodnak. Azonban a pünkösdi királyok 
rendszerint úgy járnak, mint a gyökér nélkül túl gyorsan növő fák. Az alap és a jogosultság, 
kellő fejlettség nélkül megszerzett gazdagság nem hosszú életű, csak a pünkösd idejére, a tél 
és a tavaszváltás fordulópontja körül érvényesül. Ilyenkor az elöregedő, a férfias, addig 
centralizáló hidegfúziós eredőjű állapotukból lebomló szerveződések egy ideig túl nagy 
szimmetriába kerülnek, határozatlanná válnak, majd nemsokára a szervezeti 
energiatartalékokat felszabadító melegfúziós folyamatok erősödnek fel. A korábbi élettér, a 
szervezett rendszer, a környezeti energiát fogyasztó állapotából, a környezetnek attól kezdve 
energiát visszaadó, a kezdeti kölcsönt törlesztő melegfúziós szerveződéssé fejlődik. 
 
Hasonló, analóg folyamat zajlik le, egy ország szerveződés elöregedésekor, nagy válságba 
kerülésekor. 
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Amikor egy nemzet, egy országnyi szerveződés folyamatosan és tartósan többet fogyaszt, 
mint amennyit termel, és feléli a tartalékait, idővel a gazdasága kimerül. Ha ilyenkor képes 
társulni a gazdaságban erősebb, vagy fejlettebb technikát megvalósító, a dolgok hibáinak a 
megismerésében nagyobb felbontásig eljutó, és ezeket kijavítani képes szerveződéssel, akkor 
a globalizált gazdaság termelő-fogyasztó egyensúlya helyreállhat. Lásd a ,,házasodj 
Ausztria,, sikeres evolúciós, társulási megoldásait. Ugyanilyen gazdaságot optimalizáló 
társulásnak tekinthető az emberi párba szerveződés. A megismerkedés és az együtt járás 
idővel minden párnál meghozza azt a felismerést, hogy egy rezsivel, jobban szervezett 
közösségben kevesebb energiaveszteséggel lehet együtt élni, amely miatt a sikeres kapcsolat, 
később összeköltözéssel és párba szerveződéssel folytatódik. Ha azonban a társulásra már 
alkalmatlanná vált, elöregedési folyamatban, a bizalmatlansági folyamatban és a lebomlásban 
már túl előre haladott az állapota, akkor a szervezett hosszú távú fennmaradása már nem 
lehetséges. Ha az ország, a már rossz vezetés, nem elég jó lélek miatt tartós válságba kerül, ha 
a vezetés és a hozzá kapcsolódó érdekköreinek a sikertelen önkontrolja, a társadalomra 
rászabadulása miatt túl sokat fogyaszt, harácsol, rosszul oszt el, akkor a társadalmi közösség e 
kapcsolatokból és függőségekből kimaradó része, szükségszerűen kevesebb energiához és 
csökkenő gazdasági lehetőséghez jut. Ilyenkor a hatalmi klikk rátelepszik a legértékesebb 
társadalmi vagyonra, berakja az érdekelt, de a sokszálú összefonódásban már kölcsönös 
függőségben tartott tagjait a jobb vállalkozások, állami tulajdonú intézmények vezetésébe, 
irányításába, a döntéshozói szervezetekbe, és társadalmi energiaszintű rákos folyamat alakul 
ki. Ilyenkor a tulajdonságaikban nagy azonosságú, a hatalomra, irányításra és főleg sok 
energiára vágyó szerveződések rátelepszenek a sok energiát szállító közlekedési folyosókra, 
és a közösséget fenntartó energiafolyamokat jelentősen megcsapolva, elapasztva a szervezet 
szabad energiaszintjét, a forgótőkéjét a minimum alá szorítják. Ha egy külső, nagyobb 
energiaszintű megfigyelő mikroszkóp alatt, erős nagyításban megfigyelné az ilyen állapotba 
kerülő szervezetet, azt észlelné, hogy nagyon nagy azonosságú sejtek, velük ebben azonos 
társaikkal olyan sikeres energia kisajátító technikára találtak, amellyel a saját fajtájukkal a 
közösségi energiaforrásokra rátelepülve, a megoldásaikat alkalmazók gyors szaporodásába 
kezdtek, és a folyamat alatt másoknál sikeresebben, egyoldalúan előnyhöz jutott 
érdekszervezet tagjai felélték, kisajátították a közösségi energia nagyobb részét. Ilyenkor 
gyors, de előre nem kiszámítható áttételek keletkezhetnek a szervezet rokoni szálai, és az 
érdekkörhöz kapcsolódó leágazások között, azonos célra törő szerteágazó rákos szövődményt, 
burjánzást létrehozva. A maffia megoldás társadalmi szintű megvalósítása akkor válik 
teljessé, amikor a fehérgalléros tudás, a társadalmi elit elromlott része, a többiekkel szemben 
bűnössé váló túlfejlett tudat, és a fekete energia, a piszkos pénz a legalacsonyabb tudati szintű 
szervezetekkel (a túlfejlett jövő az elmaradott múlttal) szövetkezve a társadalom belsejében összeér, 
és az átlagos állomány ellen szövetkezik. Ilyenkor kialakul a pünkösdi királyság, és az 
érdemtelenül túl sok lehetőséghez juttatott, gyökerek nélkül megerősödő kisebbség egy része 
egy időre gyorsan felvirágzik, sok gazdasági lehetőségekhez jut, de a kellő tudás, a gyökerei 
hiánya miatt ez a kisajátított tőke, később a tudatban valóban fejlettebbekhez, az őket 
segítőkhöz visszajut. Amikor a hatalomból, a tőke szimmetriahiányos elosztásából a már 
rossz lélek kizáródik, a saját harácsának a végére járva benyújtja majd a számláját az általa 
megsegítetteknek, és a polipok karjai a kevésbé fejlett rokonok körül bezáródnak. Itt vége lesz 
a Győzike shownak. 
 
Az egészséges szervezet, amely már érti a természet periodikus folyamatait, amikor a 
környezetben éppen energiahiány állapot alakul ki más technikát alkalmaz.  Amikor a külső 
térből nem jön az energia, mert éppen túl alacsony az életnyomás a környezetben, akkor az 
egészségesebb szervezetek a befelé és a kifelé áramlókat jobban megszűrve szelektáltan 
lezárják a határaikat. Bár ez a folyamat a környezettől elszigetelődéssel jár, de a szervezet 
belső romlása átmeneti visszafejlődés mellett megállítható. A belső tér nagyobb azonosság 



 126 

felé fejlődésével, az elosztás javulásával, a jobb és egyenletesebb teherviseléssel a szervezet 
belső együttműködése sokáig fenntartható. Lásd Gandhi megoldását. Nagyon nagy környezeti 
szimmetria esetén, ezek a sejtek lehetnek az élet egészségben megmaradó szigetei, a túlélés 
lehetőségei. Ez azonban átmeneti visszafejlődéssel jár, amikor szűkebbre kell venni a 
fogyasztást, és a környezettel folytatott energiacserét is korlátozni szükséges. Ilyenkor a 
neutrálisabb, nagyobb teret igénylő, ezért külsőbb és egyenesebb pályán áramló, lamináris 
felületi áramlásba kerülő szervezetek számának a növelésére van szükség, amelyek 
megállítják és megakadályozzák az illegális energia további kiáramlását. A fiatalság 
szaporodásához kell egy réteg, amely megfizeti a feléledés árát, aki nem kapja meg az élettől, 
a Gondviseléstől teljesen azt, ami neki jár. Ilyenkor több öregnek kell elhalni, és a 
reálértékben lecsökkent nyugdíjak, a felemelt gyógyszerárak elvonják az idősebb generáció 
maradék energiáit, a jobb kéz a fű alatt visszaveszi, amit a balkéz látványosan kiosztott. Ez 
egyenesebb jellemű, kiszámíthatóbb gazdaságot, több bizalmat és nagyobb nyilvánosságot 
igényel. Most azonban még nem erre fejlődünk. Ha a belsejében és a lélekben már egészséges 
szervezet megérti, hogy a külső térből, annak a túl alacsonnyá váló életnyomása (a nagyobb 
energiaszintű szervezet szimmetriába kerülése) miatt már nem kaphat több energiát, akkor a 
felesleges erőlködés helyett, a még meglévő energia és a feladatok, a közös teherviselés 
sikeresebb belső megszervezésébe kezd. Ez az időszak az átláthatóbb gazdaság felé fejlődésre 
állíthatja az ország szerveződést, amelyben a túlfogyasztások csökkennek, és a lezártabb 
határok mellett a bejutott energia sikeresebb elosztására, és a belső terhek megosztása 
koncentrál a nemzet. Ha túl gyorsan haladtunk, akkor valószínűen ez a megoldás segít. Ha 
viszont elmaradtunk a környezeti átlagtól, és a környezetben nálunk nagyobb életnyomás, 
több és jobb, korszerűbb élettermék fejlődött ki, akkor más megoldást kell választanunk. 
 
A múlt felé haladás, csak az egyik út lehetősége, amely mellett a történelem során más 
megoldások, és más túlélési technikák is sikeresen megvalósultak. 
Miként a vétségben leleplezett ember vagy visszahúzódik és megsértődik, magába fordul, 
vagy támadásba megy át, és nekiesik a leleplezőnek, elébe megy az eseményeknek, a nagyobb 
szervezetek is így reagálnak. 
A másik út, az előre szaladás, a fejlesztés, a másokkal társulás, a globalizáció lehetősége. 
Amikor kellő fejlettség alakul ki, és egy szervezet a környezeténél fejlettebbé válik, akkor 
csak idő kérdése, hogy a sikeres termékeivel beterítse a környezetet, amely egyre telítettebbé 
válik. Mivel a helyi piacot idővel kinövi, mindenképpen piacot kell szereznie. A piacszerzős 
sok formáját ismerjük a történelemből, a leigázás és a gyarmatosítás sokféle megoldásaiként, 
azonban mára finomodtak a megoldások, és új piacszerző módszerek alakultak ki. Mivel a 
kendőzetlen piacszerzést a jó erkölcs tiltja, és egyéb híján ilyent csak háborús politikával, 
erőszakos terjeszkedéssel lehet elérni. Mivel a háborús megoldások sok kárral járnak, a 
társaival szemben már humánus ember megpróbálja a melegháborúkat elkerülve, lokális 
centrumokba visszaszorítani. Ha azonban egy már elég nagyhatalomnak, a töretlen 
fejlődéshez szükséges forrásai nem elég nagyok, a meglévő eszközök mellé új dolgokat kell 
kitalálnia. Ahhoz, hogy legalább részben megtarthassa a gazdasági, fejlettségi előnyeit, és az 
exporttöbbletét megtarthassa, társulnia szükséges olyan korábban más tulajdonságok, 
állapotok, éppen az elszigetelődés felé fejlődött, hozzá képest hidegfúzióssá váló, nagyobb 
rendezettségben maradt szerveződésekkel, akik valami fontos hatásban, pl. energiában 
hiányosak, de változtatóképes, éppen lendületbe jövő részecskékben nagyon gazdagok. Ha a 
kiszemelt vőlegény még nem rendelkezik e tulajdonságokkal, a gazdaságát meg lehet 
változtatni, és az önkéntes társuláshoz szükséges hiányokat mesterségesen is létre lehet hozni. 
Ilyenkor a kiszemelt piacnak előbb szétverik a hátországát, a nyersanyagokat beszállító 
forrásait, finomabb módszer esetén, felvásárolják előle a nyer, vagy félkész anyagokat. A répa 
nélkül maradt cukorgyárak, a feldolgozható repce, napraforgó nélkül maradt étolajgyárak 
hamarosan  csődbe kerülnek, és láncreakciót okozva magukkal rántják a rájuk szakosodott 
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alszerveződéseiket. Hasonló folyamatban meg lehet a kohászatot, a vasipart és később a 
bányászat szétverésével az energiaipart is folytatni. Ha sikeresen szétverődik egy célország, 
célterület gazdasága, az ország kiszolgáltatottá és piacképessé válik. Mivel az ilyen gazdaság 
szükségszerűen sokféle élettermékben hiányossá válik, ezért komplett rendszereket lehet neki 
eladni, pontosabban hatalmas mennyiségű, az adott célterület által még megfinanszírozható a 
területen valóban már hiányzó, mással nem helyettesíthető termékek tömkelegével árasztja el 
a meghódított piacot. Ha már a hódító átvette a piac irányítását, mindenféle, a saját életterében 
eladhatatlan, már korszerűtlen giccses vacakot a piacra dobhat, amelyek kellően csillogók és 
villogók, amelyek a jobb életmód illúziójának a keltéséhez alkalmasak. Ha a piac lerablása 
sikeres, akkor a jóllakott ragadozó odébb áll, és ma már nem épít nagy értékű, máshová nem 
áttelepíthető ingatlanokat, a betelepülés kiépítésénél már csak egy ciklusidőre alkalmas 
építményeket, és infrastruktúrát hoz létre. Amikor a kisebb piacok lerablása sikeres, akkor a 
nagyobb piacok előkészítése, a még sikeres gazdaságok szétverése felerősödik. A hidegháborúban a 
felek beengedik az ellenfelet a hátországba, de sokkal nagyobb ellenőrzés alatt tartják, és mindenki 
megpróbál a másiknál néhány lépéssel előrébb kombinálni. Ez állami szintű paranoiához vezet, 
amikor a már kellő hatalommal, és nagy vesztenivalóval rendelkező gazdasági hatalom felismeri, hogy 
baj van a gazdasággal, akkor hatalmas manipulációba kezd. Egy új színfolt e hidegháborúban, a 
megtámadott szerepébe bújás, amikor valamely erős állam párezer ember halála, és egy már rossz 
tőzsderendszer meggyengítése árán a látszólag mások által megtámadott államnak szükségszerű 
védekező politikájába menekül. Ez jó ürügy mások leigázására, a jövőbeni kihasználásra, és a 
túlélésre is alkalmas új nagy piacok meghódítására. Miközben a közel kelet és az arab térség fű alatti 
gyarmatosítása felerősödött, megkezdődött a legnagyobb piacok kihasználásának az előkészítése, a 
sok nyersanyaggal rendelkező orosz medve, és a sok munkáskézzel rendelkező, fejlődni vágyó Kína 
meghódítás. 
 
Bioszférai szinten ez a folyamat a fejlett nyugati világ és a Kelet-ázsiai térség, Kínával párba 
szerveződéséhez vezetett. Az előre menekülés, a gyorsulás, a nagyobb felbontás felé csak 
addig sikeres, amíg a felbontási lehetőség megnövelésével elérhető minőségi előny 
megszerzése, nem kerül többe, mint a vele a piacon megszerezhető előny. Minden előre 
fejlődésnél elkövetkezik egy fejreállásnak nevezett esemény, amikor jobban előredől a futó, 
mint az adott lendülethez szükség volna. Ha a gazdaság a felbontóképességben nagyon előre 
megy, és olyan rendkívül jó minőségű, de nagyon sok energiával előállított termékeket dob a 
piacra, amelyet a közben lendületet vesztett, elszegényedett piac nem tud megfinanszírozni, 
megvásárolni, akkor a minőségi termékek piaca is megreked. Ilyen válságba kerül jelenleg 
Nyugat-Európa. Olyan sok munkát fektettek egyes félkész-termékek feldolgozásába, hogy a 
közben elszegényedett piac már nem tudja e termékeket a keletkezésük ütemében felvenni. 
Mivel azonban a mennyiségre szakosodott, a tőkével sikeresen párba szerveződött Kína már 
olyan árudömpinget zúdított a világra, hogy a csak mennyiséget tudó termeléssel már nem 
lehet labdába rúgni, a minőségi termékek piaca beszűkült. 
 
Amikor az élet már nem tud a visszafejlődés felé haladó, és nem tud az előredőlés felé haladó 
utakra lépni, akkor előtérbe kerül a közös út, a harmadik út, a megegyezés, a kiegyezés 
időszaka, a társulás, a globalizáció, a piaci határok lebontásának a folyamata. 
 
A haladás sokféle megoldása fejlődött ki, és hogy mikor melyik a sikeres, ezt az élet dönti el. 
Amelyik már globalizálódott, az életterében jobba kiterjedt, nagyobbá vált nemzet csillaga a 
térségünk felé közeledik, az elveszti az addigi zártságát, elszigetelődését, és megtámogatva a 
nagy azonosságú felmenőtől, a szerencsés nemzet kilépve a túlszaporodó életterületéről 
elterjed az életfelszín megtelepedést lehetővé tevő területein. Kína csillaga feljövőben van, 
sok változtatóképes részecskével rendelkezik, akik a már tisztára mosott nyugati tőkét 
eredményesen szervezik át közös élet termékekbe. Amikor a tudati fejlettség, a mennyiségben 
fejlettséggel, a tőkében erősség, a cselekvőkészségben erősséggel szövetkezik, a vegyes 
házasságból sikeresen új átlagos utódréteg fejlődik ki. Ahhoz azonban, hogy az utód, aki 
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sokáig csak kap, kifejlődve később adóképessé is megerősödhessék, sokáig másoktól elvont 
energiával kell táplálni, amely miatt máshol csökkennek a gazdasági, piaci lehetőségek. 
Amikor az élőréteg valamely felszínén bumm, tartós fellendülés alakul ki, akkor az élőréteg 
más területei energiában, hatásban elszegényednek. A Kína felé áramló túl sok energia más 
területeken keresletnövekedést, hiányt és az ár növelése miatt zavart támaszt. A sikertelen Eu. 
globalizáció esetén, míg a Kelet-ázsiai térrész a termelésben és élettermékben felerősödik, 
egyidejűleg a régi nagyfogyasztó, az elöregedett Nyugat-Európa a saját termelésű fogyasztási 
lehetőségekben és a gazdaságában elszegényedik. Ez a folyamat a piaci befogadóképesség 
csökkenése miatt leszabályozza, majd eltereli a felé irányuló, a piacait betöltő árudömpinget, 
pontosabban megváltoztatja a piaci struktúrákat. Az Európai gazdaság kénytelenné vált a 
mennyiség helyett a sokkal jobb és tartósabb minőség felé fejlődni, de mivel a célpiac a 
bioszféra felületén elszegényedett, kénytelen a globalizációs piacnyitó, társulási lehetőségeket 
kihasználni. Európa a harmadik útra lépett, és ezzel versenyre kelt az erős Amerikával és a 
fiatal és dinamikus Kínai párossal. A külső exportjában ellehetetlenülő szerveződések 
erősebben differenciálódnak, és akik a nagyobb felbontás, a jobb minőség, a gazdagabb 
részletek felé fejlődnek, azok az átlagos környezethez képest, - nem telített piac esetén - ismét 
előnyre tehetnek szert, vagy legalább megtarthatják a kialakult fejlettségbeli különbséget. 
Ilyenkor a tömegtermelés versenyképessége az ázsiai túltermelés miatt lecsökken, és az 
aprólékosabb felbontott, a részleteiben megjavított termékek a gazdagok és a szegények 
lényeges arányváltozásának a megmaradása esetén, a fejlett és fizető képességgel rendelkező 
államokban, életterületeken kelendőek maradnak. Ha viszont ez a piaca is beszűkül, akkor 
vagy visszafejlődik, vagy a harmadik útra, a nyitás felé lép. 
Ha egy országnyi szerveződés, egy nemzet gazdasága, a mennyiségben sikeresen fejlődik, de 
egyes képességeiben, tulajdonságaiban elmarad a környezetében eltérő irányban, a tudatban 
és a nagyobb felbontás felé fejlődő szervezetektől, akkor nem bezárnia, hanem mérsékelten 
megnyitnia kell a határait. A szerencsés megoldás azt igényelné, hogy a fejlettebb tudást 
hordozókat, a jobb életmintát, életpéldát hordozókat és megoldásaikat, termékeiket az 
életterébe engedje be, hogy az ott élők is megismerjék, és elsajátíthassák a minőségépítéshez 
szükséges tennivalókat, a felbontás növekedését, az információcsere növelését, a gazdasági 
rugalmasság alapját. Jó lenne követni a 2. világháború után a gazdaságot nagyon gyorsan a 
világ élvonalába fejlesztő japánok megoldásait, de ne feledjük, hogy csak egyszer volt Budán 
kutyavásár. Lásd a felvilágosult uralkodó, Mátyás király megoldását. 
 
Amikor az ország nagy válságban volt, és a népességében túlszaporodva elöregedett, korszerűtlenné 
vált a rendszer, Mátyás tiszta aggyal és éles szemmel felismerte, hogy a környezetben más nemzetek 
sikeresebben fejlődnek. A melegfúziósabb környezetben gyorsabban fejlődő olasz nép, sokkal 
gyorsabban cserét egymással információt, jobban keveredett és sikeresebben osztotta el a belsejébe 
került energiát, ezért a részletek nagyobb és sikeresebb felbontása felé fejlődött. A nemzet építő 
mesterei, korabeli iparosai egyre nagyobb mélységben oldották meg a feladataik közben észlelt 
problémákat, és a minőégi építésben messze megelőzték a kortársaikat. Mátyás király kimagasló 
érdeme az a felismerés, hogy a fejlettebb dolgokat – mérsékelt mennyiségben - be kell hozni az 
országba, és az olasz környezetben a már túl nagy versenyben nagyobb felbontás felé kifejlődött, a 
szakmájukban élen járó vendégmunkásokat, építő mestereket és fejlett termékeket készíteni képes 
iparosokat hozatott be az országunkba. A felvilágosult uralkodó abban is sikeres volt, hogy csak annyi 
mester hozatott be, és ezeket sikeresen széttelepítette az országban, amennyi még nem vette át a hazai 
piacot, de képes volt arra, hogy az elmaradottabb hazai mestereket, és az újat sikeresen befogadni 
képes fiatal mestereket, legényeket a jobb minőség építésére megtanítsa. A mennyiségi termelés 
lecsökkent, és a hazai minőség felfutásakor csodálatos építmények születtek, miközben a vendég 
szakembereknek segítő hazai mesterek eltanulták a fejlettebb építési, szakmai fogások lényegét. Ez 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a közvetlen környezetben élő, még elmaradottabb, a szükséges 
lépéseket nem felismerő nemzetekhez képest a magyar nép Mátyás korábban sikeresebbé váljon, és a 
magasabb szintre kifejlődő építészetet ezután exportképes termékként a környező országokban is 
meghonosítsa. 
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Miért élnek kevés munkával olyan jól az Olaszok? 
Moetrius már jó ideje kereste a magyaroknál látszólag sokkal jobban élő olaszok titkát. A tavalyi 
(első) olaszországi nyaraláson is megerősödött benne az a meggyőződés, hogy az olaszok általában 
sokkal kevesebbet dolgoznak, de sokkal több kommunikációt folytatnak egymással, és a személyi 
kapcsolatépítésben, a csoportos kapcsolatépítésben sokkal sikeresebbek, mint mi Magyarok. A 
mediterrán környezetben az információcsere, a csevegés, a kapcsolatépítés kultúrája messze megelőzte 
a Magyar térségben megszokott bizalmatlanság miatt nem jól működő kommunikációt, az élet 
információs pezsgését. Az olaszok nem a termelésben, hanem az információ elosztásban, a 
rendezettség megtartásában és növelésében jobbak, fejlettebbek, szerencsésebb földrajzi térségben 
élnek, amelyben sikeresebben keverednek az északi és a déli, a nyugati és a keleti kultúrák, a tudások 
és az ismeretek. Míg a magyarok munkahelyen kívüli társadalmi kapcsolatépítésre fordított ideje csak 
napi fél óra, addig az olaszok ennek a 4-5 -szörösét fordítják információ és véleménycserére, 
ismerkedésre és kapcsolatépítésre. 
 
 
A Halál beállása: 
 
A kicsi tartalékokkal rendelkező szerveződések, a felhalmozott tartalékaikhoz képest túl nagy 
válságokat, túl nagy lebomlásokat nem tudják átvészelni. Ha egy nemzet, vagy bármilyen 
szerveződés már nem rendelkezik elégséges energia tartalékokkal, és ha a benne élő közösség 
már nem rendelkezik elégséges, a jövőbe vetett hittel, akkor nagy az esélye, hogy e szervezet 
feladja, és annyira lebomlik, hogy mint szuverén, önállóan szervezett rendszer életképtelenné 
válik, elhal, felfúvódik, és a környezetben feloszlik.  
A válságba kerülő szervezetet, mielőtt a teljes összeomlás bekövetkezne, több megoldással 
meg lehet menteni, a szervezett állapotot rendbe lehet hozni. Ha már kevés az energia, a 
Gandhi megoldás segít, mert nagyon alacsony energiaszint esetén is életképes lehet egy 
szervezet, ha az elosztását megjavítja és a belső különbséget lecsökkenti, ha a benne élő, még 
lélekben, hitben jobb részek, tartják másokban a hitet egymást szeretettel segítik. Ez esetben 
sajnos megnövekszik a külső különbség. Ha nincs esély arra, hogy a túlszaporodott, de ebben 
elporlódott, viszont bölcsebbé vált szervezet a környezetben terjeszkedhessen, akkor a belső 
elosztás egyenlőségét, a teherviselés egyenlőségét kell javítani, azaz néha szükségszerűen 
visszafelé vezet az út. Ilyenkor az energiában és lendületben erősebbek terjeszkedhetnek a 
meggyengült szervezet rovására, de ha a leigázottak, legyőzöttek megtartják a szabadságba 
vetett hitet idővel a sorsuk biztosan jobbra fordul. Ha nem elég jó a meghódító azonossága, 
miként az Indiát egykor gyarmatosító Anglia, a túl nagy másságot kellően meg nem értve, 
nem tudta sikeresen megelőzni a földalatti mozgalmak kialakulását, a függetlenségért vívott 
harcban a meghódítottak végül felülre kerekednek. Ha ráadásul e mozgalmak erősödésébe 
egy-két érdekelt ellenfél is besegít, miként pénzelték Lenint és a Forradalmistákat az országot 
káoszba taszítani kívánók, (lásd Kubát, és valamennyi nemzetközi tűzforrásban keresd az ellenérdekelt 
harmadikat, a melegfúziós nőt) akkor a,véletlenek és a lehetőségek sikeres kihasználásával hamarabb 
bekövetkezhet a feltámadás. 
 
Az átlagos élettéri minőséget képviselő szocialista országok gyors szétesése, a gazdaságuk 
szétzüllesztése, a termelőgépek eladása, beolvasztása hasonlóan tudatosan gerjesztett, 
vezényelt piacteremtő átalakítás, amelyben a saját termelőképességétől, és ezzel az önálló 
cselekvőképességétől megfosztott nemzet, kiszolgáltatott mindenevővé, túlfogyasztóvá, 
elfogyasztottá, elöregedővé vált. A szétesett termelés elrontotta a korábbi relatív gazdasági 
egyensúlyt, a saját termelés növekvő hiányában egyre jobban elszegényedő nemzet 
eladósodott, és a ma fennmaradása érdekében eladta a lehetőségeit, a jelenjét és a jövőjét is. 
Előbb csak a versenyképes szektorok tudatos lebontása kezdődött, majd ez átterjedt a 
gazdasági lehetősséget fenntartó ágazatokra, és a túl nagy mélységben beengedett vendégek a 
saját, a fejlődést dominánsan meghatározó genetikai anyagaikkal telítették a gazdaságot. Az 
ország gazdasága szétesett, az elosztás elromlott, a nemzet eladósodott, az önálló rendelkezési 
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lehetősége megszűnt. Sodródunk, két nagyhatalom közös érdekeltségi területén túl nagy 
szimmetriába jutottunk, és a két malomkő most bennünket őrölve dolgozik. Jelenleg 
határozatlan az ország, cselekvőképtelen, elfogyasztottá vált, a korábbi szervezettség 
elhalásával a nemzetgazdaság felbomlott, megosztódott, elhalt. A szimmetriafelület azonban 
csak ideiglenesen ért el hozzánk nyugatról, a keleti nyomás ismét erősödik, és miközben a 
keleti érdekeltség és a korábban még hidegfúziós Nagy Orosz Medve ismét feljövőben van, a 
keleti szél nemsokára ismét feltámad. Ha jól használjuk ki e szelet, és a vitorlánkba fogjuk, 
fejlett piaci elosztóvá, Európai Honk-Konggá válhat Magyarország. Az emberi részecskékben 
a hatalmat és a tőkét magának, és érdekszövetségeseinek kisajátító hatalmi centrum elleni 
ellenérzés erősödik, de eközben a nemzet elvesztette a közös cselekvő képességét, de 
megőrizte a cselekvőképes egyedi részecskéit. E részecskék már nem rendelkeznek sok 
energiával, kevés a feltámadásba vetett hitük, a létükért küzdenek, de sok érzéssel, rossz 
tapasztalattal és bizalmatlansággal feltelve egyre jobban érzik, hogy mi a helyes út. 
 
 
 
A folytonosság megszakadása. 
 
Ha az élettérben a szervezett együttműködés és az azonosként elfogadott rend, a kialakult 
rendszer megszakad, akkor a folytonosság zavart szenved. Ha ilyenkor a megszakított 
áramlást valakik más irányba terelik, az élet a meglévő tehetetlensége miatt általában az eltérő 
irányba folytatja az életáramlást. Az élet rendje szerint, a füzérsugarakban és együtt 
életáramló közösségekben haladók együttáramlását rendszerint náluk nagyobb tömegű, vagy 
nagyobb térsűrűségű fejlettebb olyan szerveződések szakítják meg, terelik eltérő irányokba, 
akik megszakítva a kialakult korábbi folytonosságot keresztezik a szerveződés megszokott 
pályáját. A fejlettebb szerveződések a csoportokban együtt, de az élenjáróknál később 
áramlók, (a dolgot az összefüggéseikben vagy a folyamatukban még nem értő fiatalok) folytonosságát 
megszakítják, és a látszólag fejlettebb gondolatokat, megoldásokat mutatva, őket követő 
híveket szerezve, a saját céljaik, útjaik felé befolyásolják és átszervezik a hozzájuk 
csatlakozókat. Az életérben kifejlődő energia utánpótlás ezután már nem az eredeti cél felé 
áramlik, hanem az új áramlási minta által mutatott, és a fiatalabbaknak is tetsző új irányba. A 
fejlettebb szerveződések térben szétáramló képviselői fekete lyukaként beszívják a 
környezetből az általuk megszakított folyamatokban ,,szabaddá váló,, megrabolható energiát, 
kiváló energiát, és azt a saját vérkeringésükbe, és az emésztő rendszerükbe juttatják. A 
szelekcióban szétválogatják a jobbakat, a kellően egyedieket a beintegrálhatókat, de a 
szervezetük számára értéktelen, túl nagy azonosságúakat elfogyasztják, jobb esetben 
kitoloncolják. Bár az egyediség, a különleges tudás, ha a nagyfogyasztó szerveződés célját 
szolgálják érvényesülhet, és az új rendszer megbecsült részecskéivé válhatnak, az elszédített, 
megszédített átlagos többség a rendszer energiát elszívó, életeket ledaráló malmaiban végzi. 
 
Gondoljuk át, hogy amennyiben egy vállalkozásnál következik be az elöregedés, az 
energiaegyensúly elromlása, a folytonosság megszakadása, akkor az miként vezet a teljes 
szervezettség lebomlásához, a vállalkozás halálához? 
 

Ha a cég tartósan többet fogyaszt, mint amennyit termel, azaz gyorsabban romlik a 
rendezettsége, mint amennyivel növekszik, fejlődik, lényegében ez idő alatt visszafejlődik, 
leépül. Amikor a vállalkozásnál eladják a fenntartáshoz és a megmaradáshoz alapvetően 
szükséges termelő eszközöket, lényegében tovább csökken a termelő – fogyasztói értékarány, 
és a belső gazdaság helyzete, az életben maradás lehetősége tovább romlik. Amikor 
megszakad a kiáramló, már korszerűtlen élettermék értékesítési lehetősége, és csökken a 
bevétel aránya, lecsökken a fejlesztés, a termékfejlődés lehetősége. Ez visszafejlődéssel jár, 
amely tovább rontja a gazdasági lehetőséget, és a lebomlás felé haladó életspirál egyre jobban 
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beszűkíti a gazdasági, fejlődési, és az elosztási lehetőségeket. Amikor az egymást, a termelő 
folyamatban kiegészítő gépek, és a termelés fortélyait, részleteit jól ismerő, aktívabban 
változó élet folytonossága megszakad, a továbbadott termék jobb minőség felé halmozódása, 
a tovább élő munkások jobb életminőség felé fejlődése ellehetetlenül. Amikor a cég híre 
elromlik, és már nem mennek a még fiatal, nagyobb életrugalmasságú dolgozók a hitevesztett 
egyre idősebb emberek közé dolgozni, a termelői állomány a gépekkel együtt elöregszik. 
Miként megszakad a termelői sor folytonossága, ha a sorból egy fontos gép, a karbantartás 
elégtelensége, vagy az elöregedés miatt kiesik, hasonlóan megakad a termelési folyamat 
folytonossága, ha az egymást betanító termelők közül a tudást átvenni fiatalabbak elmaradása, 
vagy e tudást átadni képes kiöregedők folyamatossága megszakad. Ilyenkor folytonossági 
hiány keletkezik, és a korábbi, a környezetben esetleg versenyképtelenné váló szervezett 
folyamat megszakad, nem örökíti tovább a régi rossz, és a régi jó szokásait sem. A 
folytonosság megszakadása, a folyamat halálához vezet, és amikor az utolsó lélek is eltávozik 
az általuk fenntartott rendszerből, ott maradnak az időben kevésbé változó, szilárdabb 
anyagokból épített épületek, a szervezet lassú változásra ítélt, elhalt szilárd, ionosan fejlettebb 
anyagokból a korábbi építők által létrehozott maradványa. 
 
Ha a folytonosság megszakadása az emberi szervezet szintjén következik be, akkor hasonló 
analóg folyamat részeivé válunk. Ilyenkor a bennünk folyamatosan versenyképes 
élettermékeket, korszerű fejlett atomokat, egyedibb molekulákat és élő sejteket előállító 
részecskék folytonossága megszakad, a fiatalabb részecskék már nem érzik jól magukat az 
elöregedő, a környezetben versenyképtelenné váló élettérben. A sármosabb, vagy nagyobb 
tömegsűrűségű szervezetekkel folytatott impulzusokban a fiatal részecskék elterelődve a 
fejlettebbek által meghatározott új irányba áramlanak, vagy be sem települnek az elöregedett 
élettérbe. Ettől az életterek (szervezetek) termelő-fogyasztó aránya még jobban elromlik, - 
vagy/és az elöregedő térben, a lendület és a jövőbe való hitvesztés, az életáramlás lassulása, és 
az elöregedő idősek lecsökkenő impulzusszáma miatt, sokkal kevesebb fiatal részecske 
termelődik, és az életnyomás tovább csökken. Ilyenkor a fiatal részecskék, felismerve hogy e 
szervezetben nincs jövőjük odébb álnak, és az elöregedő szervezet az információ tároló, az 
izmokban energiát adó részecskék elveszése miatt egyre feledékenyebbé, erőtlenebbé válik. A 
belső nyomásában lecsökkenő élettér, impulzusokban leapadó, elfonnyadó, megráncosodó, 
kiürülő, távolról üresnek látszó (vagy már nem is észlelhető) fekete életbuborékká fejlődik. 
Az elhalt élettér azonban ha kellően nagy teret szakított ki magának korában a térből, már 
nem sokáig marad benépesítetlenül. Ha a környezetben új hazát, új életteret kereső részecskék 
felismerik, hogy alacsony életnyomású, a minőségükkel még nem telített új hazát találtak, 
hamarosan elterjed a hír az új lehetőségről. Ilyenkor egyre nagyobb áradat indul meg az életre 
egyre alkalmasabbnak, nyugodt környezetnek látszó élettér, az újonnan általuk felfedezett (de 
valójában őslakók által még részben lakott) tér felé. A kiüresedett, alacsony életnyomású 
élettérre találó szerveződések ezzel ismét felfedezhetik Amerikát, az izgalmak földjét, egy 
látszólag még szabad , de nagyon sok érdekes lehetőséget, izgalmat tartogató életteret, 
földrészt, amely megfiatalodó szigetként, vagy felfedezhető kontinensként kiemelkedik a 
nagy azonosságú léttel betöltött élettenger átlagos szimmetriatengeréből. 
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Az elöregedett szervezetek fiatal szervezetekbe átalakulása, a halál 
állapotából való feltámadás: 
 
Amely állapotváltás a nagyobb szerveződéseknek enyhe impulzus, csak egy kis konfliktus, az 
a bennük fejlődő kisebb energiaszintűeknek súlyos katasztrófa, a legjobb esetben is 
szaporodást és megosztódást, differenciálódást okozó esemény. A még kisebb energiaszintű 
lélek a nagyobb energiaszintű környezet jelentős változását, szaporodását élethalál váltásként 
éli át, amelyben a tudata által fel nem dolgozható, meg nem érthető túl gyors változásban, a 
korábban még jól működő szervezete lebomlik, elporlad, vagy elfolyósodik, esetleg 
közvetlenül szublimál.  
A határfelületeken, a toroid rendszerek viharszemnek is tekinthető szűkületében, a térben élő 
nagyobb szervezetek mindent felőrlő gyomrán nem lehet változatlan, átszervezetlen 
állapotban áthaladni. Az élet azonban megtanult az elfogyasztás ellen védekezni, és apró, és a 
fogyasztó szerveződés által nem hasznosítható kisebb részekre, kisebb energiaszintű 
egyedekre visszabontódva, átmenetileg visszafejlődve a veszélyes kanyonokon átevickélni. A 
minden más lehetőséget már kihasználó élet, felismerve, hogy a fogyasztóba jutott, az 
átáramlás előtt, a szűkület által meghatározott irányba átszerveződik, vagy lebomlik, és a 
helyzet által igényelt nagyobb azonosságú, vagy nagyobb fejlettségű változatban, kerül át a 
jövőbeni életre is alkalmas térrészekbe, élőrétegekbe. Ilyenkor a vámnál lehet, hogy sarcot 
kell fizetni, és az új hazában, a jövőbeni élettérben nélkülözhető, kevésbé értékes, de sok 
érzelmi értékkel bíró felesleges dolgokat, alszerveződéseket a határon, vagy a régi élőrétegben 
veszni kell hagyni. Az élet tehát a dimenziókapukon áthaladás közben lebomlik, és mindazon 
szerveződések, amelyek nem elég fejlettek, amelyek a kialakuló jelentős 
környezetváltozáshoz nem tudnak alkalmazkodni, elhalnak, lebomlanak és nem jegyzett 
bevándorlóként, kisebb egységekben kerülnek át fejlettebb élőrétegekbe. A bátortalanabbak a 
közeghatáron szimmetriába kerülnek, és az ott élőkkel társas vállalkozásba, vagy párba épülve 
nagyobb azonosságra kerülnek fúzióba kapcsolódnak. 
A kellő egyediséggel, és az új rétegben is keresett tulajdonsággal, egyedi képességgel, egyedi 
élettermékkel rendelkező szerveződések azonban a fejlettebb rétegekbe is befogadtatnak, és 
kellő támogatásra találhatnak. Ha egy életforma, populáció, szerveződés olyan az új, az 
élőrétegben is keresett, addig hiányzó, túl kevés számban, vagy csak rosszabb minőségben 
előállított életterméket tud készíteni, termelni, amellyel csökkenti az adott élőréteg 
(szerveződés) bármi fontos fogyasztható hatásban kialakult hiányát, javítja annak a 
teljességét, az befogadásra találhat. Aki a nagyon meleg élettérben víz életterméket tud 
készíteni, aki olyan anyagokat tud elfolyósodni, amelyek elpárolgásával, vagy a túl heves, 
meleg, költekező részecskékhez kapcsolódással csökkenteni képes az élettér feszültségét, az 
élet nyomását, az energia veszteségét, és ezzel kellően meg tudja nyújtani a kialakult 
szervezetség valamely problémáját, életet hosszát, alkalmasságát, az befogadásra találhat. 
 
A melegfúziós részecskék egyedül nem jó határőrök, és mivel a centrumtól általában radiális 
irányban kifelé áramlanak, nem tudják az energiát az uralt tér határain belül megtartani. Ehhez 
vagy el kell terelődniük kerületi irány felé, vagy olyan lamináris irányban áramló, 
neutrálisabb, velük vegyülni képes hidegfúziós részecskékre van szükségük, akikkel a határok 
zártsága sikeresebben megvalósulhat. A Hajdúk valamikor ebben voltak sikeresek. A hidegfúziós tér 
felől áramló vegyes eredőjű utódok ebben a legjobbak. Mivel az életáramlásukhoz a 
melegfúziósoknál nagyobb térre van szükségük ahhoz, hogy a belső töltésből eredő lendületet 
áramlásba konvertálják, de még elég nagy az azonosságuk és az elkötelezettségük ahhoz, 
hogy a melegfúziós családtagjaikat tartalmazó szerveződés határán lamináris áramlásba 
terelődve védjék az élettér határait. A kifelé áramló, vegyes fiatal utódok, a terüket övező 
határréteghez közeledve, a tőlük némileg (főleg az áramlási irányban) eltérő szerveződéseken 
torlódnak és lefékeződnek, miközben a velük kellő azonosságú, de befelé áramló 
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részecskéken elterelődve párkapcsolatba épülnek. A már azonos irányba áramló, közös cél 
felé haladó párok, kerületi irányú lamináris áramlásba, és egymás körül keringő, együttáramló 
DNS párkapcsolatba szerveződnek. 
 
A határfelületek felé áramló, idősebb, már kellő életrugalmassággal és a szükséges 
előrelátással nem rendelkező, már határozatlanul és a tömeg tehetetlenségével áramló idős 
szerveződések ezért kikerülhetetlen impulzusokba kerülnek, miközben elporlódnak, és fiatal, 
energikus, a tehetetlenül együttáramló tömeg kötésével már nem terhelt, a lendületben, vagy 
perdületben dús, életképesebb, a kialakuló állapotokhoz, a környezet változáshoz jelen időben 
alkalmazkodó képesebb utódokra bomlanak. 
 
Gondoljuk át, hogy mi történik egy olyan elöregedő élettérben, életbuborékban, amelyben a 
folytonosság átmenetileg megszakad. 
 
Ha az élettérben demográfiai  robbanás, túl erős differenciálódás zajlott le, akkor, ez az élettér 
belsejét sűrítő, a belső impulzusok időre jutó számát növelő, meggyorsuló fejlődés kezdődik. 
A táguló határok megnyitását kierőszakoló kiáramlás az aura megnövekedését és az élettér 
nagyobb életfelületre kiterjedését, távolabbi elterelődésével a nagyobb térrész lezáródását, 
bekebelezését eredményezi.  Miközben a terjeszkedő politikába kezdő melegfúziós 
szerveződés egyre több részecskét csoportosít át a határok kitágítására, fenntartására, a toroid 
örvénytér kerületi sebessége és kiterjedése megnövekszik. A határra és a frontokra irányított 
tömeg miatt a belső tér üresebbé válik központi térrész néhány fiatal élettermékben a határra 
irányítás miatt kiürül. Mivel a belső tér irányrendezettsége egyértelművé, belülről kifelé, a 
kiszolgáltatottsága is csökken, és az árnyékol rész irányrendezettsége egyre sikeresebbé válik. 
Az életbuborék, a szerveződés határfelületén egyre gyorsabban áramló, a múlt felé 
visszafejlődő részecskék, a kerület sebesség növelésével a határral lezárt teret egyre 
nagyobbra tágítják. A környezetben élőkhöz növekvő nagyobb belső nyomást kihasználva, a 
határfelületet lamináris irányban áramló részecskék egyre jobban lezárják, ami miatt a már túl 
nagy sebességgel áramló részecskék által képzett, egyre erősebb határfelület falán átjutás 
teljesen megnehezül. A kiterjedő front állóháborúvá, az élettérből kiindult energiahullám 
állóhullámmá merevedik, és a határok fixálódnak. Ez később csökkenti a radiális irányba 
beáramló szerveződések szabálytalan lehetőségeit, javítja a tér rendezettségét, miközben a 
gyorsabban fejlődő belső térrész által meghatározott, (engedett) irányokba rendezi az uralt, 
dominánsan befolyásolt, már nagyobb tér belső áramlását. Miközben a nagyobbá vált belső térben 
a fejlettebbé váló szervezetek sikeres energiaszerzése (hadizsákmány, a meghódított területek 
kihasználása) a keveredés és az impulzus sűrűség, a kisebb részekre bontás és jövő felé 
fejlődés felgyorsul, a múlt felé fejlődött részecskék kitolják az élettér még nem lezárt határait, 
növelik a térben a befolyás arányát. Miközben a külső térrész a teret elfoglaló kiáramlókkal 
kaotizálódik, visszafejlődik, a belső térrész a sikeresebb jövő, a nagyobb életverseny és a 
nagyobb azonosság felé fejlődik.  Egy sikeresen terjeszkedő hódító szervezet aspektusának a 
változatát olvasták. 
 
Miközben a toroid kerülete tehát kifelé áramlik, és a részecskékben terjeszkedés politikáját 
folytatva a környezetbe kitelepedik, addig a toroid gyorsabban fejlődő a kellő életnyomás 
megtartásához több idegen hatást enged be a megszokottnál. A lendület kifulladása után a 
belül kisebb nyomásúvá váló térrész belseje a tengelyirányba belapul, és a hidegfúziós 
környezetet beengedve nagyobb lendületű, több energiával, nagyobb különbséggel rendelkező 
hidegfúziós, de már centralizáló férfiasabb részecskéket enged a belső térbe bejutni, a belső 
térben kellő mennyiségben nem előállított hatást, energiát hozni. A belső térrész ilyenkor 
gyorsabban fejlődik, a mennyiségben és a minőségében is szaporodik, amelytől ismét 
jelentősen megnő a belső térben az élet nyomása. A szervezett rendszer terhessé vált, idegen 
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élettermékek kerültek a rendszerébe, amelyet nemsokára vegyes eredőjű, nagyobb 
szimmetriába kerülő, de még energiával támogatandó fiatal utódként fog megszülni.  
A fogamzás, a Kisded várásának az ideje, az advent és a karácsony.  
Amikor az egymással szemben a megtermékenyítendő térbe beáramlók a térrészek 
központjában egymással összeérnek, a közöttük megkezdődő, életverseny felerősödik. A kellő 
azonosságú, de célellentétébe kerülők impulzusainak a vesztesége, a térben a gazdaságot 
élénkítő energiaként hasznosul, és ha a szervezet ezt az energiát jól használja ki, akkor a 
gazdasági egyensúlya hamarosan helyreállhat. 
Bár a fejlett szerveződések általában tudják hogy hol a határ, és nem mennek egymást 
kölcsönösen megsemmisítő nagy impulzusokba. Amikor a térben összeérők észlelik, hogy a 
tér az általuk bevitt hatással, élettermékkel telítetté vált, közös új irányokba eltérülve párba 
épülnek, és összetettebb élettermékekbe szervezik a térrészbe bevitt áruikat. A meghódítás 
második hulláma is elindul, és a meghódított élettérben a tavasz után kifejlődik az 
összetettebb termékek megérését segítő nyár. A korábbitól eltérően szervezett jövő, új 
szervezettség kezd el kifejlődni. A kerületi irányban egymással együttműködve kiáramlók, és 
az életteret új és pezsgőbb élettel feltöltő szerveződések ettől kezdve ismét új lendületet és 
utánpótlást kapnak. A szervezett élettérben szimmetriába került bevándorlók között a 
szimmetriafelület folyton változik, és mint a tojásban a megtermékenyítés után egy az 
elődeihez nagy azonosságú, azok mintájára, életprogramja által meghatározott szervezettség 
fejlődik ki. Ha a belső térrészbe áramlók, a későbben érkezők, kapcsolók, az élettér 
sikerességében még bízók, hívők beáramló folyamata nem csökken, akkor a kiáramlók is 
folyamatos utánpótlást kapnak, és a rendezett életáramlás, a belső életnyomás ismét 
felerősödik. A térrész belsejében egy új szimmetria, egy a korábbitól eltérő összetételű utód 
szervezet fejlődik.  
 

 
A 11. ábrán bemutatásra kerül egy élettér megtermékenyüléssel kezdődő új szimmetriájának 
és az életáramlás megkezdődésének a folyamatáról készült pillanatkép. 
Mivel a szimmetriasíkon kifelé rendezetten áramlók, a belső impulzus sűrűség lecsökkenése 
miatt, a tér belsejében a kiáramló dolgok, minőségekben a hiány, a vákuum megnövekszik, 
ezért a kifelé áramló részecskék mögött szívóhatás, jelentős nyomáskülönbség keletkezik. Ez 
a különbség növekedése a kevésbé zárt tengelyirányból beszívja, a külső nagyobb 
életnyomású térrész pedig benyomja az ott átáramló, életteret és új hazát kereső még kellően 
fiatal, nagyobb életrugalmasságú szerveződéseket. 

A környezetéhez képest alacsony életnyomás 
befelé áramlóvá rendezett tér, vákuum 

Nagyobb életnyomás, kifelé áramló tér 

Nagyanyai élettér 

melegfúziósan 
fejlettebb anyai 

élettér 
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A szimmetriasíkokon kiáramló elődi, anyai részecskék a környezeti tér ellenállásán 
elterelődve, az otthon, a hon irányába visszakanyarodva már hozzák magukkal a szabadabb, 
de veszélyesebb, izotróp térben megszerzett, lekötött, energiában, vagy fiatalos hatásban még 
kellően dús, de nem teljes azonosságú hidegfúziós társaikat.  
 
(A felbomlók, az elszegényedők nem tudnak hazajönni, ezért a régi élettérbe csak a szebb emlékek, a 
gazdagabbak sikeresebb történetei, információi jutnak vissza). Valószínűen ennek köszönhető, 
hogy a szomszéd kertje mindig zöldebb, hogy a pozitívabb emlékek, információk nagyobb 
mennyiségben jutnak vissza az élettérbe, a jobb dolgokra szívesebben és jobban emlékezünk. 
 
A bolygók és analóg szerveződések toroid rendszerének a metszete, a csillagtéri felmenői viszonyok 
bemutatásával. A toroid ennél sokkal zártabb, középen összeérő, de ezt nehezebb a kétdimenziós ábrán 
bemutatni. 12. ábra: Az élet összetett toroid szerkezetei 

 
Az alacsony életnyomású övezetből a fejlettebb térrész központja felé irányuló rendezett 
áramlást nem zavarja meg keresztirányú akadály, ezért a szabad, de kockázatosabb izotróp 
térből szabad de nagy lendületű már lehűlt, megnyugodott hidegfúziós részecskék nagy 
tömege áramlik a nekik ismeretlen, meleg hívogató fényt árasztó szerveződési központ felé. 
Mivel azonban ellenkező irányból is áramlanak, a tér ismét benépesül, és akik nem tudnak 
idejében elkanyarodni a szemből jövő, analóg, nagyobb tömegű szerveződések elől, azok 
között differenciálódás és magasabb impulzus sűrűség alakul ki. A tér belseje a beáramlástól 
függően egyre fejlettebbé, melegfúzióssá, magas impulzussűrűségűvé válik, de a túlnyomás a 
szimmetriasíkon szétspriccelő, és az egyenlítői síkon a már túl gyorsan változó térből 
kiáramló részecskékkel elvezetődik. A térben rendezett irányú áramlás, egészséges 
körforgások alakulnak ki, amelyen a pólusok irányában visszatérő melegfúziós fiatalok, már 
hozzák magukkal a szabad, de gazdagabb térben megszerzett hidegfúziós társaikat, és vegyes 
utódok töltik fel az életteret. Ha a gondatlanabb, sikertelenebb, túl egyenesen, vagy elvakultan 
áramló részecskék száma nő, az élet örök tüze, a belső térben nagyobb lángra gyúl, és a 
versenyben elhamvadó szervezetek energiája a tér készletét gyarapítja. A befelé irányuló 
gravitációs lendületből a belső térben nagyobb életnyomás keletkezik, amely a kisebb nyomású 
egyenlítői sík felé elterelődik. Az utód szíve valószínűen Advent táján kezd el dobogni, 

Nagyanyai élettér 

Nagyapai élettér 

Apai 
élettér 

Alacsony nyomású, befelé 
rendezett áramlási irányú 

depressziós zóna 

Nagy életnyomású, 
magas 
impulzussűrűségű 

Az északi depressziós övezetnél kicsit 
nagyobb életnyomású, de a környezetnél 

kisebb lendületnyomású élettér 

Anyai élettér, a 
Földnél a Nap 
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amikor a nagyobb belső életnyomás, és a kezdeti impulzusok miatt a fiatalabb élettel feltelő, 
és lassan felfúvódó élettérben az új élet első lángja a szervezet belsejében folyamatossá válik. 
Az Adventtől az élet fejlődni kezd, és a védett térben a kissé módosított életprogram alapján 
fejlődő utód szervezet idő közben egyre nagyobb bonyolultságba épül. A már ismét 
megfelelően védett élettér belsejében, az anyai méhben, a belső élőrétegekben 
meghatározható körfolyamat és új rend alakul ki, amely már ismert következményekhez, új 
evolúciós ciklusba kezdő élet, szervezet kifejlődéséhez, és benne dinamikus, nagyobb szimmetriában 
fejlődő utód részecskék elszaporodásához, a tér benépesüléséhez vezet. Miközben az anyai, elődi 
részecskék még kifelé áramlanak és kitágítják az utódtér körül az életteret, az utód a védett 
belső térben a méretében, a tömegében és a fejlettségében is tovább növekszik, egyre nagyobb 
bonyolultságú szervezetbe épül. Ha nem zavarja meg a nagyon sok dolog sikerétől függő 
folyamatot nem tervezett, vagy nem kivédhető esemény, abortálás, akkor az utód kifejlődik, 
és az anyának idegen részecskék egyre nagyobb tömege miatt, ha eljön az ideje, az anyából 
kilökődik. Ez a születés pillanata. Amikor a legvédettebb térből a kisded kibújik, bár még 
sokáig gondozásra, ellátásra, védelemre és táplálásra szorul, az önálló élettér egyre erősödik, 
és egykor majd az őt életre segítő anyai részecskék menedékévé válik. 
 
 
 
 
A nemlineáris folyamat lassulása, átalakulási lehetősége, vagy a szervezett rendszerünk 
káoszt is követni képes fejlettebbé fejlődése: 
 
A mindenség és a környezetünk, benne a Naprendszer megoldásai is fejlődnek, és ez miatt 
mindenképpen ki kell alakulnia az analóg eseményeknek, azonban már nem szükségszerű, 
hogy a nekünk pillanat alatt lezajlódó jelenségek valóban néhány másodperc alatt, vagy 
perces, órás a megértésünkhöz rövid intervallumban zajlódjanak le. 
 

Elképzelhető, hogy a természetként ismert környezet is felismerte az időben elhúzás a 
folyamat lelassításának a lehetőségét, és a szempillantás alatt lezajlott hirtelen váltásból 
átmeneti idő alatt lezajló, sokak által követhető folyamattá szerveződött át.  
A felettünk lévő élőrétegekben kialakuló viharok, az égiháborúk valóban hadviselések és az 
életterek, a felhőnyi szerveződések határait megváltoztató, vagy szaporodást és esőt, és 
könnyet, magzatvizet, szentelt vizet létrehozó események. A látszólag villámlással kezdődő, 
majd menydörgésszerű robajjal folytatódó kisülések, előzménnyel rendelkező feszültségekből 
alakultak ki, és ilyenkor a légköri frontvonalak átrendeződnek, egyes felhők közötti 
határfelületek lebomlanak, a felhők is fúzionálnak egymással.  
Miközben a gyors hatásátalakulásokat, a természetben kialakult, és már általunk is létrehozott 
ellentétes hatású, de egymással reakcióra képes vegyületekkel robbanásokat hozunk létre, 
nem észleltük, vagy csak nem tudatosodott bennünk, hogy a villanásnyi idő alatt lejátszódó 
eseményekben, időben gyors ritmussal lejátszódó makroevolúciós folyamat tanúivá váltunk. 
Lehet, hogy a hatvanmillió évvel ezelőtti Földtörténelmi események mára annyit fejlődtek, 
hogy ma már nem egy közös tömegben, hanem apróra bontódó részecskékben érkeznek be az 
élőrétegüket megtermékenyítő neutrális részecskék. Nem tudni, hogy a dinoszauruszok 
kihalása óta kialakult relatív béke, mennyiben köszönhető ennek, vagy Gaia túl fiatalon 
megtörtént első párkapcsolatában keletkezett szaporodásának, amitől a fiatal bolygóanya 
nagyon óvatossá vált, vagy csak véletlenül kerültük el az eseményeket, és a történelem 
hozzánk kegyes volt. Megfigyelhető azonban, hogy amennyiben a Föld a nappal együtt a 
Galaxisunk körül is keringve 250 millió évente metszi a galaxis ekliptikáját, szimmetriasíkját, 
azaz a galaxis felmenőinek a szimmetriafelületére kerül, akkor rövid idő alatt nagyon sok kozmikus 
esemény történik, folyamatosan sok kisbolygó születik. Ilyenkor a nap időspirálja folytonossá 
válik. A spirál és a folytonosság megszakadása, miként a Szaturnusz látványos gyűrűinek a 
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rései mindig akkor alakulnak ki, amikor a szimmetriafelületen a szülőből, statisztikailag 
egyenletesen kiszóródó részecskék folyamatának az egyenletességét valami töltöttebb, 
fejlettebb csillagtéri anyag, szervezet, hatás megszakítja. Ha az impulzusban kellő perdület 
alakul ki, a vendég és az általa megszakított életspirál, időspirál közös gomolyagba, vegyes 
hold, vagy bolygó, leendő csillag, szervezeti utódba gomolyodik, és attól kezdve a szülőből 
kiáramló spirál anyagát magára tekeri, magába építi, a nagyobb testvér a később keletkező 
féltestvéreit összegyűjti. Azt is mondhatnánk, hogy amennyiben az elől haladó idősebb lélek 
túl töltötté vált, magasabb saját perdületre tett szert, ez esetben túl lassan haladt a közös 
pályán és az anyából később megszülető féltestvérei, utolérték az idősebb, töltöttebb, náluk 
okosabb, megfontolva haladó testvért a közös úton. E holdak még folyamatos táplálást, 
segítséget igényelnek, és mivel az utódban fejlettebb, nagyobb sűrűségű csillagközi anyag, 
élet van, ezért a megszakított életspirál anyag ettél kezdve az utódba épül. 
Ez az utód azonban már a testvérekből, féltestvérekből együttműködő szervezet, közös 
rendszer, amely esélyt kapott arra, hogy anyagi mezőbe sűrűsödve az életáramlás örömeiben, 
élményeiben részesedhessen, hogy végigjárva a Tao útját, egyszer majd az Isteni térben 
valamennyi Isteni részecskével közös, együttműködő szervezetté válhasson. 
 
 
 
A sokszínűség előnyei: 
 
Amikor egy szervezet már nagyon kevés alkotórészből áll, pl, már csak a szülői felmenői 
életpiramisból szerveződik, azaz csak az alapítók tartanak ki benne, akkor a szülői 
tömegfelezőre kerülő szerveződés teljesen határozatlanná és cselekvő képtelenné válik. Ha 
azonban a szülői, a nagyszülői és a felmenői, alapító részecskéken kívül, összetettebb, a 
környezetben változó befolyásosabb szervezetek részecskéit is beengedve, befogadva magába 
építi, akkor a szülői tömegfelezőre kerülve csak a szülői részecskék válnak inaktívvá, 
határozatlanná, de az egész szervezet többi részecskéje aktív állapotban maradva megtarthatja 
a lendületes belső és külső áramlását, a belső vérkeringés fenntartását. Ilyenkor bár a 
szervezet elbizonytalanodik, de az egész rendszer megtarthatja az életáramlás 
megmaradásához szükséges kellő különbséget. Ha a belső sokszínűség, olyan egymással 
szimmetriában lévő párokból kapcsolódna életpiramisba, amely páros számú, és csak 
melegfúziós anyai, és hidegfúziós apai részecskékből szerveződnek, akkor a szervezetek belső 
megosztódása esetén a szervezetre nézve veszélyes határozatlanság alakulhat ki. Azonban az 
élet már felismerte ezt a problémát, és a párok mellé rendelt, a tudatban a saját utódnak 
megélt, elfogadott szerveződés közös szervezetbe kapcsolásával sikeresen megakadályozta a 
patthelyzetek kialakulását. Ha az anyai melegfúziós részecskék, és az apai hidegfúziós 
részecskék egymással a család szervezetben egyensúlyba kerülnek, akkor a sohasem teljes 
azonosságú utód érdeke valamerre mindig eldönti a kérdést, és a kölcsönösen észlelt hibák 
kihagyásával folytatódhat a gyermek nevelése. 
Hasonlóan a vállalkozások, a nagyobb szervezetek akkor működnek a legrosszabbul, akkor a 
leghatározatlanabbak, ha csak két egyenrangú domináns fél van a vezetésben. A legjobban 
akkor működik egy szervezet, ha a döntési lehetőség egy fő kezében összpontosul, és bár ez 
általában lehetőséget ad a megfellebbezhetetlen határozatok és a diktatúrák kifejlődésére,  de 
gyorsabb haladást és megosztottság nélküli cselekvőképességet eredményezhet. Ilyenkor az a 
fő veszély, hogy nem alakul ki a kellő tudati, hatáskontrol, és a jó vezetőnek a negatív hatásai 
is kontroll nélkül belekerülnek a döntésekbe. Az okosabb vezetők Mátyás megoldását 
választják, amikor a minden információ kimondására jogot kapó udvari bolond dolga, hogy 
figyelmeztesse a ,,komáját,, a lehetséges tévedésekre. A családban ugyanezt a jogot a fiatal 
kisgyermek kapja, ki mindent kimond, és ezzel átgondolásra készteti a család szereplőit, hogy 
helyes e a vélemény, a döntés amelyet fontolgatnak. A sikeres üzleteber a szervezetéből, a 
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dolgokat vele együtt átlátó, de egy kicsit más aspektusból észlelő munkatársainak a tanácsait 
kikéri, vagy kisebb 3-5 fős tanácsadó testületet hoz létre. A három szereplőből szerveződő 
tanács már sokkal sikeresebb döntést hozhat, de nem szerencsés, ha hétnél több az 
igazgatóságban lévő dominánsok száma, mert ennyi még meg tud egyezni egymással, de 
ennél több résztvevő esetén valaki mindig elrontja a megegyezés lehetőségét. Érdemes 
átgondolni, hogy a hetes szám miért kiemelt a természetben, és újra kellene gondolni az atomi 
kapcsolódások lehetséges, stabil megoldásaikor az atomtömegben, atomi szervezetekben nem 
véletlenül kialakuló résztvevők tömegszámát, és a mai szervezeteinket ennek megfelelően 
szervezni. A három, az öt, vagy a hétfős családok, szervezetek, vagy ennyi domináns 
vezetővel irányított szervezetek stabilabbak, jobban irányíthatók, több aspektusból észlelik 
ugyan azokat a dolgokat, ezért amely hibát az egyik nem vesz észre, azt a másik észleli, 
együtt kevesebb hibát követnek el, de még sikeresebb konszenzus, egyetértés alakulhat ki. 
Valószínűen nem véletlen, hogy általában hét élőréteg, hét testvérréteg kapcsolódik közös 
szervezetbe a bioszféra körül, hogy az évek hetes ritmusokban analóg dolgokban ismétlődnek. 
Valószínűen a közössé vált szervezetekben megosztott ügyelet, irányítás működik, és minden 
nap más élőréteg a domináns. Hétfőn esetleg a bioszféra, kedden a felette lévő szféra, szerdán 
egy másik szombaton és vasárnap a leglustább, legkényelmesebb alsó életszférák ügyelnek. 
Az életpiramisba épülő szervezetek tanulhatnak az atomi szervezetektől, amelyben 
meghatározhatóvá válik, hogy a stabil atomi állapotokban x proton, és neutron, (eltartott) 
terhét hány elektron, alszint (eltartó) képes folyamatosan biztosítani. Ez az arány nem teljesen 
kötött, a tér kitöltésétől és a gerjesztéstől, és a táplálék mennyiségétől is függ, de a családok, 
szervezetek létszámához is kötődik, viszont az arányuk az összetettebb stabil atomoknál is 
nagyon meghatározó. Ezek az arányok meghatározhatják, hogy az eltartandók létszámához 
egy gyermek, eltartandó esetén legalább még kettő eltartó, két gyermekhez, vagy egy 
gyermek és egy inaktív nagyszülő eltartásához legalább öt eltartót kell a szervezetnek 
biztosítani. Valamikor nagyon jó volt a falvak és a települések hasonló gondolat szerint 
leosztott életpiramisa. Pontosan meg volt határozva, hogy egy x létszámú közösségnek el kell 
tartani egy őket szervezők kapcsolatot tartó, bírót és e papot, akik mint két kezet, akik 
kapcsolatot tartanak a földi és az égi helytartókkal. Meg volt adva, hogy mekkora a közösség 
építsen egy közös templomot, és hány stabil munkáskézzel, férfival, asszonnyal támaszkodjon 
a talajra, amelyek a terméshez szükséges munkát végzik, kapcsolódnak a nagyobb egészhez, 
az asszonyok pedig biztosítják az információs és a gazdasági hatáscserét, a kölcsönhatások 
folyamatosságát. A jobb rendszerekben a művelt termőföldre az is meg volt határozva, hogy 
az, átlagos évben mennyi állatot képes eltartani, és arra is felkészültek a közösségek, hogyha 
eljön a hét szűk esztendő, akkor legyen olyan közös tartalék, amihez ilyenkor hozzá lehet 
nyúlni. Az eltartottak és az eltartók, az elvonások aránya meg volt tervezve, a rendszer 
gondosabban meg volt szervezve. Ismertté váltak a tartalékok, és némely jobban szervezett 
falvak azzal kérkedtek, hogy melyik tud több, már magatehetetlen, már nem termelő, de 
egyéb hasznot a rendszernek biztosító, muzsikust, koldust, gyermeket, tanítót eltartani. 
 
Minél nagyobb a belső sokféleség, annál kisebb a veszélye a túl nagy szimmetriába 
kerülésnek az egyidejű de teljes határozatlanság kialakulásának. Azonban a sokszínűségnek is 
megvannak a maga veszélyei, és miként minden dolog kis adagban gyógyít, a túl nagy 
dózisban már árt. Ez a biodiverzitásra a sokszínűségre is igaz, mert ha egy szervezet nagyon 
sokféle kisebbségből szerveződik, amely között nem tud kialakulni az alapítók kellő 
dominanciája, akkor könnyen megosztottá válhat. Ráadásul a magas biodiverzitás növeli a 
szervezetek érzékenységét, fogékonyságát, és ha nagyon sokféle hatás épül egy szervezetbe, 
akkor az egyre érzékenyebbé, a kellő azonosságú jelzésekre túl fogékonnyá válik. Az átlagos, 
kevés elemből felépülő szervezethez viszonyítva, a túlságosan elporlódott, túl sok eltérő 
résztvevőből összeálló szervezet szuper szenzitívvé, túlérzékennyé, mimózává válhat. A 
nagyon elporlódott, sok tudást és sok belső impulzust elszenvedett szervezetek általában hiper 
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érzékenyek, minden felesleges dologra is reagálnak. Az ilyen túlérzékeny szervezetek 
általában sokkal több apró hatást észlelnek, mint mások, és nemcsak az általuk megérzett, de 
mások által képzelgésnek tartott hatásokra, pl. betegségek megérzésére fogékonyak, 
hypohonderek, hanem rendkívül kis energiaszintű hatások is jelzést, érzetet, rezonanciát 
kelthetnek bennük, ezért a 3. típusú találkozások, eltérítések és természetfelettiként ismert 
hatások alanyaivá válhatnak. 
 
 
 
Kivirágzik a kaktusz: 
 
A különböző nagyobb energiaszintű támogatók közeledésének a hatásai, a befolyások 
változása: 
 

Az életterekben, az élőrétegekben változó összetett élet, az időben is eltérő támogatást kap a 
környezetből. Mindig az a szervezet, szerveződés virágzik fel, amely nagyobb energiaszintű 
támogatói sikeresebben juttatják el a hatóanyagaikat, a genetikai utánpótlást a velük nagyobb 
azonosságú, ezért általuk támogatott kisebb szerveződéseknek. Az azonosság a szimpátiában 
is segít, és a nagyobb energiaszintűeknek mindig az a kisebb energiaszintű szervezet a 
szimpatikusabb, amely állapota, (ezzel a tulajdonsági struktúrája, eredője), 
gondolkodásmódja, reakciói éppen analógok, ez miatt rezonanciára, energiavételre képesek a 
nagyobb energiaszintűvel. Ez a támogatás lehet gondolati energiaszintű, amikor a nanoméretű 
részecskékkel átjuttatott információval az időzítésben, vagy a lendületben, a vegyi, esetleg 
tudás energiával (információval) segítve támogatják az átmeneti kedvencet. 
 

Ha egy élettérben kialakult sokféleségben, valamelyik fajra jellemző támogató, hasonló 
azonos összetételű, eredőjű nagy energiaszintű szerveződés éppen nincs más szervezettől 
takarásban, a nagy azonosságú hatóanyagaival sikeresen befolyásolja az élettér vele analóg 
szerveződéseit. Ilyenkor a támogatott másokhoz képest egy ideig sikeresebbé válik. Ez az 
adott típusú élet, szervezettség átmeneti felvirágzásához vezet, amelyben először valamelyik 
fontos szervben, hatóanyagban, alrészecskékben megnő a belső életnyomás, és a már kialakult 
háromdimenziós struktúrában dinamikus átszerveződés kezdődik. Mivel az azonosságban a 
megfelelő frekvencia azonosságon túl a lendület irányazonossága is nagyon fontos, ezért az 
irányazonosságban támogatott szerveződés, célratörőbbé és lendületesebbé válik. Ha a 
nagyobb energiaszintű szerveződésnek elegendő információja van a környezetben kialakult 
változásokról, az erőviszonyok alakulásáról, kellően rálát kívülről a fontosabb dolgok 
szükséges időzítésére, akkor a kellő pillanatban nagyobb lendületű mozgásra segített, 
támogatott szerveződés időzítése másokhoz, (az átlaghoz) képest jobbá válhat. Az ilyen 
felerősített támogatások indítják a melegfúziós szerveződések havi vagy ritkábban 
bekövetkező ciklusát, a hormonok gyorsabb, nagyobb termelését, és hasonló folyamatok 
gerjesztik virágzásra a növényeket, de az ilyenek indítják meg a mások elleni támadásokat is.  
 

Vannak évente akár többször is virágzó növények, amelyek ezek szerint többször is 
támogatást kapnak, ezek támogató felmenőit a virágzási ritmusnak megfelelő keringési idejű 
közeli bolygót kell keresnünk. A nők majdnem havi periódussal segített támogatói, a Napon, 
és a Nap leányán a Földön kívül, a Föld körül keringő napunoka, a Luna néven ismert holdunk 
amelynek a havi támogatása is jelentős. Luna átlag 28 naponként földközelbe kerül, ekkor a 
hatása felerősödik, és a nők jelentős részének a peteérését, a petefészkekben felszaporodó 
impulzusok, hormonok szaporodását ezzel vezérli. Az is sokat számíthat, hogy a 
bolygószintnél nagyobb szerveződések már jelentős időspirállal rendelkeznek, amelyen 
sokkal nagyobb töménységben szóródnak ki a saját hatóanyagaik, és ugyanez igaz a 
csillagokból kiinduló, nagyon távolról is erős hatású flerekre. A tengelyek mentén nemcsak 
neutron beáramlás, hanem nagyon erős neutron kisugárzás is van, és amely távoli, látszólag 
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nem összefüggő rendszerbe ez az idegpályán kiáramló neutronok által szállított hatások, 
információk kellő töménységben belekerülnek, azokban fogékonyság esetén ezek sok 
változást indíthatnak el. 
 

A karácsonyi kaktusz nem nyáron virágzik, hanem éppen naptávolban, amikor nem a 
melegfúziós részecskék, hanem a távolabbról és nagyobb lendülettel érkező hidegfúziós 
részecskéknek a Földet napközel felé hajtó befolyása a legerősebb .  A Földön szinte minden 
évente virágzó növénynek megvan, a bolyongva haladó Földnek az a jellegzetes 
pályaszakasza, amikor valamelyik növény virágzását elindító távoli nagyobb energiaszintű 
(valószínűen rokon) bolygó, vagy csillag intenzívebb sugárzása akadálytalanabbul jut be a 
bioszférára. Ilyenkor a támogatóval szinkronba kerülő, megegyező, analóg szervezetek más 
szervezetekhez képest megerősödnek, és virágzásnak indulnak. Vannak azonban olyan 
növények és állatok, amelyek nem évente virágoznak, érlelnek petét, gyümölcsöt, hanem 
ritkábban. Ezeknél vagy egy külsőbb pályán keringő Napgyermeket, nagybolygót, vagy 
analóg tulajdonságú távolabbi csillag rokont kell támogatóként keresni, amely csak két vagy 
három évenként, esetleg még ritkábban kerül közel a földhöz, illetve csillag esetén az 
ekliptikáján, vagy a merőleges Jet sugarán kiáramló részecskéinek a pályáját ekkor keresztezi 
a szórási sávon éppen áthaladó Föld. Sok esetben a felvirágzást nem egy felmenői 
szerveződés egyedi hatása, hanem egy az utódjában, távoli leszármazóiban magára ismerő 
felmenői (akár egymástól már nagyon távol lévő) pár közösen összehangolt cselekvése indítja 
el. Az utódban, vagy a segítendő leszármazóban halmozódó hatások esetleg csak ritka 
együttállások során következnek be, de akkor igen erősek lehetnek, amikor pl. az Uránusz és a 
Szaturnusz (két testvérbolygó) meghatározott távolságba, szögbe ér, és a közös hatásuk egy 
távoli helyen, akár a Föld valamelyik ekkor szerencsés lényének a szervezetében nagyon 
felerősödik. Az ilyen utód felvirágzását még nem indítja el az egyik nagybolygó jelenléte, 
vagy az egyenlítői szórósávjának a Földet keresztező időkorongja, hanem ehhez szükséges, 
hogy egy másik bolygótestvér a saját hatásával, akaratával ezeket a hatásokat felerősítse, azaz 
egyetértsen a testvérével, bátorítsa azt. Ez esetben a felvirágzás, nem a pl. Szaturnusz 
keringési ritmusában, és nem az Uránusz ritmusában történik, hanem amikor ötven vagy 
százévenként éppen sikeres együtthatásba halmozzák a közös akaratot, és ez a hatáserősödés 
valahol megemeli a kettőjük vegyes minőségének a helyi potenciálszintjét. Ráadásul néha a 
köztes térben kisebb szerveződések áramlanak, akiknek a takarása leárnyékolhatja, 
tompíthatja, vagy a maga számára begyűjtheti e kedvező, de akár más rosszabb dologtól őt 
éppen visszatartó hatásokat. 
A Bambusz pl. csak százévente virágzik, és ez sem véletlen, mert a Föld éppen ebben a 
ritmusban metszi valamelyik nagyobb energiaszintű támogató, felmenő, vagy a galaxist 
létrehozó nagyobb energiaszintű páros állóhullámmá merevedett, vagy a térben táguló 
valamelyik határfelületét. A támogatott Bambusz, a kivirágzást, az energia kiáradást és a 
szétáradást követően elszórja a magjait, és ezután, mint sok más szervezet, a Mór megtette a 
kötelességét, a Mór elmegy, a bambusz, mint szervezet feloszlik, az életenergia az utódokba 
és a túlélőképességgel felerősített, korszerűsített magokba, a felmenői utódszervezetekbe és a 
környező talajba vándorol. 
Az emberek felvirágzása, kivirágzása is hasonló mechanizmus szerint történik. A melegfúziós 
női szervezetek akkor virágoznak fel igazán, amikor elérik a születés utáni 16 – 18 életévet, és 
a bennük felhalmozódott melegfúziós energia nyomására nagyobb belső töltésű részecskékkel 
feltelnek, a szerveződési tavaszuk időszakába kerülnek. A felvirágzásban a Földön és a 
Holdon kívül segít valamelyik távolabbi felmenő, a Nap, és a Nap női felmenői, a nem túl 
messze változó csillag nagynénik, akiknek a nők az egyenes ági leszármazottai. A támogatók 
között kell keresni egy olyan melegfúziós bolygó, vagy csillagszerveződést, amelynek a 
határfelületén, vagy a Jetben haladó részecskék iránya, vegyi vagy információs azonossága 
megegyezik a nők többségével (de nem az egészükkel). Mivel a nők peteérésére és 
fogantatására nagyobb eséllyel akkor kerül sor, amikor a tüszők a támogatói energiával 
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feltelve megérlelik a saját gyümölcseiket, ezért az anyákban a peteérést kiváltó határfelületen 
áramló részecskék vegyi összetétele, az abból az érésből fogant utódok egész életére 
meghatározóvá válhat. Bár az élet során ez a dominancia később megváltozik, a másik 
genetikai ág támogatása később megerősödik, és ez a nők férfiasabb állapot felé eltolódását, 
és a családi kormánynál a dominancia változását eredményezi. 
 
 
A társadalom elporlódása: 
 

Minél nagyobb energiaszintű egy szervezett rendszer, annál nagyobb a tehetetlensége és a 
túlélőképessége. Ez azonban nemcsak előnyökkel jár, hanem a szimmetriától egyre nagyobb 
kilengéssel, a szülői közös határfelülettől, az életet alapjától, fő bázisától, az egészségtől 
egyre nagyobb eltávolodással. Amikor nagyon eltávolodik egy rendszer a fejlettsége alapján 
neki jutott életsávból, a legnagyobb egészségi állapotot biztosító szimmetriától, a benne 
kialakult korábbi egyenlőség eltolódik, és az a részecske közösség, amelynek a támogatójához 
közelebb kerül, a többiek rovására kivételezetté, dotáltabbá válik. Ilyenkor az egyenlőség 
helyett a túl nagyon támogatottak átmeneti dominanciája alakul ki, és a nagyon hátrányos 
helyzetbe kerülők egy ideig elnyomottakká válnak, receszív állapotba és/vagy inkognitóba 
kényszerülnek. Az elnyomott és kisebbségbe kerülő réteg ilyenkor a támogatója távolléte, 
vagy takart helyzetbe kerülése miatt átmeneti ideig magára marad, és minden képességére 
szüksége van ahhoz, hogy a helyzete ne váljék még súlyosabbá. A megoldás a túl domináns 
réteg közvetett ellensúlyozása, amelyhez a környezetben változó, kellő ellenhatással 
rendelkezők társadalmi összefogása szükséges, de a megosztottság miatt az összefogás egyre 
lehetetlenebbé válik. A domináns rétegek a hatalom és a kialakult előny megtartása érdekében 
sokszor a többiek megosztására törekszenek, amelyhez nem nagyon válogatnak az 
eszközökből, és sok esetben szövetkeznek mással, pl. a túlfejlettek az adót nem fizető 
alvilággal. 
A csillagtéri szerveződések képviselői, a kisebb energiaszintű, nemcsak sugárirányban 
áramlani képes azonban speciális hatóanyagban feldúsuló szervezetekben, növényekben, 
fűben, fában, rovarokban, szervezetekben is jelen vannak, feldúsulnak, és ezekkel a néha nagy 
bonyolultságú, összetett hatóanyagokkal meg lehet fékezni mások túl domináns hatásait, vagy 
hatóanyag hiányokat kialakító betegségeit, a szimmetria szerveződésbeli zavarait. 
A betegségek kialakulásakor, az egészség nagyobb elromlásakor, az egyensúly zavarokkor, 
jobban körül kell nézni a természetben, és a fűben, fában rejlő ellenanyagokat meg kell 
keresni. Az egészség zavarok nagyobb része, a néhai Dr. Béres József sikeres felismerésének 
a helyességét erősíti. Minden egészségzavar valamely belső arány eltolódásához, és ilyen 
zavar halmozódásához vezethető vissza. Ilyenkor valamilyen hatóanyagból kevesebb, vagy 
éppen másokból a kelleténél több kerül a szervezetbe. Az étkezéssel nemcsak tápanyagokat, 
hanem sokszor a kelleténél némelyikből sokkal több hatást viszünk be, mint az valóban 
szükséges a szervezetnek, és ezzel saját magunknak okozunk folyamatos egyensúly zavart. Ha 
megtartanánk, az Isten bölcs tanácsit, és megszűntetnénk a nem teljesen értett hatóanyagok 
saját fogyasztását, és a sorsot a Gondviselésre hagynánk, akkor nagyobb eséllyel, sokkal 
egészségesebbé válnánk. Az viszont lehet, hogy egy idő után túl nagy unalomhoz, a nem 
biztos, hogy mindenkinek jó túl nagy szimmetriához vezetne, és az élet a kezdeti idilli, 
paradicsomi állapotába visszatérne. Ekkor valószínűen ismét baj lenne az unatkozó fiatalok 
hiányával, akik nemcsak fenntartják és mozgatják az életet, hanem értelmet adnak a létnek. 
A szervezet öngyógyító képessége abban rejlik, hogy a benne változó kis részecskék, 
felismerve a hatóanyaghiány kialakulását, a szükséges ellenanyagot a zavar forrását 
beazonosítva maguk is előállítják, ezzel foglalatosságot kapva a többiek számára hasznossá 
válnak, vagy kiküldve a természetbe a lendületes részecskéiket, mint a méhek begyűjtik. 
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Az élet rendje: 
 

A folyó folyása, a természetes szintkülönbség különbség meglétét és a folyam fennmaradását 
biztosítja. Ez folyamatosan pozitív életenergia nyomás fenntartását igényli a térben, hogy az 
alacsony életnyomású térrészek felé az energiaáramlás fennmaradhasson. Ahhoz azonban 
hogy ez viszonylag kiegyenlített folyamat maradjon, a különbséget létre kell hozni, és 
valakiknek folyamatosan gondoskodni szükséges e különbsége fenntartásáról, az élet 
működésben tartásáról. Valakiknek tehát fel kell juttatni a hatásokat magasabb potenciálokra, 
létre kell hozni és folyamatosan, de nem egyenletesen fenntartani az élet nyomását.  
A folyó és az élet csak akkor tud megfelelő mederben folyni, ha a tér egy részét valakik 
szabaddá teszik, hogy a nagyobb lendületigényű szerveződések is kellő teret kapjanak. Ehhez 
a tér egy részében, az átlagosnál nagyobb lokális sűrűséget, nagyobb életnyomást kell 
létrehozni, hogy az itt e különbséggel elindított élet, legalább egy körforgásnyi, ciklus idejéig, 
életváltozásként átélt, de általa a tudatban követhető, megértett élményekben dúsabb 
események részesévé váljon. A potenciál különbség megléte, tehát alapvető feltétele az aktív 
áramlást és változatosságot is igénylő életnek. Ezt a különbséget bárhol keltik, akárcsak 
információs, vagy gondolati szinten, már nagyon elporlódott, de hasznossá válni igyekvő 
angyalok szállítják a különbségek keletkezés helyéről, amelyek azonban nem mindig látnak 
kellően előre, néha megszédülnek az impulzusokban, máskor helyileg a kelleténél többen 
jönnek össze, és a szükségesnél nagyobb életnyomást okoznak. Az élethez tehát szükség van a 
változást, a különbséget, az információt keltőre, szétosztókra, szállítóra, és e hatásokat 
megfelelően fogadókra, együtt az élet szereplőire. A szervezett rendszerek ideális arányai 
meghatározhatók, de folyamatosan nem tarthatók meg, mert egymást akadályozzák a 
szervezetlen szállítók és a túl sokat akarók. Valakiknek szervezni, irányítani kell a rendszert, 
és ők az idősebbek, a tapasztaltabbak, a már megfelelőbben gondolkodók, az irányítók. Az 
ilyen idősebb szerveződések a fejbe, az emlékezet és a gondolkodás tárházába kerülnek. A 
középkorúak, a legcselekvőképesebbek, a karokba és a lábakba, és a legmegbízhatóbb 
működést igénylő, fontosabb szervezetbe, azok irányítására kaphatnak az azonos időben 
változó társaiktól felhatalmazást. A szervezeti szakosodásban mindig kell lenni információ és 
hatáskeltőknek, problémát keltőknek, fenntartóknak, akik változásra és a rendezettség 
megtartására, növelésére serkentik a cselekvő képeseket. A jó szervezet megfelelően 
szakosodik, és az ember szervezet valószínűen azért szaporodott fel ennyire az élőrétegében, 
vált közkedvelt élettérré, mert sikeres a szakosodása, az önfenntartó megoldásai. 
E jelenleg sikeres szervezetben, megfelelő arányban állnak, élnek egymással a gondolkodók a 
cselekvéseket és az információkat elindítók, és a hatásokat közvetítők győzik a továbbítást. 
Ha az élet megfelelően keveredik, akkor a gerjesztést létrehozók, a kellő szabad térről 
rendszeresen gondoskodók mindig új lehetőségeket, szabadnak látszó tereket hoznak létre, 
amelyben az életáramlás periodikusan felvirágozhat, leélheti a négy negyed évszakos 
ciklusait. Ha az arányok elromlanak, és valamelyik minőségből túl sok, vagy túl kevés alakul 
ki, a lokális élet arányai is elromlanak, és a jó ilyenkor tartósabban elválik a rossztól. Ha egy 
életben, élőrétegben már túl sok az elosztó, a mások termeléséből élő, a rendezettséget 
növelők aránya a rontók arányához képest kisebbé válik, az élettér rendezettsége, az élet 
teljessége, egészsége elromlik. Ha a különbségek időnként túl naggyá válnak, sokszor 
elszabadul a pokol, és a másokhoz viszonyítva, tartósan nagyon rossz élethelyzetbe, 
szimmetriahiányos állapotba, betegségbe kerülők nagyobb szimmetriára vonatkozó vágyaik 
kielégítését a saját kezükbe veszik. 
Az élet természetes rendje, hogy benne különbségek alakulnak ki, de e különbségek lokálisan 
nem nőnek túl naggyá. Ha valamely két réteg között túl nagyra nő a különbség, akkor a réteg 
között ki fog fejlődni egy átlagos, vegyes, átmeneti réteg, hogy az élet lokális feszültségét 
kisebbre csökkentse, ha viszont már elégtelen a különbség, és globalizációban közös térbe 
vegyülnek az élet szervezetei, akkor lebomlanak a határok és együttfejlődés, közösen 
szervezett rendszerek alakulnak ki. 
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Az idő rendje: 
 
A fejlettebb szervezet, az életenergia áramlását az élet, a kezdet felől a halál, a folyamat 
befejezése felé, a kicsi fejlettség felől a nagyobb fejlettség felé egyirányúsítani képes. Az 
életterünkbe és az élőrétegünkbe beáramló, általunk egyenként még nem, de az eredőjükben 
már észlelhető részecskék hatását, a gravitációt, a rendezettséget meghatározó irányként, az 
eseményekben rendet azonos rendezettséget fenntartó irányba rendezettségként ismerjük. 
Lefelé esik a vízcsepp, a harmat, az eső, a faág a kavics és az alma, azaz minden a 
környezetnél nagyobb sűrűségű, kölcsönhatóképes anyag. Az idő rendje meghatározza az 
események rendjét, a hatások keletkezésétől, a következményként kifejlődő folyamatát. Bár a 
keletkezés forrását, - ha nagyobb felbontásban és mélyebben kutatunk – valószínűen 
egymásban, az isteni részecskékben, a múltban kell keresni, de a forrás a kezdet távoli múltba 
vesző forrása helyett a keltett, és egymásból kifejlődő folyamatokra, a jelen eseményeire kell 
figyelni. Az időt és eseményt keltő sok kicsi hatás, azonban a határfelületeknél elkanyarodik, 
és lamináris irányba elterelődve szétgyűrűzik az életfelszín területén, a kétdimenziós, de még 
így is eredő szimmetriában változó torzult felszínen. A hatások más szerveződésekbe, 
életörvényekbe, határfelületi átjárókba kerülnek, egyre mélyebb rétegek felé áramlanak, és 
mindaddig továbbítják a kezdetben és az út során megszerzett különbséget, amíg ennél 
nagyobb ellenhatású különbségre nem találnak. Ha elfogy a továbbhaladáshoz szükséges hit, a 
lendület, kimerül a másokkal, az azonos irányba haladókkal való társulás lehetősége, ha 
elfogynak a jó lelket követő társak, akkor szimmetria és határozatlanság, a lefelé haladás 
leállása, a lineáris események felgyorsulása várható. A társak nélkül magára maradó, túl 
messzire elmenő lélek kezdeti energiája, lendülete, a célba és az életáramlásba, sokszor az 
Istenbe vetett hite is meggyengül, és végleg elbizonytalanodik. A tudatába a vele történt 
eseményekkel beépült térszerkezetbe szerveződött információ, ilyenkor eléri a lehetséges 
legnagyobb terjedelmét, az információt hordozó élet e minőséggel túltelítetté válik. Ilyenkor 
az Isten információs gondolati szintjén keletkezett részecskék áramlási iránya megváltozik, és 
az addig az események sűrűsödése felé haladó, emlékekbe építő idő iránya megváltozik, és az 
anyagi valóságba felépülő információs hatásokból, eseményekből, a felépülés rendjével 
analóg lebomló, információs gomolyag válik. Az élet és az információ szerzés végére jutott 
szerveződés előtt, ilyenkor elkezdenek leperegni az élete fontosabb eseményei, a vele történt 
jobb és rosszat kiváltó hatások. Az emlékeket őrző részecskék eltávozása felerősödik, és a 
Nirvánába mélyen behatoló szerveződés áramlási rendje, időrendje inverzzé válik. Minél 
mélyebben jutott előre a jövőbe, annál nagyobb ellennyomás hat rá, hogy a benne már 
hiányzó múlt, az eredet emlékei felelevenedjenek, hogy az Istent egykor elhagyó lélek 
visszatérhessen a nagyobb egészhez, az együtt Isteni szervezetet fenntartó térhez. A jó lélek 
ettől kezdve másképpen, eltérő aspektusokból látja az élet dolgait, a vele történt események 
hatásait. Ha addig sok élményt begyűjtő, információs hatásban tömörödő férfias szervezetként 
élte az életét, ettől kezdve a környezetnek energiát és információs hatásokat visszaadó, kifelé 
és felfelé szálló, a korábbi áramlási irányával szemben, már felfelé, a tágasabb tér felé áramló, 
a környezetnél mindig kisebb sűrűségű, antigravitációt keltő, nőies részecskévé fejődik. Mivel 
az ilyen szervezet egyre kisebb nyomású élőrétegbe jut, amelyben egyre jobban kitágul, 
folyamatosan nagyobb lesz az energiája, mint a környezetének, ezért fotonszerű hatással,  – 
amíg tart a lendülete, a belső energia többlete, - energiát, hatást ad át a környezetnek. Az ilyen 
térben táguló buborék, mindaddig emelkedik a mennybe, a csillagközi izotróp térbe, rétegről 
rétegre, amíg a lendületét lefékező, elnyelő, nála kisebb sűrűségű közegbe, nála kisebb, 
jobban elporlódott részecskék élőrétegbe nem kerül. Három lehetősége van az ilyen angyalivá 
váló buboréknak. Miközben elszegényedik és a környezet szintjére csökken le a tömege, 
valóban az egyre szegényebb, egyre alacsonyabb energiaszintű részecskék tere felé haladva, 
mindig jobb módú, mindig gazdagabb lesz mint a környezete, ezért a buborék a környezethez 
jóságos, energiát adó önzetlen lényként, de a saját szervezetében élő részecskék aspektusából 
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egyre nagyobb terhet a mikrokozmoszra hárító, a lehetőségeiben egyre csökkenő, a belsejében 
élő részecskék felé rossz gazdaként fog megjelenni. Ha az egyre kisebb energiaszintű rétegek 
felé haladva, nem társul vele szemben áramló, és együtt már hatékonyabban energiát termelő 
megtartó szervezetté válva, akkor nagy az esélye, hogy a belsejében egyre többet nélkülöző, 
nagyon elszegényedő részecskéi egyszer fellázadnak, és végképp elhagyják az életteret, amely 
még az energiaszegény környezetben is kiürült életbuborékká válik. Ilyenkor esély keletkezik 
arra, hogy az adott életteret még nem ismerő felfedező részecskék behatolva a már nekik is az 
életre alkalmas, felfedezhető új világba beáramoljanak, a téren belül összesűrűsödjenek, és a 
környezeténél ismét hidegfúzióssá, nagyobb belső energiaszintűvé, és az ismét megnövekedő 
mássága miatt nemsokára kitaszítottá váljék. Az idekerülő szervezet tágas üres felfúvódott 
buborékként, szabad, benépesíthető, az életet a környezettől védő térként bukkan fel az 
azonosság tengerében az életváltozásra váró nagyon alacsony energiaszintű részecskék, 
nagyon kicsi eredő tömegű szerveződései között. Ettől kezdve a környezetben lévő, és más 
hatások által kellő lendületbe hozott részecskék e szabad térbe, életbuborékba fognak 
áramlani, és a melegfúziós ciklusának a végére ért angyal, a centrumában, a folyamatban 
besűrűsödő hidegfúziós, férfias, ettől kezdve másokat gerjesztő, az életet fenntartó ördögebbé 
válik. Arra is esélye keletkezik, hogy sokáig sodródjék, és csak akkor indul új, nagyobb 
energiaszintű életnek, amikor valakitől ismét energia kölcsönt, lendületet kap, és ismét elindul 
a Tao útján.  Azonban az is megtörténhet, hogy az egyre kisebb nyomású tér felé haladó 
életbuborék, a nagyobb nyomású rétegekből kitaszítása közben egyre nagyobb sebességre 
gyorsuljon, és ezzel lényegében minden általa elhagyott, nagyobb nyomású élőrétegben, 
háttérnyomást, lendületenergiát kap. A tartós, folyamatos gyorsításban arra is esélye 
keletkezik, hogy ha nem nyelődik el menet közben, és nem tartóztatják fel, hasonló, analóg 
fejlettségű, vele kölcsönhatásképes szervezetek, akkor átlendülve a csillagközi tér legkisebb 
életnyomású rétegén, a közben kapott lendülettel más csillagok, nagyobb szervezetek 
élőrétegeibe, mindaddig, amíg ismét el nem nyelődik a lendülete, egyre mélyebben 
behatoljon, és ekkor az életáramlás libikókája megváltozó összetételben újra kezdődik.  
Ha egy napszerű csillagban szakad el az életbuborék az addig vele együttfejlődő társaitól, 
akkor rétegről rétegre kifelé haladva a foton sebességre gyorsulhat, és angyali foton 
részecskeként energiát szállíthat egy még fejletlenebb, kisebb nyomású élőrétegben, vagy egy 
bolygóban élő szerveződéseknek. A gyorsulásban nemcsak a folyamatosan nagyobb 
háttérnyomás, az állandó gyorsítóhatás segíti, hanem az azonos csillag más részéről, de 
hasonló irányba, átmenetileg közös cél felé elindult részecskék is társulhatnak hozzá, akikkel 
füzérsugárba szerveződve, az egyre kisebb közegellenállás miatt még jobban 
felgyorsulhatnak. Kellő fejlettség, ügyes differenciálódás és impulzust elkerülő taktika esetén 
a fotonoknál is nagyobb sebességre gyorsulhatnak, végleg szabaddá válhatnak, megszűnik a 
libikókás kényszeráramlás, a melegfúziós terek felé. Az ilyen, a tudatban és a megértésben 
már nagyon magas fokra, bölcsességre eljutó részecskék, már elkerülik a melegfúziós 
térrészeket, ahol elveszik az energiájukat, a tér köztes határfelületein, a szimmetria síkokon 
egyre gyorsabban áramló hidegfúziós, nagyon kis tömegű, de nagyon nagy sebességű, ezért 
igen nagy áthatoló képességű, a melegfúziós szervezetek körül, határfelületeket létrehozó, 
fenntartó isteni részecskékké fejlődnek. 
Az ismeretünkben, ezek a részecskék életiskolája lejárt, elérik az adott időben a lehető 
legmagasabb tudatfejlettségi állapotot, bölccsé és boldogabbá, de a melegfúziós terekbe még 
sokáig visszavágyóvá válnak. E hidegfúzióssá váló részecskéknek megszűnik a 
többdimenziós térrészekbe ható kényszer, felszabadulnak a Karma kötelékei alól, de helyette, 
háromdimenziós anyagként nem azonosítható, magas kinetikai energiaszintű, kétdimenziós, 
iránnyal, és folytonossággal rendelkező, állandó áramlásra és a szimmetriát megtartására 
kötelezett vonalban terjedő, katonás rendet, és kiszámítható életpályát igénylő szervezetté 
válik. Azonban, mint tudjuk, e részecskék képviselik a háromdimenziós életbe szerveződő 
anyag másik felét, a nem látható, három dimenzióban nem azonosítható hiányzó tömeget. 
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A rendezettség növelése: 
 

Amikor egy élettér rendezettsége, arányossága, szimmetriája, a terhek és a lehetőségek 
elosztásában zavart szenved, és valahol lokálisan valamiből túl sok alakul ki, miközben az 
élettér más hatásokban  hiányt szenved, az elosztás hatékonyságát, a jobb keveredést kell 
segíteni. Az élet egyik keveredést segítő bevált megoldása, a globalizáció, a határok 
lebontása, és ilyenkor az egymásba, közös térbe, együttszervezett egységbe épülő szervezetek 
kölcsönös gerjesztettsége, keveredése jobbá válik. Ez a megoldás gyorsabb változásra, 
nagyobb életversenyre kényszeríti az életszereplői, de a határozatlansággal elromlott 
rendezettség a folyamatban helyreállítható. Ha az ilyenkor kialakuló túltelítettség által 
elindított rekombinációban, az azonos pályákra kényszerülők vetélkedésében eldől, hogy az 
adott időben és körülmények között melyik a sikeresebb, melyik a korszerűbb, akkor az élet 
hatékonysági piramisba épülő rendje helyreáll, és a legkorszerűbb megoldást alkalmazók, a 
folytonosságot megjavító, ionos szerkezetű életpiramisba épülhetnek egymással. Amit mi 
munkaként ismerünk, az lényegében jó és rossz hatások keltése, az élet gerjesztése, amelyek 
miközben valakinek javítanak a rendezettségén, másoknak éppen rontanak. Ha jó a keveredés 
és kellően átlagos az élet, akkor a rontások és a javítások arányai egymást kiegyenlítik, és 
középszerű változásban lobog az élet lángja, de a kialakuló differenciálódásban a két véglet 
erősödik. Ha azonban valahol a jó hatásokat, a jogokat és az előnyös lehetőségeket sikeresen 
kiválogatjuk magunknak, és kirekesztjük az életterünkből az eltávolított rosszat, akkor 
miközben az életterünk telítődik a jóval, a belőle eltávolított rossz a környezetünkben 
feldúsul. Ez mindig visszahat az életre, mert a belőle kiűzött gonosz, a rossz a környezetben 
besűrűsödik, telítődik, és ettől elromlik az élettér, a külső környezet, amelytől az életterünk túl 
differenciálttá, túl nagyfeszültségűvé változik. A szélsőséges, nem elég jól keveredő, ionizált, 
túlgerjesztett állapot nem jó az életnek, és ha a jó, valahol lokálisan sikeresen elkülönül a 
rossztól, a jog a kötelességtől, az élet minősége globálisan elromlik. Bár az átlagos élet 
sokszor unalmas, és kellő változás, frissítés nélkül képes megtespedni az átlag mocsarában, de 
az átlaggal már elégedetlen, többre vágyó élet mindig újrakeveri a létezés kártyáit. Ha az élet 
értelme, a létezés legfontosabb célja, a benned élő, és a rajtad kívül élő részecskék jelzése, a 
nélkülözhetetlenség, és a fontossá válás elismerése visszacsatolódik, az élet elnyeri a jutalmát, 
és boldoggá válik. Semmilyen más hatás nem tesz tartósan boldoggá, bár a pillanatnyi 
győzelmek átmeneti örömérzéseket, sikerélményeket adhatnak, de ha e sikerek eredményét 
nincs kivel megosztani, ha nincs aki a jóságodat, a fontosságodat elismeri, mert a neked jó, 
neki rosszabbat eredményez, akkor nem lehetsz boldog. A senkinek nem fontos, boldogtalan, 
magára maradó, magányossá váló szervezet nemcsak az élet örömeit nem tudja megosztani 
másokkal, hanem az élet terheit sem, és ha az időnként túl nagy terhet nem tudja másokkal 
megosztani, akkor a terhek, és a kudarcok súlya alatt összeroppanhat. A fontosság, a 
másoknak is hasznosság elismerése a létezés legnagyobb vágya, amely a környezet 
folyamatos rendezettségének a növelésre, a sziszifuszi munka elvégzésére serkenti a nőket, a 
gyermekeiknek, az utódaiknak mindig adni kész szorgos anyákat. 
Az életben az anyagiak birtoklásának, a meggazdagodásnak csak az adhat értelmet, ha e 
megszerzett javakkal a szerző, megkeresi a valóban, a saját okukon kívül segítségre 
szorultakat, és amíg tart a vagyonából, addig jóságos angyalként energia és jó-hatás osztóvá 
válik. Az élet rendje mára olyanná fejlődött, hogy a körforgásban egyszer lenn, egyszer fenn 
lehetünk, és ha amikor éppen magasan fenn vagyunk, és kellően sok anyagot, hatást 
magunkba szívtunk, ha egy nagy nyomású melegfúziós szervezetben meggazdagodtunk, 
akkor attól kezdve az isten vagyonával sok jót cselekedhetünk. Az élet libikókája, a körforgás 
erről szól. Miközben a szimmetriától egyre jobban eltávolodunk, sok energiával, hatással 
felvérteződünk, hol egy magas életnyomású melegfúziós szerveződésbe mélyen behatolva, 
egyre ördögebbé válunk, máskor abból kilőve, kimenekülve a nagyon kicsi életnyomású 
rétegekbe az ottani életet javító energia és hatásszállítókká, angyalokká válunk. 
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Az elromlott hatásfok javítása: 
 
 

Ha az élet nem egyenletesen változik, a lét állandósága, a kedély és az örömök, a bánatok 
állandósága változóvá válik. Hol egy kicsit jobbá, mákor rosszabbá válik az élet, és ez arra 
serkenti a jobbításra törekvőket, hogy a maguk életén javítva, akaratlanul a mások életén is 
változtassanak. Sok esetben azonban a változások egyik fél érdekét sem szolgálják 
megfelelően, úgy ismerjük, hogy ilyenkor minden ballul sül el. Ha viszont ki tudnak alakulni 
az életnek kedvezőtlen hatások, akkor gondos válogatással megtalálhatjuk azokat a 
lehetőségeket, amelyekkel úgy tudunk javítani a saját esélyeinken, hogy közben másoknak 
sem ártunk, esetleg nekik is javítjuk az életük lehetőségeit. Ezt a lehetőséget hatáscsereként, 
életcsereként, másnak átadott jó kölcsönhatásként, mérsékelt és a másokat segítő önzetlen 
szeretetként ismerjük. 
 
Mivel a térben az élet által is keltett, fenntartott rendezetlenség, természetes iránya a rend 
csökkenése, minden nem tervezett, nem megismerhető változási folyamat ronthat a jó 
állapotokon, és csak a nagyon rossz állapotokon tud statisztikai eséllyel a jobb állapot felé 
elmozdítani. Ha azonban megismerve az életet, megtanuljuk, és megértjük az Isten szeretetre, 
tiszteletre és a mások előtti alázatra felszólító igéit, akkor megérthetjük, hogy a többletek, a 
hidegfúziós hatások helyi sűrűsödése maguktól is létrejönnek, azaz mindig van a térnek olyan 
része, ahol lokálisan hatástöbblet, információ vagy energiatöbblet alakul ki. Ha az ilyen 
lokális sűrűsödéseket nem növeljük mesterséges feszültségkeltéssel egy értelmetlen szint fölé, 
hanem a már túl sok többlettel rendelkezőnek, a már neki is terhet adó többletéből adunk 
annak, akinek az egészségéhez e többlet még a maga okán kívül hiányzik, akkor olyan 
kölcsönösen jó, mindkét szereplőnek örömérzést adó kölcsönhatást cselekedhetünk, amelyben 
a hatást leadó, a közvetítő és a hatásokat megkapva nagyobb egészségre kerülő is jobb 
eredőjűvé, boldogabbá, egy kicsit gondtalanabbá és szimmetrikusabbá válik. Bár ilyenkor is 
keletkeznek, máshol, más életszinten ellenkező hatások, az adott életszinten ezeket nem 
érzékeljük, ezért ezzel a sikeres hatáscserével jobbá váló életciklusban boldogabbá válik az 
életünk. Mivel azonban a lokális létezés helyéről nem látjuk át a saját lehetőségeinket, csak a 
bennünk keletkező igényeket észleljük, ezért ha a dologban bizonytalanok vagyunk, jobb, ha 
az egészből többet látó külső szemlélőre bízzuk, hogy ki és kinek, mikor és mennyit adhat át. 
A Gondviselő által szabályozott élet valószínűen sikeresebb, ezért akik kellően hisznek az 
Istenben, nemcsak magukban, hanem másokban, az egészben, akik megértik az élet, és a 
létezés szabályait, és a sorsra bízzák a hatások elosztását, csak teszik, amit helyesnek éreznek, 
azok sokkal boldogabbá válnak. A gondviselő valóban megjutalmazza a benne töretlenül hívő 
részecskéit, és akkor, amikor kell, megadja a kellő segítséget, és ha néha elvesz, mert tudja, 
hogy máshol nagyobb a szükség, a megértő ember ezt nem sorscsapásként, hanem az Istennek 
a létezést segítő akarataként veszi fel. Mivel a differenciálódást okozó vétlen impulzusok 
akarat nélkül is kialakulnak, ezért az élet állapota eredendően romlandó, a differenciálódásban 
a szélsőséges élet mindig kitermelődik, de ha kellő mennyiségű jó hatással a 
szimmetriavesztést mindig ellensúlyozzuk, akkor a világunk, az életünk nem tolódik el a 
szélsőségesen differenciált élettér állapot felé. Ez miatt, ahol lehet tégy jót, segítsd az akarat 
nélkül is kifejlődő rosszat megfékezni, segítsd, az életet a szimmetria, az egészség közelében 
tartani. Az Isten azonban nem teljesen passzív életre szólít fel, hanem a helyes gondolatot 
helyes cselekvéssel kell kiegészíteni. A gondolat csak a forrás, a tett a cselekvés, maga az ige, 
és a hit, amivel e cselekvéseket megtámasztjuk, az életet javító eredményeket hoz létre 
velünk, az Isten akaratából. Bár e mondattal nagyon sokan visszaéltek és még sokan 
visszaélhetnek, a célt nem lehet eltéveszteni. A jót, csak akkor szabad és kell cselekedni, 
amikor a bennünk és nekünk létrehozott jó hatás, szimmetriában áll a körülöttünk, kívülünk 
élőkre ható cselekedettel, hatással. Időnként ez időben eltolódik egymástól, de a szimmetria 
az időbeni eltolódás esetén, az eredőjében így is megtartható. 



 147

Egymást kiegészítő tevékenységek szervezett rendszerbe építése: 
 
Az elromlott szervezetek hatásfok javításához tehát nemcsak jó gondolatokra, hanem jó 
tettekre is szükség van. Az élet rendezettségének a romlását, folyamatosan ellensúlyoznunk 
kell, és ahol lehet, ott javítanunk is szükséges. A gondviselés nemcsak rajtunk kívül 
cselekszik, hanem bennünket is igénybe vesz a hatáscserékhez. Tehát nem kell mindig másra 
várnunk, ha a környezetünkben elromlik az élet hatásfoka, a jósága, a szimmetriája, a Jó isten 
távollétében magunk is beavatkozhatunk. 
A férfi szerveződés télen és tavasszal aktív, energiát a környezetnek átadó, a női szervezet 
nyáron és ősszel aktívabb az energiát és a hatásit a környezetnek leadó. Mindkét szervezet 
alapvetően csak fél évig ad le teljesítményt, és ez csak közepes hatásfok, a közbenső 
időszakban energia felvételre, feltöltődésre szorul.  Ha a két szervezet egy közösen szervezett 
rendszerbe, családba, közös életbuborékba szerveződik, a hatékonysági biztonsága, az eredője 
megjavul. Az egymást kiegészítő családban mindig van, aki aktív, mindig van, aki 
kontrollálja a másik helyes, vagy helytelen gondolatait, cselekvéseit. Az ilyen nagyobb 
energiaszintűvé váló szervezet kevésbé szakaszosan működik, jobba folytonossága, és ezzel a 
környezet felé együtt biztosított kiszámíthatósága. Az ilyen jobban szervezett, egymást 
kiegészítő hatásokkal a környezet felé neutrálissá váló, azt nem gerjesztő és attól energiát nem 
elszívó családba szerveződés kiszámíthatóbbá teszi, a sok más esemény által nem mindig 
kellően kiszámítható életet. A kiszámítható, de összetettebb, szervezést igénylő változás, 
növeli a bonyolultságot, de lassítja az idő rohanását, és ezzel több időt hagy a rendkívüli 
dolgok megértésére, a nemlineáris időszakok kivédésére. Az egyre nagyobb tömegbe 
szerveződés, az egymást kiegészítő, serkentő-fékező hatások közös rendszerbe épülése tehát 
növeli az élet biztonságát, javítja a folyamatosságot, csökkenti az életidő rohanását. 
 
 
A folyamatosság (a folytonosság) javítása: 
 

Amikor egy szervezet felismeri, hogy a benne kifejlődő aktív időszakok csak szakaszosan 
hatékonyak, nem mindig kelendőek a termékei, hogy bár jó eszközökkel rendelkezik, de nem 
találja meg a piacra vezető csatornákat, akkor társulnia kell olyanokkal, akik ebben 
sikeresebbek. Ha a negyed, vagy fél szezonban sikeres, de az egész évi eredőjében, a 
folyamatosságában nem elég jó szervezetek felismerik a hiányosságaik, akkor megszerezhetik 
az esélyt az ideális társra találásra, az életet javító fúzió létrehozására. Ha a nyáron aktív, a 
vízi sporteszköz kölcsönzéssel, készítéssel foglalkozó szerveződés társul az alapanyagot 
készítőkkel, akkor a szerveződésnek holt időszakot termeléssel, a szezont pedig kölcsönzéssel 
kitöltve javíthatja a folyamatosságát, a piaci biztonságát. Ha e tevékenységeket olyan ősszel is 
aktív bevételt eredményező dolgokkal kiegészítik, amelyek sikeresen kapcsolódnak a 
megkezdett pályához, és ezt az időszakot tervezéssel, modellezéssel, kiállításokkal a jövőt 
segítő dolgokkal kiegészíti, akkor a fő szezonban nem kell erre feleslegesen időt fordítani, 
teljes egészével a szükséges dologra, a szezonban keresett főhatások létrehozására, 
menedzselésére koncentrálhat. Ha egy termelési folyamat valamelyik részére szakosodott 
termelő, felismeri, hogy a termékét komplexebbé, összetettebbé és piacképesebbé tevő másik 
gyártó alkatrészeinek a közös rendszerbe szervezésével, a párhuzamos dolgok 
kikapcsolásával, leegyszerűsítésével növelheti a hatékonyságát, akkor érdemes a másik 
szervezettel fúzióra lépnie, és a lehetséges piaci előnyöket együtt, megszerezve megfelezniük. 
A környezetünkben nemrég lezajlott sikeres fúzióban, a külön ügyfélnyilvántartó, 
pénzbeszedő, behajtó apparátussal rendelkező gázszolgáltató és az áramszolgáltató 
vállalkozás sikeres egyesülést hajtott létre, és ezzel optimalizálhatta a költségeit, a bevétel 
realizálása, a vevők nyilvántartása kevesebbe kerül. Hasonló hatékonyságot növelő fúziók, a 
gazdasági házasságok lehetősége szinte végtelen, de mint a kisebb szerveződéseknél itt is 
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jobban meg kell nézni, hogy milyen társat választ a párt kereső fél. Ehhez elsősorban szembe 
kell nézni a saját termelő, szolgáltató tevékenységének a hibáival, hogy másokhoz képest hol 
túl nagy a kiadás, és hol lehetne egyszerűsítve olyan másik szerveződéssel társulni, amely 
kölcsönös előnyt eredményezhet, (a hatékonyságát időben nem növelő konkurencia rovására.) 
A gazdasági házasságok egyértelműen érdekházasságok, de mégis akkor sikeresek, ha a fifiti, 
fifti arány az invesztícióban, a ráfordításokban és az eredmény elosztásban is egyaránt 
teljesül. Bár itt is előfordulnak látszatházasságok, azonban jó eredmény, és ebből később 
megszülető terjeszkedés, leány vagy fiókvállalat csak a jó házasságban erősödik fel. Néha az 
egymástól idegen, egymás köreit kevésbé zavaró gazdasági kapcsolatok is sikereket 
hozhatnak. Amikor a pék társul, a molnárral, a molnár társul a gabonát termelővel, akik 
termelő szövetkezetbe társulnak egymással, vagy és a felvásárlókkal, sikeres szervezés esetén 
eredményesebb, hatékonyabb és kevésbé sérülékeny, nagyobb energiaszintű, összetettebb 
szervezetek építhetők föl. Ha az előbbi folyamat másik ágát képező résztvevők, a pék áruját 
felvásárló, elosztó kereskedők, a termékek egy részéből pizzát, tésztákat és vendéglőt 
működtetők is társulnak a rendszerhez, akkor a nagyobb energiaszintűvé váló szervezet 
nemcsak hatékonyabbá, hanem folyamatosabbá is válik, bár a lánc hosszának a 
növekedésével, a bonyolultság fokozódásával a sérülékenység is növekszik. Minél több 
láncszem kerül összekapcsolásba a felépített életpiramisokban, annál nagyobb a hibázás 
lehetősége, hogy amit öt helyen kiválóan elvégeznek, azt egy hatodik gondatlanabb, vagy 
érdektelenebb szereplő hibája elrontja. Ezért került be az élettermékekbe az önjavító 
mechanizmusok szükségessége. Ha a folyamatok minden fázisban folyamatosan ellenőrzöttek 
és kellően visszacsatoltak, ha a hibákat, az élet később nagyobbá váló zavarait a keletkezés 
forrásainál észlelik és kiemelik a rendszerből, akkor a kölcsönható rendszer termék és 
hatásfolyója nem szennyeződik el. A sorozatgyártásban még fontosabb a folyamatok 
ellenőrzése, állandó visszacsatolása, hogy a valahol a forrás közelében elromló termelésbe, 
termékre ne történjen felesleges ráfordítás. Ilyenkor a későbbi működésre nézve már nagy 
valószínűen hibás életterméket kiemelik a gyártásból, a fejlesztési és nevelési sorból, és 
alkatrészeire szedik. A rekultiváció nemcsak a mechanikai elemeknél, hanem a bonyolultabb 
élettermékeknél is működik, és ha jelentős, nem javítható hiba kerül a fiatal életbe, ha még ki 
nem fejlődött fekete csomó, gonosz mag rejtőzik a rendszerben, mint a lencsében a hibás 
szem, kiválogattatik. A lebomló, lebontott alkatrészekből kiszerelik a máshová 
felhasználhatókat, de a hibás alkatrészek a nagyolvasztókba, a tisztító tüzekbe, felbontásra és 
átalakításra kerülnek. A fiatalon elhaló élet, az áldozati bárány, kellő életrugalmasságú, a 
további életre alkalmas részei, a következő élőrétegben új szerveződésekbe épülhetnek, 
hamarosan újraszületnek, és eltérő alakban, más összetételben, új és tisztább dominanciával a 
részévé válnak az életünknek, és az őket gyászoló szülői életnek. 
Az életrendszer analóg szerkezettel épült végtelen nagy életpiramisba, amelyben az önjavító, 
visszacsatoló folyamatok mára elérték az emberi bonyolultságot. Valószínűen elérkeztünk az 
együttműködő társadalom érettségébe, bonyolultságába, és hamarosan beavatottá válunk az 
általunk még nem ismert kozmikus együttműködő rendszerbe. Nem sokára angyalokká, 
másoknak jó hatásokat cselekvőkké és energiát adókká válunk. 
 

A sűrűség, a különbség csökkenése, a centralizáló férfias állapot vége, a Nap állapota felé 
fejlődés kezdete. A folyadék és a plazma, a kiegyenlített, átlagosabb energia és hatáselosztás 
irányába kezdünk el fejlődni. A napcsaládban a Föld a legnagyobb sűrűségű bolygó, amely a 
legtöbb segítő hatást kapta a természettől, a közvetlen környezettől, de a rendszer túl férfiassá 
vált, túlcentralizálódott, egyre gonoszabb szerveződéssé fejlődött. Ideje törleszteni, és a 
bolygónkba épült már túl sok hatással, a környezetben változó, de élményekben 
elszegényedett részecskéknek új hatásokat, több energiát adni. Miközben a nagybolygók, - a 
nagyon férfiassá vált Szaturnusz kivételével- már a sokkal kisebb, átlagosabb sűrűség, a 
környezetnek energiát adó gázosabb, kisebb különbségű, nőies, melegfúziós, a környezetnek 
energiát termelő, adó állapotban vannak. 
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Az év és gyermekei: 
A tél gyermeke a tavasz, és a télapó elégedetlen a tavasz fiával, mert nem olyan, mint ő, mert nem tud 
energiát, erőt és lendületet koncentrálni, hanem könnyed flörtökbe és gyermekáldást hozó lendületes 
életáramlásba menekül. A tavasz leánya a tékozló nyár, amely dúskál az energiában, de a tavasz szülő 
elégedetlen a sok energiában dúskáló leányával, amely melegfúziós, és túl gyorsan égve, 
szélsőségesen élve pazarolja a tavaszt szülő tél apja által nehezen begyűjtött sok energiát.  
A nyár szülő elégedetlen a sok termést hozó ősz leányával, amely rendszertelen, csak saját magára és 
a gyors fejlődésére figyelő szülő miatt nem részesedett kellő nevelésben, megfelelő szimmetriában, 
amelytől szétszórttá, gondatlanná és kaotikussá vált.  Bár az ősz sok termést ad, és befektethető 
energiával látja el a jövőt, a jelenben csak lebomlik, és egy lebomló sorsú gyermekét megértő anyának 
nehéz ezt elviselni. A sok termést létrehozó ősz gyermeke a fiatal és nagy lendületsűrűségű tél, amely a 
szülők által begyűjtött, elvetett, szétszórt energiát sikeresebben koncentrálja, és miközben fehér szűzies 
hó lepellel eltakarja a szülei fekete jövedelmét, már megtagadja az ősztől való származását, és mint új 
életciklusú elődnélküli szerveződés, a természettől kapott energiakölcsönnek tűnteti fel az ősz szülők 
környezeti energiát begyűjtő harácsolását. Az új év látszatra előzmények nélkül a szűzies tiszta fehér 
hóval születik, amely bár megtagadja az ősök fekete munkával a környezettől elorozott energiáját, de 
élve a természettől kapott lehetőségekkel új lendületre készül. 
 
 
 
A párkapcsolat fontossága: 
 
Az emberi szerveződés csak félember magában, mert az életáramlás igénye eladósodást, 
energia kölcsönfelvételt és ezzel függőséget hoz létre, amely miatt az egyed, a félember 
önmagában nem elég hatékony, ahhoz, hogy a kezdeti kölcsönt egyedül törlessze, visszaadja. 
A hidegfúziós, centrális irányba, befelé áramló, célra tartó Férfi és a melegfúziós, 
kiköltekezős, szétáramló Női párkapcsolat azonban nagyobb és teljesebb egységet, egymást 
kiegészítő, sokkal hatékonyabb emberi párt hoz létre, mert egymással ellenkező irányba 
áramló részecskéik ugyanazt a dolgot mindig eltérő aspektusból észlelik. A kétféle szubjektív 
látásmód egyesülése, objektívebb, a valóssághoz közelebbi tudati képet, hatást hoz létre, mert 
mindkettő látja a másik által észlelt, tett hatás eredendő szubjektív hibáit. Az információcsere 
fontossága abban keletkezik, hogy a kezdeményezések egymásnak elbeszélése esetén, ha a 
másik fél egyetért, azonos irányba erősít, vagy csak hallgat, azaz nem ellenkezik, nem gátolja 
meg a hatás kiáramlását, de ha eltérő a véleménye, akkor ellenhatással, ellenvéleménnyel 
igyekszik a társát a rossz döntéstől visszatartani. Ilyenkor vagy megsemmisíti egymást a 
nagyon vagy éppen teljesen eltérő két (anti) vélemény, vagy csak a nagyon eltérő hatások 
között alakul ki rekombináció, míg a nem teljesen eltérő dolgokból az információ, mindkettő 
akaratától némileg eltérő közös eredőbe, a felek között létrejövő kompromisszumba épül. 
 
Amikor a két fél eltérő véleménye, közös objektívebb, a kölcsönható felületen megütközve 
tárgyiasulható véleménnyé formálódik, lényegében a felek megvédik egymást a 
szélsőségektől és a túlkapásoktól. A család, a pár sokkal gazdaságosabb egység, mint a csak 
félember, mert a kettőjük között ide-oda áramoltatott információs energia nem veszteség.  
A csak félciklust leélő, befelé sűrűsödő, centralizáló férfi és a szintén csak félciklust leélő, az energiát 
szétszóró nő külön még nincs szimmetriában, csak a második ciklusban a másik fél állapotát is átélve 
kerül egy teljes életkör leélésével viszonylagos teljességbe, nagyobb szimmetriába. 
 
A családnál nagyobb gazdasági egységek, a vállalkozások és a nemzeti államok, vagy ennél 
nagyobb vegyes nemzetiségű országokban együtt élő szervezetek szövetsége.  
Ha egy vállalkozás valamire szakosodik, akkor az egyediség felé fejlődik, és vagy szétáramló, 
sokat reklámozó, környezetbe befektetőként átmenetileg melegfúzióssá, energiát adóvá válik, 
amelyhez valahonnan az eseményt megelőző folyamatból energiát kell merítenie, a 
terjeszkedő politikát, a piacbővítést valamivel mindenképpen dotálnia szükséges. Ilyenkor 
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valakinek meg kell előlegezni a költségeket, meg kell hitelezni a termeléshez szükséges 
eszközök, anyagok, munkaerő stb. tőkeenergia értékét. Tehát kezdetben, az esemény előtt, a 
múltban felhalmozott eredmény rovására a vállalkozás energia felvevővé, fogyasztóvá válik. 
A vállalkozási szerveződés élete az emberhez és a más szervezetekhez hasonlóan történik. Ha 
a szerveződés terve, végrehajtása eléggé sikeres, akkor az általa kitermelt eredmény 
többletből, visszafizetheti vagy másoktól, az elődeitől az induláshoz valakitől kapott tőkét. Az 
egy dologra szakosodó vállalkozások azonban hiába sikeresek a kifejlesztett egyediségben, ha 
a piacnak nincs folyamatos igénye a termékére. Ilyenkor szakaszossá válik a termelés, 
rapszodikussá a beáramló tőke, és túl nagy készleteket, tartalékokat kell fenntartani annak 
érdekében, hogy a szezonális időszakokat a cég át tudja vészelni. Az egy profillal rendelkező 
vállalkozási szerveződés, tehát mint a pár nélküli ember, csak kevésbé hatékony, csak fél 
szerveződést eredményez, amelynek a cél felé áramlása során, szubjektívnek kell maradni, és 
a vele együttműködő részecskékben a piacot meghódítandó hitet, és a termékébe, profiljába 
vetett hitet folyamatosan fenn kell tartania. Az évente csak egy negyedévben keresett terméket 
gyártó, szolgáltató vállalkozás, pl. egy ősszel lendületbe jövő fűtésszereléssel foglalkozó, 
hiába lendül fel ősszel, nem tud három hónap aktív ideje alatt annyi tartalékot felhalmozni, 
amely egész évre elegendő egyenletes energiával táplálhatja a vállalkozást. Ráadásul a telek 
sem egyformák, és az enyhébb telek számukra eredménytelenebb évet hozhatnak létre, 
megbillentve a vállalkozás gazdaságos fennmaradási lehetőségét. Hasonlóan, a más szezonális 
vállalkozások, az üvegesek pl. csak a három őszi hónapban képesek folyamatos elég munkát 
kapni, vagy a jégkocka és a fagylaltkészítő, amely termelésére általában főleg csak nyáron 
van igény. Az egyprofilos vállalkozás tehát szubjektív és sérülékeny, nem elég folytonos a 
termelése, ezért rossz az egész időre vetített hatékonysága. Az ilyen cégnek, a gazdaságos 
fennmaradása érdekében, vagy társ (páros) tevékenységet kell létrehoznia, vagy olyan másik 
szervezettel hatékonyabb párba kell társulnia, amelybe átcsoportosítva a munkaerőt és a 
termelő eszközöket, egy másik gazdaságos szezont is be lehet az évbe csatolni. Ha a télen 
jobban menő díszhal és akvarista vállalkozás, kiegészíti a tevékenységét a nyáron keresett 
strandcikkek gyártásával, kölcsönzésével, akkor már nemcsak egy negyedévet hatékony, és 
eredményes a tevékenysége, hanem fél évig pozitív eredményt könyvelhet el. Az ilyen 
hatékonyabbá váló szerveződés nagyobb tömegszámúvá és nagyobb tehetetlenségűvé, de 
kívülről nehezebben sebezhetővé válik. 
Hasonlóan sok egymást sikeresen kiegészítő tevékenységet lehet egymás mellé felvenni, vagy ilyen 
tevékenységet végzőkkel másoknál hatékonyabb párokba szerveződni, amelyek mint a férfi és a nő, 
eltérő szezonban hatékonyak. A meleget kedvelő és a meleggel támogatott melegfúziós szerveződések 
általában nyáron aktívabbak, ilyenkor kiteljesednek, míg a férfias hidegfúziós szerveződések inkább a 
télben hatékonyabbak. Míg a férfias szerveződéseknek a télen és a tél végén indul a hatékonyan 
termelő szezon, addig a nőiesebb melegfúziós szerveződéseknél ez egy kicsit eltolódik, és a nyáron 
indulnak be. Nekik az ősz jelenti a tavaszt, amikor gyorsabban fejlődnek, és a tél végén szinkronba 
kerülnek a hidegfúziósabb szerveződésekkel. 
Ha azonban nemcsak két egymást kiegészítő szerveződés épül párba, hanem a már félévet 
folyamatosan és gazdaságosan termelő párhoz egy másik, kellő hatékonyságú olyan 
szerveződési pár kapcsolódik, amelyiknek a termelési értéke akkor jelenik meg, amikor a 
másik fél éppen inaktív állapotba kerül, akkor a nagyobb tömegszámú szervezetek 
egyesülésével keletkező, még nagyobb tömegszámú közös szervezet, az idő múlásához 
viszonyítva a korábbi kisebbeknél is hatékonyabbá válik. Ilyenkor komplexebb, 
folyamatosabban eredményes termelés alakulhat ki, amelynek ugyan, - mint minden 
nagyságnak – ára van, mert a nagyobb tömeghez, statisztikai valószínűséggel nagyobb 
tehetetlenség, és nagyobb kilengés, nagyobb megosztottság tartozik. 
 
A vállalkozásoknál nagyobb energiaszinten, több egyedből, nagyobb tömegből szerveződő 
nemzeti államoknak is vannak elődjeik, létrehozóik. A nemzeti szervezetek, a nemzeti 
államok alapítását az azonos nemzeti többséggel és kellően határozott nemzeti dominanciával 
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rendelkezők alapítják, akiket általában az sem zavar, hogy az államhatárokként meghúzott 
határfelületeken belül a korábban élők és utódaik, receszív állapotban bennmaradnak. Ezek a 
kisebbségbe kerülők, a nemzetet színesítők később beolvadnak, és a biodiverzitást, a belső 
másságot és a másképpen gondolkodást növelve rész vállalnak a későbbi nemzeti állam 
szubjektív egyediségének az objektívebbé tételében. Ha az állam alapításában és nevelésében, 
a befolyás megtartásában csak kevés szülő bábáskodott, akkor a kialakuló nemzeti jellem 
többnyire csak azon alapítóktól, a szülőktől függ, amelyek, akik az állami szerveződés 
megszületésénél eredményesen bábáskodtak. Ha az utódállam, az alapítók közé, a 
tömegfelezőre, a befolyási szimmetriafelületre kerül, akkor határozatlanná válik, és a 
megoszló belső erőviszonyok miatt a cselekvőképessége csökken. Ilyenkor a szomszédos 
kisebb energiaszintű, de éppen lendületben lévő nemzetek befolyása az országban már a 
nemzetbe kisebbségként beépült genetikai állománya aktívabbá válik, és kilendítheti a 
nemzeti szerveződést a határozatlanságából. Ez a cselekvésre serkentés azonban nem 
szükségszerűen találkozik a megosztott országban élők többségének az akaratával, amelyeket 
a közös cél, a befolyás növelése, ellenállás szükségességének a közös érzése ismét egybe 
kovácsolhat. Amikor egy harmadik kerül a kapcsolatba, a kapcsolatok többsége vagy 
megrendül, vagy és megerősödik, szorosabbá válik, és új most-már közös cél alakulhat ki. 
 
Az idegen befolyás megfékezésére, a kialakult korábbi függetlenség megőrzése érdekében 
többnyire konszenzus alakul ki, és az addig egymás ellen hadakozók között kiegyezés 
születik. Ez az időszak egyben azt jelenti, hogy az élettér átvonult egy nagyobb energiaszintű, 
befolyásos támogatók közötti szimmetria felületen, vagy a befolyásosak és a támogatott utód 
egymáshoz viszonyított, az adott térpontra (területre eső) aránya megváltozott, és ezzel a 
szimmetria felület, a határfelület részecskéi áthaladtak a szerveződési téren. Ha azonban a 
környezeti erőviszonyok megváltoztak, mert a környezetben új párkapcsolatok és nagyobb 
energiaszintű szervezetek alakultak ki, akkor ideje az adott körülmények között nem kellően 
hatékony szervezeteknek társak után nézni, a hatékonyságot növelni képes párkapcsolatot 
keresni. A nemzeti államok ilyenkor vagy a magas belső sokszínűségre és a megtartható 
függetlenségre apellálhatnak, vagy külső felekkel új párkapcsolatokba kell szerveződniük. 
Ilyenkor alakulnak ki a tengelyhatalmak, vagy az egymással társuló államszövetségek, 
amelyek közös célja az együttes hatékonyság növelése. Egy kötött véges rendszerben azonban 
a hatékonyságot csak a rendszerben lévő mások rovására, azokhoz viszonyítva lehet növelni. 
Ez folyamatosan, vagy jobban szervezett, sikeresebben egyeztetett, bonyolultabb termelést, és 
még nagyobb tömegszámú szervezeteket hoz létre. A társulások mindaddig egyre nagyobb 
szervezetekbe kapcsolódással folytatódhatnak, amíg az egyik dominánssá, és a külső 
környezet befolyásától hideg, vagy melegfúzióssá, szélsőségesebbé nem válik. Ha az egyik fél 
a sikeres energia, tőke, eszköz és kölcsönhatóképes erő centralizációjában, és a gyorsabb 
haladásban, a fejlődésben, és ezzel a felhasznált tőke szétszórásában, és a később 
gazdaságtalan termelés, (a nőiesedés) felé fejlődik, akkor a másik fél bizonyosan ettől ellenkező 
irányba fog elmozdulni, és benne a nagyobb egyenlőségben a szeretet és a tömeg szaporodik. 
Ilyenkor, mint napjainkban a lassabban, és a nagyobb azonosság felé fejlődő, férfiasabb arab 
államszövetségek, a lassabban fejlődő fél kiszorul a belsőbb, legfejlettebb élőrétegekből, de 
az energiát és a fejlettebb életterméket felvenni képes elmaradottabb környezetté alakul. 
Amikor a már túl nagy belső biodiverzitású szervezetekben együttműködési zavar és a túl 
nagy azonosságú élettermékek, a túltermelés eladhatatlansága miatt káosz kezd kialakulni, az 
életnek szüksége van az éppen eltérő állapotba szerveződő, ez energiát és a túltermelést 
felvenni képes, lehetőleg fizetőképes kereslettel bíró környezetre. Ez a fizetés néha időben 
eltolódik, és előbb a már fejlett részéről adott hitellel kezdődő befolyásszerzés, növelés, 
történik, hogy szinte ingyen, hitelbe adnak minden máshol már eladhatatlan életterméket. A 
majd fizetsz-nek azonban mindig nagyobb az ára, mint az előre kialkudott, kifizetett dolgoké. 



 152 

Amikor az egymással a differenciálódás felé fejlődött kapitalista rendszer a tőketerrorról áttér 
a régi ellenfelekkel a párkapcsolatba épülésre, mint az USA és az Orosz medve, amely helyett 
előbb a mélypontra kerülve a legdinamikusabban fejlődő Kína vált az USA új partnerévé.  
Mit tehet az Iván, a férfias orosz medve, más társat keres és talál magának, és már kezd 
kibontakozni az élőrétegünkben a gigantikus szervezetek differenciálódásában a két 
egymással ellenkező irányba fejlődő blokk. Egy oldalról a melegfúziós, gyorsabban fejlődő 
nyugati államok, az USA vezetésével Nyugat Európa és Japán mellett már Kína is 
felzárkózik, míg a másik oldalon az Orosz medve dominanciája mellé lassan felzárkózó India, 
a dél és Közép Ázsia arab nemzetiségei, és a világunk, az élőrétegünk megosztottsága 
teljesebbé válik. Az élőrétegünk a totális differenciálódás felé fejlődik, a globalizációban 
nemcsak a gyorsabban fejlődő államok vesznek részt, hanem egyidejűleg ellenérdekelt 
szövetség is kialakul. A magának a jót, a fejlettséget sikeresen kisajátító, szükségszerűen 
kitermeli a környezetében a rosszat. Amikor egy másik élőrétegből származó, 
kölcsönhatóképes harmadik külső szereplő, az utód, a jövőnk érdeke is feltűnik a színen, 
ekkor van esély, hogy totális kiegyezés, és nagy energiaszintű, a teljes élőrétegre kiterjedő 
kiegyezés, és jó kapcsolat alakuljon ki a bioszférán. Ha azonban a környezeti nagy 
energiaszintű támogatók ennél lassabban lezajló párkapcsolódása, dominanciaváltása miatt 
kialakuló energiahullám, (szimmetria) felületét a térben és az időben keresztezzük, ez eltérő 
következményt is létrehozhat, és totális háborúba, élőrétegi szaporodásba sodorhatja a 
bioszférán kialakult szervezettséget. Ha a harmadik, az idegen nem barátsággal, hanem 
ellenséges, fogyasztói szándékkal érkezik, ez megfelelő szimmetria esetén kiegyezést és 
közös rendszerbe olvadást hozhat létre a bioszférán, az emberi faj egyesülése, a diaszpóra 
ciklusa végére beteljesedik. Ha azonban a nagyfogyasztó, bekebelezi a nekünk környezetet 
adó szervezetet, akkor csak a legfejlettebbek, az új szervezetekben is hasznosabbak 
maradhatnak fenn. Ez esetben a Vénuszhoz hasonló állapotba kerülő bolygótojásunk 
kivirágzik, és más minőségbe átalakulás közben új evolúciós ciklus kezdődik. 
 
 
 
Az életpiramisba épülés: 
 
Az egyediség a nagyobb azonosságú tömegtől elkülönít, mássá tesz, amely megfelelő 
gyakorlati alkalmazás esetén előnyt ad másokkal szemben, de minden előny másféle 
hátrányokkal párosul. Az előnyös lehetőség valamely dologban tulajdonságban egyben azt is 
jelenti, hogy mindazon dolog ellentétében egyben sérülékenyebbé, hátrányosabbá is tesz. Az 
egyediség, az új fejlődési irány, egy új pályára találás sikeresebb életet adhat kezdetben, 
amely megszédíthet, és a kisebb közegellenállásban kialakuló szárnyalás, gondtalanabb életet 
eredményezve néhány más dologban gondatlanabbá tesz. A dolgok és a kialakuló térbeli 
állapotok, tulajdonságok, az előnyök is mulandók, és amikor a jó hatása elmúlik, sokkal 
erősebben észleljük a sikerek által addig eltakart dolgok rosszabb hatásait. 
Az egyediség kiugrási lehetőséget ad, valamiben elöljárást, amely egyben nagyobb lendületet 
és ezzel járó nagyobb terhet, több felelősséget rak a sikeresen kiugróra, a valamely dologban 
elől járóra. Ha a siker csökken, a feltornászott terhek, a magas rezsiköltségek lehúznak, és a 
jövőre nem figyelő gondtalanul szárnyaló az átlag szintjére, vagy az alá kerülhet. 
A sikeres szakosodás azonban egyedi terméket, szolgáltatást vagy olyan egyedi tudást 
eredményezhet, amelyben a dolog ék alakban belemélyül a gazdaságba, de az egyediség nem 
jár minden időre, a térben is változó állapotok állandóságával. Mivel a környezetben más 
szerveződések is áramlanak, a környezet is folyton változik, és – he nem fejlődik 
folyamatosan - a sikeres termék is betölti egyszer a piacot, kielégíti a felkeltett igényeket. 
Ráadásul a sikeres termékek zöme időszakos, szezonalításhoz kötődik, amely miatt csak 
akkor szárnyal, amikor a termékhez energiát, vagy környezetet adó nagyobb energiaszintű 
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szerveződés a támogatásával, vagy a piaci igényével ezt lehetővé teszi. Amikor azonban 
fordul a tér és az idő, az élet kereke, az addig sikeres, divatos termékek, szolgáltatások 
sokszor egy csapásra megunttá és a piacon (a környezet felzárkózása miatt) túltelítetté válnak. 
 
Mit tehet az a szerveződés, amely terméke, szolgáltatása csak nyáron sikeres. Ha esze van, 
társul a télen sikeres vállalkozással, és ezzel együtt a már két szezonban sikeres szimbiota 
együttes, folyamatossága, folytonossága javul. Az egyediség időben szakaszos lehetőségeit 
tehát ki lehet javítani a másokkal, azonos cél felé áramlókkal társulással, és a korábbi azonos 
áramlási irányok kiegészültek az azonos célra, jövedelemre, azonos gazdasági előnyre tartás 
azonosságával. Ha a sikeres páros, a tavasszal lendületbe jövő férfi és az ősszel lendületbe 
jövő női szerveződés fúzióba kerül egymással, akkor a kettőjük társulásából kialakuló pár, 
folytonossága javul, és ezzel a sikeres munkamegosztású család hatékonyabbá válhat. Ha a 
két szezonban sikeres párhoz, a másik két szezonban a múltban és a jövőben is sikeres tagok, 
idősek és öregek, és fiatalok, a múltban és a majdan eredményesek társulnak, akkor a nagyobb 
egységgé kiegészülő család folytonossága javul, a gazdasági egység érzelmi, szimbiota 
eredője javul. A fiatal tavasz időben később is lehetővé teszi a hatékonyságot, a 
versenyképességet, amely a múltból, az öregből, a már kevésbé hatékonyból fakad, de a 
folytonosság a családi egységben ezzel teljes körré válva helyreáll, és a múlt létrehozza a 
jövőt. 
 
A tavasz, - mint fiatal évszak, mint fiatal utód, a jövő reménysége, a fellendülés, a lendületes 
időszak, - a társulásé, a nagyobb szimmetriáé, amikor az élettér kiegészül és teljesebbé, 
jobban keveredetté, folytonosabbá válik. A fiatal tavaszból új szerveződési nyár fejlődik ki, 
amely ezzel biztosítja a folytonosságot, de a nyár elmúlásából a szép ősz folytonossága 
fejlődik. Az élet kicsi egységekben változik, egy része mindig kicserélődik, de a folytonosság 
megtartása, a szervezettség, és az élet megtartását eredményezi. A szép őszből az élet korábbi  
mocskát elfedő fehér tél alakul ki, amelyből friss és új élet, új folytonosság fakad. A télből 
kifejlődő tavasz azonban az életspirál, az időspirál újabb menetében, már nem a régi 
kerékvágásban halad. Az éves periódusban fejlődő élet minden évben, a szülő távolban, a 
határozatlansági pontokban élőréteget vált, egy része kifelé, más része befelé szakosodik, 
eltérő vegyületekbe és eltérő új minőségekbe keveredik. Az életkörökből a kifelé, vagy a 
befelé áramlás holtpontjaiban, a túllendülésekben határozatlanná váló, felbomló, átalakuló 
szerveződések már nem ugyanabba az állapotba, már nem ugyanabba az életkörbe, eltérő 
személyiségbe, eltérő összetételben folytatják az életként ismert áramlást, az életként ismert 
tudatfejlődést. Az új szerveződéseknek nem lehet összetett komplex, teljes előtudatuk, hiszen 
nem az egészét, csak egy részét képezték a közös előéletnek, és ha minden részecske a más 
szerveződésben eltérően megélt előéletre az új utódszerveződésekben is egyformán 
emlékszik, akkor ráerőszakolja az emlékeit a többiekre. Minden új szerveződésben élő, és új 
élettér építésére társuló részecske csak a saját élettörténetére, az általa meg és átélt jó és 
nagyon rossz dolgokra emlékezik. A közös tudat azonban nem ismer minden egyes személyi 
aspektusból átélt életet, nem ismeri a részleteket, csak a benne változó közösség statisztikai 
eredője, a pozitív létezés lehetősége érdekli. Minden közös tudat ezért befolyásolja a neki 
információs emlékeket és egyedi ismereteket adó részecskék szubjektív észleléseit, és azokat 
nem az eseményeket átélő egyének, hanem a benne változó közösség érdeke aspektusából 
minősíti, jónak, támogatandónak, eltűrtnek, megtűrtnek, vagy elnyomandónak, a benne 
kialakult életváltozat érdekében eltitkolandónak. 
 
A másik élőrétegben eltérő eredőbe szerveződő részecskék egymással ellentétes emlékei, 
gondolatati rekombinációba kerülnek, kölcsönösen megsemmisítik egymást, és csak azok az 
ösztönös emlékek maradnak meg, amely valamennyi szervezetben azonosan, vagy legalább 
nem egymást megsemmisítően élődik, adódik át az utód szervezetnek. 
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A kölcsönhatások halmozódása: 
 
Azt tanultuk, hogy a szabad térben és az eltérő frekvencián akár egymáson áthaladó hatások, 
szerveződések, anyagi vagy energiahullámból álló, a térben áramló sokrészecskés 
energiamezők kölcsönhatás nélkül áthatolhatnak egymáson. Ez az ismeret azonban abból a 
téves alapállásból indul, amely azt feltételezi, hogy a térben áramló energiában nincs semmi 
fizika, anyagszerű, élő minőség. Ez azonban alapvetően téves feltételezés, mert az általunk 
vagy az áramlási sebessége, a korlátozott felbontási képességünk miatt nem látható, vagy az 
azonossági hiányunk esetén nem észlelhető, de valójában kisebb energiaszintű részecskékkel 
kitöltött térben semmi sem haladhat kölcsönhatás nélkül. A majdnem kölcsönhatás nélküli 
áthaladás csak egyetlen egy dolognak köszönhető, hogy a kialakult, tudatossá, értelmesé vált 
miniatűr élő szerveződések, megtanultak egymással békében élni, megtanultak a mindenségben 
szabályosan életáramolni, közlekedni, egymást lehetőleg el és kikerülni. 
Ha a szervezett életterekben fraktál rendszerű életpiramisokat feltételezünk, akkor az 
egymáson eltérő irányba áthatoló részecskefelhők kellő azonosságú szintjei között 
mindenképpen kölcsönhatási lánc, információcsere hatás átadás és reakció alakul ki. Ha a 
szervezetekből hiányzik a nagy azonosságú sokszínűség, és ezért két egymáson, majdnem 
merőleges irányban áthaladó szervezetben nincsenek azonos energiaszinten, azonos 
fejlettségen álló (lévő) részecskefelhők, akkor elvileg az áthatolás létrejöhet nagyon kevés 
érintettséggel, azaz szinte kölcsönhatás nélkül. Ez azonban csak az áthatolás eredőjére igaz, 
amely nem kapcsol át, azaz a szervezet legnagyobb energiaszintjének az eredője lényegesen 
nem változik meg. Az életlánc alján azonban a kölcsönhatás az azonos szinten állók és 
egymásra kevésbé figyelők között ekkor is létrejöhet. Ez azért nem teljesen bizonyos, csak 
nagyon valószínű, mert a kicsi energiaszintű részecskék bármilyen gyorsan áramlanak, már 
nagyon kicsi ráhatás, szimmetriaváltozás következtében meg tudják változtatni az irányt, és ki 
tudják kerülni a torlódást eredményező térbeli akadályokat. Azért jön mégis létre a nagyon 
kicsi energiaszintű részecskék között kellő azonosság esetén ennek megfelelő számú, arányú 
kölcsönhatás, mert e részecskék nagyon nagy sebességgel áramlanak, a tömeg és a sebesség 
aránya adja a tehetetlenséget. E részecskék, az akaratlanul létrejövő kölcsönhatásokban 
gyorsan öregednek, a képességeik gyorsan romlanak, és a statisztikailag igen nagyszámú, 
nanoméretű részecske között az öregebbek statisztikai eséllyel gyakrabban hibáznak. 
Elvileg két eltérő arány esetén a kölcsönhatás minimalizálódhat, mégpedig azon esetekben, 
amikor a nagyon nagy tömegű szervezett rendszerek élethézagaiban kialakult folytonossági 
hiányok, térhézagok sokkal nagyobbak, mint e hézagokban könnyedén lavírozó részecskék 
egységnyi méretei. Az ilyen nagy térméretű, nagy keresztmetszetű áramlási csatornákon, a jól 
manőverező kisméretű, értelmes részecskék, akár még nagyon nagy sebesség különbség 
esetén is a repülő szerkezeteikkel, űrhajóikkal is átférhetnek. 
 
A másik lehetőség ennek a fordítottja, amikor a nagyon nagy tömegű, de már erősen 
biodiverzitás hiányos, tehát belső folytonossággal már nem rendelkező szerveződések 
haladnak át olyan kicsi, nanoméretű, vagy ennél is kisebb részecskék felhőjén, szervezett 
életterén, hogy az áthaladó nagy élethézagokkal rendelkező mamutméretű szerveződés 
egyszerűen átfűződik az általa észlelhetetlen kicsi szerveződések életterén. Ha benne már 
nincs olyan méretű, tömegű, és téridős fejlettségű részecske közösség, amely életszintje 
azonos, analóg a térben lévőkével, akkor az áthaladás valószínűen szinte (a nagyobb energiaszintű 
közösség által) észlelhetetlenül megy végbe. Ha azonban a már nagyobb közösségekbe még 
jelen vannak a téridőben azonos eloszlású, ezért egymásra nagyon fogékony, közel azonos 
fejlettségű részecskék, akkor ez csak az azonosságnak és a tömegsűrűséi aránynak megfelelő 
szinten kialakuló kölcsönhatással mehet végbe. 
A kölcsönhatás a legkisebb szinteken is folyamatos, de a nagyobb létszámú tömegből 
szerveződő közösségek eredője, nem az egyedek, a részek kölcsönhatásával, hanem a 
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statisztikai eredő feltöltődésével változik. Ez azt jelenti, hogy a szervezett közösség 
egyharmadának úgy megváltozhat, romolhat az eredője, a közérzete, az állapota, a 
megmaradási esélye, hogy ettől a közösség kifelé ható (látszó) eredője nem változik meg. Bár 
a feszültség ilyenkor is növekszik, de amíg a kisebbség feszültség növekedését a többség 
feszültség csökkenése, javuló életlehetősége képes kompenzálni, addig a szervezeti eredő 
lényegesen kifelé nem változik, látszólag a semleges érték körül maradhat. A felületes 
szemlélő ebből arra a következtetésre juthat, hogy a gerjesztő hatás növekedése ellenére a 
közösség eredője nem változik, tehát a békés tömeggel bármit meg lehet tenni, az nem fog a 
türelmével, a bizalmával visszaélők ellen fellépni. Azonban a szervezettség és a belső 
életszínvonal romlása, minden e rosszabb sorsba taszított érintett közösségben növeli a 
feszültséget. Ha ez egy idő után meghaladja azt az elnyelő, kompenzáló képességet, amelyben 
a környezet egyre nagyobb feszültségre feltöltődve még felveszi a belső életcentrumok túl sok 
hőjét, szennyét, akkor az eredő, a csak nagyobb energiaszintű anyagi hatásokra figyelőknek szinte 
észrevétlen, egyszerre látszólag hirtelen megváltozik, a feszültség telítődik, túltöltődik, és kisül. 
Ha a még jobban élő kisebbség előnye, túl jó élete az egyre rosszabbul élő többségnek már 
nem előnyös, és a kisebbség nem tudja a kiváltságos érdekeit a többséggel szemben, 
meggyőzéssel, csellel, hatalommal, diktatúrával és erőszakkal fenntartani, akkor a feszültség 
túltöltődése elfolyósodást és demokratikus rendszer hiánya esetén kisülést hoz létre. Ilyenkor 
kiáradnak az élet addig szabályos mederben lineárisan folydogáló csatornái, és az életfolyó, 
az életidő, vad nemlineáris eseményekkel felgyorsulva gyors vadvízzé, árvízzé, életáradássá 
változik. 
A többségnek már rossz élet, láncreakciókat indíthat el, és egyre nagyobb szinten átkapcsolja 
az eredőket. Ez azt jelenti, hogy ha a rossz betöltődik az élettérbe, és az együttműködés, a 
szimmetria, az együttfejlődés lehetősége egyre jobban elvész. Amikor romlik az élettér 
rendezettsége és életet megtartó eltartó képessége, amikor elromlanak a szerveződések belső 
elosztásának az arányai, akkor az élettér korábban lassabban változó és jó arányait, az idő 
felgyorsulása, és a rossz elosztási arány váltja fel. Miközben kívülről gerjesztve romlik az 
élet, és az élettér befolyásoltsága megváltozik, a szervezet határozatlanná válásával a külső 
befolyások, a szélsőségek felerősödnek. Jaj annak a szervezetnek, amely két nagy malomkő 
közé, két nagy hatalom közé kerül, mert a két hatalom közös, egymást daráló határa mindig egy 
náluk is nagyobb rendszer nyelőjének tekinthető, amelyben bomlás, vagy-és fúzió történik. 
Az ilyen kettős határfelület közé került szerveződés megszédül, töltöttebbé, és mint ma a nagy 
Orosz medve és a nyugat szorításába kerülő Magyarország, bizonytalanná, prédává és 
kiszolgáltatottá válik. Szimmetriafelületre került az országunk, a saját akarat elveszett, a belső 
erő megosztódott, ettől pedig önálló cselekvésre képtelenné vált Magyarország. 
 

Az életszínvonal egyre romlik, és a jó fejlődési irányt, saját, közös ország-célt felmutatni 
nemtudó vezetés, a közösség megrövidítésével és csak a maga hasznával törődik. A lélek 
feszültsége az országunkban folyamatosan emelkedik, a többség már régen más felé akar 
áramlani, bár az új irányt még nem ismeri, csak azt tudja, hogy a jelenlegi irány felé haladás 
már nem helyes. Érik a betöltődés, érik a kisülés lehetősége, és az elől haladó, közmegbízatást 
kapott vezetők mégse veszik észre, hogy a tömegek már régen nem őket követik. A köztudat 
enyhe többségű befolyása azonban a megtévesztő információval, a kiemelt javadalmakkal 
függőségben tartott nyugdíjasok, és a nem termelők, csak fogyasztó kisebbségek 
támogatásával, befolyásolásával még fenntartható, de a nyugdíjasok fogynak, és az átlagot 
egyre erősebben gerjesztő, az átmeneti kiváltságával, (a pünkösdi királyságával) visszaélő, a 
többségen élősködő kisebbség elleni közutálat, egyre növekszik, a közhangulat romlik. A tőke 
és harácsmonopóliumba került túlfejlettek, pedig begyűjtenek, és a saját képükre, akaratukra, 
célúkra átformált jogrendszerrel, látszólag legálisan, a jog által támogatottan rabolnak, a 
tőkével befolyásolnak, terrorizálják - és a csak nekik és csatlósaiknak előnyös pénzpolitikával tartós, - 
életre szóló függőségbe taszítják a Népet. 
 



 156 

A hígított hatóanyagok, és a homeopátia gyógyító hatásmechanizmus lényege, hogy minél kisebb egy 
oldatban a szervezett rendszernek beadott hatóanyag koncentráció, a dózis, annál jobban az élet 
forrása felé hat. Ha erős és nagy hatóanyag tartalmú szereket közvetítünk a szervezetünkbe, akkor 
azok a nagyobb energiaszinteken hatnak, nem az élet forrásánál, azaz a léleknél, ezért a már nem jó 
lélekre nem tudnak hatni. Az ilyen hatások szükségtelenül sokkal nagyobb reakciókat, 
energiahullámzást, nagy amplitúdójú egészségi állapot változást váltanak ki.  
Minél jobban felhígított oldatot, azaz minél kisebb koncentrációjú hatóanyagot adunk a szervezetbe, 
annál nagyobb az esélye, hogy a kicsi koncentrációjú dózist nem érzik meg a nagyobb energiaszintű 
életpatakok, ezért a hatás az élet forrásánál, az érzékeny, akár szuper szenzitív léleknél jelenik meg. 
 
Aki érti a lényeget, az megérti, hogy az országok szimmetriáját elrontó rák ellen, nem az 
erősek fegyverével, hanem közvetlenül a belső lélek megérintésével, a még jó lélekre hatva 
kell a megbetegedett nemzeteket, országokat, a már elromlott hatalmi szerveződéseket 
meggyógyítani. Kívülről nem törhető fel a dió, de belülről sokkal kisebb energiával, minden 
tojásból ki tud bújni az elődeinél kezdetben kevesebb energiával, de még sokkal nagyobb 
egyetértéssel, sikeresebb életszimmetriával rendelkező utód.  
Az utódállamoknak, a jobb utódokat létrehozó mozgalmaknak belülről kell fakadni, a kifelé 
vagy a befelé áramlás az időben növekvő közegellenállás miatt nem jó megoldás. 
 
Az élet jelenleg ismert legkorszerűbb lehetősége, az életcélok megfelelő és rendszeres 
változtatása, hogy amikor egy nagyobb, melegfúziós rendszer nyelője felé haladunk, akkor a 
kormányoknál érzékenyebb közakarat időben jelezze, ha kell megfordítsa az együttáramló, 
együttfejlődő közösség életáramlási célját, és a továbbfejlődés irányát. Ehhez azonban 
szemléletváltás, és közös irányba rendezett új cél, együttes cselekvés szükséges, amikor a jó 
léleknek és a sikeresen kifejlődött tudatnak egymással kiegyezésbe és párkapcsolatba, 
együttműködő szervezetbe kell épülnie.  
Eljött az ideje a szemléletváltásnak, az együttműködésnek és a közös cselekvésnek. 
 
 
 
Az országok feltámadása: 
 
Amikor egy nemzet, vagy egy ország energiaszintű, tömegű szerveződésekben az elosztási 
arányok elromlanak, és az együttműködés a szervezettség megosztódása után megszakad, a 
szervezett rendszer a legtöbbször összeomlik. Ezt a kaotikus véget az országnyi szervezetek 
halálának és átalakulásának kell tekinteni. Az élőként ismert rendszerekhez hasonló módon, 
ilyenkor a külső befolyásokban és a belső differenciálódásban határozatlanná váló rendszer 
egy időre cselekvőképtelenné válik, és a differenciálódásban lebomló átlagos réteg az 
elfolyósodást követően szilárdabb ionos anyaggá és gáz állapotba kerül, amitől a kialakuló 
centralizált központon kívül kialakuló aura elgázosodik, és az élettér felfúvódik. Ilyenkor 
sokezer, nagyobb országoknál sokmillió embernyi részecske szerveződés emigrál a már sokaknak 
rossz, és életszimmetriával nem rendelkező rendszerekből, amelyek szétrajzanak a 
globalizálással megnyílott határú környezetben. A szervezet részecskéi a nagyobb 
energiaszintű térség határain belül szétrajzanak, sokan elmennek az elromlott élettérből 
szerencsét próbálni. Az elromlott élet után azonban többféle lehetőség is kialakulhat a 
szervezettség folytatására, a szervezett élettér megtartására. A jobban szervezett szomszédos 
országok, a nagyhatalmak, a lendületben erősebb gazdaságok benyomulhatnak az erőtlenné 
váló, magát megvédeni már nem képes élettérbe, és helyreállíthatják a gazdaságot, 
regenerálhatják a korábbi egészséges folyamatokat, de ilyenkor a korábbi domináns nemzet 
kisebbségbe és receszív állományba, hátrányosabb helyzetbe kerül.  
A feltámadás lehetőségét azonban nemcsak a nagyobb rendszerek részévé, szervévé válás 
jelentheti, hanem az életterületen élő, azonos nemzetiségi eredőjű tömegnek az élettér 
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dominanciájának a megtartására irányuló erőfeszítése sikerrel végződhetnek. Ha az elromlott 
szervezettséget a nemzet más felelős lélekre bízva képes helyreállítani, az országnyi 
vérkeringést, a jó és arányos elosztást ismét megvalósítani, akkor a belső vérkeringés és a 
gazdaság újra beindulhat, amelytől a cselekvőképesség és a hatóképesség is helyreállhat. A 
két malomkő között fel lehet őrlődni, de jó esetben a határfelületeken kialakuló lamináris 
szelet be lehet a vitorlákba fogni. Azt viszont a saját úton járóknak sem szabad elfeledni, hogy 
ha a nagy szelek megfordulnak, a széllel szemben nem lehet haladni, tehát a saját útra 
lépőknek egy erős támogató és érzékeny szeizmográf is szükséges. 
 
Az országnyi szerveződésben, - miként más szervezettségben – mindig a fejtől romlik a hal. 
Ha a nemes lélek elfárad, vagy a megbízott vezetés értékítélete, az arányérzéke, az elosztása 
elromlik, akkor ezt általános romlás követi, amely minden a vezetés által érintett, befolyásolt 
uralt területre át és kiterjed. Ilyenkor ismeretlen pénzekből könyvmonopóliumok és nagy 
könyvbirodalmak alakulnak ki. A tankönyvkiadás kisajátításából, és a tankönyvek ársarcából 
a centralizált tőkemosás milliárdokat súrol fehérebbé. A vezetéshez közeli csatlósok, érdekelt 
segítők először az uralkodó pártoknak adnak, majd amikor az hatalomra kerül, benyújtják a 
számláikat, és kiterjesztik az igényeket. A rossz példa, - mint eredményesnek látszó példa – 
felkapódik, és a szimmetriahiány egyre lejjebb terjed, majd eléri a mocsok a fenséges nép 
tengerét, amelyben a hab tajtékzik. 
 
Ha a bespájzolók és a hatalommal visszaélők, a megtermelt tőkét másoktól bármilyen más 
módon átcsoportosítók csillaga lehanyatlik, és a nemzet még nem köteleződött, a gazdaság 
nem adósodott el túlságosan, akkor az országban újjáéledő, az igát levető szerveződések is 
lehetőséget kapnak a feltámadásra. A szervezettség halála rendszerint a belső áramlás, az 
elosztás elromlása után gazdasági összeomlással végződik. Ilyenkor vagy a maradék javak, a 
termelő eszközök és a korábban felhalmozott vagyon kerül Csáki szalmájára, amelyet felélnek 
a vagyonkezelésre, elbitorlásra kiválasztottak. Ha sikeresen új és tiszta lélek kerül a 
vezetésbe, amely képes a megfelelő áramlási irányokat megmutatni, amely képes a beragadt 
gazdasági vérkeringést elindítani, akkor az országnyi szerveződések is feltámadhatnak. Mivel 
a határozatlanság időszakában a korábbi vagyon, a nemzeti tartalék felélődik, elveszik, 
szétosztódik, ezért a gazdaságot újraszervezőknek először is dönteni szükséges, hogy elég e a 
belső maradék energia és a vagyon tartalék, vagy külső energiára és kölcsön felvételére 
szorulnak. Az MDF első Antal féle kormánya megmutatta, hogy lehet néhány év alatt, a 
korábbi szociális rendszer 40 éves adósság állományát megduplázni, és sikeresen 
bebizonyították, hogy miképpen lehet kis nemzeti adósságból, egy országot az adóság spirálba 
juttatni. A külső tőkét mindig kamatosan kell visszaadni, és lehet, hogy éppen akkor kérik a 
kamatokat, amikor arra nincs elég forrás, ezért a kölcsönből segített feltámadás, valójában 
nagyobb elkötelezettséghez, más gyarmati függőséghez, cseberből - vederbe helyzethez  
vezet.  A feltámadás lassabb, de sikeresebb és kezdetben rögösebb útja, a saját erőre 
támaszkodás mellett, a földrajzi, gazdasági tények elfogadása, és a valódi környezeti 
erőviszonyok megértése mellett, a nagyokhoz való alkalmazkodás, de a teljes elkötelezettség, 
a teljes függőség elkerülése. A független egyedi út nehéz és rögös, a vállalkozó országot az ág 
is húzza, de ha a mérleg nyelvére – mint a SZDSZ - sikeresen ország energiaszinten rátalál, 
akkor a relatív kicsi hatalom, esetén is nagyobb gazdasági befolyásra, jobb eredőre tehet szert. 
 
A feltámadáshoz kiegyezés és összefogás, új szimbiózis szükséges, amelyhez sokszor újra 
kell fogalmazni az együttműködési szabályokat, át kell fogalmazni, újra kell értelmezni az 
Alkotmányokat, és nevesíteni kell azokat a külső és belső fejlődési irányokat, amelyeken a jó 
célt mutató, a bajban is elől járó lélek útját a tömeg is követheti. 
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A kölcsönható rendszer működése. 
 
Az energia nem termelődik és zárt térben nem vész el. Az életterünk és a mindenség azonban 
nem teljesen zárt rendszer, így folyamatosan vesztesége képződik. E veszteséget 
folyamatosan pótolni szükséges, ezért egyre nagyobb differenciák alakulnak ki, és a 
valamikor változni kezdett tér központja körül az azonosság táguló hullámai valóban kifelé 
haladnak, tágulnak, de eközben befelé haladó, a teret lehűtő, centralizáló hullámok a tér 
változás ellenére is állandó statisztikai eredőjét fenntartják. Amikor elveszik a központi 
nyomás, mert az összes részecske kifelé haladva rezonanciába kerül, és a tér majdnem teljesen 
Jin állapotba kerül, akkor a térrész központja egyre nagyobb nyomás csökkenés közben a 
környezethez viszonyítva egyre alacsonyabb nyomásúvá válik, vákuumba kerül, beszívódik és 
az átlagos nyomású részből a legkisebb nyomású rész felé, közös tengelyirányt létrehozva 
beáramlik. Ilyenkor homokóra alakú élettölcsér alakul ki, amely alulról és felülről is, a teret 
övező két szomszédos rétegből, szervezetből behorpadva beáramlik az életnek már 
kedvezőbb, a hidegfúziós életre is alkalmas térrész központjába. Az élet ilyenkor új 
periódusba szerveződik, és a hit felerősödik, a körforgás, a kölcsönható rendszer ide- oda 
áramlása pedig a megszokott mintára folytatódik. 
 
Einstein első gondolata volt helyes, amely azonban nem a sajátja, és csak azért hibázott, mert 
a törvényt csak egy általa addig megismert fél mindenségre akarta alkalmazni. A tér időben és 
helyileg változó nyomása valószínűen közel állandó eredőben van, a lokálisan más helyeken 
azonos idő alatt lévő ellenkező irányban változó állapottal. A tér sűrűsödéseinek és a 
ritkulásainak az eredője nem nulla, mert a legkisebb sűrűségű térben is van pozitív tömeggel 
bíró részecske, csak e tömeg aránya nagyon kicsi. Ha azonban a pozitív tömeggel, sok 
részecskével rendelkező tömeg valami kicsi, robbanás, pánik miatt egy centrális térrészből 
egyszerre szétáramlik, akkor az átlagos nyomásnál kisebb, ahhoz képest vákuumos teret 
állíthat elő. Ezek szerint jobban megérthetjük a tér szerkezetét, ha az átlagos nyomás egységét 
nem nullában, hanem 1+2 egységben állapítjuk meg. A kettőnek tetszés szerint lehetnek 
negatív és pozitív hatványai, amelyeket alacsonyabb egységként megállapítva, egy 
matematikai rendszerbe felállított életpiramisba nagyságrendi tagolású egység csomagokat 
hozhatunk létre. A tér természetes állapota az 1, azaz Egy isteni közös tér van, amely 
osztással tetszés szerinti részekre osztható, de miközben valahol feleződik, máshol ellenkező 
irányban duplázódik, és a két, egymáshoz képest inverz változás eredője az állandó. 
 
A trombita alakú tér valójában az azonosság szerkezetét rajzolja ki a beláthatóság határáig, az 
azonosság még elégséges szintjéig. Az atomi, és a réteges gömbszerkezetű szerveződések 
azonossága magasabb, ezért ezekből többet érzékelünk, többet látunk. A látható 
szerveződések az általuk befolyásolt, uralt élettér szerveződési központjai, a térrész, 
életbuborék centrumai. A kisebb energiaszintű rendszerek egyre nagyobb közösen szervezett 
rendszerekbe, életpiramisba szerveződésének, a halmozódásnak gazdasági, gazdaságossági, és 
érzelmi, kölcsönös előnyi oka van, amely a szakosodás miatt szezonális függőséget csökkenti. 
Mivel a valamely sikeres új, egyedi megoldás felé szakosodók rendszerint előnyre és több 
hatalomra, befolyásra tesznek szert, ezért az egyediséget a tömeg felzárkózása idővel 
csökkenti. Mivel a természetes fejlődés az azonosság növekedése, a felzárkózás felé haladás, 
ezért az egyediségek tartóssága e rendszerben nem garantált. Az technikai, szervezeti haladás 
az átlagos állapothoz vezet, amikor a kezdeti előny, a keresettség fokozatosan elveszik. Ha a 
szervezetben való együttműködés gazdasági, érzelmi, biztonsági stb. előnye elveszik, a 
szervezet felbomlik, és keresi a másokkal sikeresebb egyesülés lehetőségét. Azonban csak az 
élet fiatal állapota alkalmasak az alkalmazkodás képességre, az idősebb, függetlenséget szerző 
szervezet már nem tud alkalmazkodni, az öreg diófát nem lehet átültetni. 
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Mit tesz az átlagos életpiramisba épült élet, ha túl melegre fordul az idő, ha a 
környezetben nő az impulzusok száma, ha gyorsul az élet? 
 
Ha egy bolygónyi méretű szerveződés, (de valószínűen minden más élet) túl közel kerül a 
kaotikusabban változó melegfúziós anyjához, az anyai centrumhoz, akkor a változása 
felgyorsul, és az időben gyorsabban fejlődő melegfúziós környezetből a hidegfúziós és az 
átlagos részecskék is kiszorulnak. Az ilyen élőrétegekben egy idő után kevesebb a víz, bár a 
folyamat kezdetén nagyobb az elfolyósodás, azonban a kialakult állapotokat túlélők sorsa túl 
magas vérnyomással vagy agyvérzéssel, később kiszáradással, végződik. 
Ha egy anyai, vagy nagyanyai csillaghoz, vagy annak centrálisabb élőréteghez közelebb, vagy 
annak a szeretetet, információt szóró sávja elé kerülve nagyon meleggé válik a megszokott 
környezet, a változás felgyorsul, és az élet az átlagosan változó jelen állapotából a gyorsabban 
kifejlődő jövő állapotába fejlődik át. Az ilyen kaotikus környezetből, a megérthetetlen, 
kiismerhetetlen változásban az átlagos szerveződések és a víz részecskék felbomlanak, 
részben gőzzé, és apróbb részecskékre válva a környezetként ismert aurákba menekülnek.  
A melegfúzióssá váló élettér átlagos szerveződési állapota, a vizes ciklusa hamarabb lejár. Azt 
is mondhatnánk, hogy a melegfúziós szerkezetű órák folyamatosan sietnek, hamarabb 
tönkremennek. Az ilyen fejlődési stádiumba jutó szerveződésekben előbb helyi zavarok 
alakulnak ki, majd a keringési rendszer összeomlik, és a totális káosz kialakulásával 
elszabadulnak az elfolyósodást elősegítő, az elhalt szerveződést felbomlasztó, az energiáját 
széthordó részecskék. Az elfolyósodás állapotában a korábban szervezett élettér erősen 
differenciálódik, amelyben az impulzusokban vesztes állomány lebomlik, sokkal kisebb 
méretű, de nagyobb teret igénylő szétáramló-képesebb részecskékre bomlik. A 
differenciálódás során kevesek nagyobb tömegsűrűségre épülhetnek, de a szervezett tér 
többsége lebomlik, ezért az összeomlott élettér a kiszáradás, a hidegfúziós részecskék 
eltávozása előtt felfúvódik. Ez után azonban az élettér felmelegedésével kiszáradás kezdődik, 
és az életet addig mozgató, az anyaggal kitöltött térnek életet adó részecskék eltávozásával, 
elpárolgásával a volt élettér anyagi maradványa a fefúvódás után – a rendszeres karbantartás 
hiánya, - az élet eltávozása miatt összeomlik. A felfúvódás során a korábbi szervezetben 
változó, az izmoknak erőt, az agynak tudatot és gondolkodást keltő részecskék többsége 
szétszéled, elpárolog, a környezetben lévő más, kellő azonosságú szerveződésbe, számukra a 
továbbélésre alkalmas környezetbe távozik. A még fiatal és alkalmazkodó-képes részecskék 
tehát az aurán, a környezeten keresztül sikeresebben együttműködő, vagy őket elfogyasztó, a 
közösségükbe befogadó életterekbe kerülhetnek, és kellő egyediség esetén megbecsülve, 
esetleg más minőségbe átszerveződve a túlélőkkel tovább változhatnak. A környezetben lévő 
életterek azonban a csak kellő egyediséggel rendelkező, fiatal, kellő hatékonyságú 
szerveződéseket fogadják be, az életterekben nem keresett, már sok hasonló, a túltelített 
részecskével analóg állapotban, feleslegben lévő szerveződések életenergiája a többieket 
szolgálja. Azonban ezek az elhalásra, felbontásra kerülő szerveződések nem a teljes 
egészükben kerülnek a tisztítótűzbe, amely csak szétválasztja a már együtt nem elég hatékony 
szervezetet, de az életre még alkalmas, kellő rugalmasságú, kellő egyediségű alrészecskéket 
visszaengedve a nagyobb energiaszintű, nagyobb azonosságú élőrétegekbe, szerveződésekbe 
továbbélésre segíti. 
 

Mi lesz a sorsa a sikeresen nagyobb sűrűsége miatt anyagba épült fejlettebb részecskéknek, 
akik kitartanak, akik ez után sem akarnak visszafelé fejlődni, akik nem akarnak a legrövidebb 
úton az isteni térhez, közösséghez visszatérni? 
Az élet és a létezést segítő evolúció nagyon sok egymástól eltérő minőséget hozott létre, 
amelyek olyan életkörforgásokba kerülnek, amelyek életkörei kétfelé nyitott életspirált 
képeznek. A táguló eredőjű szerveződések, a nagyobb sűrűségű anyagi szervezetekből 
lebomlók, a másokkal egyre kevésbé együttműködő képesek egyre nagyobb szabadságot, 
egyre nagyobb teret igényelnek, ezért ők kifelé haladnak a régi szervezetek központjából a 
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periférikus részek felé. Az életspirál, az időspirál violinkulcs-szerű szerkezetének a másik ága 
azonban befelé vezet, amely út elvileg véges, azonban a legbelső rész elérése előtt sikeresen 
irányt váltó, elkanyarodó szerveződések, (részecskék) kikerülhetik a centrumokban lobogó 
tisztítótüzet, és ezzel elkerülhetik a további differenciálódást. Az elporladó lebomló 
szerveződések kellő egyediségű alszerveződései, részecskéi tehát szerencsés esetben más 
vegyületbe, más párkapcsolatba, új szervezetbe épülve tovább folytathatják az életszerű 
változást. A befelé fejlődő élet egyszer mindenképpen eljut az adott életciklusban lehetséges 
legfejlettebb állapot végállomásáig, amikor a hite és a kezdeti lendülete elfogy, és ilyenkor 
döntenie szükséges, hogy merre tovább. A lehetősége a magában és a vele társultakban való 
hit és a továbbhaladás, a tisztítótűz és a lebomlás, vagy kellő fejlettsége, a nem végtelen tudás, 
az esendőség felismerése esetén annak a megértése, beismerése, hogy csak egy halandó 
részecskéje a nagy egésznek, amelynek meg kell tartania az eredő szimmetriát, de nem 
szükséges, hogy változatlanul egyenes irányban továbbáramolva, az elbizakodottságát 
megtartva homlokegyenest a tisztítótűzbe áramoljon. Ez a megértés, a folyamat és a részség, 
az esendőség elfogadása, a megtérés, és az isteni közösséghez visszatérés lehetővé teszi a 
további átlagos, az élet impulzusait már tudatosan elkerülő neutrális létezést, míg a tisztán és 
egyenesen maradás, a hittel való továbbáramlás a szabad lélekké, és a mások által követendő 
nem nélküli angyallá válást segíti. 
 
 
Mit tesz egy szervezett élet, ha a környezet megváltozásában jelentősen hidegre fordul az 
idő, ha a környezetben csökken az energia: 
 

Az átlagos, megfelelően keveredő vegyes állapot az Isteni közös tér utód állapota.   
Az élet egy részének a hideget kedvelő, az impulzusokat már tudatosan elkerülő, az életet 
építő hidegfúziós részecskéknek ez az állapot az átlagos állapothoz viszonyítva kedvezőbb 
életfeltételeket, számukra jobb változási körülményeket ad, ezért az arányukban és a 
kölcsönható képességükben a hidegfúziós és a neutrálisabb szerveződések a melegfúziós terek 
centrumain kívül megerősödnek, nagyobb dominanciába kerülnek. Ezek az veszélyesebb 
szervezetek is létrehoznak egymással hidegfúzióban együttműködő nagyobb egységeket, de 
ezek kerületi irányban áramló hideg örvényeket és az átlagos környezethez képest vákuumos, 
alacsonyabb életnyomású, együttáramlás szempontjából célba rendezettebb térrészeket 
hoznak létre. Az élet más, melegfúziósabb eredőjű szerveződéseit azonban rosszabbul érinti 
az ilyen környezetváltozás. Amikor a differenciálódás ismét felerősödik és a hidegfúziós Apa 
állapot teret és lehetőséget nyer, a környezetben élő hidegfúziós részecskék egyre nagyobb 
tömegben áramlanak be a lehűlő, elszegényedő és ezzel számukra ideálisabbá váló élettérbe. 
A hidegfúziósaknak ideálisabb állapot azonban nem kedvez a melegfúziós anyai 
szerveződéseknek, és éppen csak elviselhető az átlagos leány szerveződéseknek, amelyek 
ilyenkor a túl kevés környezeti impulzusban fáznak. A melegfúziós élet és az átlagos élet a 
részecskék túl kevés impulzusba keveredése miatt ilyenkor ledermed, inaktívvá válik, és az 
élet a kellő gerjesztés, a szaporodás leállásával a szilárdabb és változatlanabb anyagi 
minőségbe fagy. Az ilyen térben kialakult átlagos élet megváltozik. Ilyen állapot alakul ki a 
szervezetekben, ha azok túlságosan eltávolodnak a melegfúziós részecskéket adó anyjuktól, 
nagyanyjuktól és nőies részecskéiktől, vagy és az ilyen melegfúziós részecskékben utánpótlást 
biztosító lehetőségektől. (pl. az anya, vagy a társ szeretetétől vagy/és a kályha melegétől). A 
vegyes élet ekkor szétválik, differenciálódik, és a több változást, több impulzust igénylő 
melegfúziós részecskék, a hideget hozó hidegfúziós részecskék lendülete és hidege elől a 
védettebb és melegebb terekbe, a házaikba, a barlangjaikba, vagy és a melegfúziósabb 
élőrétegekbe távoznak. Ilyenkor viszik magukkal a túléléshez és az új, fejlettebb élőrétegbe 
belépés megváltáshoz szükséges felhalmozott javakat, az energiát, az átvihető tartalékokat, 
mindent, amely a további létezésüket, a túlélésüket a környezet hidegre forduláskor segítheti. 
Az élet, amely már ismeri a jelentős lehűléssel járó környezetváltozást, a kicsi vagy nagyobb 



 161

jégkorszakokként ismert, nemcsak egy negyed évig tartó lehűléseket, melegfúziós változást biztosító 
anyagokat, élelmiszert és tartalékot, (fűtőanyagot) halmoz fel és kivár, miközben a változását, és 
az energia fogyasztását, az anyagcseréjét minimalizálja. Lásd a tetszhalott vállalkozások, és a 
tetszhalott szerveződések, állatok téli alvása. Ilyenkor csak az életben maradáshoz szükséges 
minimál funkciók működnek, de a szervezet téli álmot alszik, és ha nem sérül meg az önellátó rendszer, 
a hibernálásból feléleszthető, és tovább működtethető. Ha azonban a kómába, hibernálásba került 
szervezet hosszabb ideig kimarad az életváltozásból, akkor a környezet közbeni fejlődése mellett 
korszerűtlenné válhat, és ez csökkenti a későbbi beilleszkedés, a felzárkózás esélyét. Könnyen így 
járhatnak, akik több évre külföldre mennek dolgozni, és mire végleg hazatalálnak, addigra már nem 
tudnak beilleszkedni, nem tudják a közben bekövetkezett változásokat megérteni, feldolgozni, az új 
állapotokhoz alkalmazkodni. 
 

Az átlagos és már ismert telek túléléséhez többnyire elég a testben és a közvetlen környezetben 
felhalmozott tartalék, de a sokkal tovább tartó nagyévi telek, a felmenői hidegfúziós évszakok 
túléléséhez nem lehet a felszínem elegendő tartalékot felhalmozni, nem lehet a nagyobb 
teleket változatlan testtömeg térfogatban túlélni. Már a szokásos élőrétegi teleket a felszínen 
túlélő szervezetek jelentős része éppen-csak átéli a nagyobb teleket, amely közben jelentős 
részecske tömeget veszít, akár a télire felkészülő testtömegének a 30-40%-át is elvesztheti. A 
szokásos téli évszak a mi időrendünk szerint csak három hónapig, azaz egy negyed évig tart, 
amely a Nap, a Föld anyja körüli keringés egynegyed része. Ez az idő sem mindenhol nagyon 
hideg, és vannak benne enyhébb napok, hetek és időnként enyhébb telek alakulnak ki. 
 

A Nap anyja körüli keringés azonban kb, 26.800 évig  (a nagyanyai csillagtól távolodás miatt 
egyre nagyobb ideig) tart, ezért e keringésben a téli negyedéves évszak kb. 6700 földi évnek 
felel meg. Ez azt eredményezi, hogy a nagyévi tél, a jégkorszaki időszak nem három hónapig, 
hanem 6700 x 12 hónapig, azaz átlagban kb. 80.000 hónapig tart. Ezt a hosszú időszakot nem 
lehet a megszokott élőrétegben és kovalens, fehérje alapú állapotban elegendő tartalékot 
felhalmozva túlélni. Ilyen hosszú idő alatt elveszik a testtömeg nagyobb része, és összeomlik 
a keringési elosztó rendszer, valamint a környezet is sokat változik, és az esetleg az időt mégis 
elmenekülve valahol túlélő élet, a visszatérése után, már nem tudna az új környezethez 
alkalmazkodni. Közben hidegtűrő fajok evolúciója felvirágoznak, a kialakult körülményekre 
szelektálódna, szakosodna a hidegfúzióra alkalmasabb fajok többsége, és az átlagos, kellően 
vegyes élet, olyan, amit az ember túl tud élni, a háttérbe szorulna.  
Az evolúció azonban számos ötletes megoldást kitermelt a hosszú és nagy telek kivédésére. 
Az egyik megoldást a vándorló madarak mutatják, amikor a várható és általuk már előre 
megérzett, megértett tél előtt, nagy tömegekben a kevésbé lehűlő, éppen melegebb és ezzel 
több eleséget, és túlélési lehetőséget kínáló féltekére költöznek. Nem véletlenül vállalják a 
vándormadarak a viszontagságos utazást, amely közben a teljes erejükre, eszükre, a 
megérzésükre és a kitartásukra is szükség van az út túléléséhez, miközben számos állat ebben 
az erőpróbáló szelekcióban elpusztul.  A 13. ábrán fejlett, 0,1 mm-nél kisebb részecske űrhajó 
látható. 

 
Az éppen jobban megvilágított földtekére 
átköltöző madarak példája azt sugallja, hogy 
az éppen véget érő jégkorszak utáni, 
nagyévi tavaszba kerülő Mars, a Nap és a 
napszülői felmenő csillag által ilyenkor is jobban 
megvilágított másik élőrétegbe, vagy másik 
bolygóra, pl. a víz alapú életre ismét 
alkalmassá váló Marsra átköltözés a túlélés 
egyik megoldása lehet. Az elődeink is 
hasonló környezetváltozás elől menekültek 
át a Vénuszról a Földre, (a Marsról a Vénuszra). 
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A másik megoldásban az állatok más része a kisebb jégkorszakokat a felszínek alatti 
melegebben maradó vizekbe, a jég és a tenger alá menekülve vészelik át, amelyek ilyenkor 
bővelkednek a Föld pólusain beérkező, a hidegfúziós részecskékből felépülő planktonoktól és 
a nagyobb életpiramisba átszerveződő krill rákoktól. Az élet további sok megoldást kipróbál, 
ki erre, ki arra a megoldásra esküszik, de a valóságban a siker, nem szükségszerűen a 
választott megoldáson, hanem a tél hosszán és a körülmények változásán múlik. Ha a 
tengerek a fenekükig befagynak, ha a vizes korszak átmenetileg véget ér, és a kisebb 
jégkorszakokra alkalmas túlélési megoldások alkalmatlanná válnak a nagyobb eljegesedések 
idején. Ilyenkor a tömegleépítés segít, és a nagyobb tömegbe, közös szervezetbe épült 
részecskemezők differenciálódás közben egyre kisebb, mozgékonyabb, a rétegbeli 
kötöttségből is elszabadulni képes részecskékre bomlanak. Ha a bioszféra és környéke befagy, 
kellő melegfúziós gerjesztés hiányában ledermed, túl rendezetté válik, akkor a külsőbb 
élőrétegekben a hidrogén, vagy a héliumszinten, folyadék, vagy gáz állapotban vészeli át az 
élet a tartós rendezettséget kiváltó lehűlést. Az ilyen szelekcióban azonban a felsőbb rétegek, 
a melegfúziós részecskék elszigetelődése miatt kevesebb gerjesztést kapnak, ezért nem tud 
kialakulni kellően vegyes élet, míg a mélyebben fekvő melegfúziós rétegekben a hidegfúziós 
részecskék felerősödött hiánya miatt nem tud kialakulni átlagos életet létrehozó, megfelelő 
keveredés. 
 
A fák szelekciója, az egészségesebb genetikai állomány megőrzése: 
A természet szelekciójának az egyik általános mégsem közismert megoldása, hogy néhány évente a 
szokásosnál nagyobb telek alakulnak ki. Ilyenkor a lehullott tetemes hótömeg terhe, erősen, - a 
tűrőképesség határáig - meghajlítja a fák ágait, és a nem megfelelő szimmetriában fejlődő ágak 
sokasága letörik. A letört ágak sebei tavaszra begyógyulnak, és az addig e rosszabb ágak által 
fogyasztott energia attól kezdve eloszlik a nagyobb szimmetria miatt megmaradt ágakban. Ettől kezdve 
a jobbak segítődnek, több energiát kapnak, és a többlet energiával, több nagyobb szimmetriában 
fejlődő fiatal kis ágat, levelet hajthatnak. Az ilyen támogatott fák, statisztikai eséllyel több és jobb 
magot teremnek, a genetikai állomány a szimmetria felé fejlődik. 
 
A magas szimmetriában fejlődő fáknak nem törnek le az ágai, mert amikor jön a környezetváltozás, a 
nagy hóteher, amely a nem szimmetriában fejlődő, a rossz biodiverzitással rendelkező fák ágait, kellő 
együttműködés, az életpiramis kitöltöttsége hiányában megtizedeli, akkor a megfelelő arányt tartó fák 
ágai a nagy terhet nemcsak együtt viselik, hanem egymásra és az anyaföldre támaszkodva nagyobb 
teljességet alkotnak, és ezzel az Istenhez válnak hasonlatossá, analóg szerveződéssé. Az ilyen fák ágai 
arányosan megosszák a terhet egymás között, és a szervezetnek támaszt adó gyökér felé egyenletesen 
továbbítják az élet környezetváltozáskor kialakuló rendkívüli terhét. A fa család, szervezet, csak egy 
teljesebb, egymást megfelelően kiegészítő, sokszínű életpiramisba szerveződése esetén élheti túl a 
környezetváltozás által periodikusan kialakuló túlterhelést. Az élete csak addig tart, amíg ezeket a 
helyes arányokat, és a megfelelő folytonosságot meg tudja tartani, amíg az élet terhét, a család, a 
szervezett rendszerben változók között megfelelően,teherviselő-képesség arányosan el tudja osztani. 
Ha ez az elosztás és a kölcsönös teherviselés zavart szenved, a fa, a szervezet elöregszik, és a 
következő nagy terhelések során a túlterhelést kapó ágak sora egymás után lepusztul, letöredezik, míg 
végül nem marad olyan ág, terhelhető alszerveződés, amely a rá jutó már aránytalan terheket viselni 
képessé válna. Bár a szervezeteknek folyamatosan lehetőségük van a letört ágak helyén fiatal új 
ágakat nevelni, de ha ezek nem épülnek egymást kiegészítő megfelelő folytonosságba, akkor a 
teherviselés aránytalan marad, ha pedig túl sok ágat kell pótolni, akkor a közös energiából a fiatal 
ágakba túl sok invesztálódik, miközben a szükségesnél kevesebb energiát kapó idősebb ágak a 
teherviselésre alkalmatlanná válnak, idő előtt elöregednek és elhalnak. Az ilyen egyenlőtlenül fejlődő, 
a kapott energiával, hatásokkal rosszul gazdálkodó, rosszul elosztó szervezet nem lesz hosszú életű, és 
az élet viharai, a környezetváltozás terhei a nem isteni terv szerint fejlődő fát, szervezetet elpusztítják. 
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Miként a téli álmot alvó állatok és az ember teste is felkészül a télre, és jelentős tartalékot, 
súlytöbbletet, tömegtöbbletet halmoz fel. Hasonlóan a bolygók is felkészülnek a várható 
környezetváltozásra, az eleséghiányra, amely miatt ilyenkor, - a bőség idején - túlsúlyossá 
válnak, és a nagyévi télbeli álom végére elveszthetik az eredeti testtömegük 30 – 40 %-át. 
Lásd a Földnél is kisebb tömegűvé vált, de a fiatalabb testvérénél eredetileg nagyobb tömegű Marsot, 
amely a téli álomba szenderülése előtt, az aurájával együtt valószínűen a Földnél is nagyobb eredő 
tömegű volt, de az inaktívabb tél alatt elvesztette az auráját és a szublimációban a testtömege jelentős 
részét. A Mars most ébredezik a téli álmából, és a Föld körül kialakult átlagosabb részecskékből lévő 
auráját, a csak a télre kölcsönadott részecskéit nemsokára visszakéri. 
Az élet számos egyedi megoldással kísérletezik a nemlineáris tél, vagy nyár állapotok 
túlélésére, és éppen a létezésünk bizonyítja, hogy számos kísérlete sikerrel végződött. A 
hideget jobban tűrő élet, ki és átköltözik a neki ez idő alatt jobb életlehetősségeket adó 
külsőbb élőrétegekbe, tehát kifelé fejlődik, és a túlélés érdekében a hidegre specializálódik. E 
részecskék egyre külsőbb élőrétegekbe kerülhetnek, amely közben könnyen eljuthatnak az 
éppen alacsony életnyomású környező bolygókra, és a számukra életre ismét alkalmassá váló 
környezetben újból egyre nagyobb energiaszintű, egyre nagyobb bonyolultságú szervezetekbe 
épülhetnek. Az evolúciós ciklus ilyenkor a környezetváltozás által meghatározott állapotig 
visszafejlődik, és kisebb szervezettségi fokon, gyorsabb áramlásban, neutrálisabb állapotban 
vészeli át a kedvezőtlennév vált körülményeket. A vegyes életet termelő evolúciós időszak 
átmenetileg szünetel, az ionizált hidegfúziós és melegfúziós atomok elkülönülnek egymástól, 
és miközben az átlagos réteg elfogy, ledermed, egyben elszigeteli a már egymással szemben 
áramlás miatt, már túl nagy különbségű rétegeket egymástól. Ha az áramlási irány, a célbeli 
különbség nagyon eltérővé, egymással szemben-áramlóvá fejlődik, akkor a tudat által 
módosított, befolyásolt, kreált evolúcióban, a már végzetes feszültséget termelő, egymás ellen 
áramló élőrétegek, szerveződések elszigetelődnek egymástól.  
 
Az átlagos szervezetek lebomlása közben, az átlagos részecskék, a bolygó körül szerveződő, 
kellően meleg, új, vegyes, jelen állapotot, és átlagos életlehetőséget kínáló fiatal élőrétegbe, a 
termoszférába menekülnek. Jelenleg a Föld és a bioszféra körül éppen ez a fiatal dinamikus új 
élőréteg fejlődik, amelyben megtartható a jelenhez közeli átlagos állapot, és a kellő lendületű 
hidrogén ionok, az ide menekült melegfúziós oxigén atomokkal átlagos víz minőségbe 
épülhetnek. Más, a tudatban fejlettebb és a meleghez alkalmazkodó képesebb, melegfúziós 
szerveződések, nem a hidegebb külső tér felé, hanem a velük nagyobb azonosságú 
részecskéket tartalmazó belső melegfúziós rétegek felé fejlődnek. E szervezetek részecskéi 
miközben le és kibomlanak az átlagos állapotú szerveződésekből, egyre nagyobb térsűrűségbe 
épülnek egymással és egyre nagyobb változássűrűségbe kerülnek, ami miatt, az életterükben 
működő rendszeridő felgyorsul. Ezek a részecskék egyre kisebb eredő tömegű, de egyre 
kevesebb nedvességet tartalmazó szerveződésekbe épülhetnek. Az életanyag, a kevesebb vizet 
igénylő szerveződési állapotba, kitinpáncélba, rovarokba pl. csótányokba, és baktériumokba 
szerveződik, és egyre közelebb kerül az ásványi szilárd ionos állapothoz. A változás sűrűség 
látszólag csökken, a védelem megvastagszik, és a tudatban fejlettebb szerveződés más, több 
nedvességet és hidegfúziós részecskéket tartalmazó, az állapotát fenntartani képes eleséget, 
anyagokat fogyaszt. A vízrétegekbe és a tengerekbe menekült szerveződések egyre nagyobb 
mészanyag tartalmú házakat, védelmet nyújtó, a PH értéket stabilizáló otthont épít, amellyel 
korallzátonyokba épülő kálium és Kalcium, mésztartalmú környezetet hoz létre. A tudatban 
fejlődő anyagi élet, egyre megbízhatóbb, egyre kiszámíthatóbb, egyre fegyelmezettebb, 
nehezebben gerjeszthető szervezetekbe épül, amely már megtartja az Isteni közös tér 
törvényeit. Az ilyen, már megbízhatóbb, kiszámíthatóbb tulajdonságú anyagi életből, az 
átlagos képességű, de a tudati állapotában erősen korlátolt ember, az életét jobban szolgáló, 
megbízható eszközöket, időben változó, változtatni képes energiával rendelkező ionos 
szerkezeteket, gépeket, járműveket, vele együttműködni képes robotokat stb. épít. 
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A létezés sokféleségének a gazdag szín és formavilága nemcsak az általunk ismert, 
észrevehető gyorsasággal változó evolúciós folyamatban fejlődik, hanem ennél sokkal 
továbbhaladva, pl. az aminosavak, vagy a folyadékkristályok, és a víz nélküli élet számos más 
lehetősége felé is fejlődhet. Az ennél az állapotnál is továbbfejlődő, elvíztelenedő élet, 
létrehozza az ionos állapotban és a víz nélkül is továbbfejlődni képes, nem vízalapú szervezeteit, 
az ásványokat, a nagyon megbízható frekvencián változó kvarc, és egyéb ásványokként ismert 
vegyes élőrétegeket. Érdemes az aspektus könyvsorozat bevezető könyvéhez, a 
Szemléletváltáshoz visszalapozni, amelynek a címoldalán, és a belső borítón bemutatott 
ásványi életformák gazdag nagyfelbontású világát feltártuk, amelyből egy kis részletet itt is 
bemutatunk. 

A mikroszintű létezés gazdag formái 
 

    
Achát határozott lassan változó határfelületekkel folyadékkristály könnyen változó határfelületekkel 
 

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

szerveződés 

       
  

Alga 
szervezet

Hidraféle, 
hidegfúziós 

kolónia 
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A talajréteg alatti réteges (üreges) Földbe leköltözés során azonban a szervezet alkalmazkodik 
a kialakult, sokkal nagyobb életnyomású új környezeti állapotokhoz, és ezután már akkor sem 
tudna váltani, ha az, az akaratától függne. A főleg a már ilyen körülmények között született 
(fogant) szervezeteknél a kialakult állapothoz erős környezetfüggőség alakul ki, amely ezt 
követően már nem tud más frekvencián, nem tud más körülmények között, azonos módon 
élni. Ez azonban nem zárja ki, hogy a talaj eróziója, vagy más tektonikus erők következtében 
a talaj felszínére és a bioszférára visszakerülő ásványi szerveződések, a maguk saját 
életfrekvenciáján, a hozzájuk képest kevésbé fejlett környezetben ne tudjanak tovább élni, ne 
tudjanak tovább változva eltérő minőségekbe átszerveződni. Ez a magasabb frekvencián 
változó élet, kicsi térben magas egyed (tömeg) sűrűségben megbízhatóan szolgálja a nagy 
egész változásában a Gondviselő által ráosztott sorsot. 
Ha a környezetváltozás elől, a mélybe költöző emberiség egy része, megszokja a melegfúziós 
mesterségesen fenntartott állapotot, a magasabb frekvenciákon érkező energiabefogását, 
akkor, egy idő után mindenképpen elszigetelődik a felszíni rétegektől, és miközben felette és 
az élőrétegén kívül, később egy új bioszféra fejlődik, addigra már kisebb energiaszintű 
melegfúziós szerveződésként, a fényt nem jól viselő, állandó talajlakóvá fejlődik. Az élet így 
fejlődik rétegről, rétegre, miközben az élőrétegére rárakódó új rétegek miatt egyre nagyobb 
életnyomás alá helyeződik. 
 
 
 
 
A buborékba zárt élet: 
 

A létezés és az életáramlás első két lehetősége, egy kellő azonosságú részecskékből képződő 
életbuborék falába, szervezett, együttváltozó, együttfejlődő rendszerben a befelé, vagy a 
kifelé áramlás. A táguló életbuborék falán lévő részecskék a táguláskor távolodnak egymástól, 
amely táguláshoz a belső élettérben a környezethez képest annál nagyobb életnyomás 
szükséges. Ha a külső térben, a környezetben csökken az élet nyomása, a szervezet 
életbuborék térfogata kitágul, a határfelületeken élők távolodnak egymástól, de ezt követően 
az alacsonyabb hőmérsékletű környezetben a buborék külső rétegei lehűlnek, és a felületi 
feszültség felerősödik. A folyamatban az életbuborék, (élettér) a tartós lehűlés esetén 
összehúzódik, ami miatt a határfelületen áramló, élő részecskék befelé és egymás felé 
áramlanak, a méretében csökkenő élettérben a részecskék összetartása nő. Az összehúzódó 
buborék falában lévő nagy azonosságú részecskék közelednek egymáshoz, egy közös pont 
felé, a centrum (vertex) felé áramlanak és egymással össze tartanak. A részecskék tehát 
radiális irányú kifelé áramlás esetén vagy távolodhatnak egymástól, vagy ugyanilyen radiális 
befelé áramlás esetén közelednek egymáshoz. Ha a befelé áramlást a belső téri impulzus 
sűrűség növekedésének, és ezzel feszültség és hőmérsékletnövekedésnek elfogadjuk, akkor a 
kifelé áramlás és a széttartás a belső térrész impulzus mennyiségét és az életnyomását 
csökkenti. Az ilyen állapotba kerülő térrész lehűl, benne nagyobb nyugalom és lassabban telő 

Jobbra: 
Magas szimmetriájú, 

érzékeny 
lélek szerveződés 

Balra: 
Maradandóbb anyagba 
rögzült, lassan változó 
mikrovilág. 
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idő alakul ki. Most azonban éppen nem erre fejlődik a környezetünk. A környezetünkben 
egyre több migráló részecske áramlik, amely miatt jelenleg nő az élet nyomása, és a 
szervezett életterünk, az élőrétegünk éppen sűrűsödésben, kompresszióban összehúzódik. 
 

A harmadik eltérő irányú áramlási lehetőség, a kerületi irányú életáramlás. Ha se befelé, se 
kifelé nem áramlik az élet, mert a kifelé áramlás esetén összeütközésbe kerül a környezet 
kellő azonosságú részecskéivel, (külső háborúba sodródik), a befelé áramlás során pedig a 
saját nagyobb azonosságú fajtársaival kell differenciálódnia, belháborúba sodródik. Ha a 
radiális életáramlás lehetőségei leszűkülnek, akkor neutrálisabbá válik, és vagy megtanul 
nyugalomban maradva egyre kisebb, a rendelkezésére álló térben, körbe-körbe áramlani, és a 
közösség által elfogadott kerületi irányú, lamináris, szabályos életáramlásba szerveződik. Az 
ilyen élet az áramlási irányában rendezettebbé, szabálytartóbbá válik, és miután megértette az 
életáramlás lényegét, a szabadság relatívságát, és az önkorlátozás szükségességét, a korlátokat 
vállalva egyre nagyobb analóg részecske közösség, most-már másoknak is hasznos tagjává 
válhat. 
 

A negyedik életáramlási lehetőség a szabadságvágy megmaradása esetén az állandó áramlás, 
és a szimmetria megtartása, az életcél és az életáramlási irányok gyakori változtatása. A nagy 
szabadságvággyal élő lélekszerveződés nagyon gyakori irányváltásra, és állandóan 
kompromisszumokra kényszerül, amelyek közben a tudata fejlődik, de nagyobb tömeggé 
egyesülése esetén a közös akarat egységes döntése, a közös cél az együttfejlődési irány 
megválasztása megnehezül. Ha az ilyen egyre nagyobb tömegűvé és ezzel egyre 
bonyolultabbá váló szerveződések tömegi és tudati tehetetlensége egyre nő, egyre nehezebbé 
válik az áramlási irány, a fejlődési cél megválasztása, módosítása, amely miatt egyre több, és 
egyre nagyobb energiaszintű impulzusba sodródik, és a szerveződés anyagi tömege lassan 
elporlódik. Míg a befelé áramló radikálisok, a radiálisan befelé áramlók energiafüggővé, és 
ennek a megszerzésére megszállottá válnak, addig a szabadságra vágyók, a szabadságvágytól 
függővé, örök álmodozóvá, csalfa illúziókat kergetővé válnak. Az anyaggal és kisméretű 
részecskékkel telített, túlnyomott térben, a teljes szabadság illúzió. A személyi szabadságtól, a 
saját akarattól, az energiagyűjtés már kényszerűvé váló függősége megfoszt. Az energiát 
begyűjtő, egyre kisebb térbe koncentráló, ezzel a melegfúzió felé fejlődő szerveződések 
(életterek) egy idő után elkerülhetetlenül túltelítetté, és ezzel kaotikusabbá, egyre magasabb 
impulzus sűrűségűvé, a magas vérnyomás, az agyvérzés lehetősége, a vezetőség leváltása, 
vagy annulálása felé fejlődnek. 
 
Az élet és a létezés ötödik lehetősége, a nyugalom, a zen magatartás, amit a Buddhisták, a 
korábban fejlett civilizációk hagyományokat megtartó utódai is felismertek. E magatartás 
esetén relatív kis térben sokkal többen is elférnek, és bár a fizikai életáramlás a belső érzés és 
a közös tudat által is egyre jobban korlátozott. A létezés alacsonyabb intenzitású, az átlagosnál 
kisebb életnyomású lehetősége, a belső béke, a nyugalom, amely a gyorsabban változó 
környezetben keletkező energia veszteségből táplálkozik, és bár nem fejlődik, nagyon sokáig 
képes megtartani a kialakult állapotokat, a korábban a rájuk maradt hagyományokból 
megőrzött, emlékező ismereteket. Az egymásnak hasznossá válni, sok szeretet adni, az időben 
gyorsabban változó környezettől visszavonultabban élni politika, a kisebb energiaszinten, a 
felsőbb élőrétegekben fejlődő hagyományalapú rendszerek egyre nagyobb térszintekre 
átterjedő közös békéjévé fejlődhet. 
 

A tudatában fejletté váló élet a létezés nyugodtabb formája felé fejlődik, ebbe az irányba 
szakosodik, és miként India és a délkelet Ázsiai országok, a régi és korai kultúrák 
hagyományán fejlődő maradványai, a békés egymás mellett élés módjában, - ha hagyják őket, 
- Gandhi útmutató példáját követik. 
A tudatában egyre fejlettebbé váló élő anyag, nyugalomba szenderül, és az egyre telitettebb 
életterekben jutalommá válik, a másik élet szolgálata. Ha az egyre kisebb energiaszintű 
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részecskék felkérést kapnak az isteni közös tudattól egy konkrét életáramlási kör, folyamat, 
életcél, feladat lehetőségére, boldogan vállalják és teljesítik az átmeneti időre ismét elnyert 
szabadság feltételként adott elvárását. 
 

Az életáramláshoz a tömeg mindig egy hozzá szükséges áramlási sebességhez, saját 
rádiuszhoz kötött. Ha a tömegnek megfelelő pályán áramolva nagyon megnő a sebesség, a 
tömeg a centrifugális erő miatt kifelé kezd sodródni, egyre nagyobb felületre kiterül, a 
belsejében viszont csökken az élet nyomása, és anyává fejlődve könnyen terhessé válhat. Ha 
azonban az együttáramló tömeg kerületi sebessége kevesebb, mint azt az adott pálya igényli, 
akkor a centrifugális erő nem ellensúlyozza megfelelően a központi tömeg nagyobb sűrűsége 
miatti befelé nyomó erőkülönbséget, amely a szerveződés befelé haladó, véges útidejű 
életspirálba, elhaló következményt kiváltó pályára állása felé vezet. Ha egy szervezet azt 
észleli, hogy befelé haladó, időben gyorsuló életspirálba került, azonnal növelnie kell a 
kerületi sebességen áramlást, a tér belső részében pedig az impulzus sűrűséget, azaz a 
kialakult korábbi állapotból a nőies állapot felé kell átfejlődnie. 
 

Az időben gyorsuló, befelé sodró életáramlás, mindig egy – vagy két nagyságrenddel nagyobb 
energiaszintű szervezet toroid örvénye, a nagyobb szervezet nyelője, amelybe bekerülve 
lebomlik az élet. Ha azonban a mindent túlélni képes, kellően fejlett szervezet, azt észleli, 
hogy egy alacsony nyomású fekete lyukba, egy nagyobb rendszer nyelőjébe került, a kifelé 
áramlás felgyorsításával, a részecskék szétáramlásával, a szerveződés bomlásával elkerülhetik 
a teljes elfogyasztást. Az önkéntes alacsony tömegszintre lebomlás lehetővé teszi, az 
egymáson, a nagyfogyasztón szinte kölcsönhatás nélküli áthaladást, ezért az élet 
fegyvertárában a lehető legkorszerűbb túlélési megoldássá, stratégiává vált. A túl hidegfúziós 
szervezetek a részecskéinek a más szervezetekbe kiáramlása után, a túl alacsony 
életnyomásúvá váló honi életbuborékok összehúzódnak, kicsi nyomású fekete lyukakká 
szerveződnek, amely beszippantja, és maga után rántja a környezetben az eseményhatárt elérő 
szerveződéseket. Az egyre nagyobb belső vákuum miatt a kitágult tér itt összehúzódik, és 
minden az eseményhorizont felé sodródik, miközben a tengelyirányú áramlás felgyorsul. 
Amely szerveződés nem tudja elkerülni a hideg fekete örvény befelé sodrását, és az ilyen 
kisnyomású, elszegényedett, diktatórikussá váló szervezetbe kerül, ott a kialakult áramlási 
rendre, a szabályok megtartására kényszerül. E rendszerek vagy a proletárdiktatúra felé 
fejlődnek, és a tér nagyobb azonosságú részecskéi a saját akaratuk érdekében 
megerőszakolják, lerabolják, megsemmisítik a náluk többet akaró, ez miatt lefelé haladó 
átlagot. 
 
 
 
A zipzár effektus. 
 
A szerveződések térbeli állapotának az időbeli megváltozási lehetőségét a legjobban talán a 
zipzár hasonlat bemutatásával lehet szemléltetni. Ha a meglévő átlagos lokális hely addig 
egyenletesen kitöltött sűrűségének a megváltozását a téren áthaladó, az állapotot 
megváltoztató, változtatóképes neutron, vagy neutrinó, - ha Kupidó részecskének tulajdonítjuk, 
akkor a Kupidó – mint harmadik szereplő köti össze nagyobb sűrűségbe, vagy bontja szét az 
Ariadné fonalát, amelyben a szerveződések, ha kellően közel kerülnek egymáshoz 
összekötődnek. Ez azt jelenti, hogy az időt is léptető részecske, - mint egy nem mindig kívánatos 3. 
szereplő - áthaladásának a következménye lehet nagyobb lokális térsűrűségbe, anyagba, 
családba építő, vagy az eltérés megnövelése esetén a meglévő, a kialakult anyagi állapotból 
lebontó. Ha az átlagos nyomásnál lokálisan nagyobbat hoz létre, akkor bont, ha viszont az 
átlagos életnyomásnál helyileg kisebbet hoz létre, amikor már elhaladt, akkor egybe épít. 
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15. ábra: A zipzár effektus bemutatása 
 

    
 
 
A zipzár fogainak az egymásba kapcsolódásakor, a csukott állapotban a fog részek állománya 
kisebb térben, nagyobb térsűrűségben helyezkedik el.  Ha egy a fogállományba és a lokális 
térsűrűségbe beavatkozó, lendülettel és kölcsönható képességgel rendelkező, az időt léptető 
neutron a nem teljesen zárt rendszerben az egyébként valamikor különálló részeket összekapcsoló 
közeghatáron halad, akkor az addig egymással összekapcsolódó, a kapcsolatban együttműködő 
részeket elválasztja egymástól, és ezzel kisebb lokális tér (fog) sűrűséget hoz létre. Ha egy 
külső megfigyelő felbontási képessége még éppen eléri az egyben lévő, nagyobb helyi 
sűrűségbe épült zipzár észlelési lehetőségét, a már kisebb egyedekre szétbontott zipzár külön 
lévő részecskéit már nem fogja anyagi valóságként észlelni. Ha azonban a Kupidó neutron, 
mint az isteni közösség kicsi de gyors részecskéje, az addig külön lévő fogrészecskék között 
nagy sebességgel elsuhan, akkor a szabaddá vált, esetleg éppen az elsuhanó neutrinó által a 
korábbi már megunt rossz kötelékből felszabadított részek között a nagyobb átáramlási 
sebesség miatt a helyi nyomás lecsökken. Az áthaladáskor érintetté váltak saját perdülete 
megerősödik, határozott irányúvá, de egymáshoz képest ellenkező irányúvá válik, és ezzel a 
megszédülő kis részecskék egymástól ellentétesen töltötté, eltérő neművé válnak. A neutron 
haladási irányában kialakuló vákuumcsatornájának a szélén lévő, az áthaladással újra 
változásba, ezzel nagyobb különbségbe jövő érintetteknek az eseményben kialakuló eltérő 
energiahatás (a lokálisan kialakuló környezetváltozással felerősödő különbség), az energia átadás, a 
korábbinál nagyobb saját lendületet és újra megszédítő saját perdületet, ezzel új, és erősebb 
érzelmi kötődést, új vegyülésbe átszerveződési lehetőséget, és kapcsolatba épülésre, az eltérő 
minőségbe átkeveredési ad lehetőséget. Az energiaközlés a felek között a korábbi állapothoz 
képest nyomás csökkenést és ellentétes irányú perdületet keltve a feleket egymáshoz képest 
ellenkezőleg töltötté, érzelemben fűtöttebbé teszi, és az áramlási kör határfelületén egymással 
periodikusan találkozó, azonos irányú életáramlás kialakulása miatt a közöttük a külső 
térrészhez képest lecsökkenő nyomás a felek között vonzalmat kelt. A már rossz belső 
kapcsolattal bíró tereken, szerveződéseken áthaladó neutronok, neutrínók, Kupidó részecskék 
szerepe a kialakult rossz minőségű vegyülések, a már nem működő, csak elviselt kapcsolatok, 
a rossz szerveződések felbontása, sikeresebb, erősebben egymáshoz kötődő eltérő minőségű, 
jobban együttműködő új kapcsolatok létrehozása. 
A DNS-ben a neutron, az utolsó impulzusban megszerzett elhatározással, kapott lendület 
energiával a már nagyobb helyi térsűrűség állapota felé is haladhat, és a nagyobb lokális 
sűrűséget kettéhasítva, a közös szervezettségbe már rossz kapcsolatba épülteket egymástól 
elválasztva a lokális teret kisebb sűrűségbe építi. A kisebb egységek összekapcsolása irányába 
haladó neutronok azonban a még nem látható méretű szervezeteknek a már látható méretű, 
tömegsűrűségű részekhez összekapcsolásával, a látható, mérhetőbb tartomány felé viszi a 
lokális térben lévő kisebb energiaszintű egységeket, amelyeket más, nagyobb energiaszintű 
neutronok, még nagyobb egységekbe építenek. A lánc végén a környezetnél nagyobb 
anyagsűrűségű állapot, már általunk is észlelhető méretű anyagként beazonosítható, (ismert) 
minőség, vagy gyorsabb de még a megértéssel követhető változás esetén életszerű folyamatban 
változó tudattal és emlékezettel, saját akarattal rendelkező szervezeti centrum, időben és a 
minőségi állapotában (az eredőjében) is változó szervezett rendszer, már általunk is felismert 
élet alakul ki. 



 169

Az időjárás változását befolyásoló felmenői életpiramis 
 
Ha a jelen állapotunknak életfeltételeket biztosító bioszférai élőréteget, a nekünk létezési 
alapot és életteret adó távolabbi felmenői szervezetnek tekintjük, akkor meg lehet érteni, hogy 
e felmenőnek két, eltérés felé fejlődő elődrétege, szülője lehetett. Feltehetően az egyik 
elődréteg befelé, a másik pedig kifelé fejlődött, differenciálódhatott, az elválásuk akár eltérő 
irányú szakosodásnak is tekinthető. Ezek szerint a bioszférát övező két szomszédos élőréteg, 
nemcsak a köztes réteget létrehozó együttműködő szülőknek tekinthető, hanem olyan közös 
szervezettségű rétegcsaládnak is, amelynek akár több analóg leszármazója is lehet. Ezek az 
egymáshoz közeli, nagyobb azonosságú leszármazók olyan együttműködő szervekbe, közös 
szervezetbe is kapcsolódhattak egymással, mint a bioszférán az átlagos víz állapotú közegből 
a légtérbe is kiemelkedő, saját alapzattal rendelkező (hajdani) hét kontinens. Ha azonban a 
bioszférát övező élőrétegek együttműködő kapcsolatát vizsgáljuk, akkor észlelnünk kell a 
külső, kisebb energiaszintű, nitrogént, oxigént, stb. gáz állapotban változó, közeget 
eredményező részecskéket termelő rétegeket is. Ezek szerint a rétegünktől kifelé legalább 3 
réteg kapcsolódik az átlagosnak tekinthető bioszférához, amely esetén legalább ennyi másban 
fejlettebb, belső élőréteg is vélelmezhető. Az átlagos családi szerveződésnek az apa és az 
anyaszerveződésen felül, legalább kettő felmenő, nagyszülő, és egy, vagy két plusz testvér 
tagja lehet, amelynek a hetedik tagja a mondás szerint magad légy. Ez a hetes szám valószínűen egy 
statisztikai átlag, amely néhány családban kevesebb gyermekből, de több élő felmenőből áll, 
és családonként eltérő is lehet, de a kialakult élőrétegekre, a szaporodási szokásokra, az 
átlagos családokra jellemző szám. Ha a rétegek által elfogyasztottak, a bennük élő kisebb 
energiaszintű szerveződések aspektusából vizsgáljuk e lehetőséget, a heten vannak, mint a gonoszok, a 
környezetet fogyasztó családra utaló mondásból is származhat. 
 
A két szülőnek is lehet két-két testvére, azaz legalább négy nagybácsi, vagy nagynéni 
felmenő, és hozzájuk nagy eséllyel legalább négy, még valószínűen élő, a közelben változó 
társ tartozik.  Az ilyen felső életpiramishoz a családi hetes számhoz tehát átlagban (a még 
legalább egyik élő közös dédszülővel) öt élő vérrokon felmenő tartozik, és ezzel a közvetlen átlagos 
felmenői vérrokonság létszáma, pontosan annyi, mint az évben, az egy keringési ciklusban 
lévő hónapok száma, azaz tizenkettő. A 12 –es szám azonban a nappali órákban domináns 
nőies rokonságot is jelentheti, amelyek kiegészítői a hidegfúziós társak az éjszakai időszakban 
dominánsak. Az élőrétegünkben és a közvetlen környezetünkben a nap minden órájában tehát 
valószínűen másik rokon felmenő dominál, amelyben szerepet kaphatnak az idősebb és még 
távolabbi, de nagyobb energiaszintű támogatók, a felmenői dinasztia és az oldalági, testvéri 
rokonság. 
 
Nagyobb energiaszinten, az élőrétegek energiaszintje és tömegszáma felett a Föld két ismert 
leszármazójának a nőies eredőjű Luna Hold, és egy kevésbé ismert kicsi tömegű elsorvadó fiú 
hold, valamint a Földtestvér-bolygók befolyásának a váltakozása határozza meg a 
környezetünk időjárás eredőjének a nagyobb szinten változását. Részben a bolygónk 
bolyongása, a nagyobb életnyomású rokonok túl nagy hatása alól kikerüléssel, vagy az éppen 
túl alacsony szegény rokonok elkerülésével az élőrétegben, a felségterületen kialakult 
bolyongássá válik. 
Miként az alacsonyabb életszinten az élőrétegek együttműködése egy családi famíliát 
eredményezve befolyásolja a napszakok és az órák dominanciáját, a sokkal nagyobb, 
távolabbi felmenői bolygószinten a közeli nagy bolygótestvérek közelsége, vagy távolodó, 
csökkenő befolyása határozza meg a hónapok és az évek egymásra is halmozódó 
dominanciáját. Az év 12 hónapjában mindig más felmenői szerveződés a domináns, és az is 
lehet, hogy akik, (esetleg a párjaik) inkognitóban maradtak, azok a következő időszakban 
kapnak a Gondviselőtől lehetőséget a több energia befogadására, a befolyás növelésére. 
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Lehet, hogy a dominanciaváltás 24 hónapos rotációban is működik, de időnként egyik másik 
elhaló, felbomló felmenő a többiek megmaradása érdekében kiesik, a részecskéiket pedig 
megöröklik a közeli rokonok. Ráadásul a nagy keringési ciklusidejű távolabbi nagybolygók 
nemcsak egy-két éves rotációban befolyásolják a környezetből beáramló, ,,szabad,, energia 
befogási lehetőségét, hanem tizenéves ciklusokban, és időnként e ciklusok is halmozódhatnak 
egymással. Amely nagybolygó a saját élőrétegében, az életbuborékjában éppen eltakar 
előlünk egy-két távolabbi csillagot, hatásenergia szállítót, azon hatóanyagokból, a direkt 
beérkezőkből átmenetileg elszegényedünk, és a friss, közvetlen hatáshordozók helyett 
ilyenkor a környezetünkben elraktározott készleteket, hatóanyagokkal kell a hiányt, a 
szimmetriánk helyreállása érdekében pótolnunk. Ilyenkor e hatóanyagok, hatások csökkenése 
miatt az ellenanyagokat termelő részecskék azonnal teret nyernek, és az átlagos 
szimmetriafelület átmenetileg a takarást (hiányt) létrehozó szerveződés felé eltolódik. 
 
Az oldalági rokonokra, a dinasztia oldalágaira még nem tértünk ki, de valamiért az a szerző 
megérzése – amely eddig nagyon jól működött, - hogy a hatványozódás a gravitációra is jellemző, az 
azonossági mutató, eredő. A háromtagú, két felmenőből és az egy utódból álló alapcsaládnak az 
életpiramisba épült felmenői vérrokoni ágain, szintjein, hat, tizenkettő, huszonnégy, negyvennyolc, 
kilencvenhat, egyszázkilencven-kettő, 384, 768, 1536, 3072, 6144, 12288, 24576, 49152, 98304, stb. 
hatványozott számú, azaz kb. ugyanannyi felmenője és lemenője, utódja lehet. Ez azonban a kihaló és 
felbomló szervezetek miatt nem valóságos szám, de jól mutatja, hogy a rokonság felmenői életpiramisa 
mekkora részecske aránnyal gazdálkodik, ez a bennük a jelent képviselő emberi energiaszintű 
részecsketömegek számára utalhat. A gravitációs csökkenés, azaz az azonossági vonzalom, ezért bár 
számszerűen erősödik, valójában nemcsak a távolsággal négyzetesen, hanem az azonossággal is 
hatványosan csökkenhet. A karcsú nőalak toroid életörvénye tehát a felmenői múlt és a lemenői jövő 
között szerveződő életörvény, amelyet az elődök részecskéi táplálnak, akik a társaikkal áthaladva 
rajtunk, a világunk jelenén, a jövő és a túlélés felé igyekeznek. 
Egy bizonyos szint felett, valószínűen éppen a jelenünkben, bennünk már nagyon nagy 
eredőjű az azonosság, azonban ez olyan hatalmas, nemcsak a jelenben bennünk lévő 
tömegben oszlik meg, hanem egy részben már a múltból a jövő felé, és a jövőből a múlt felé 
áthaladt részecskékben is. A belőlünk, tőlünk bármerre eltávolodó, másokkal genetikailag 
felhíguló részecskék azonossága csökken, amelynek a tömegi és a távolsági, azaz a 
hatóképességi eredője miatt a jelentől eltávolodókban a velünk átlagosokkal az azonossági 
érzés csökken, és a szimmetria ingadozása, a távoli rokoni befolyása már nem számottevő. 
Ha a gondolatsort kiterjesztjük a nagyobb energiaszinten a környezetben változó felmenőkre, 
akkor csillagszinten analóg térszerkezeti gravitációs kötődés észlelhető, amely a 
szimmetriafelültre merőleges két ellenkező irányban trombita alakú tölcsérben szélesedik ki, a 
nagyon nagy azonosságtól, a legszűkebb örvényszakasztól, a jelenünktől a végtelen kicsi, a 
felbontási lehetőségünkkel már nem észlelhető azonosságig. Minden szerveződés, beleértve a 
trombita alakú világegyetemként ismert életnyiladékot, az alábbi ábrán bemutatott 
homokórában, két nagy energiaszintű felmenő által közösen létrehozott, rendezett 
áramlásirányú, védett térben, egy utód szervezetben fejlődik a nagykorúságáig. Ha azonban 
eléri a toroid rendszer élettölcsérének a peremét, először szembesül azzal a ténnyel, hogy az 
addig általa megismert védett, az életnek jól rendezett téren kívül, vele akár éppen szemben 
haladó, ellenérdekeltségű szerveződések is áramlanak, akik, - ha nem elég óvatos, ha nem eléggé 
fejlett – pillanatok alatt tönkre tehetik a kialakult szervezettségét, és kaotikus lebomló folyamatba taszíthatják. 
A következő ábrán először a kisebb energiaszintű utód szervezeteknek, a teljes valóságtól 
elzárt, védettebb, rendezettebb életáramlású életteret adó környezetként ismert életnyiladékot 
mutatjuk be, amelyként a Világegyetemünket is elképzeljük. A védett térnek, - mivel csak a 
szimmetriasík egyik oldalán lévő, bennünket is tartalmazó -  trombita alakú részét látjuk, 
mégpedig ebből is jellemzően azokat a velünk kellő azonosságú, hasonló fejlettségű részeit, 
felületeit, amelyek statisztikai eséllyel kölcsönható-képesek a szervezetünkben kifejlődött 
részecskemezők, alszerveződések valamelyik érzékszervként ismert rendszerével. Bár a 
kölcsönhatás a teljes spektrumban folyamatosan jelen van, - mert mi is ugyan annak az 
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élőrendszernek a kicsi porszemei vagyunk, - de az érzékszerveinkben szakosodott 
alszerveződések, csak az általuk észlelt, a szervezetet erősebben befolyásoló, veszélyeztető 
eseményeket, jelentik a közös tudatnak feladott jelentésekben. Bár a szervezetünk sok kicsi 
részecskéi, a közös tudat álláspontjától és a közös észleléstől eltérő eseményeket, ufókat és 
más ritmusban változó szerveződéseket is észlelnek, de ezeket, a benyomásokat nem észlelő 
többség kétkedése miatt, a közös tudat által el nem ismert ilyen észleléseket, halucionációk, 
képzelt események stb. jogcímen, figyelmen és tudaton kívül rekesztve nem veszik be az 
elismert valóságba.  16. ábra: A trombita alakú védett élettér  
 

 
 
 
A trombita alakú élettölcsér, életszűkület azonban csak a látható és még kellő azonosságú, a 
teljes valóságtól védett élettér egy ifjúkori része, amelyhez két gömbszerkezetben egymás 
mellett változó felmenő, (és felmenői életpiramisba épült külső) környezet tartozik. A 
felmenői szerveződések külső részein a jelennel és az eredettel való azonosság, a védettségi és 
a támogatottsági eredő már olyan kicsi, hogy az észlelési lehetőségünk ezt nem éri el.   
A távoli térrészen, az eltérő összetételben változó, más felé szakosodott rokonaink már nem 
velünk vannak, a szervezeteikben ellenérdekeltség dominál. 
 
A következő oldalon bemutatott kapcsolódó 17. ábrán a trombita alakú tölcsért kiegészítettük 
a szülői védett térrész életnyiladékon kívül lévő részeivel és az élettérre befolyást gyakorló, a 
környezetben változó rokonok hatásait jelképező színskála más elemeivel. A külső, 
védetlenebb életterületek, kétdimenziós felszínek és élőrétegek azonossága már nem elég az 
épülő kapcsolat fenntartásához, az észlelhető pozitív kölcsönhatás kialakulásához. A 
kétdimenziós előd felületek, élőrétegek életnyiladékon kívüli részein a szülői felületre 
merőleges irányban keresendő, azon csillag felmenők, vagy rokoni dinasztiáik a dominánsak, 
amelyek besugárzási kúpszöge, vagy a szimmetriasík szórása az adott területen erősen 
befolyásolja a genetikai összetételt. Ha az általunk még belátható, a még kellő azonossá, a 
Világegyetemünk nyiladékát képező felmenői életbuborékokat kiegészítenénk egy térbeli 
térképpel, akkor azok felmenői kétdimenziós felületén, akár több élőréteg mélységben, azok a 
felmenői részecsketársulások, együttműködő generációk a dominánsak, befolyásosak, 
amelyeknek a besugárzási kúpszöge, vagy a csillagtengelyből kiinduló fler, Jet, azaz a 
neutronsugár, (idegnyaláb) merőlegesen, vagy még 20 – 60 fokos kúpszögnél kisebb 
nyalábban halad át az adott tájon. Lásd az Angliai Ley vonalak.  
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Látható, hogy a jelenben, a toroid tér központjában 
még teljes az azonosság, azonos az életáramlási 
irány, a genetikai állomány, de kifelé áramló 
szerveződésekbe egyre jobban belekeverednek a 
külső tér szabadabban és kevesebb korláttal 
rendelkező szereplőinek a részecskéi, amelyek 
között már egyre kevesebb a velünk kellő 
azonosságú. A toroidban a védett térrésznek van 
egy nemlineárisan kezdődő gyors része, a 
fogantatás, a kifejlődés és a kiáramlás időszaka, 
majd egy lineárisan fejlődő még védett életszakasz 
alakul ki, amelyet a szabadabb, védetlenebb térbe, 
fejlettebb állapotba kiérve, már a szemből és 
oldalról is érkezhető idegenek nemlineáris áradata 
gerjeszt. Akik egy életkört lejárnak, és évelővé, 
túlélővé válnak, azok egy idő után megértik a 
természet által nyújtott élet lehetőségeit és 
szabályait, de az éveket, a ciklusokat egyre 
gyorsabban körözők körül, idővel egyre fogynak a 
túlélők, az együttkörözők. 
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A szerveződések egyik oldalán többletként megjelenő hatások lényegében a szimmetriát adó 
ellenhatások hiányai miatt alakulnak ki. Ha színhűen szeretnénk a hiányokat és a többleteket 
bemutatni, akkor a rajzon azt kellene ábrázolni, hogy amelyik színből, (tulajdonság 
halmazból, eredőből) a szerveződés egyik oldalán többlet van, abból a színből, árnyalatból, 
tulajdonságból az életszerkezet ellenkező oldalán hiány alakul ki. Ez a hiány eredményezi a 
szimmetria hiányát, és ez teszi lehetővé az árucserét, az anyagcserét, és az életáramlást 
eredményező diszkrét különbség álladósodását, és ez adja az erős vonzódásunkat az olyan 
személyekhez, amelyekben azok a hatások többségben, dominanciában vannak, amelyek 
belőlünk éppen a szükségesnél kisebb mennyiségben vannak. Bár a direkt behatások hátoldali 
hiányát részben ellensúlyozzák a kerülő úton hátulról, oldalról beáramló azonos tulajdonsági 
jellegek, de ezek hatása, lendületenergia átadása mindenképpen gyengébb, mint a sugárzó 
érkező dominánsabb rokonoké. Ezek a domináns színek (többletei) látszanak a 
szappanbuborékon, ezek az események érződnek, keltenek néhány ember által megérezhető, 
kiolvasható információt a javasasszonyok és a varázslónak hitt emberek varázsgömbjein, és 
talán ezek a domináns, kellő azonosságú életet tartalmazó rokonokat észleljük csillagokként a nekünk 
környezetet adó Föld külső határrétegeinek a homorú határfelületeiben, az élet tükreiben. 
 
 
A következő oldalon, a 18. ábrán azt a folyamatot igyekszik Moetrius bemutatni, hogy a 
szimmetriafelületek egyben sűrűségi határok differenciálják az azonos irányban együttáramló 
szerveződéseket, amely differenciálódás az eltérés növekedése felé hat.  
 
Ha az azonos irányból, pl., egy szülő csillagból, mint a Napból kiáramló fényinformációt vivő 
foton részecskék a bolygók felé viszonylag azonos irányban áramlanak, akkor a főirányt és a 
legkevesebb (az életáramlást és a céluk elérését gátló) keresztirányban áramló részecskét tartalmazó, 
képező szimmetria felület közelében haladnak. Az együttáramló szerveződések azonban a 
célállomáshoz és a bolygók keresztirányban áramló külső határfelületeihez közeledve 
differenciálódásra, választásra kényszerülnek, hogy a nehezebb továbbhaladást eredményező 
határfelület lamináris áramlásán balra, vagy jobbra térülve tudnak e biztosabban áthaladni, 
hamarabb célba jutni. A foton részecskék is életversenyben haladnak, és a határfelületeket, a 
Föld egyre nagyobb energiaszintű szerveződéseit tartalmazó lamináris áramlású rétegeit 
elérve dönteniük szükséges, hogy a legveszélyesebb, de legegyenesebb úton, radiális irányba 
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17. ábra:     A trombita alakú életterek környezete 
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próbálnak e bejutni, vagy eltérülnek a külső, kisebb energiaszintű részecskéket tartalmazó 
északi irányú pólus felé, ahol a nagyobb azonosságú, segítőkész hidegfúziós részecskék 
kisebb közegellenállás miatt, bár hosszabb úton, de gyorsabban tudnak haladni. A döntési 
lehetőség alternatívája, hogy a déli pólus felé, a nagyobb változássűrűségű, fejlettebb és 
töltöttebb részecskék élőrétegei felé térülve a térben ritkább, de nagyobb energiaszintű 
szerveződések ,,földjén,, áthaladó utat választják. 
 

 
 
A döntési lehetőség érdekessége a halmozódás miatt kialakuló tulajdonság erősödés, mert a 
kisebb ellenállás, az északi térfél felé elkanyarodó részecskék, az északi pólus 
szimmetriatengelyében kiáramló neutronok potenciálgátja előtt befelé térülve, hozzájuk 
hasonlóan a kisebb ellenállású közeg felé eltérülő, azaz az akadályok kikerülését, és a 
veszélyes helyeket elkerülő, a felesleges kockázatot nem nagyon felvállaló részecskékkel 
fognak társulni. Az északi pólusból ki és beáramló neutronsugár, - mint potenciálgát előtt akár 
kifelé, akár befelé kanyarodnak, mindenképpen hozzájuk hasonlóan a könnyebb megoldást 
választó részecskékkel fognak társulni, nagyobb energiaszintű együttműködő szervezetekbe 
épülni. Ez a hidegfúziós együttműködő folyamatot, a kisebb impulzussűrűségű veszélyeket 
elkerülő, barátságos életet segíti. 
 
Hozzájuk hasonlóan, a nagyobb veszélyt és a fejlettebb élőréteg kockázatosabb útját vállaló 
melegfúziós (nőiesebb) fejlettebb részecskék valamennyien a déli pólus és a melegebb, 
fejlettebb élőréteg felé fognak elkanyarodni, ahol statisztikai valószínűséggel az ellenkező 
irányból szintén a kockázatosabb utat és megoldást választó szerveződésekkel fognak 
találkozni, ezt követően befelé vagy kifelé fordulva a fejlettebb belső, vagy a fejlettebb 
felmenői gyorsabban változó élőrétegek felé elkanyarodva párokba szerveződve fognak 
tovább együttfejlődni. Ha nem forognának a bolygók saját forgással, akkor ezek az 
élethelyzetek minden irányban, de leginkább észak – déli, azaz a hidegfúziósabb külső 
élőréteg, vagy a melegfúziósabb gyorsabban változó élőréteg felé differenciálódás az együtt 
indultak különbség növekedését fogja elősegíteni. Minél nagyobb azonosságúak egyesülnek 
egymással, a tulajdonságaik halmozódnak, erősödnek, ezért a mindig könnyebb, a kevesebb 
impulzussal járó utat választók, a hidegfúziósok egyre nagyobb lendületre gyorsulnak, amely 
növeli az azonos energiaszintű, de éppen ellenkező irányba áramló nagy azonosságúakkal a 
kikerülhetetlen találkozás esetén a végzetes impulzus, a megsemmisülés lehetőségét. 
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A melegfúziós élőréteget, a radikális irányt és az ütközéseket mindig felvállalók, választók 
tulajdonságai a nagy azonosságúakkal halmozódásban szintén erősödnek, ezért az utódaik 
egyre melegfúziósabb eredőre kerülnek, amely eltávolítja, mássá fejleszti őket a hidegfúziós 
irányba fejlődő, a szabad illúziók után áramlóktól. E két eltérés felé fejlődés a centrumokban, 
a nagyobb szervezetek belsejében mindig életversenybe kerül, és amelyik az adott időben és 
térben sikeresebb, az fog a jelenben, a szervezet belsejében nagyobb dominanciába kerülni. 
Amely szerveződések rendszeresen a melegfúziós és kockázatosabb utat választják, azok 
sokkal gyorsabban fognak haladni, fejlődni, míg azon szerveződések, akik a kevésbé 
veszélyes, de hosszabb, kevesebb kockázattal és kevesebb impulzussal járó kisebb 
energiaszintű részecskékben gazdagabb utat választják, azok lassabban fejlődnek, később 
érnek a célba, de eközben a nagyobb azonosságú közegekben több lendületre, szeretetre, 
együttműködésre és segítségre lelhetnek. Az eltérés felé növekedés tehát fejlettségi és 
nembeli differenciálódás felé viszi az egyre nagyobb együttműködő tömegbe szerveződő, 
eltérő irányba szakosodó életet, amelyet a végzetes impulzusok kialakulásának a 
megelőzéseként ezért rendszeresen egymásba kell keverni. A jelentősen eltérő irányba, 
egymáshoz képest radikális szélsőségek felé fejlődő szerveződéseket minden életkör után 
semlegesíteni szükséges, hogy nagyon szélsőséges különbségek, az élet eredményét 
megsemmisítő nagy impulzusok ne alakulhassanak ki. 
Azonban ez a leírás a statikus szervezetek esetén valósághű, de a bolygók tényleges forgása, a 
részecskék határfelületen körbe áramlása miatt a statikus bolygókhoz viszonyítva más eredő 
és eltérés alakul ki. Már az Aspektus 23-ban, az Elporlódásban bemutatásra került az az ábra, 
hogy a bolygóban a jövevény fotonok a feléjük forgó bolygó oldalon nagyobb ellenállásra 
számíthatnak. Tehát, ha nem a szimmetriasík aspektusából, hanem a gerinctengely, a 
neutronáramlás irányából nézzük meg a szerveződések keleti és nyugati oldalán, féltekéjén 
áramló részecskék lehetőségeit, akkor ott a halmozódást megakadályozó, megelőző ellenkező, 
a nagyobb keveredés felé ható folyamatokat fogunk észlelni. 
 
Az együttáramlással forgó életterekben az anya felé, tehát napkelet felé forgó hajnali és 
délelőtti életszakaszban és irányban a Napból érkező fotonokkal szemben áramló, addig 
felgyorsult, valamelyik oldalági felmenő, nagybácsi, nagynéni által segített hidegfúziós 
részecskék, a Napból érkező hidegfúziós ágban a kisebb ellenállású utat választó 
részecskékkel szemben fognak beérkezni.  A bolygó napkeleti oldala felé áramló, a 
nehezebb utat választó fotonok velük éppen ellenkező tulajdonságú, mindig a kisebb 
ellenállást választó, engedékenyebb hidegfúziós társakat kapnak a Gondviselőtől. Ez a 
jobb keveredés, magasabb szimmetriára, átlagosabb eredőre hoz, amely az életnek és a 
megmaradásnak kedvez, de a megmaradás érdekében a kevesebb azonosság miatt a tűz és a 
víz házasságát a nem kellően megértett folyamat hiányában boldogtalansággal fizeti meg az 
élet.  Ha nem tanulja meg a másik (a társ) másságát tisztelni, a benne meglévő, de a saját 
szerveződéséből hiányzó többletek miatt szeretni, csodálni, de legalább megbecsülni, akkor a 
pár boldogtalanná válik, és a kezdeti eltérés csodálatából, később kibírhatatlan másképpen 
gondolkodás válik. A másság pedig nemcsak az eltérő élőrendszerből, a más irányba 
haladásból fakad, hanem abból az egyszerű tényből, hogy a bolygók egyik oldalán valamilyen 
plusz tulajdonságokból, életszínekből feldúsult szerveződések szükségszerűen hiányosak más 
olyan tulajdonságokból, amely az ellenkező irányból érkezőkben többségben vannak.  
 
Ez kapcsolja össze a horoszkópokban megismert párokat, pl. a sok energiát termelő, az üzletben 
mindig hajtó bakot a sokat költekező, kíváncsi, mindig másokkal flörtölő Ikrekkel. (stb.). A tulajdonság 
és a képességhiányok nagyon vonzzák a legnagyobb eltéréssel rendelkező személyiségeket, legalábbis 
nagy vágyat gerjesztenek a velük való, kölcsönösen nagyobb szimmetriát eredményező kapcsolatra. 
Ezek többnyire egymás szimmetria párjai, azaz a fogantatásuk éppen fél periódussal el van tolódva 
egymástól. Ha az egyik délben fogant és a Nap nagy kitörésekor sok kis szerveződés épült a kezdeti 
szervezetbe, és ezzel dominanciába, akkor a másik az éj asszonya, aki éppen akkor fogant, fejlődött, 
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amikor a Nap által takart részen volt a bioszféra életteret adó része. Az egyikbe a keleti tulajdonságok 
épültek be, akkor ez a személyiség az életet egész idején, akaratlanul is erősen fog vonzódni a nyugati 
tulajdonságokban halmozódó szerveződés felé. Ha az egyik a tél közepén fogant és ez után fejlődött, 
akkor nagy valószínűséggel erősen fog vonzódni a nyár közepén fogant melegfúziós szerveződéshez. 
 
Hasonlóan a déli pólus és a nyugati irány felé eltérülő, a melegfúziósabb élőrétegben 
gyorsabban fejlődő fotonok a pl. bolygó szerveződést elérve már velük azonos irányban, és 
közel azonos ritmusban áramló határfelületi neutronokkal, nagyobb irányazonosságú párokba 
szerveződhetnek, de ezt követően a következő kapcsolatukban, a következő életidejükben 
nagyobb (statisztikai) eséllyel a veszélyeket vállaló, és velük megütközni kész, éppen 
szemben áramló hidegfúziós részecskékkel hozza össze a sorsuk. Ha nem kapcsolódnak párba 
a bolygó nyugata felé forgó oldalán a velük azonos irányba áramló részecskékkel, akkor 
továbbhaladva már velük szemben áramló, jelentősen felgyorsult, nagy lendületű hidegfúziós 
részecskékkel találják szembe magukat, amelyekkel szimmetriába kerülve, eltérőbb 
párkapcsolatba épülve szintén az árnyékolt tér, a bolygó belseje, vagy a külső élőrétege felé 
áramlanak. A párkapcsolatokban a dominancia valószínűen annak a javára dől el, hogy 
melyik szerveződésnek kisebb a szimmetriája, azaz melyik az elvakultabb, az egyoldalúbban 
befolyásoltabb, vagy a nagyobb lendület, vagy a nagyobb perdület, a hatáseredő és a 
szerveződési sűrűség, az előrelátás, a realizmus stb. is meghatározó. Feltételezhető, hogy a 
közös párba társuló, fuzionáló szerveződésben az lesz a megfontoltabb, a józanabb, 
amelyiknek magasabb a pillanatnyi szimmetriája, de ez nemcsak a közös szimmetriához 
viszonyítható, hanem a közös szervezetbe társulók saját átlagos szimmetriájával a szervezeti 
eredő értékét alakítja ki. Ha azonban a szimmetriahiányosabb, elvakultabb szerveződésnek 
nagyobb a kinetikai eredője, az érvényesülési hatáseredője a családban, akkor egy ideig rossz 
felé viheti a család eredőjét, hacsak a társa nem ellensúlyozza ezt az eltérés felé erősítéssel, 
azaz a családot magasabb szimmetriai eredőre hozással. A tartósan rosszul döntő társ esetén 
azonban a családi tanács egy idő után levonja a tanulságot, és a józanabb, több és jobb döntést 
hozó, magasabb szimmetriáéban lévő társ átveszi a családot érintő dolgok felett az irányítást. 
Ettől még rendszerint az marad a kezdeményező, a bátrabb, akinek kevesebb a tudása, vagy 
nagyobb a lendülete, vagy az elvakultsága. Azt mondják, hogy az optimista abban különbözik 
a pesszimistától, hogy még nem élte át, vagy nem értette meg a dolgok rosszabb oldalát. Az 
állandó gyanakvás, a mindent kétkedéssel fogadás, a hit elvesztése a sok negatív tapasztalat 
eredő következménye. Márpedig HIT nélkül semmi sem megy. A legkisebb cél eléréséhez is 
szükség van a cél elérését segítő hitre, arra, hogy az a dolog, amit az adott szerveződés célként 
megfogalmaz, - az neki jó. Ha e hit elveszik, és a szervezet határozatlanná válik, ez egyben 
azt is eredményezi, hogy az együtt élő közösség is cselekvőképtelenné válik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nézzük akkor a gerinctengely, az északi pólus irányából a már beharangozott, a következő 
oldalon bemutatásra kerülő ábrát, amely bemutatja azt is, hogy a bolygók, és a szerveződések 
forgása valójában javítja a vegyülés, a keveredés arányát, a szimmetria növekedését, az 
ellenkező irányba fejlődők közös szervezetbe társulásával létrehozott átlagos és vegyes 
kapcsolatok kifejlődését. 
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19. ábra: A gerinctengely keresztmetszetéből bemutatott részecskemező keveredése 
 

 
 
Amikor a szervezetek a közvetlen felmenők közötti fő szimmetriafelületeire kerülnek, a 
határozatlanságban kisegítik őket a távolabbi rokonok, a felmenők és a testvérek. A szülői 
szimmetriafelületre kerüléskor, a környezetben vagy távolabb változó felmenők, rokonok 
éppen nincsenek egymással szimmetriában, ezért rájuk figyelve, a hatásaikra koncentrálva 
kikerülhetünk az élet zsákutcáiból. Amikor a rokonok elfogynak, vagy a hatásaikban 
semlegesítődnek, akkor a közelebbi, távolabbi barátok, és az ismerősök sokféle, eltérő, de 
éppen kellő szimmetriahiánnyal rendelkező hatásai segítenek ki a határozatlanná tevő szorult 
helyzetünkből. 
 
Az élet, és az élet szabályainak a megtartására felügyelő Gondviselő lélek folyamatosan 
gondoskodik a kialakuló, de még a szabályokban is folyton változó létezés, közös 
szabályainak a megtartásáról, a kisebb energiaszintű egyének, szerveződések, és lélek 
részecskék a közös érzéseinek, a közös akarat, a közös tudat tiszteletben tartásáról. Az életnek 
fontos, minden érintett által elfogadott főszabályai is vannak, amelyet a nagyobb vallásos 
szervezetek alapszabályaiból, a tízparancsolatból és az együttélés kimondott, leírt vagy csak 
érzett szabályaiból megismerhetünk, megérezhetünk. A bennünk élő okos, de kicsi 
energiaszintű tudatos részecskék szervezetekbe épült közösségei mindig megsúgják hogy mi a 
helyes. A saját egyéni érzéseik, gondolataik helyes meglátása sok esetben személyes 
érzésekkel, idealista álmokkal, vágyakkal telítődik, és a nekünk jó elképzelés felé fejlődés, 
nem törvényszerűen a mindenkinek, vagy a többségnek megfelelő megoldást ajánlja. Az 
életben a tudat és a realitás néha felülbírálja az érzéseket, a vágyakat, amely miatt a 
valóságban tartós időre soha el nem érhető semlegesebb eredők, közepes, átlagos állapotok 
alakulnak ki. Azonban számos esetben, amikor a közös tudat, vagy a szervezett rendszerek többsége 
elöregszik, elbutul, elfárad és már rossz irányt mutat, az elfásult, vele együtt megöregedett, 
vagy már tehetetlenül együttsodródó bárgyú tömeg, sokáig követi a csengővel a már rossz útra 
hívogató elől járó szamarát. Ilyenkor hiába ismerik kevesen a válságokból kivezető utat, a 
többség téved, és egymást a rossz irányba is követve már nem találja a kiutat. Ekkor elég egy 
őszinte érzés, egy kisded, egy ártatlan tisztaszívű, még naiv lélek, aki nem megértve, hogy 
miért követik a többiek a rossz utat, felkiáltanak, hogy a király meztelen. 
 
 

Nappali délelőtti élettér, 
amelyben a hajnali időszak 
felé áramló hidegfúziósokkal 
szemben haladó melegfúziós 
részecskék dominánsak. 
Magasabb impulzus sűrűség, 
emelkedő hőmérséklet 

Fejlettebb és differenciáltabb, 
nagyobb energiaszintű 
szerveződések délutáni kaotikusabb, 
kockázatosabb élettere, amelyben az 
anyai részecskéket a nagyanyai 
szerveződés melegfúziósabb 
irányban, tulajdonságban fejlettebb 
részecskéi is segítik. 

Az éjszakai féltekéből átmenet a 
hajnal és a pirkadat irányába, 

állandó napéj egyenlőségi irány 

Realisták, és baglyok, akik 
a naplemente után és este 
aktívak, ekkor kapnak a 
hidegfúziós részecskéiktől 
több támogatást

A mező részecskéinek 
a fő áramlási iránya, a 
mező forgása 

Dél, merőleges besugárzás 

Est és 
naplemente 
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Kiegészítés az utód fogantatásához és a nemiség-váltáshoz: 
 
Ha a különbség nagyon megnő egy élőrétegben, ezzel az együttműködési képtelenség is 
kialakul. Ilyenkor az egymással már szót nem értő, együttműködésre már képtelen 
szerveződéseket el kell egymástól szigetelni, hogy végzetes konfliktusba ne keveredjenek, 
hogy megértsék, a másik hiányát, a másik fontosságát. A köztük mégis erősebb kapcsolatot 
eredményező elszigetelő réteg, a kettőjük keverékéből kialakuló átmeneti réteg, az utód, 
amelynek az azonossága még mindkét, egymással együttműködni már nem tudó, egymás 
ellen fejlődő réteggel még elégséges. Ez az állapot a vegyes eredőjű utód, amely az egymástól 
eltérő irányba elfejlődő rétegeket még kellően összeköti. Ha a másság már nagyon nagy, és az 
élőrétegekben az eltérés felé differenciálódás létrehozta a kifelé és szétáramló nőies állapotot, 
valamint az ellenkező irányban befelé haladó, az életmozgásra alkalmas teret egyre kisebbre 
centrumba sűrítő, lokálisan energiadúsabb, férfias hidegfúziós állapotot, akkor a kettőjük 
végzetes ütközését, az életet végleg megszűntető nagy-erejű impulzus totális kialakulását 
meggátló vegyes minőségű utód állapot alakul ki. Amint a kifelé áramló nőies részecskék 
megérzik és megértik a férfinemű hidegfúziós szerveződések, a részeik hiányát, fontosságát, 
és a szabadabbnak látszó izotróp térbe kiérve megismerik a korlátok nélküli térben a 
védtelenség és a kicsinység lehetőségét, rövid idő alatt eltérülnek a külső közeg férfias 
ellenállásán, és párba kapcsolódva már nagyobb energiaszintű szervezett családként indulnak 
vissza a közben megváltozó kezdet terébe. A külső, kisebb impulzus sűrűségű térrészben már 
lehűlt, megnyugodott melegfúziós részecskék, igazi komplexebb ismerettel rendelkező 
hidegfúziósabb férfiasabb szerveződésekkel társulnak, vegyülnek, és a kifelé még 
melegfúziós életbuborék, belülről már hidegfúziós eredőjűvé, nagyobb sűrűségűvé váló 
hidegfúziós férfias családi eredővel térnek vissza a korábbi élőrétegekbe. A kifelé áramló, és 
egy (szimmetrikus) trombita alakú, kellő azonosságú alakzaton kivirágzó szerveződés, 
kétdimenziós, görbült felületű tölcsér alakú virágokat épít a térbe. 
 
Ugyanez idő alatt, a befelé haladó hidegfúziós, addig férfias, centralizáló szerveződések egyre 
nagyobb változássűrűségű rétegekbe kerülve bekerülnek az általuk létrehozott poklokba, a 
nekik életteret adó, de általuk elrontott egészségű nagyobb szerveződés leggyorsabban 
változó, legnagyobb impulzus sűrűségű, és ezért a legmelegebb belső élőrétegeibe. A befelé 
haladó, centralizáló hidegfúziós részecskék, szerveződések a vertexben, a toroid 
központjában, a pokolba beérve már megosztódnak, és a belsőbb rétegekben változó 
szerveződéseken és egymáson torlódva már egymással szemben áramlanak. A befelé áramló 
szélrózsa a tér egy pontszerű részében besűrűsödik, és a háromdimenziós térben változásból 
részben kétdimenziós, nagyobb azonosságú síkra szétterülve visszafejlődik, míg egy kisebb 
része egydimenziós állapotban, vonalban, folytonos füzérsugarakban menekül ki a szorult 
helyzetéből. A belső magas impulzus sűrűségű melegfúziós térrészben, a már hasonlóan 
melegfúziós szerveződésekkel párkapcsolatba épülő hidegfúziós szerveződések kialakult új 
célja szintén megváltozik, és az egymáson torlódó, már melegfúziós eredővel rendelkező, az 
összetűzésben felhevült részecskék iránya kifelé áramlóra fordul. A belső magas 
változássűrűségű fejlett élettér kaotikus vad szabályaihoz alkalmazkodni nem képes 
szerveződések e nekik az életre nem jó környezetet adó térrészben lebomlanak, elporladnak, 
és már melegfúziósabb, töltöttebb, rész a nagyobb részben, nőiesebb eredővel kifelé áramló 
szerveződési párokba épülnek.  A melegfúzióssá, és eltérő neművé, nőiesebb eredőjűvé, 
felfújtabbá váló nőies szerveződések részecskéi már kifelé, és szétfelé áramlanak, és viszik 
magukkal a belső térben, a melegfúziós pokolban megfogant vegyes eredőjű, de belül 
töltöttebb részecskéiket. Míg az utódoknak a belsejükben egyre felfújtabb életteret adó nőies 
szerveződések, életbuborékok kitágulnak, és védett, tápláló környezetet adnak a bennük 
kifejlődő vegyes állapotú utóduknak, a fúzióban részt nem vevő férfias szerveződések 
energiája részben átadódik a dominánsabb szerveződésként kifejlődő utódnak, a 
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maradványaik kiszorulnak a magas változássűrűségű térrészből. Az apa szerveződések 
energiája lebomlik, részben átalakul, más részben életet adó energiát szolgáltat, míg más, 
sikeresebben centralizálódó része vegyes állapotba fuzionálva, domináns, vagy receszív 
szerveződésekbe épülve átmenekül a jövőbe. 
A magas energiasűrűségre ismét feltöltődő, melegfúzióssá váló és ez után a környezetnek 
sokáig energiát biztosító, női eredőbe átfejlődő (korábban hidegfúziós) hidegfúziós részecskék, 
átadják a lendületenergiát az utódoknak, és ettől kezdve egyedekre bomlanak, és kifelé 
áramolva az élettér, a környezet tágításával előkészítik a teret az utódnak. Az utód élettér, 
élőréteg, gyermek, a már egymástól nagyon eltávolodott, megosztódott, már egymással 
majdnem szemben áramló férfias és nőies szerveződés, élőréteg közé születik, és nemcsak 
elszigeteli és megfelezi a másságot, hanem ezzel összeköti a megfoganását és megszületését 
lehetővé tevő szülői (előd) rétegeket. 
A szaporodás a másságot csökkenti, és az elődök már egymással szemben áramló 
részecskéihez képest, azoktól merőlegesen eltérő irányba áramló részecskékkel rendelkező 
utód rétegeket, leszármazói vegyes, átlagosabb szerveződéseket hoz létre, amellyel csökkenti 
az egymás mellett élő, de már elszigetelődöttebb szerveződések másságát, és az élővilágot, a 
múltat a jövővel kapocsként összekötő családba egyesíti az eltérés felé szakosodott másságot. 
 

Amikor a differenciálódás már nagyon nagy, és a tér egy része magas energia, és magas 
részecske sűrűségűvé válik, miközben a másik része energiában és energiahordozóban 
kiürülve elszegényedik, a bármerre szakosodott nagyon nagy azonosságú szerveződések 
kikerülnek a védett térrészből, és az izotróp térbe érve már egymással szemben áramlanak. Az 
életterületet adó toroid szerveződések belsejében megfogant, a védett térben továbbfejlődött 
élet, bármerre indul el, a már jelentősen eltérő másságú környezetbe kijutva az életcéljában, 
az áramlási irányában eltérül. A szerveződések toroid belsejében ugyanolyan izotróp 
térállapot van, mint a külsőbb szabadabb térben, a korlátokat, a másságot csak a tudatállapot 
eltérése hozza létre. Továbbfejlődve, továbbáramolva a kellő azonosságú térszerkezet külső 
határfelületein, a jövő felé áramlása az elmúlás felé kanyarodik. Ez az út már egyenesen 
szembe vezet, a kezdet állapotában éppen ellenkező irányba elrugaszkodó szerveződések 
útjától, és az életteret adó szerveződés tömegfelezői szimmetriasíkjára érve a már egymással 
szemben áramlók ismét differenciálódásra kényszerülnek egymással. 
 

20. ábra: A tér szaporodása 
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Az utódok életbuborékja, új vegyes élőrétege elszigeteli, de egyben összeköti a belül fejlődő 
maggá, és a kívül fejlődő környezetté váló előd szerveződéseket, amelyek a se veled, se 
nélküled állapotba kerülnek. A kisebb energiaszintű kötetlenebb utódok vegyes állapotú 
részecskéi még szabadon járnak mind a két eltérő térrészbe, szülőkbe, a közös családi 
élettérbe, és hozzák, viszik a hírt a belső életterekben gyorsabban, de az eltérő irányban 
áramlóknak, a más szabályokat ismerőknek pokolivá fejlődő, és a külső környezetben túl rendezetté 
váló elődi valóság részeiből. 
 
Az időnk és az élőrétegünk szaporodása a már túl nagy különbség kialakulásából fakad, 
amely nélkül a folytonosság, a kialakult életvonal, a genetikai ág megszakadásával fenyeget. 
A körülöttünk szabadnak látszó tér, a szabadnak gondolt energia nem szabad, ott is szervezett 
élet folyik, az Egyisteni tér élettel telt, és ez az élet egymással néha rosszabbul, máskor 
jobban együttműködve mégiscsak egymásra támaszkodik, csak egymásról elrugaszkodva 
képes eltérő irányba kezdő, de ellenkező irányba befejeződő életáramlóvá válni.  
Ha a valóságnak megfelelően szeretnénk egy szerveződés, bolygó, csillagrendszernek a 
környezetében változó eltérő élettel való viszonyát, térbeli helyzetét megérteni, akkor az 
összes frekvencia egyidejű észlelése esetén, egymástól eltérő élettel telített, időben és térben 
is pulzáló, periodikus folyamatokban változó teret észlelnénk. Ezeknek a szervezeteknek a 
köztes felületeken kialakuló határai, nemcsak egymásnak támaszkodnak, hanem az eltérő 
minőségű életterekbe áthúzódva együtt komplexé, egy közös, időben és a térben is változó 
szervezett rendszerré, Egy-istenné teszik a változó életet a Gondviseléssel fenntartott teret. 
 
 
 
 
Az átlagoshoz közeli életállapot kezelhetősége:  
 
A régi élet feleződésekor, és új összetételű szervezetbe egyesülésekor magas belső 
biodiverzitásban nagy önállóság alakul ki. Ez a látszólag független állapot ilyenkor még 
védelmet igényel, és az izotróp teljes valóságtól a teret leárnyékoló, a valóság információs 
gerjesztését csak kicsi adagokban beadó, problémákkal is tápláló elődök szükségesek. 
Lényegében az elődöknek, vagy és a gondozó környezetnek egy életfolyamatként ismert első 
harmad életben, meg kell ismertetni az utódokkal a létezés lehetőségeit, és az átlagos szinten 
maradás, a mérsékelt élet sokféleségének az előnyeit. 
Az élet második harmadában a már kellően kiegyensúlyozottá váló szervezet saját maga 
szerzi meg az életteréből és a közös tudatából még hiányzó tapasztalatokat, ismereteket, 
amelyekkel csak az élete végére telítődik. A telítődést csökkenti, hogy az élet harmadik 
harmadában információt adóvá, és sikeres problémamegoldóvá válik, de ezzel egyben 
másoknak okoz újabb problémákat. 
Az életterek és a szervezetek lényeges feltétele, az átlagoshoz közeli állapot megtarthatósága. 
Ha egy szervezetben az egyértelmű többség az átlagos szint közelében marad, akkor a nagy 
többség, a sok lúd disznót győz megoldással kezelni képes a szellemi, vagy anyagi táplálékkal 
bele kerülő túlfejlett anyagokat, túl nehéz szellemi táplálékot, ezért azt végiggörgetve a 
szervezete legfejlettebb emésztő rendszerén, nem engedi megtelepedni. Lásd a zsidók és 
héber elődjeik élőrétegünkben bolyongását, kitaszítottságát. A túlfejlett, a szervezet által nem 
igényelt anyagot és információt, a szervezetnél gyorsabban változó, még nagyobb feldolgozó 
képességű, a környezetet gerjesztő anyagot, - ha nem tud integrálódni – beházasodva 
beolvadni és átlagossá válni -, a szervezetekből a fejlettebb alsóbb élőrétegekbe juttatják. Így 
a legfejlettebb, de valójában már túlfejlett, a szervezeteknek már túl sok problémát okozó, az 
életteret gerjesztő, elrontani képes, az élettér rendezettségi hatásfokát az átlagos érték alá vivő 
életet, a szervezetekből száműzik. Társadalmi szinten elkülönítik, és erősebb határfelületekkel 
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veszik körül őket, börtönökbe, táborokba gyűjtik. Szervezeti szinten a szervezetből a 
végbélnyíláson kiürítődnek, kitoloncolódnak ezek az anyagok. Ha azonban magasabb energia 
és tömegszinteken megnézzük az életet még mérsékelt arányuk esetén kellő problémával 
ellátó, és ezzel a változást fenntartó túlfejlettek lehetőségeit, akkor észlelhetjük, hogy az 
átlagos rétegekből a centrálisan mélyebben fekvő rétegekbe továbbfejlesztik, továbbítják őket, 
ahol a velük kellő azonosságú környezetet már nem gerjesztik a kelleténél jobban.  
Ha egy élőréteg, élettér kezelni tudja a benne élő átlagosak, az alul és a felülfejlettek 
megfelelő arányát, azaz amíg jó a szelektáló, és emésztő képessége, addig az Isten által elvárt 
átlagos érték, és a megfelelő arányban tud maradni. Ha azonban az élőrétegekben ez a fejlett 
anyag nem a fejlettebb rétegekbe, hanem lamináris irányba haladva a felszínen el tud terjedni, 
szét tud szóródni, akkor a diaszpóra első fele beteljesül, és a túlfejlett szerveződések 
szétrajzanak az élőrétegekben, miközben folyamatosan gerjesztik, és egyben fejlesztik a náluk 
kevésbé fejlett élőréteget. Ha az arányuk a szükségesnél magasabbá válik, akkor az 
élőrétegekben egyre nagyobb gerjesztettség alakul ki. Ha elromlik a túlfejlettek megfelelő 
féken tartásához szükséges arány, és a sok lúd már nem tudja a disznót legyőzni, akkor a 
túlfejlettek a tradicionális dominánsaktól átveszik az élőréteg, a szervezett rendszer 
irányítását, és a szervezetet a saját képükre formálják. Ilyenkor az addig kialakult elosztási és 
a teherviselési, (a többségnek jó) arányok elromlanak, és a terhek viselésében és a javak 
elosztásban egyenlőtlenség, aránytalanság alakul ki. Ilyenkor a jobb életbe kerülő túlfejlettek 
nem hagyják el időben a számukra ideálissá, (de az aránytalan elosztásban részesedőknek 
pokollá) váló életteret, és az ideálisabbá váló környezetben elszaporodnak, az arányaik 
feldúsulnak, végül az általuk segítettekkel többnyire dominanciába kerülnek. Ez az állapot 
vezet a Diaszpóra másik feléhez, a szervezeti és az élőrétegbeli dominancia teljes 
megszerzéséhez. Előbb csak kisebb sejtekben veszik át a befolyást és az irányítást, majd egyre 
nagyobb szintekre törnek, és végül a sikeresebb folytonosságuk, a gyorsabb szaporodásuk, 
majd a jobb minőségbe átfejlődésük miatt elterjednek az élőrétegben. Csak idő kérdése, hogy 
egy szervezet, vagy élőréteg mikor telítődik, a szervezeti aránytalanság a teherviselők és az 
elosztók, azaz a javakat élvezők között mikor alakul ki. Ez az állapot felgyorsítja a fejlődést, 
és az energiával rosszabbul ellátottak egyre több hatás halmozására, kényszerülnek, 
kihasználódnak, kiégnek, az energiáik a saját élvezet, egészség megőrzés helyett a túl nagy 
dominanciába kerültek fenntartására fordítódnak. 
Az életterek kialakuló aránytalansága miatt ekkor gyors öregedésbe kezdenek, és az egyre 
túlterheltebb rétegekre egyre nagyobb újabb terhek rakódnak. Az áltagos, a rendezettséget 
megfelelően kezelni képes szervezetek száma egyre csökken, a túlterhelés nő, és az energia és 
feszültségelosztás egyre aránytalanabbá válik. Miként a fenyőkben, ha a magas biodiverzitás, 
az egyenlő teherviselés elromlik, a túlterhelt ágak, alszerveződések sorra kidőlnek, míg végül 
a szervezett rendszer belső szervezettsége összeomlik. Az Isten, a nem tervei szerint fejlődő, 
az energiaháztartásban elromló hatásfokúvá váló, energia-felvevővé fejlődő szervezetet 
annullálja. Ez az ára az isteni szervezettség pozitív hatásfokon maradásának. A túl öreg, a 
túlfogyasztóvá váló, korszerűtlen szervezeteket lebontja, egyre fejlettebb rétegekbe juttatva, 
az egymással együttműködésre már képtelené válókat elválasztja, a rendezettséget még 
hatékonyan fenntartani képes szervezetektől, részecskéktől. 
Ilyenkor az élettér, élőréteg, a szervezetek hőmérséklete nő, a fúzió megszalad, a rossz 
életminta egyre több alanyba átadódik, a változás sűrűség nőni kezd, a szervezet 
melegfúzióssá, mindent elporlasztóvá, felélővé válik. Miként Csernobilban betonszarkofággal 
takarták be a megszaladt, fékezhetetlenné váló atomerőművet, hasonlóan az élet is az erősebb 
határfelülettel letakarás megoldását választja. A megszaladt, túl melegfúzióssá váló 
élőrétegeket, szerveződéseket a környezettől elszigeteli, egyre kisebb térbe tömöríti, egyre 
erősebb határfelületekkel zárja el a még jól működő, a rendezettséget növelni képes 
átlagosabb külvilágtól. Az élet szimmetriája itt megsérül, mert az életkör nem válik teljessé, 
teljesen visszafordulóvá, a következő periódus nem abban az életkörben folytatódik. Az élet 
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energiatermelése itt válik megérthetővé, itt és így keletkezik az életet fenntartó hatás, amit 
energia néven ismerünk. A lélek részecskék nagyon erős, gravitációs szarkofágja alá 
kényszerített, melegfúzióssá váló élet nem tud a meglévő szervezettségében e túlhevített 
fúziós térrészekből kitörni, csak ha nagyon kicsi részecskékre, még a hatásokat jól elosztó, 
már megbecsülésre és hasznosságra törekvő tagjává bomlik a mindenségnek. Így lesznek a 
többségnek ördögebb szerveződésekből, a többségnek már jobb, őket szolgáló, a 
tisztítótűzben lebomlott, a rossz tudati állapottól megfosztott, megtisztult angyalok.  
E fehér szűzies lények már nagyon gyorsan áramlanak, nagyon sok energiával rendelkezne, 
de ez az energia kicsi méretű térben, viszont nagy lendületben koncentrálódik, amely, ha 
végre kellő társat találva, egy másik hasonlóval, hidegfúziós kapcsolatba lépve kirepül a 
tisztítótűzből. Az ilyen, a fogyasztástól, és a benne lévő méregtől már megtisztult szervezet 
már nem erőlteti a tér sűrűségének a növelését, a fogyasztást, a fúziót, a szaporodást, a lokális 
tér további sűrítését, és az Isten mérsékeltebb, átlagosabb, a hidegfúziót, a szeretetet és a 
másokkal együttműködés szabályait már megtartani képes angyali, kovalens párrá változik.  
 
21. ábra. Az Ionos, réteges, összefonódott haploid élettér, és a kovalens, páros, önkéntes 
kapcsolatban lévő, a környezetre neutrális élettér, időváltó kapcsolat, rendszer. 
 

 
 
A túl nagyon besűrűsödött, az isteni tervtől elromló, túl nagy változás sűrűvé, túl ördögivé, 
egymást kihasználóvá váló térrészek kifejlődése már nem részei az isteni tervnek, a közös 
tudatnak, és bár ezek kifejlődése elkerülhetetlen, az életterek átlagos állapotának a 
fenntartása, a megfelelő gerjesztés, kölcsönhatás fenntartása szükségessége mellett, miatt 
elszigetelődnek, az egymással megfelelően együttműködni képes térrészektől. Bár az átmenet 
és a fokozatosság, az egymásra rálicitáló élet túlfejlettségre törekvése egyértelműen 
megállapítható, a térrészek a rossz irányt vett fejlődés következtében már szükségszerűen és 
következményként alakulnak ki. A ,,rosszá,, túlfejletté válás nem szándék, hanem sors 
kérdése, a sorssal való elégedetlenség, az Isten által megengedettnél, gyorsabban és nagyobb 
fejlettségre vágyás egyik következménye. Amelyik szervezet, a környezet által meghatározott 
lehetőségnél gyorsabban akar fejlődni, az miközben elvonja a környezet energiaforrásait, 
melegfúziós és túlfejlett, elöregedő állapotba jut. Az átlagos és a mérsékelt együttfejlődésnek 
itt jelenik meg az előnye, amikor a szervezett folyamatok nem lokális differenciát gerjesztve, 
hanem kívülről áttekinthetőbb együttváltozó körfolyamatokban fejlődnek. Az élet ilyenkor 

A folyton a másikba, a másokéban és a szaporodásra törekvő 
ionos szervezettségből, az életbuborékok belsejébe menekülő, 
egyre elszigeteltebb ionos állapotból, minőségből így lesz ismét 
kovalens hidegfúziós lélekszerveződés, amelyet az egymásba 
átérő körökkel, az egymásba már kényszerrel fonódó életek 
egymást elfogyasztó, a belsejébe lezáró szimbólumával 
ábrázolunk. Ez a kívül angyali, szegény, de belül ördögi, gazdag 
élettér réteges differenciálódása, amely állapot a tér és a változás 
lokálisan túl nagy besűrűsödésekor, a túlfejletté váló állapotban 
alakul ki. Míg az első ábrán egy befelé egyre melegebb, 
melegfúziósabb állapotú ionos teret ábrázoltunk, amely élet az 
életben, életbuborék az életbuborékokban rendszerben él, amely a 
fejlettebb rétegekben részben, kellően elszigetelődik egymástól. 
Alul az Isteni közös tér megoldásának az átlagos párba 
kapcsolódó szervezettségnek a szimbóluma, a klasszikus alma 
szerkezet és a karikagyűrű, mint lazább kötelék, a kifelé neutrális 
szeretetben és az önkéntes társulásban egybekapcsoló 
szövetség, a párkapcsolat isteni szimbóluma látszik. 
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nemcsak kiszámíthatóbb, és többeknek kellemes életutazás, hanem egy életbe besűrített 
élmények változatossága a létezés teljességét az inaktív állapot idejére is kellemes 
élményekkel tölti fel. Az Ilyen élményekkel kellően feldúsult anyag türelme kitart, a 
feltámadás napjáig, amikor ismét eljön az ideje, és eltérő minőségű új életutazásban vehet 
részt. Ha azonban túl sokan szeretnek bele a poklokban keveseknek végtelenül 
meghosszabbítható életbe, a várakozási sorrend megváltozik, és sok addig türelmesen, inaktív 
állapotban változó lélek nem kapja meg időben az új élethez való jussát, ettől elégedetlenné, 
és a hasonlóan megkárosítottakkal együttrezgővé, rezonanciába kerülővé válik. Az életben 
ekkor fordul az életkerék, és nagy energiaszintű környezetváltozás, életáradás alakul ki. 
Ha nagyon besűrűsödik egy szervezet, a környezethez képest, és a túlfejlettség elindítja a 
nemlineáris változást, a szaporodást, az együtt élők osztódását, megosztottságát. Az élethez 
fűződő jogaikban megkárosítottak körbeveszik a túlfejletté vált élettereket, elszigetelik őket 
az együttváltozó egésztől, és a kölcsönható fraktálrendszeren keresztül egyre nagyobb 
nyomást adnak a túlszervezetté vált szerveződés elromlott központjára. Az élet kikényszeríti 
az időben eltolódott szimmetria helyreállását, amit mi igazságként, a megfelelő terhelési és 
elosztási arányok helyreállásaként ismerünk. 
 
 
 
Az életterek telítettsége: 
 
A fogyasztó típusú életterekben az átlagos állapot, az egészség megtartásához rendszeres 
anyagcserére van szükség. A táplálékkal azonban nemcsak fogyasztható kisebb átlagos 
fejlettségű táplálék jut be a szervezetbe, hanem a táplálékoknak tekinthető szervezetek 
belsejében fejlettebb, sok esetben túlfejlett vezetők, irányítók is találhatók, amelyek 
feldolgozása, egymástól elválasztása csak az élettéri, szervezetbeli kellő többség 
megtartásával biztosítható. Ez folyamatosan nemcsak betápot, fogyasztást, hanem a túlfejletté 
váló szerveződések kiválogatását, szelekcióját és eltávolítását is igényli, azaz kifelé irányuló 
anyagcserére is szükség van. Ha ez a folyamat jól működik, akkor a belső többség és a 
szervezetet alapítók, uralók kellően ellenőrzött dominanciája megmarad, és a helyes arányok 
megtartása esetén a szervezet átlagos az állapot közelében maradva életképesen változik. Ha 
azonban a táplálék aránya megváltozik, és a fogyasztott betápban egyre több idősebb, már 
megfáradt, kevesebb lendületet leadó, az élet rendezettségének a megtartásában már egyre 
kevesebb szerepet vállaló szerveződés kerül a rendszerbe, akkor az átlagos életkor, és a 
rendezettséget megtartani képes átlagos állapot is megváltozik. Ha a szervezetbe egyre 
idősebb, a nyugalmat túlságosan kedvelő részecskék nagyon meghatározóvá válnak, a 
szervezetben a már befutottak, a jó helyzetben lévők nyugalma érdekében a változás 
mennyisége korlátozódik, és egyre nagyobb rend mellett egyre kevesebb impulzus alakul ki. 
Az ilyen hidegfúzióssá, túl rendezetté váló szervezet idő előtt elöregszik, lehűl, összehúzódik, 
az átlagos élet megtartására, mint élettér alkalmatlanná válik. 
Ha a belső arányok, és a megszerzett dominancia a lassabb változást igénylők javára tolódik 
el, akkor a túlfejletté válók, az elöregedettek, a túl dominánsak feldúsulása esetén a 
szervezetet is elöregítők aránya nagyon magassá válik. Ha a már túl sok problémát okozók 
eltávolítása zavart szenved, akkor a szervezeti átlagos életkor az idősebb, a túlfogyasztók 
irányába eltolódik. Ez megnöveli a fogyasztást, de csökkenti a rendezettséget valóban növelni 
képesek számát, arányát, a rendezettség időbeli növelési lehetőségét, ami miatt az elöregedett 
életterek, a szervezetek energia és rendezettségnövelő hatásfoka is elromlik, és az elöregedő 
rendszerekben, szervezetekben a túlélők, a fiataloknak kellő életteret nem adók száma 
felszaporodik. Ez a folyamat, a szimmetriasíktól eltávolító spirálba tereli az életet, egyre több 
lesz a fogyasztó, az életteret problémákkal gerjesztő, és egyre kevesebb a termelő, az átlagos, 
az életet és a rendezettséget fenntartani képes élet. Ha elromlik a belső sokféleség, a fiatalság 
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és a sokfelé szakosodók, a teret teljesen kitöltők aránya, mennyisége, akkor a szervezett 
rendszer emésztése is elromlik, amely már nem megfelelően szelektálja ki a rendszerbe nem 
illőket, a másokat, a túlfejletteket, hanem az átlagosakat és a még nem teljesen rosszakat is 
kiüríti a szervezetéből, a megmaradtakra háruló terhelés nő. Ha a környezetben a 
túlfejlődteket minden rétegben kifelé, vagy és a határfelületek lamináris áramlásában végül a 
pólusok hidegfúziós gerincáramlataiban befelé, lefelé terelik, akkor a szervezetek 
legvédettebb belsejében az átlagos kor egyre magasabbá válik. A mikrokozmoszok belsejében 
az elődök elődeinek a túlélőképes részecskéi, egyre védettebb környezetbe húzódnak, itt 
továbbfejlődnek, az idő, az átélt életesemények variációinak a száma, az emlékezetként ismert 
hatások lenyomatai e rétegekben besűrűsödik.  
Minél jobban növeli az élet a felbontását, a részletek megismerését, annál közelebb jutunk az 
őseink DNS-ben cserélődő részecskéihez, akik bennünk egyre kisebb térfogatban, egyre 
kisebb mennyiségben és időben csökkenő energiaszintű szervezetekben még emlékeznek a 
múlt történéseire, az élet régebbi programjainak megfelelő változásokra. Az idősebb, már 
neutrális részecskéink élettere felé haladva, rétegről rétegre közelebb kerülünk a bennünk is 
még élő, de számbelileg az időben fogyatkozó, egyre többféle kombinációba másokkal 
átépülő, ősi isteni lélek részecskékhez. 
Ha tehát az átlagos életszintekről befelé terelt, túlfejlett élet letöltötte az élet felületén a 
környezet ellen csatát, akkor idős obsitosként az általa legjobban ismert, védett környezetbe, a 
származási helyszínére, a falujába kerülhet, amelyben a neutronná, és a környezet számára 
már általában neutrálissá váló szerveződés a legnagyobb biztonságban van. 
Az hogy az átlagos életterekben nem felbontható, túlfejletté vált szerveződéseket egyre belső 
rétegekbe továbbítják, rétegről rétegre befelé haladva az idősebb részecskékből egyre 
nagyobb eltartandó rétegeket, jelentő túltelítettséget hoz létre. A fejlettebb rétegek felé a fejlettség 
szimmetriájaként csökken a térméret és az alkalmazkodási képesség, és e részecskék egyre 
kisebb térrészbe kerülve, még a velük, kellő azonosságúakkal is egyre nehezebben férnek 
össze, bár idővel elfogadják a sor e fordulatait és megértve az élet törvényeit, 
megnyugszanak. Bár az ilyen elöregedő szerveztek maguk körül egyre kisebb teret 
igényelnek, ha azonban ez az élettér szűkké válik, az élet nyomása koncentrikus gyűrűs, 
ionos, réteg a rétegben, életbuborék az életbuborékban térszerkezetet alakít ki. Ha ez a gyűrűs 
szerkezet, az életbuborék az életbuborékban kialakul, a rétegeken belül egyre öregebb 
részecskékből szerveződő, egyre idősebb, egyre nagyobb belső sűrűségű életbuborékok 
alakulnak ki. 
Ha egy térben elkülönítik az adott tér szervezettségét elrontó, a szabályokat meg nem tartó 
részecskéit, a megtisztított tér egy ideig szabálytartóbbá válik, de a centrális tér, ahová a 
kitaszítottakat, a túlfejletteket, a kiszolgált obsitosokat száműzték, egyre szabálytalanabb, 
egyre másabb szabályok szerint élő részecskékkel telítődik. Ha e térrészeket az alvilágba 
taszítottak birodalmának szereplőiként megismert helyre, a Hádész világába helyezzük akkor 
itt egy eltérő erkölcsi rendszer szerint fejlődő világ alakul ki, amelyben esetleg pont 
fordítottak az elvárások, mindaz tilos, a mely a korábbi életbe kívánatos, és minden szabad, 
amit az előző rendszerben valaminek a nevében értelmetlenül tiltottak. 
 
A fejlődésre törekvés a felbontás növelése felé fejleszti az élettereket, amely a közös tudatot, 
az egész, az együttműködés, a szervezet élet lényegének a megértése helyett, a részletek 
megértése felé tereli. Egyik szélsőséges irányba elmenés sem jó, a két dolognak, a 
fiatalságnak és az öregségnek, miként a jónak és a rossznak is együtt kell fejlődni. Ha 
bármelyik túlfejlődik, ez elrontja az élet minőségét, az élet a megfelelően keveredő átlagos 
állapotban tud a legjobban fejlődni. A szimmetriának, a sikeres átlagosra keveredő, magas 
biodiverzitással, sokféleséggel feltelő életnek itt van jelentősége. A szimmetriától, az átlagos 
felülettől, a kellően keveredő vegyes életről túlságosan eltávolodó szerveződésnek 
könnyebben megszakad az életfonala, a folytonossága, és a túl messzire ment szerveződés - 
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melegfúziós szervezet esetén - túl nagy nyomással történő felszabadulás esetén az életre váró 
részecskék sorában nagyon kisnyomású külső életfelületre, külső távoli élőrétegbe kerülhet, 
amelyben, a magas feszültségben eltöltött gyors élet miatt, az idővel is szimmetriába kell 
kerülnie. A nagy magasságokból nagy mélységekbe lehet zuhanni, és az élet nagyobb 
energiaszintű szerkezeteiben ez kifelé áramlást, az átlagos életfelülettől túlságosan 
eltávolodást eredményez. Míg az átlagos felület közelében változó szerveződések, kicsi 
hullámokban szinte folytonos változási lehetőséget kapnak, és ezzel az élet folytonosságával a 
részesei lehetnek az élet showjának, a nagyon nagy mélységekbe, az élet legnagyobb 
nyomású poklaiba bemerészkedő szerveződések a felbontásukkor nagyon nagy távolságra 
kilövődnek a környezet lendületet elvonó terébe. Mint mindig, az ilyen szervezetek ezzel is 
kockáztatnak, és ezzel, kellő lendület, indítófeszültség esetén esélyt kapnak egy másik analóg 
szerveződésbe átépülésre, a valódi idő és térutazásra. Ez az út azonban éppen úgy vezethet 
még a hozzá képest még a múlt állapotában változó fejletlenebb kis szervezetbe, amelyben a 
jövőt már ismerő fejlettebb szerveződésként, a környezetben a korszerűbb állapotúként hamar 
a vezetőségbe, a közös lélekbe épülhet, és sokkal nagyobb, fejlettebb, hozzá képest nemcsak 
korszerűbb, hanem a jövő állapotában, gyorsabban változó élettérbe is kerülhet. Az előbbiben 
ő lesz az információt és hatásokat leadó, a másokat gerjesztő és a fejlettségben példamutató, 
de a környezetből energiát elvonóvá, meggazdagodóvá válik, míg a második esetben a jövő 
terébe kerülve, tanulóvá és továbbfejlődővé, a fejlettebb környezetnek energiát leadóvá válik. 
Az anyagi terhektől és az együttműködési kötelékektől megszabadult, felszabadult korábban 
melegfúziós állapot felé fejlődő részecskék, a múlt terén át, lehűlve, megnyugodva, 
összehúzódva hidegfúziós szervezetté válnak. Ha a közös határfelületen, vagy az isteni térben 
nem nyelődik el a felszabaduláskor, az újjászületésükkor kapott lendületük, akkor már, mint 
lendületenergiát hozó, de nem teljes azonosságú, más szabályokat megismerő, és az új 
környezetben, még sokáig az általa korábban megismert szabályok szerint élő hidegfúziós 
szervezetként fogja gerjeszteni az őt befogadó környezetet. Ahhoz azonban, hogy a teret és az 
eltérő ritmusú időhatárokat átszelve, átutazva valódi időutazóvá váljon, kellő energiát kell 
gyűjteni, vagy és segítőket kell toborozni, és a kisebb akadályokat jelentő, kevésbé fejlett, 
kisebb energiaszintű részecskék életterén viszonylag gyorsan át kell haladnia. A fejlettség 
ebben segít, és egy idő után mindenki addig evickél az élet vizében, amíg meg nem találja a 
fejlettségének legmegfelelőbb állapotot. Ilyenkor kialakul a suszter, vissza a kaptafához, és az 
élet e része végül megbékél a sorsával. Azonban mindig van, aki a kelleténél nagyobb 
lendülettel, több segítséggel indul, és sokáig nem találja meg a helyét, túllendül, túlfejlődik, 
az elmaradottságával túlfejlett rétegeket gerjeszt, vagy éppen a túlfejlettségével alulfejlett 
rétegekben okoz problémát, és ezzel fenntartja az életet. 
 
 
 
A folytonosság zavarai 
 
Az élettel feltöltött, közös tengely körül forgó szerveződések körül, az élet maradékát, és az 
élet termelését a környezetbe kiszóró, kiszállító szimmetriafelületek alakulnak ki, amelyek 
között mindig van egy fő szimmetriasík, amely megfelezi az együttváltozó tömeget, és a 
részükre rendelt, biztosított élőréteget téli, hidegfúziósabb és nyári, melegfúziósabb eredőjű 
részekre, tartományra osztja. A szervezetek folyamatos életjelensége miatt e sávokon 
kiszóródó életanyag is folyamatos, és mindaddig megmarad a kiszóródás egyenletessége, 
amíg valamilyen, e kétdimenziós felületen áthaladó, esetleg beépülő nagyobb tömegbe 
szerveződött életanyag meg nem szakítja a szimmetriasíkként ismert időfelület spirálját. 
Miként a Szaturnuszon látványosan észlelhető, az életspirálon ilyenkor rések, folytonossági 
hiányok alakulnak ki, és a szervezetek központjaiból kiszóródó, letekeredő DNS anyagfonál a 
síkot keresztező szerveződések közelében megszakad, pontosabban irányt változtat, és attól 
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kezdve a beépült közös, vegyesebbé váló szervezetbe épül. Ha kellő sűrűségű, nagyobb 
tömegű szervezet kerül e pókhálószerű felület fogságába, akkor a kialakult folytonosság 
rendje megváltozik, és a nagyobb, anyai szervezetből kiszóródó részecskék, a feléjük erősebb 
árnyékolást, nagyobb környezeti védelmet biztosító, a fonalba szerveződött társaiknál 
nagyobb gravitációs vonzalmat kelteni képes, beépült életanyaghoz közelítve, idővel 
felgöngyölődő közös szervezetbe épülnek. A szervezetek körül azonban nemcsak 
bolygószinten alakul ki e látványos időfelület, az életspirál, hanem valamennyi analóg 
fejlődési stádiumban, a kisebb és a sokkal nagyobb szervezetek fő szimmetria tengelye körül 
is kialakul a kiszóródó életanyagokból képződő uszály. Kellő felbontásban észlelhető, hogy 
miként e rések mind nagyobbá válnak, úgy nőnek, ahogy a résekbe beépült idegenebb 
anyagból szerveződő vegyes közösség gyarapodik, amely magára tekeri e fonál körülötte 
változó részecskéit, és közben e közös szervezet begyűjti a környezeti térből a gravitációs 
árnyékoló hatásánál közelebb átáramló, nem túl nagy kinetikai energiájú idegen részecskéket. 
A szervezett rendszerek idő felületén tehát rések alakulnak ki, amely résekben, az életanyagot 
kibocsátó szervezetekkel nem teljes azonosságú fiatalabb szervezetek alakulnak ki, melyek 
megszakítják a viszonylag egyenletesen kiáramló, kiszóródó életfelület folytonosságát. Minél 
nagyobb, idősebb egy szervezet, annál nagyobb a folytonossági hiánya, a saját analóg 
szervezetektől való távolsága, és csak az időfelület spiráljából beépülő, sokkal kisebb 
részecskékkel tartja a kapcsolatot e részecskék szállítóival, szülőivel. Míg azonban a nagyon 
kicsi szervezetek folytonossága megköveteli a sokkal kisebb távolságok tartását, a nagyobb 
szervezetek egymástól való távolsága is arányos, de jóval nagyobb térközöket képes áthidalni. 
Ha azonban az egész mindenséget egy közös, a térben páratlan szerveződésnek tekintjük, 
akkor az első számú szervezet nem rendelkezik analóg szervezeti folytonossággal, ezért igen 
magányos az örökké valóság óta múló időben, amely megértést, közös tudatot és teremtő 
gondolatokat fejlesztett ki benne. E lény ugyan nem szükségszerű, hogy egyedülálló legyen, 
lehettek elődjei, társai, de a folytonosság tekintetében kétségtelenül páratlan, és a benne 
született fogant utódjaival tud kapcsolatot tartani a környezetével. A Mindenható nagy 
szervezetnek is születtek utódai, akiknek hasonló analóg nagy energiaszintű leszármazóik 
folytatták az élet, időben egyre ritkábban változó, de korántsem teljes folytonosságát. A nagy 
szervezetekből kiszóródó életanyag annál folyamatosabban, annál egyenletesebben tölti ki a 
teret, minél kisebbek az életanyagot termelő anyai életteret elhagyó részecskék, pontosabban e 
részecskék mérete, sűrűsége és tömege meghatározza azt a folytonossági igényt, követési 
távolságot, amelyet az időben, a változási folyamatban egymást követő utódgenerációkban be 
kell tartani ahhoz, hogy e fonál el ne szakadjon. Amely szerveződésnek túl korán szakad el az 
anyai részecskék utánpótlását biztosító életfonal, azok idő előtt magukra maradnak, és ha a 
térben éppen vihar alakul ki, könnyel elabortál a nem kellően fejlett kis szervezet. A fonál 
azonban kellő rugalmassággal, időtoleranciával rendelkezik, és amikor az anyai teret, vagy az 
által keresztezett idegen időfelületek ritkulnak, akkor az anyai szerveződésben termelődő, de 
időben ritkábban kibocsátott szervezetek között az időtávolság, a tértávolság nagyobbá válik. 
Az anyában történő eseményritkulás miatt az életbe ritkábban kikerülő életanyag egységei 
között megnő a távolság, és a folytonosság romlása nagyobb feszültséget hoz létre, az 
egymástól közel azonos anyai eseménytávolságra elhelyezkedő részecskék fonalában. Ha 
valami külső életanyag ilyen feszültebb állapotában áthalad a spirál fonalain, vagy annak 
közelében, hogy a gravitációs érintettség kialakul, ilyenkor nagyon könnyel elszakad e fonál, 
és a Párkák az elszakított fonállal az anyai térből származó részecskékben végessé váló, már 
vegyes szervezet életidejét, a megtartható egyértelmű dominanciát ezzel meghatározzák. Az 
élet hosszát szabályozó mechanizmus megismerésénél azonban most fontosabb annak a 
megértése, hogy a folytonosság zavarai a ritkán szaporodó, nagy szerveződéseknél nagyon 
erősek, de minél kisebb, fejlettebb szervezeteket bocsát ki egy rendszer, annál finomabb 
időhálót szőhet. Minél kisebb részecskékből fonódik tehát Ariadné fonala, az annál erősebb, 
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annál nagyobb a rugalmassága, annál nehezebben szakad el a sérülékeny életet az anyai 
szervezettel, szeretettel összekötő kapocs. 
Amikor elszakad, az anyai szerveződést az utód szerveződéssel összekötő időfonal, a közös 
szervezetbe, már vegyes utódba épülő fiatal szervezet életének a hossza is meghatározódik, 
amelyet azonban még sok esemény módosíthat, meghosszabbíthat, vagy megrövidíthet. 
Amikor egy anya végleg elveszti a kapcsolatot az utódjával, akkor e fonalak, maradék 
kapcsolata elvileg végleg elszakad, de ez csak nagyobb tömegszintű részecskéket igénylő 
kapcsolatokra igaz, mert az anya, vagy az utód által kibocsátott, kisebb energiaszintű, kisebb 
tömegű részecskék térben megmaradó folytonossága, a tér kitöltöttsége miatt ez alacsonyabb 
energiaszinten folyamatos marad. Tehát az elődök és a térben már eltávolodó utódok között, 
nemcsak az anyai részecskék viszik, - hozzák a híreket, az információs energiaszintű 
kapcsolatokat, hanem a teret kisebb szinten, nagyobb folytonossággal kitöltő részecskék is. 
Ha az utód szervezet elszakad az anyjától, az anya számára az utódba addig invesztált energia, 
kölcsönhatás közvetlen lehetősége gyakorlatilag elveszik, de közvetve a tér folytonosságán 
fennmarad, és az érzelmi energiaként ismert, a teret folytonossággal kitöltő nanoszintű kicsi 
elődi, isteni részecskék továbbra is hozzák-viszik a híreket és a gyengéd érzelmi hatásokat, 
amit szeretet energiaként ismerünk. Ez az energia kitölti a tér és az idő hézagait, áthidalja az 
elődök és az utódok közötti végtelen távolságokat, és a kellő azonosság segítségével az 
érzelmi változásokat közvetíti az ilyen nagyérzékenységű lélek részecskékkel kölcsönösen 
rendelkező szervezetek között. Tehát nemcsak a nagyobb azonosságú ikrek között működik e 
távhatás, hanem minden olyan időben változó szervezet között, amelyben kellő azonosságú, 
kellő érzékenységű, a gyengéd hatások közvetítésére alkalmas idős lélek részecske található. 
Akinek tehát nagy a lelke, annak az élettere, az aurája nagyon sok az életben már elporlódott, 
vagy nagy isteni mezőkben született, ilyen gyengéd hatásokat, érzelmeket közvetíteni képes 
részecskékkel rendelkezik, aki ezen angyali részecskék segítségével képesek kapcsolatban 
maradni, a velők kellő azonosságú más szervezetekkel. Ez a nagyon érzékeny, szuperszenzitív 
kapcsolat azonban nemcsak teljesen analóg szerveződések részecskéi között biztosítja az 
együttérzés lehetőségét, hanem a szervezeteket elhagyó, más féle rendezettségű, az élettéri 
környezetben élő, időben változó virágokba, növényekbe, állatokba és a környezet más 
életanyagaiba átpártoló, átkerült részecskék között is működik. A teret teljesen kitöltő, 
minden más, kellően nagy élettéri házaggal rendelkező szervezeten áthatoló, érzelmet 
közvetíteni képes részecskék tehát kapcsolatot tartanak egymással, és a velük kellő 
azonosságú más részecskékkel, és a közvetített hatásokat továbbadni képes egészséges 
életpiramissal rendelkező más szervezetekben élő rokonaikkal. 
Minden szervezetből eltávozó energia, hatás, egy időre veszteség annak, aki a hatást kiadta, 
de nyereség a térnek, amely ezt felvette, és nyereség lesz később annak a szervezetnek, amely 
végül magába építheti a szervezetét erősítő hatásokat. Ez az az ok, amiért fukarok vagyunk, 
amiért nem akarunk a másnak, a már életidőben megszabott véges energiánkból adni. Mivel 
az anyai folytonosságunk idővel elszakad, csökken, a nagyobb energiaszintű hatások 
lehetősége véges, ellenben ha jól beosztjuk, amink van, akkor sokáig éghet, igaz sokkal 
kisebb lángon az életünk gyertyája. Az egyre kisebb lángon égetett gyertya, az egyre 
energiatakarékosabb élet azonban elél a környezet energia hulladékán, nincs szüksége külön 
táplálásra, az élet háttérnyomása, a szeretet érzése biztosítja a fennmaradását. 
Van azonban egy nagyon nagy azonosságú lélekenergia, amely elvezet bennünket a legősibb 
elődünkhöz, az Istenhez, amely teljes folytonossággal rendelkezik. Ez a gyengéd hatásokat 
nagyon gyorsan, végtelen távolságokra is közvetíteni képes, ősi angyali életanyag kitölti az 
élettér mikroszintű hézagait, és ebből az energia tengerből nem fogy el a lélek, a hatás. Mivel 
az életet már nagyobb lángon leélt, megismerő részecskék, ügyesen elkerülik az élet nagyobb, 
nem szándékos ütközeteit, impulzusait, csak a küldőben és a fogadóban keltenek azok kellően 
érzékeny, analóg részecskéi által vehető gyengéd hatásokat. Mivel e részecskék térkitöltése, 
folytonossága teljes, kitölti az általunk megismert, a változásunkra alkalmas életteret, ezért e 
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részecskéink elküldése nem okoz veszteséget. Tehát az isteni tanítás igaz, a szeretet energia az 
egyetlen olyan hatás, amelyből bárkinek, bármennyit adhatunk, ez által nem veszteségünk, 
hanem mindig többletünk keletkezik, és a rászorulónak átadott szeretet helyében, mindig 
többet kapunk a tér háttérnyomással rendelkező gyengéd energiájából. A szeretet energia 
mindaddig nem fogy el, amíg a saját szervezetünk kellő azonossággal rendelkező életpiramist 
tartalmaz, amíg az életterünkben e kicsi részecskék gyengéd hatásait van aki átvegye, aki 
érzelmi azonosulásra, rezonanciára képes velük. Aki viszont magas lángon égeti az élete 
gyertyáit, az hamarabb elhamvad, és a kezdetben durva, akaratos, esetleg önző szervezetbe 
épült életpiramisa, egyre finomabb lélek részecskékkel telik fel. Ha valaki lead ebből az 
érzelmi szintű energiából, akkor a nagy érzékenységű környezetben, ebben a minőségben 
azonnal túltelítődés alakul ki, és a tér e szintű egyensúlyának a megmaradása érdekében, más 
analóg érzékenységű részecskék azonnal beáramlanak az üressé vált térrészekbe, visszaadják 
a másnak jó szívvel adott érzelmi energiát, amelyet gyengéd érzelemként és szeretetként 
ismerünk. Az őszinte szeretetből tehát bármennyit leadunk másoknak, sohasem 
szűkölködünk, mert az azonnal pótlódik. Minél durvább az élet, annál jobban termelnek az 
isten malmai, és ilyenkor a durva élet növeli az élettérbe került szeretet, és az együttérzést 
közvetíteni képes részecskék számát. Azonban nem szabad bárkit a szeretetünkkel annak az 
igénye, érzése ismerete nélkül elárasztani, mert annak, akinek valamiből a kelleténél több 
alakul ki, rontjuk másban az életesélyét. A szeretet nagy azonosságú tengerébe is bele lehet 
fojtani azokat, akiknek éppen nem szeretetre, hanem másféle támogatásra, pl. erőre vágyik. 
Sok anya gyakran esik abba a hibába, hogy nem ismeri fel, hogy az utódjának már olyan sokat 
adott, hogy annak a karmikus adóssága már nem enged többet, az őt megfojtó, gúzsba-kötő 
anyai szeretetből befogadni. 
Az életpiramis biodiverzitásának a romlása azonban megszakíthatja a folytonosság, és a 
gyengéd érzelmek átadási, átvételi lehetőségét, ha az életpiramisunkból a helytelen életmód, 
az egyensúly hiánya miatt kiszorulnak, kipusztulnak a gyengéd hatásokat közvetíteni képes 
részecskék, náluk még nagyobb energiaszintű, nagyobb tömegű, a hatásokat átvenni, 
továbbadni képes leszármazói. Ha az életterünk, a belső szervezetünk nagyon durva, sok és 
már csak nagyobb energiaszintű részecskéből szerveződik, mert a túl rossz, vagy a túl gyorsan 
változó életterünkben elromlik az életegyensúly és nagyon magas életnyomás alakul ki, akkor 
a kicsi, de szuper érzékeny lélekenergia a túlnyomásos élettérből kifelé áramlik, a lélek 
elhagyja a neki az életre nem elég alkalmas, nem kellő szimmetriával rendelkező teret. Az 
elődeinknek és az utódainknak is tekinthető lélek részecskék nagyon érzékenyek a 
különbségre, a szimmetria hiányra, ezért ők csak az erősen és körkörösen védett életterekben, 
a magas szimmetriával rendelkező gerincben, a csontokban tudnak életben maradva 
életáramlást folytatni, a rájuk bízott gyengéd hatásokat csak így tudják célba juttatni. Ha az 
utódokban a szervezeti szimmetria elvész, az erre nagyon érzékeny lélek részecskék elhagyják 
az utódjukat, és a lélektelenné váló szervezet elveszti a kapcsolatát az Istennel, az elődjeit is 
tartalmazó mikroszintű világgal. Ha egy durvává, erőszakossá, szimmetriahiányossá váló 
szervezet, a lélekvesztés megakadályozása céljából, minden még meglévő energiaszinten, 
nagyon magas életnyomást alakít ki, akkor a belső életbuborékok kitágulnak, egyre jobban 
lezárják az életterek határfelületeit, egyre jobban kitöltik a rendelkezésre álló életáramlásra 
még alkalmas hézagokat, és ilyenkor a lélek részecskék cseréje, a szeretet adása és fogadása is 
megnehezül. Ráadásul a nagyon érzékeny lélek részecskék, folyamatos áramlást igényelnek, 
nem bírják a bezártságot, és a túl meleggé váló, túl nagy impulzus sűrűségű életterekből 
elmenekülnek. Ha egy élettér elveszti a szimmetriáját, a saját anyai szervezetből áramló 
melegfúziós részecskék és az idegen, több érzéssel, nagyobb lélekkel bíró hidegfúziós 
részecskék megfelelő arányát, keveredését, akkor a belső életteret lehűtő, megfelelő 
szimmetriában tartó, külső Isteni térből származó részecskék jelentős kisebbségbe kerülése 
esetén, az élettérben a fenntartható fúzió egyenletessége megszalad, a meleget termelő 
impulzusok száma túl magassá válik, és az élettér a lélek részecskék jelenlétére 
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alkalmatlanná, aránytalanná válik. Az ilyen térben csökken a szeretet energia, a jó érzés, a 
másoknak adás lehetősége, az élet folytonossága, az Isteni közösség Ariadné fonalain 
mindenhová eljutó érzelmi közössége. A lélektelenné váló élet eldurvul, a finom hatások 
kivesznek, az érzelmek érintetlenül áthatolnak a szervezeten, és az ilyen életet nem érinti 
meg, nem tartja fenn az élet fenntartására szakosodott isteni közösség. A helyes arányokra, a 
megfelelő szimmetriára törekvés melegíti az életet ott, ahol már túl hideg, és túl sok atyai 
energia van, ilyenkor nagyobb szerveződésekbe, gyorsabban változó tömegbe, együtt élő 
életpiramisba épülnek a lélek részecskék. Ha azonban túl sok az impulzus, a kockázat, az 
adrenalin egy szervezetben, akkor a túlmelegedett, túl nagy feszültségűvé váló, a belső 
meleget elszállító, lélekben, kisebb részecskékben kiüresedő élettér lehűtésére, szimmetriába 
hozására van igény. A tér kicsi, ősi angyalai ilyenkor azonnal beáramlanak, a kellően tágas, 
de az élettér felfúvódása miatt már megfelelő szimmetriában kerülő anyai terekbe, és kellően 
ellensúlyozva, elszállítva a túl magas impulzussűrűségűvé váló térben keletkező, a 
makroevolúciós folyamatban az anyává váló terekben felgyülemlett feszültséget, megfelelő 
hűvösre, lehűtve az életteret, a változás túlgyorsult ritmusát lecsökkentve szimmetriába 
hozzák az életet. Ilyenkor egy utód fejlődik az anyai élettérben, amely nemsokára kétfelé 
válik, feleződik, és a nagyobb szimmetriában új hittel egymásban, új életbe átszerveződő 
isteni közösség gyengéd részecskéi új, a korábbiaktól eltérő vegyületbe, más minőségbe 
épülve egymással új közös életteret építenek. 
  
Az élete végére azonban idővel, minden, még a kellően egészséges szervezet 
szimmetriahiányos életbuborékjai elpattannak, a benne kifejlődött nagyobb közösség ismét a 
részeire válik, elporlódik, és ezzel helyreáll a tér, és az idő folytonossága, helyreáll a nagy 
együttváltozó mindenségtől elszakadt szerveződés kapcsolata az apai szerveződéssel, az isteni 
térben változó érzékeny ősi, már nagyon elporlódott, de még mindig valódi tömeggel és kellő 
kinetikai eredővel rendelkező lélek részecskékkel. 
A jó lélek életének nincs vége a kialakult szervezete felbomlása, az elődi részecskék 
szétválása után, mert a határfelületeken, a szimmetriahiányos térrészekben, szervezetekben 
lebomló elődi részecskék, az új szimmetriapontokba áramlanak, és ott fiatal, nagyobb 
folytonossággal, nagyobb életrugalmassággal rendelkező utódszervezeteket hoznak létre. 
 
 
Aki kellő ismerettel, megfelelő átéléssel olvasta e sorokat, az megértheti az Isten részévé 
válás, az egyéválás folyamatát, az élet történetét és működését. 
 
 
 
 
A problémát keltő és problémát megoldó világ működése: 
 
Az életet a problémák megléte, keletkezése tartja fenn. Amennyiben a mindenségben, a 
problémák tömege megoldódna, az élet megnyugodna, és a fennmaradásához szükséges 
különbség elenyészne. Ez a szilárd anyagra, folyadékra és légies közegekre differenciálódott 
élet, átlagos ősóceán állapotba visszakerülését eredményezné. Ha a különbség csökkenne, az 
élet egyre alacsonyabb lángon égetné a gyertyáit, és egy boldog átlagos massza, talán 
folyadék, vagy zselés jellegű átlagos plazmába szerveződne át, amely az aktív időkben 
megtörtént szélsőséges változásokra, már csak a jó élményekre emlékezik. Az életáramlás 
lehetősége és a lendület lecsökkenne, az impulzusok, és a szaporodás feleslegessé válna, az 
élmények megszerzéséért nem kellene világokat, teret és időt átutazni, azok információ 
formájában, suttogó vágy formájában eljutnának minden maradék tudattal rendelkező 
lényhez, az egységessé vált közös térben, együttrezgésbe szerveződött sejtek angyali 



 189

maradványaihoz. Az élettér ez esetben tartós Yin eredőbe jutna, az impulzusok hiányában 
lehűlne, és befelé áramló zutty állapot felé fejlődne. Mivel az ilyen megnyugvó tér belsejében 
elvileg egyre kevesebb impulzus keletkezne, a kényelmes és nyugodt élettel kecsegtető 
paradicsomi térbe, a környezetben lévő összes, még áramlani, közlekedni képes, ilyen 
nyugodt térre vágyó élő szerveződés beáramlana. Ez a beáramlás azonban ismét megnövelné 
az ellenkező irányban, a központi vertexbe áramlók mennyiségét. Az időegységben és az 
adott térrészben kialakult mennyei tér pillanatok alatt elromlana, és újabb impulzust, nagy 
erejű ősrobbanást, nőies Yang állapotú, ki és szétáramlást alakítana ki. A Kína és Kelet Ázsia 
területéről származtatott, (fennmaradt) ősi gondolkodásmód, az élet Univerzista, Taoista 
elképzelések igazolódnának, és a Holisztikus világ valósága beigazolódna. A Föld legősibb 
kultúrájának az emlékeit, szokásait, és tudását őrző Kelet-ázsiai földrész és Tibet a hajdani 
felvilágosult, Holisztikus világ maradéka, a tudás egészének a megmaradt morzsáit őrzik.  
A többi új kultúra, vallás csak később, de közös forrásból keletkezett, amelyekbe az ősi 
információk már megváltozva, módosulva értek el. A más földrészek felé elterjedt egész tudás 
helyett, a földfelszínre a már vegyes átlagos köztes rétegekből csak később kiemelkedő, a külső 
térből származó hidegfúziós eredőre fejlődő földrészek még szabad, de belülről és kívülről is védett térrészek 
nagyobb lokális szimmetriahiányban változó területén már csak a résztudás terjedt el. Bár e 
tudások akár más eltérő bolygókból, részekre és az eltérés felé szakosodott forrásokból is 
származhatnak, ahhoz azonban kétség sem férhet, hogy a különbség felé fejlődő későbbi ágak 
eredetileg közös mind forrásból származnak. 
 
A Föld felszíne folyamatosan változik, szigetek, földrészek emelkednek fel vagy sűlyednek 
le, az átlagos, nagyobb szimmetriában változó rétegből, fejlett kultúrák tűnnek el és születnek. 
Vagy a máshol és másban tudatlanabb állapotból kezdenek el fejlődni a lehetséges két véglet, 
a nagyobb azonosság és az átlagos állapot, vagy a szélsőséges, de csak a részleteket ismerő 
állapota felé. A nagy azonosságból az eltérés felé kibukkanó földrészeken kifejlődő, az ide 
átvándorló, bevándorló, a beilleszkedésre törekvő szerveződések azonban rendszerint az 
idegenek közé keveredve a nagyobb másság felé fejlődnek, míg a nagyobb másságból, a 
mélyből, vagy a külső, szabadabb térből ide áramló szerveződések egymással vegyülve, 
átlagosra kikeveredve a nagyobb azonosság, az átlagos állapot felé fejlődnek. Mivel semmi 
sem szigetelődhet el tartósan a környezetben változó mindenségtől, nincs a mindenségben, a 
közös térben semmi, ami nem függne az egésszel való kapcsolatától. Az elszigetelődés csak 
idea, rövid időre szólók. Az átlagos, a jó és a rossz állapotok is mulandók, csak lokális 
átmeneti állapotok, a nagy egész helyileg több, vagy éppen lokálisan kevesebb problémával 
rendelkező, egészségesebb részei. 
 
Az információáramlás, a bármilyen szintű energiahullámzás megakadályozása az élő 
rendszerben, egy a környezettől teljesen elszigetelődésre képtelen rendszerben illúzió. 
Az életet és az életáramlást mégis az az illúzió tartja fenn, hogy a jó élettér valahol, - a 
mennyekben - mindig létezik, és ha a rossz élet valahol kialakul, az elszigetelődik, de a 
természet törvényei szerint időben véges az állapota, és idővel a jó élet is ki fog alakulni. 
 
Miközben a mások által keltett problémáink megoldásán fáradozunk, folyamatosan más, 
újabb, utód problémákat, nem mindig előnyös változtatásokat keltünk másoknak, amellyel 
nagyobb mozgásra, változásra és a módosult állapot megváltoztatásra késztetjük a 
környezetet. A változások, bármilyen erősek az életteret a környezettől elszigetelő határok, 
határfelületek, kiszivárognak a környezetbe, beszivárognak a fejlettebb, vagy fejletlenebb 
állapotban változó lokális rétegekbe. Az információ és a hatásáramlás teljes meggátlása nem 
lehetséges. Miközben lokálisan az életünk jobbításán dolgozunk, és az a korábban rosszabb 
állapota esetén valóban helyileg jobbá válhat, másoknak ezzel rosszabbat, több problémát 
okozunk, és globálisan romlik a rendezett élet lehetősége. Ilyenkor másoknak válik valóban az 
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átlagosnál rosszabbá az élete, szűkül a lehetősége, ami miatt megnő a problémák mennyisége, 
és a javításunkkal gerjesztett élettér a belső feszültsége. Ez gerjeszti az életet az állandó 
jobbítási vágy felé, és miközben magának jobbít, másnak sok esetben szűkíti a lehetőségeit, 
növeli a problémáit. Ha az átlagos vagyonosokhoz képest sokan gazdagodnak, akkor legalább 
ennyien, vagy többen szegényednek máshol. Ha valahol javulnak kevesek életesélyei, 
egyidejűleg máshol másoknak csökkennek ezek lehetőségei. Az átlagos élet és a rossz élet is 
jobbra vágyik, és igyekszik a problémáit megoldani, csökkenteni, de ezzel másoknak, máshol 
növeli a problémáik számát. Míg azonban az átlagosnál sokkal szegényebb, mások - Pl. a 
gazdagabbak - által folyton gerjesztett, sokkal több problémával rendelkező élet, az átlagos állapot felé 
törekszik, ha ezt eléri, mert mindig többre, mindig nagyobbra vágyik, az elérni kívánt 
állapoton gyakran túllendül. Ekkor már ő válik a nála szegényebbet gerjesztővé, az életet 
később fenntartóvá, a szegényebbeknek energiát, rossz és jobb hatásokat átadóvá. A meglévő 
különbség tehát az általunk megismert életállapotba hozza a teret és az időt, amelynek a 
valamiben az átlagos állapot alatt lévő része, az átlag felé, vagy annál jobb eredő felé 
törekszik, míg az adott tulajdonságban, képességben, minőségben éppen az átlag felett lévő, 
sikeres része, már a túl sokból a csökkenés, a hiány, az átlagosabb méret, állapot felé vágyik. 
Mivel a mindenben átlagos állapot sem jó, minden élő valamiben másságra, a szürkeségből 
kiemelkedésre, és az egyediségének, a fontosságának, az előnyös tulajdonságainak, a 
hasznosságának az elismerésére vágyik. Ez tartja fenn az élettér mozgását, ez biztosítja az 
örökkévalóságtól származtatható élet vándorlását, a problémát keltők, és a problémát 
megoldók állandó újratermelődését. 
Ha azonban valahol lokálisan túl nagy különbség, túl nagy feszültség alakul ki, akkor az, a 
helyi feszültség túlnövekedése után törvényszerűen ki és szétáramlik. Az időben növekvő 
lokális feszültség, rövid ideig elfojtható, de véglegesen soha nem zárható szűk határok közé. 
A szabadság, a szabad helyváltoztatás, a szabad életáramlás elfojtása, az azonosság 
növekedését és ezzel a lokális feszültségnövekedést, globális terekre is kiterjeszti, amely 
később a kialakult határok teljes megnyitásának a kierőszakolását eredményező új 
ősrobbanást, és a térben kevesebb feszültségben élőkkel újra keveredési lehetőséget adó 
globalizációt, szaporodást vált ki. Ilyenkor az élet és a tér állapota, túldifferenciált minősége 
megváltozik, lokálisan az átlagosabb állapot felé fejlődik, és az elhunyt korábbi 
túldifferenciált istenősök részeiből egyesült, új nagyobb energiaszintűvé váló, kitáguló, 
felfúvódó terében, egyre nagyobb szerveződésbe, Isteni egységbe épülő újszülött kis 
részecskék milliárdjai alakulnak ki. A kicsik egyszer felnőnek, egyre nagyobb, egymással 
együttműködő, és másoknak problémákat keltő-megoldó szerveződésekbe épülnek. Amikor 
azonban a mások, a problémáikban növekvők, a gondokban szaporodók megelégelik a nekik 
már nagyon rossz életet, a tér és az élet ismét átrendeződik, és változtat az élet kialakult 
minőségén. Ennek köszönhetjük a létünk, ez biztosítja az időben változó élet energiáját, ez 
tartja fenn a mindenség sokszoros, időben és térben is akár egyszerre több dimenzióban is 
változó körforgását.  
 
A hatások átalakulását, a problémák keletkezését és elmúlását három eltérő életszemlélet 
aspektusából is megközelíthetjük, eltérően is értelmezhetjük. Valójában az átlagos állapot, a 
szimmetriától, az átlagtól valamerre eltérés, a másság növekedése, vagy az eltérés csökkenése 
aspektusából is figyelhetjük. A szemléletünket az teszi szubjektívvá, hogy az átlagot képező 
szimmetria felülettől, jobb, vagy a rosszabb oldalon tartózkodunk.  A részecskéink egy része 
azonban a jobb állapotban lehet, miközben a tömeg másik része a jobb állapotúak által 
erősebben gerjesztett térből, tudati állapotból, a kevésbé gerjesztett jobb állapot elérésére 
vágyik. A folytonos változásban a szélsőséges helyzetekből, állapotokból és tulajdonságokból 
az átlagos állapot felé fejlődés tanúi vagyunk, miközben a tér más részei éppen ellenkező 
irányba, a nagyobb különbség felé fejlődnek. Az életével elégedett, nagyobb szimmetriába 
került szervezet, időben és térben is tartós állapotban akar maradni. Miközben a tér egyik 
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részében az érdemtelenült túl jó sorsba került élet, a jobb állapotából a rosszabb állapota felé 
fejlődik, egyidejűleg a saját okán kívüli rosszabb állapotába került élet máshol a jobb állapot 
felé fejlődhet.  
A már az életet megértő, a Tao, a tudatfejlődés útját végigjáró, az információt hordozó angyali 
részecskék, amint értesülnek a valahol kialakuló nekik jobb életlehetőségről, az alacsonyabb 
életnyomású, a feszültségben és a feszültséget keltő részecskékben kiürült, a nőies Yangként 
már szétáramló, ismét szabaddá, az átlagos életre ismét alkalmassá válható tér kialakulásáról, 
új hittel feltelve azonnal odaáramlanak, de ezzel megváltoztatják az ideális állapotokat, az új 
tér impulzus sűrűségét, és pokollá változtatják, fejlesztik a paradicsomi életteret. Ilyenkor a 
kialakuló korábbi életbuborékok, a szétáramló nőies terek, belül túlsűrűsödnek, 
túlnépesednek, majd a lokálisan felszaporodó impulzusok miatt kitáguló, felfúvódó 
életbuborékok vertexében, központjában új, és szervezetten együttműködő rendszerek, 
életterek, szervezetek, és anyagi valóságba is épülhető, de időben gyorsuló állapotok 
alakulnak ki. 
 
 
 
 
A paradicsom és az izotróp valóság: 
 
A családokban, általában a védettebb központban lévő családtag, az utód, a család szeme 
fénye fejlődik a leglátványosabban, aki egy idő után túlszárnyalja a fejlődésben és a környezet 
által igényelt alkalmazkodásban a család többi tagját. Minden családban eljön az idő, amikor 
az addig a család által támogatott utód megérik és a saját közösségében dominánssá válik, 
amelytől kezdve a család kihasználásán, a kapott energia és szeretet kölcsön elfogadásán túl, 
már adnia is kell, és a többieket eltartania is szükséges.  Ha eljön az idő, a magoknak, a 
madárfiókáknak, az élet gyümölcseinek a megérésére, ki kell repülni az addig a szervezetet 
védő, a család által gondozott szülői fészekből, az élet legjobb körülmények között tartó 
lehetőségéből. Bár a megszokott jó dolog, a fiatalkori élet jója, a szülői, ismerős környezet 
kiszámíthatósága, a paradicsomi kezdeti körülmények elkényeztetik, és az eltérően átélt, 
tapasztalt hatások jó vagy rossz illúziókba ringatják az életet, de az élet ezen időszaka is 
véges, a fejlődés könyörtelenül kitessékeli a magokat, a fiókákat, az utódokat a rendezett, őket 
túlságosan védő szülői fészekből. Az élethez az elődöktől kapott kezdeti kölcsönt, idővel 
minden szerveződésnek vissza kell adnia az utódoknak, azok hiányában a környezetnek, és 
amikor eljön az idő a törlesztésre, a jó helyzet, az individuum egyénekbe szerveződött 
rendezettség folyamatos növekedési lehetősége megszűnik. Bár ez a dolog a statisztikai 
valószínűséggel működik, de a közös élettérben, a Gondviselésben állást és lehetőséget, 
fontos pozíciót kapó részecskék gondoskodnak arról, hogy mindenkinek a számlája idővel 
kiegyenlítést nyerjen. A szimmetria közelében maradók, a kis hegyre felmászók kicsit esnek, 
de a nagy csúcsokra felhágók hatalmasat zuhanhatnak. Néhány szerveződés, kellő érdem 
esetén lehetőséget kaphat a sorstól, a Gondviseléstől, hogy több generáción át sikeres irányba 
halmozza a nagyobb szimmetria felé szakosodó utódainak a lehetőségeit. Egy – egy dinasztia 
ilyenkor felvirágzik, de 10 – 12 életöltőn, életgeneráción át minden szerveződés kezdeti 
dominanciája elveszik, a genetikai állomány felhígul, elkorcsosul, és az utódközösség elveszti 
a kezdeti alapítók magas szimmetriáját. Ilyenkor az addig híres családoknak, a nagy 
dinasztiáknak is lealkonyul, és a cári, királyi családok utódok nélkül maradva, vagy 
belterjessé válva, elkorcsosuló, a szimmetriára képtelen, satnya uralkodókat, vagy hozzájuk 
hasonlóan a népet háborúkba taszító, egymást megsemmisítő fattyúkat tudnak csak fialni. 
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A szabadabb tér részévé váltunk. A Globalizáció belépő az eltérő erkölcsi rendszerrel 
működő pokolba, a tényleges valóság kevésbé meg és kiismerhető, mindent lebomlasztó 
terébe. A fejlődés felé haladást túlerőltetve bejutottunk egy nagy rendszer nyelőjébe, pokoli 
gyorsan, általunk kiismerhetetlenül változó gyomrába. Ha élni akarunk, akkor azonnal 
fejlődési irányt kell váltani, sokkal kisebb, a nagy szervezet által már nem hasznosítható, 
benne nem meglévő részecskékre kell lebomlani és megfelelő elkanyarodással, 
együttműködéssel, kiegyezéssel kijuthatunk a fogyasztónk kívül lévő Izotróp térrészbe. E 
részben azonban eltérőek a szabályok, és miközben a tér centrumában, a pokoli valóságban 
egy új életmag fejlődik, a környezetben az eltérőek a szabályok terében, a sokféle, de 
egymással egységesen szervezett rendezettség újrakeveredésében szinte minden lehetséges. 
 
Az az esemény, amelynek nemsokára a részeseivé válunk, ilyen önállósodás, valamelyik 
felmenői szervezet (akár a Föld, Gaia, vagy egy élőréteg) kirepülése a fészekből, az addig védett 
rendezett szülői élettérből. Ez egyben azzal is jár, hogy a szerveződés a környezeti, felmenői 
szimmetriafelületet, a toroid tér nyílását elérve, részekre bomlik és a megfelelő időben irányt 
változtató részecskék kikerülhetnek a védetlenebb, nagyobb változássűrűségű, de kellően 
tágas, mindenkinek helyet adó isteni térrészbe. Az önállósodásnak a következtében néhány 
nagyobb energiaszintű, de már nem megfelelően rendezett belső élettérrel rendelkező, a 
szimmetriától nagyon eltávolodó, elöregedő szerveződés elhal, mint rendezett élettér 
felbomlik, felfúvódik. Amely szerveződések nem tudnak fejlődési irányt váltani, akik nem 
tudnak a velük nagyon összefonódott kötelékeiktől, a velük áramló tömegtől megszabadulni, 
akiknek a túl nagyra nőtt tömeg, vagy a túl nagyra nőtt lendület miatt már túl sok, az életnek 
káros kinetikai lendülettel rendelkeznek, azok a tisztítótűzbe kerülnek, ott felbomlanak, és 
sokkal kisebb elszenesedett részekre válnak, a szükségesnél sokkal jobban visszafejlődnek. 
Az élet tisztító tüze által termelt túlnyomás biztosítja a túl alacsony életnyomású szervezetek 
fennmaradását, amelyekbe ez a túlnyomás mindig és mindenhol nagyon kicsi, általunk nem 
megmérhető tömegű, de nagyon magas kinetikai eredőjű résecskék füzérsugaraiban 
beáramlik. A korábbi szervezet szétesése után, közben sok kicsi fiatal életerős szerveződés 
fogantatik, születik, és egyre nagyobb energiaszintű, lendületes párokba szerveződik, kötődik. 
Ez a térállapot, az életerős szerveződéseknél a párkapcsolat, a gyermek nemzés ideje. Ilyenkor 
ez egyik elmegy, a másik jön, és az életcsere az idősebb minőséget fiatal életerős és még 
szabadabb minőségre cseréli. A rotációban az életkerék fordul, és az öregek, a túlfejlettek, a 
jó életre már érdemtelenek részben elmennek. Az addig magasabb szimmetriában fejlődő, és 
még megfelelő életrugalmassággal rendelkező, az utódoknál idősebb, közepes korú, tapasztaltabb, 
bölcsebben gondolkodó, elég jó lélekszerveződések, ilyenkor lehetőséget kapnak, hogy az 
újraszervezendő, globalizálódó környezetet, egy közös, nagyobb energiaszintű rendszerbe 
foglaló (nagyfogyasztóvá váló) élettérben, a mások által követendő jó életút és a jó életcélok 
megmutatóivá, a jó tapasztalataik átadóivá váljanak. Ilyenkor lebomlanak és megszűnnek a 
korábbi szervezetet a nagyobb környezettől elzáró határfelületek, és a közös rendszerbe, a 
szabadabb de védetlenebb izotróp, de egységesebb térbe kikerülő szerveződések nemcsak azt 
észlelik, hogy körülöttük kitágul és felfúvódik az élettér, hanem azt is, hogy az addig megismert 
könnyen megérthető azonos irányú rendezettség, a védett élet, a csak kapok lehetősége 
megszűnik. Az azonosság határai, a térbe kilátás, kiutazás határai lebomlanak, és a mindenség 
megértése felé kitáguló tudat ekkor érti meg, hogy az addig a csak a szűk környezetben 
észlelhető élettéren kívül, minden él és változik, hogy a létezés sokszíntű lehetősége nemcsak 
az addig megismert virágokban, színekben tobzódhat. 
 
Míg korábban szinte minden egyértelmű volt, és a kellően erős, azonos irány felé ható 
rendezett irányú gravitáció meghatározta a rend és az idő irányát, addig az izotróp térrészben, 
a felmenői toroid védett keveredő terén belül és kívül már mások a szabályok, itt már minden 
megtörténhet. Azok a már fejlettebb szerveződések, akik már végigjárták a Tao útjának e 
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részét, és a megismerésben, a megértésben elég fejletté és alkalmazkodva túlélővé váltak, már 
tudják, hogy a rend és a rendezettség is relatív. Einstein egykor csak egy kis ízelítőt kapott a 
relatívság lehetőségeinek a megértésére, és a létező dolgok sokféle aspektusból másképpen 
észlelt dolgok eltérő valóságainak a megmutatására. A védetlenebb szülői élettéren kívül már 
a jó is relatív dolognak számít. Csak az a fontos, hogy a változásokban keletkező eredő 
következmény kinek jó? Mert az élet és az idő, a fejlődés is kétirányú, és ahhoz, hogy az 
egyik kapjon, a másiknak egyidejűleg adnia kell. 
 

Ha az apa, a férfi, a hím, domináns diktatúrára törekszik, meghunyászkodik az anya, és a nő 
megadja magát a sorsának, de a kapcsolatból később mindkettőnél erősebb utód születik. Ha 
az erős apa meggyengülő, elöregedő agg férfivá válik, erős lesz az anya, a nő, és a 
gyermekével átveszi a prímet, és ha az elöregedő férfi elmegy, marad az erős domináns Nő. 
Ha az utód férfivá és erős domináns hímmé, vagy fiatal anyává serdül, akkor az erőviszonyok 
ismét megváltoznak, és a szociálisabb anya- gyermek kapcsolatból ismét uralkodó hím, vagy 
az utódjáért mindenkivel azonnal harcba szálló harcias anya állapot fejlődik ki. Az egymás 
mellett lévő élőrétegek párkapcsolatban fejlődnek, és a kellően eltérő másság különbségéből, 
vegyes azonosságú, mindkettőtől részben eltérő, vegyes utód fejlődik ki. Hasonló a sorsa a 
nagyobb energiaszintű bolygóknak, és a csillag, vagy galaxis szintbe társuló szervezett 
rendszereknek, amelyek az elektronnal, az atomokkal és a molekulákkal azonos sorsban, csak 
eltérő minőségben, más időritmusban osztoznak.  
 
Ami közös a létezésre lehetőséget adó változásban, hogy mindez, sok, egymástól eltérő, más 
minőségben változó életnek is lehetőséget adó közös környezetben, a méretében táguló, 
növekvő, és a benne változó sokszínű valóságtól örökké élő Egyisten térben történik. 
A tér és a történet, a program örök, bár a létezés minősége, ritmusa és minden rezdülése 
folyamatosan változik, de a sokféle tulajdonságában, dimenziójában egyszerre változó élet, a 
dolgokat, a folyamatokat meg és kiismerőknek részben kiszámítható. A kiszámítható élet 
azonban ismét unalmas, nem adja meg a meglepetés, a megúszás, a tréfa örömét, ezért az élet 
nem teljesen kiszámítható pályára tereli a felette a gondot viselő Gondviselés. 
 
 
 
Zárószó: 
 
Aki nem érti meg egyből az élet és a tudat működését feltáró Aspektus könyvsorozat befejező 
könyvét, az rákényszerülhet, hogy a sorozat, a szokatlan fogalmazása, és a nem következetesen lineáris 
sorolása, vagy az előzmények hiánya miatt, sokak által bizonyára nehezebben értelmezhető korábbi könyveit 
is elolvassa. 
 
Az Isten, a Gondviselő szándéka a Moetriusnak az angyali hírvivő részecskéken keresztül 
lediktált könyvvel, előre adott válasz, a már eldőlt folyamatok várható következményeinek a 
miértjeire, és egy a jövőbe kivezető út megmutatása.  
 
A Bárány joga felnyitni a sors könyvét, megismerni belőle a már lepecsételt, eldőlt sors 
korábbi és későbbi lehetőségét.  
 
 
 

Madách szavai kívánkoznak a könyvbe szedett történet végére, 
 

Ember, küzdj, és bízva bízzál ! 
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Az események sokféle új állapot felé fejlődhetnek, időnként elmaradhatnak, a tér 
eseményeinek a változása statisztikára alapuló rendszerű. Az Isten Bibliákból megismert 
tanácsa az, hogy tedd a dolgod, ne változtass, ne ellenkezz az Isten, a többség akaratával, 
amely csak akkor változik, ha a kialakult állapotok már a többségnek is az életváltozásra 
alkalmatlanná válnak. A változás azonban elmossa a múlt szennyét, és ha a zavarossá vált 
életfolyók letisztulnak, a még el nem szennyeződött tudatú részecskék, ezen túl tiszta, 
átlátható folyókba szerveződhetnek, és a terhet megosztva folynak a bizalom közös tengerébe. 
 

A feltámadás könyvet az Azték időszámítás végét jelző naptár bemutatásával fejezzük be, 
amely egyben egy nagyobb rendszerbe átszerveződő globálisabb életrendszer eltérő minőségű 

kezdetének tekinthető! 
 
22. ábra: A Maja kalendárium vége  2012 december 21, a Maja kalendárium vége 

 
és a vízöntő korszakába lépünk! 

Ne felejtsük el, hogy az általunk használt Gergely naptárt, az elmúlt századokban többször is 
módosították, megváltoztatták. 

Minden folyamat vége valamilyen eltérő minőségű új állapot kezdete: 



 195

Tartalomjegyzék 
 
Fejezetcím           oldalszám 
 
Bevezető  Elfogadásra ajánlva  
Alternatív teória a paradigmaváltáshoz        2 
Előzmények:            4 
A tojás állapot kialakulásáról         11 
A szaporodás kialakulása         12 
A jövőbe való befektetés célja          17 
A szervezetek energiaáramlásának a racionalizálása     17 
Élet, szaporodás, elhalás          21 
A szaporodási folyamat, az élet genetikai anyagainak a keveredése, a fiatal utódszervezet felépülése. 26 
A vegyülésről, a szervezeteken belüli szaporodásról      34 
A környezetváltozás kialakulása        41 
A Globalizáció folyamata          47 
A határok lebomlása          49 
Elfogyasztás, újragyarmatosítás, egymásba vegyülés     50 
A túlfejlettek szétrajzása          53 
Az elődök életképes részecskéi átköltöznek az utódokba     53 
A sziget és az új kontinens keletkezése       59 
Más szemmel, eltérő aspektusból a szerveződésekről és az életformákról    65 
Gondoljuk újra, a szervezetek mindenségben betöltött szerepét    71 
Az életnek mozgásteret adó közeli környezet és részei      77 
A légtér, a Föld aurája és az átlagosnál kisebb sűrűségű rétegei    78 
Az átlagos élőréteg a Bioszféra        79 
A talpunknak és az építményeinknek stabil alapot adó, terhelhető alsó élőrétegek  80 
Az élőrétegünkön kifejlődött emberi szervezet és részei     81 
Az anatómia és a működéstan, azaz a részek és az együttműködő rendszer  82 
Az emberi szervezet, szerveinek a főbb egységei, anatóm önigazgatási részei  83 
Az aura és a tüdő, kapcsolata         83 
A légzőrendszer és működése        84 
A szív és a kétkörös keringési rendszer        85 
Az emésztőrendszer           85 
Az emésztőrendszert kiegészítő szervek        86 
A melegfúziós szaporodási központ, a hidegfúziós részecskéknek pokoli tér működése   87 
A munkát végző karok és lábak működése       87 
A részek működése          88 
A külön életterekben kifejlődő, szervek összetettebb együttműködése   89 
A Tudat és az idegrendszer, az irányító központ működése     91 
A Tao útja           92 
Az élet alapállása          95 
A térben és időben áramló lélek, a Tao útja, és a Gondviselő kifejlődése    97 
Az elszigetelődés lebomlása, a közös tér részévé válás     99 
Az élet periódusai          101 
Az szervezeti életciklusok kialakulása       106 
A rendezett életáramlás és az együttműködés felé fejlődés, a tavasz kialakulása:  
Az energiaáramlásra életcsatornákat adni felé fejlődés, a nyár kialakulása   108 
Az utódoknak életteret adni felé fejlődés, a túlfejlett és túlélőképes állapot kialakulása    109 
Az elöregedett életterek és a szervezett rend felbomlása, életképtelenné,  
együttműködésre képtelené váló elhaló szerveződések szétoszlása: 
 



 196 

Fejezetcím           oldalszám 
 
A határozatlanná válás és következménye       114 
Ismerkedjünk meg a nemiségváltással       117 
Ismerkedjünk meg a szervezettség halálának a kialakulásához vezető folyamatokkal 122 
A Halál beállása          129 
A folytonosság megszakadása        130 
Az elöregedett szervezetek átalakulása, a halál állapotából való feltámadás  132 
A szervezett rendszerünk káoszt is követni képes fejlettebbé fejlődése   136 
A sokszínűség előnyei         137 
Kivirágzik a kaktusz          139 
A nagyobb energiaszintű támogatók közeledésének a hatásai, a befolyások változása: 
A társadalom elporlódása         141 
Az élet rendje           142 
Az idő rendje           143 
A rendezettség növelése         145 
Az elromlott hatásfok javítása        146 
Egymást kiegészítő tevékenységek szervezett rendszerbe építése    147 
A folyamatosság (a folytonosság) javítása       147 
A párkapcsolat fontossága         149 
Az életpiramisba épülés         152 
A kölcsönhatások halmozódása        154 
Az országok feltámadása          156 
A kölcsönható rendszer működése        158 
Mit tesz az életpiramisba épült élet, ha túl melegre fordul az idő, ha gyorsul az élet?  159 
Mit tesz egy szervezett élet, ha jelentősen hidegre fordul az idő, ha a csökken az energia 160 
A buborékba zárt élet          165 
A zipzár effektus          167 
Az időjárás változását befolyásoló felmenői életpiramis     169 
Kiegészítés az utód fogantatásához és a nemiség-váltáshoz:    177 
Az átlagoshoz közeli életállapot kezelhetősége:       179 
Az életterek telítettsége:         182 
A folytonosság zavarai          184 
A problémát keltő és problémát megoldó világ működése     188 
A paradicsom és az izotróp valóság        191 
Zárószó:           193 
Utóirat:            198 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 197

 
 
 
 

Képjegyzék 
 
 
 
 
 

Ábraszám Képcím        oldalszám 
 
1. ábra   A szaporodás következménye, az áramlási irány megváltozása   28 
2. ábra   A fotonok differenciálódása       30 
3. ábra.  Az élet differenciálódása, az elődök szétválása, eltérő utódokba szerveződése   32 
4. ábra   A szimmetria torzulási lehetősége       61 
5. ábra   A szimmetria gyűrődései        62 
6. ábra   Az emberi szervezet anatóm részei       81 
7. ábra   A Toroid alakú karcsú nő        93 
8. ábra   Az élőrendszer családba, szervezett rendszerbe épülési lehetőségei  115 
9. ábra   A férfi és a női szerveződés aurája és szimmetria síkjai    118 
10. ábra A nemiségváltás libikókái        119 
11. ábra Az életáramlás folyamatáról pillanatkép      134 
12. ábra Az élet összetett toroid szerkezetei       135 
13. ábra Fejlett, nanoméretű részecskék 0,1 mm-nél kisebb részecske űrhajója  161 
14. ábra A mikroszintű létezés gazdag formái      164 
15. ábra A zipzár effektus bemutatása       168 
16. ábra A trombita alakú védett élettér bemutatása     171 
17. ábra A trombita alakú életterek környezete      172 
18. ábra A sűrűségi határfelületek differenciálása      173 
19. ábra A gerinctengely keresztmetszetéből bemutatott részecskemező keveredése 176 
20. ábra A tér szaporodása         178 
21. ábra Az Ionos és a kovalens élettér szimbólumai     181 
22. ábra A Maja kalendárium vége        194 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 198 

Utóirat: 
 
A kezdetben alacsony életnyomású, mennyei térrészekben, a még fiatal és egységesebb 
életbuborékokban, sokkal kiegyenlítettebb az élet. Mivel az ilyen térrészekben nem alakul ki, 
vagy más megszűnt a korábbi diktatórikus állapot által létrehozott lényeges különbség, a 
környező nagyobb életnyomású térrészektől határfelületekkel sikeresen elszigetelődő térrész 
gyakorlatilag egy Univerzális lénynek, a részecskéivel együttműködő teljesebb egésznek, 
Istennek 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 bizalom egymásban, a hit az 
egészben, a jóban, a másokban. Az ilyen tér magasabb rendezettséget örököl az elődterektől, 
amelyet sokáig megtart, és a sokáig azonos cél felé rendezett életáramlás magas eredő tudású 
társadalmat, 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 megtartási lehetősége. A hideg örvény diktatórikus szervezett rendszere, 
valódi tudás alapú társadalmat hoz létre, amely sokkal többet tud, a belső határok, a 
megosztottság és elszigetelődés hiányában teljessé váló szervezet rendszer, a sok kisisten 
helyett Egy-Istenné váló tér működéséről. A rend és a tudás e szervezetekben éri el a 
tökéletességet, a teljességet, amikor a mások segítése, az együttfejlődés lehetősége értelmet ad 
az egyéni létnek. Amikor a környezetből beáramló melegfúziós 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. A visszafelé lejátszódó evolúciós folyamatban a 
differenciálódás felerősödik, az összetett tudás részekre bomlik, és miközben a megismerés a 
fraktálrendszer végtelen felbontás lehetősége felé fejlődik, már nem tudja a fontos részeket 
egy közös tudásba szervezni. Amikor egy rendszer eléri a tökéletességet, a továbbfejlődés 
tehetetlen vágya miatt a legjobb állapotánál mindig továbbfejlődik. A 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, 
a korábbi irányhoz, célhoz képest visszafelé kezd fejlődni. 
Miképpen azonban a túl jó elkülönítése kitermeli a jó élettől elkülönülő túl rossz 
elkülönülését, az összetett isteni tudástól elkülönülés, a részletek megértése felé fejlődés is 
kitermeli az egyre bölcsebbé váló, és a folyamatok lényegét, egy idő után mindent megértő 
isteni tudati állapotokat. Ha a fejlődés eléri a legdifferenciáltabb toroid szűkületet, a magas 
szimmetriában változó törzsbe kerül, ahonnan már nemcsak a fa apró részleteit, hanem a 
részletek egésszé összefűződését, a részletek egymástól függőségét is megérti. A tudás fája 
ismét kivirágzik, és a megértés apró részleteit közös tudásba, egységbe szervezi. 
A múlt társadalmi, szervezettségi állapotában kevesebbet tudtak a részletekről, de ismerték a 
már megismert részek egymással való összefüggéseit, így az elődeink még univerzálisabb 
tudással, a megértés lehetőségével rendelkeztek. A szimmetriában változó világban a 
kezdőpont egyben végpontnak tekinthető, a toroidok belsejében lévő magas szimmetriájú 
kezdetek, egy előző életszakasz visszafelé lejátszásának tekinthető. Ha ismered egy ilyen, 
önmagába visszafejlődő periódus kezdetét, ritmusát, a folyamat lejátszódását, akkor egyben 
megismerted a folyamat végpontját, a teljesebb szimmetria periodikusan kialakuló isteni 
állapotát. Ez az az időpont, 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 részekből ismét egy egész születik, amikor egy kevésbé differenciáltabb 
mindenségben az Úr, egységes lélekként, tiszta kisdedként, főnix madárként, közös tudásként 
ismét újjászületik. 


