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Aspektus 23 

Elporlódás 
Bevezető: 
 

Az Isteni közös élettérben egy erős napkitöréskor megfogant, a környezettben megszokottól 
eltérően gondolkodó részecske, Moetrius a küldött, az Információt közvetítő, lassan 
kívülállóvá válva, másoktól eltérő egyedi Aspektusból, figyelte meg az általa megismert, 
megértett élet valóságát. A kevésbé elfogult, már majdnem külső, ezért tárgyilagosabb megfigyelő 
Aspektusából észlelt, megérzett, a megszokottnál jóval nagyobb felbontásban kielemzett, az 
érzésekre és a tudat eredményeivel megértett valóságot, miként János próféta előtt sokan mások, az 
információközlésre, továbbadásra alkalmas rendezettségbe szedve könyvekbe gyűjtötte. A 
hajdan keletkezett szentírások eredetileg a szentség birtoklása nélkül, az élet megismerése és a 
közösen szervezett élet védelme érdekében íródtak, az Ó és az Újszövetség, miként Hamurabi 
törvényei is a társadalomba szerveződő közösségi életet védték. A testamentumok közlések, 
információk, tudati korlátok, amelyek a természet törvényeiről és az élet működéséről szólnak, 
de még akkor rögzítődtek papírra, amikor az átlagos tudatnak esélye sem volt a mindenség 
működésének a megérésére. Az ember és az élettudat azonban az idő és a változás során 
fejlődött, és az érzésekre alapuló valóság tudatosságra alapuló, megérthető életvédelemmé, 
tudatosan tervezett, sokunk által működtetett, de még csak félig megértett szervezett életté 
fejlődött. Néhányan lassabban fejlődünk, több, de kisebb energiaszintű változásban másoknál 
tovább élünk, mások pedig két kanállal fogyasztva az életet gyorsabban elérik a tudatfejlődés 
számunkra előírt határait. A felgyorsult fejlődésben a természet megismerése felszabadult a 
gátak alól, de a tudat által mind jobban uralt érzés egyre elnyomottabbá, megtagadottá vált. Az 
élőrendszer, a mindenségben, térben és időben is változó világ pedig olyan alapokkal, 
természeti szabályokkal rendelkezik, amely nem tűri a hiányt, amely nem viseli az 
egyenlőtlenséget. A szimmetria, mint a természet legfontosabb állandója, mint az élet 
mindenhol jelen lévő nyomása betör minden olyan élettérbe, a természet legkisebb zugaiba, 
amelyek nem viselik a teljességet, amelyek valamiben ellenhatás nélküli hiányt szenvednek. 
Az isteni tér egy és oszthatatlan, amelyet a mindenhová bejárással bíró nagyon kicsi 
energiaszintű isteni részecskék uralnak, az ő közös érzésük és más szerveződésekkel közös 
tudata határozza a Mindenség rendjét. A nagy életbuborékok egymást akadályozzák, de a 
természet kicsi és egyedenként látszólag erőtlen angyalai nagyon sokan vannak, minden 
általuk létrehozott, ha kell felbontott, nagyobb energiaszintű szerveződésben uralják a teret és 
az időt, uralják a nagyobb, de véges méretű, véges tömegű szerveződések felett a természetet. 
Az élet hézagaiból, a teljes térből e részecskéket nem lehet kiszorítani, mert ahol a lélek kihal, 
ott nem marad meg az élet, ott követhetetlen gyorsan változóvá válnak az események, és a tér 
pusztává fejlődik. 
 

A szerző, az isteni közösségtől kapott, és benne összefüggésbe szerveződött információt, - 
amely ilyen elrendeződése eddig benne hiányzott - nem sajátíthatja ki, az isteni megnyilatkoztatások 
az információkat megértőknek az egyedek belső tudatában feltett, és az Isten által előre adott 
válasznak tekintendők, amely mindenkinek, nem csak a kiválasztottaknak szól. A kevés idő 
miatt a közvetített információ nem teljesen az emberi tudat által megszokott, megismert 
rendezettségű, néhol hibás szófordulatai, a szokatlan mondatszerkezete miatt esetleg 
helyenként túl tekervényesre sikeredett tartalma azonban a tartalomra kíváncsiak által már 
kellően megérthető. A még nyers anyagot, a szerző az Internetre is feltéve, levelekben és CD-
ken és DVD-re másolva, a megértett Isteni akarat szerint levelekben szétszórva, szétküldte az 
időben változó emberek közé, és arra kéri a nála, a részletekben jobb embereket, hogy a hibás 
szakaszokat javítsák, és a leírt információt, - mint az isteni tudat üzenetét - fordítsák le minden nyelvre.  
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A szöveg üzenet. Hallja és értse aki érti! Mint János által leírt hét levél, a hét élőrétegnek a hét 
gyülekezetnek, de valójában az élet minden rétegének, minden az érzésekben vagy a tudatban 
kellően fejlett egyedének szól. Kérem a megértett tudást életpiramisban másoknak továbbadni! 
A könyv a 24 kötetből álló, a természet működését bemutató ismerettágító könyvsorozat utolsó előtti 
könyve. A könyv előzményekre épülő olyan információs tanulmány, amely feltételezi, hogy a 
könyvet olvasó, az életben megszerzett, az anyagról és az életről szóló, a természet működését megfelelő 
összefüggésében, teljességében bemutató, a természetet ismertető könyvek, és más úton megismert 
információk tudatba épülése, vagy/és az Aspektus könyvek olvasása során, már megszerezte 
azokat az információs alapokat, amelyekre ráépülve e könyvbe szervezett információs 
anyag, megismertetheti az olvasót a környezetként ismert teljességben kialakult szabályokkal. 
 
Az egyistenhit kialakulása és a bibliák keletkezése előtti időkből ismert leíratok, még nem 
vallásos alapon feltárták az előttünk élők rendkívüli természeti eseményekre vonatkozó 
megfigyeléseit, amelyekben a saját tapasztalások keveredtek az elődeik tapasztalataival, 
valamint módosultak az utódaiknak kicsit eltérően átadott, azok által sokszor másképpen 
értett, másképpen megfigyelt, eltérően átélt tapasztalásokkal. A János evangéliumaként ismert 
Apokalipszis, (amely az eddig nem ismert ismeret, azaz az ismeretlen tudás feltárásról szól) olyan az 
időben gyorsabban változó életből kikerült, már kívülálló megfigyelő által leírt, az érzéseiben 
átélt kis energiaszintű változásait, írja le, amely nem a vallásról, hanem az élet 
törvényszerűségeiről, a létezés és a nemlétezés váltásáról, a már megismert élet után az eltérő 
minőségben folytatódható más élet lehetőségeiről, az elmúlásról szól. Az Elporlódás 
ugyanazzal a témával foglalkozik, mint az Apokalipszis, csak sokkal nagyobb felbontásban, 
részletesebben mutatja be azt a természeti folyamatot, amit mi elhalásként élünk át. Azonban a 
bennünk már rossz sorsban és igazságtalan körülmények között változó részecskéink 
túlélőképes, ezt követően jobb sorsba kerülő egységei, a régi szervezettség megváltozását, a 
kialakult rend, rendszer felbomlását felszabadításként, feltámadásként, újjászületésként, eltérő 
minőségbe szerveződő lehetőségként élik át. Mivel e könyv témája csak az elporlódás, ezért 
az Aspektus könyvsorozat 24. az utolsó könyvébe írt Feltámadással csak keveset foglalkozik. 
 
Az elporlódás, a lét és nemlét váltakozásáról, az elhalás és a lebomlás után eltérő összetételbe 
átszerveződésről, az anyag és életcseréről, az életváltás mikéntjéről és szükségességéről szól.  
Az Aspektus könyvsorozat 23. könyve, a differenciált különbség időben de általában 
lineárisan változó állapotához vezető folyamatokat, a bolygók, csillagok forgásának az okait, a 
létezéshez és az élethez szükséges központi szervezés, a gondviselői irányítás fontosságát és 
az elromló szervezettségű rendszerekbe beavatkozás megoldási lehetőségeit mutatja be. 
 
A rendezett áramlással rendelkező térrészekben az Isten sokféleség állapotában változó 
részecskéi különféle együttműködő szerveződésekbe, együttváltozó anyagokba, közös 
életterekbe és másoktól eltérő irányokba fejlődő, eltérő dolgok felé szakosodó, az életteret 
megfelelően kitöltő egyedekbe épülhetnek. 
 
Porból lettünk és porrá válunk. A mondat valóságot jelent, az élet és az anyag a csillagokban 
és az Isten malmaiban, a még nagyobb részecsketömeg együttélését biztosító szervezett 
rendszerekben valóban elporlódik, elgázosodik, az általunk még felismerhető pornál sokkal 
kisebb részecskékre, Quintesszenciaként is ismert csillagközi térrészeket kitöltő, de tudati 
állapottal bíró kis tömegű egyedekre bomlik. Az élet szerveződésből szerveződésbe, 
életterekből életterekbe vándorol, és miközben él és fogyaszt, elszennyezi, megváltoztatja a 
környezetét, ezért periodikusan kénytelen elhagyni az általa a saját típusú életváltozásra 
alkalmatlanná tett térrészeket. 
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Az életbe szerveződés: 
 
A tér szimmetriapontjaiban toroid áramlási szerkezetekbe szerveződik a csillaggáz, amely 
áramlási akadályt, torlaszt jelent a tér e részén áthaladó kellő kinetikai áramlásuk miatt 
jelentős tehetetlenséggel rendelkező részecskéknek. Az életakadályt, potenciálgátat észlelő 
részecskék választás elé kerülnek, hogy a rövidebb, de jóval kockázatosabb, veszélyes úton, a 
toroid szűkületén át haladjanak e az életáramlás, a Tao útján tovább, vagy a már ismert 
hosszabb, biztonságosabb járt úton, kikerülve a veszélyes akadályt. A nagyobb kockázatot a 
gyorsabb fejlődési lehetőség ellenében vállaló részecskék útja a toroidok belsején át vezető, 
kettős trombita, homokóra alakú áramlási tölcséreken át halad, amelyben előbb az azonos 
irányban velük együtt áramlókkal hidegfúzióban, soros egydimenziós, csak iránnyal 
rendelkező füzérsugarakba sorolva, egyesülve felgyorsulnak, majd a veszélyes szűkületi 
kanyonban kikerülhetetlen differenciálódást kiváltó élethelyzetekbe kerülnek. A trombita 
alakú tölcsérbe befelé haladva az egyre jobban szűkülő úton egyre gyorsabb áramlásra, és 
egyre tömöttebb, folytonosságot létrehozó sorokba kényszerülnek. A befelé haladók, de a 
tudatban nem kellően fejlett feldolgozó képességű, már elöregedett, elporlott alrészecskékből 
szerveződő idősebb szerveződéseknek az élettér egyre gyorsabban változóvá, a környezet 
egyre melegebbé válik, miközben közelednek a dimenzió kapuhoz, a másik élőrétegbe, 
élettérbe átjáróhoz, a toroid centrumához. A nagy változási sűrűséget nem jól viselő, de 
továbbra is befelé haladó szerveződések, közösségek szervezett rendszere felbomlik. A 
térszűkületben, keresztirányban, nekik szabálytalan pályán áramló szerveződésekkel impulzusba 
kerülve azok megszakítják a kialakult folytonosságot, és a füzérsugarakban haladó részecskék 
kisebb önálló szakaszokra, füzérkukacokra bomlanak. A szakaszok gyorsan felgöngyölődnek, 
az elszakadt végek megkeresik egymást, és a korábbi egydimenziós áramlásból kétdimenziós 
sík kiterjedéssel is rendelkező, önmagukkal folytonosságba épülő kis toroidok alakulnak ki. Az 
életbölcsőből a környezeti élettér felé kifelé haladva a kezdetben együttáramlók elszakadnak 
egymástól, és eltérő útra, fejlődési irányra válva önálló individuumokká, egyedi 
szerveződésekké válnak. A veszélyes térrészen, a toroid belsejében áthaladó önálló egyedekbe 
átszerveződő részecskék, az a magas változássűrűségű toroid centrumban, az egyre szűkebb 
életúton, a nagy sűrűségben velük együtt azonos irányban áramlók által segítve, megtámasztva 
és kényszerítve kikerülhetetlenül ütköznek a velük szemben azonos életpályán, azonos 
füzérsugárban, de éppen ellenkező irányba haladó analóg szerveződésekkel. Ez a 
kikerülhetetlen ütközés azonban e részecskék életvitelében nem szükségszerűen ütközés, 
hanem találkozás egy szemből, a célterületről érkező, kellő azonosságú, ezért kommunikáció, 
információ átadásra, egy tábortűz melletti beszélgetésre, ismerkedésre képes csoporttal. Az 
impulzusok az egymásnak nem teljesen idegen szerveződések utódjai között is kialakulhatnak, 
akik egymással megbarátkozva, társakra találva szerelembe esnek, szaporodnak, sokasodnak, a 
nagyobb csoportok kisebb családokra, és még kisebb részecskékre, utódokra bomlanak. Az 
elporlódás azonban akkor is kialakulhat, amikor az elöregedett szerveződések egymással 
ütközve fizikailag is kisebb részecskékre bomlanak, és mire a csoport áthalad a nagy 
változássűrűségű toroid tér centrumának a közepén, a csoport összetétele és eredője 
megváltozik. A csoport az elhalt, felbomlott szerveződések átszerveződésével, a fiatal 
részecskék csatasorba állásával megfiatalodik, dinamikussá válik és egyre gyorsabban áramlik 
ki a centrális térrészből. Egy ideig közös irányba visz a fiatalok útja, akik ezért kifelé 
hidegfúzióban egyesülhetnek, de mivel tágul a tér és csökken az idő nyomása, az élet 
nyomása, az utak egy idő, eseménysor után ismét elválnak. Az egyre több analóg részecskével 
társuló, együttműködő részecskék gyorsulnak és az újabb létezést lehetővé tevő táguló térben, 
az élettölcsérben öntudatra ébredve kirepülnek a toroid táguló tölcsérén a kevésbé védett 
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környezetbe, az élet valóságába, amelyben a térfoglalásuk ellen védekező egyre nagyobb 
ellenállásával találkoznak.  Az élet kiteljesedik, a szerveződések egyre összetettebb, és 
bonyolultabbá válnak, míg ők is el nem öregednek, a részecskéik az életben vívott sok 
küzdelemben, az élet impulzusaiban el nem porlódnak. A létezés fordulóiban életváltás, 
átszerveződés, részecskecsere és hatalomváltás, eredőváltozás történik, amelyben az 
elfáradtak, a korszerűtlenné és öreggé, alkalmazkodás képtelenné váló, addig domináns 
vezetők kivonódnak a forgalomból, hogy a lassabb anyagcserével rendelkező nemlétként 
ismert anyagba, vagy Quintesszenciába visszafejlődve a nemlét nyugalma alatt 
regenerálódhassanak, és átadják az életváltozásra alkalmas teret az utódaiknak. 
Ha azonban az életet és a hegemóniát, a másokon uralkodást és a túl jóllétet túlságosan 
megszerető egyedek megtalálják az elmúlás ellenszereit, a változatos élet boldogtalanná, az 
élettér rövid idő alatt kiszámíthatatlanná, azonossággal elszennyezetté válik. Ilyenkor a külső 
környezet, mint nagyobb erő, a Gondviselő természet beavatkozik, és a környezet 
megváltoztatásával erősebb szelekciót alakít ki. Az elöregedő, túl nagy azonosságúvá és 
egymástól is függővé váló szerveződések nem bírják ki a jelentős környezetváltozás, amikor 
az életterekben makroevolúciós folyamatban hatalomváltás, eredőváltás, fejlődési irány és 
életcélváltás kezdődik. 
 
Az élet periodikusan változó, analóg folyamatai különböző ritmusú életszakaszokra, gyors és a 
lassú változás állapotára differenciálódnak, miközben az időben változó, életfolyamatban 
résztvevő részecskék egy elöregedett, az általa már megismert életáramlási ágazatban 
tanultabbá vált része az élőrétegeket torroidokkal, dimenzió kapukkal, időalagutakkal, átjárókkal 
összekötő szűkületein áthaladva kicserélődik. A tér szimmetriapontjaiban az elődök egymással 
érintkező közös határfelületén olyan homokóra alakú a környezetnél kisebb életnyomású 
kettős tölcsérek, és körülöttük keringve áramló részecskékből szerveződő toroid áramlási 
rendszerek alakulnak ki, amely térrészekben a tér más részeiben szabad, izotróp, liberális 
áramlás gátolt. Itt a felmenői szerveződések határfelületein egybeeső irányba áramló, már 
neutrálisabb részecskék közös irányú rendezett áramlása miatt a keresztező irányú, radiális 
életáramlás szabálytalan, ezért gátolt. Az ilyen térrészekben jellemzően csak a közös rendezett 
tengelyirányú áramlás engedélyezett. Ez homokóra alakú, a hengerpalást felől körkörösen 
védett térrészt hoz létre, amelyben a teljes valóság könyörtelen életáramlása a felmenői elődök 
lendületes részecskéi által akadályozott, ezért a környezet szereplőitől védett, a keresztirányú 
hatások által kizárt térrészt hoz létre. Ez a tér az életbölcső, az élet méhe, egy inkubátor 
terület, később a család, amelyben a környezet vad viharaitól megvédve új életbe 
szerveződhetnek a korábbi együttműködésben elöregedett, elfáradt, más felé differenciálódott 
szerveződések részecskéi. 
 
Amikor a középkorú szerveződések az életnek előbb előtt indult idősebb felmenők körül 
keringenek, a bennük is keringő fiatalabb, harmadik nemzedék a szülők által létrehozott 
határfelületetek által védett élőrétegben kering, áramlik. A harmadik generáció ilyenkor a 
szülőmező által meghatározott központi tengellyel rendelkező toroid alakzatban kering a 
nagyszülői felmenők életterében keringő szülői szerveződéssel együtt, amelyben a szülő, az 
utódai viszonyában az elöljáró lélek szerepét tölti be. Ha ezt a szülő utód áramlási szerkezetet 
a felmenői, nagyszülői szimmetriasík metszetében, oldalnézetben mutatjuk be, akkor kettős 
határfelülettel záruló, ekvipotenciális jellegű gyűrűszerű életsávot, élőréteget észlelhetünk. Ha 
viszont ezt a gyűrűt a haladási irányára merőleges metszetben szemlélnénk, olyan analóg 
atomi szerkezetet látnánk, amelyben a szülő és az unoka együttes képez egy atomi mintájú 
alakzatot. A központban lévő, már kevésbé sűrű, de időben gyorsabban változó szülői 
központ, tércentrum, gravitációs rendszer körül keringő felhő belsejében nőiesen felfújtabb, 
kerekdedebb állapotban lévő szerveződések keringenek, míg körülöttük férfiasabb, 
hidegfúziós eredőjű elektron analóg, de nagyobb sűrűségű szerveződések, a szülővel haladó 
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keringő pályán áramlanak a harmadik előd generáció központja körül, de a nagyszülői 
rendszer belsejében. Miközben a legidősebb, még aktív szerveződés egyre nagyobb méretre 
tágulva a belsejében növekvő, de egyre kevésbé védett teret hoz létre (tart fenn) az utódainak, 
azok a méretükben, erejükben növekedve lassan átveszik az irányítást, az elődök által 
megszerzett, birtokolt, de a környezet által már szűkített, mássá tett tér felett. 
 
Az élőrendszer, valószínűen sokmilliárd év, az örökké valóság óta tartó fejlődése során olyan 
analóg szabályok szerint működő élőrendszert hozott létre, amely nemcsak a tér és időbeli 
szerkezetében, hanem az egymáshoz való viszonyában is állandóan módosul. A folyton 
változó mindenségben azonban az életáramlást megtartó, biztosító természetes 
szabályrendszer alakult ki, amely valamennyi élőnek bázis felületként, viszonyítási alapul 
felhasználható. Ez a viszonyítási alap, a természetben kialakult életáramlást szabályozó 
mindenkori közös tudat, nevezzük a létező valóság Istenének, az élet gondviselőjének az 
életáramlásra vonatkozó szabályzata, a természet alkotmánya, amely az egyetlen, a legkevésbé 
változó stabil dolog. Minden élet, minden időben változó rendszer ezen alaphoz, az élet 
kialakult és megtartandó szabályaihoz viszonyítva nevezhető csak rossznak, vagy jónak, 
relatív állapotváltoztatónak. A jóság fogalma valószínűen mindig a többség jóságára, a dolog 
többségnek jó eredőjére vonatkozik, és ezért a jóság is relatívvá, de meghatározhatóvá vált. 
Ezek szerint mindazon dolog, amely a többségnek jó, és a kisebbségnek rossz, támogattatik, de 
e támogatás időszimmetriához köttetik. Ha a többség és a kisebbség aránya nagyon eltérő, 
akkor a többségnek jó idő és a kisebbségnek rossz eredőjű dolgok aránya is hasonló mértékű, 
azaz a többség abszolút jó lehetősége az arányai szerint korlátozott. A kisebbségben maradók, 
a többséghez viszonyított arányaikban részesedhetnek a számukra jó dolgokból, amelykor a 
többségnek tűrnie kell, hogy a kisebbség rajta uralkodjék, ha kell erőt vegyen. Ez az idő, a 
makroevolúció ideje, az ösztönös élet felerősödése, a pünkösdi királyság, amikor az addig 
elnyomott kisebbség, egy gyorsan lezajló eseménysor idejére megkapja a lehetőséget a 
felzárkózásra, a többség érdekeinek a megértésére. Ha a szerzőnek egyszerűbb szavakkal 
kellene a makroevolúciós időszak pünkösdi királyságát megfogalmazni, akkor ezt az addig 
elnyomott kisebbségnek a Gondviselő által biztosított anyagi gyarapodással járó 
meggazdagodásnak írná le, amelyben az addig nincstelen réteg legalább annyi vagyonhoz, 
lehetőséghez, veszteni valóhoz jut, amellyel megtapasztalhatja a másik oldal addig általa 
elkövetett sérelmeit. A makroevolúciós időszak arra is jó, hogy az addig több lehetőséget 
kapott átlagos rétegek is megismerjék a szegényebb és nincstelenebb, a jót sok mindenben 
nélkülöző élet keserveit, amelyet a lehetőségeinek a túlzott kihasználásával, a túl nagy 
életfélelme, vagy a harácsoló igyekezet váltott ki a korábbi nincstelenek kárára. 
A makroevolúció, a többség elnyomása, a szimmetriahiány visszaszorítása a kisebbségnek 
kedvez, és rendszerint addig tart, amíg a többség fel nem ismeri, hogy egy kisebbség, 
kihasználva a jóhiszeműségét, uralkodik rajta, amíg nem eszmél, hogy az elromlott szimmetriát, a 
jó helyes arányát ismét a többség javára billentse. 
 
A természeti szabályok szerint minden elődnek az életáramlás során rendszeresen, 
periodikusan át kell haladni az elődök terében és központjában lévő legnagyobb 
változássűrűségű centrumokon, amelykor a benne változó alszerveződéseket alkotó 
részecskéknek életpróbát kell kiállnia, az együttműködő képességből, az életrugalmasságból, a 
közös célok megtartásából, a természeti szabályok és a szimmetria megtartásából. Amely 
részecskék, alszerveződések, szerveződések elbuknak e vizsgán, azaz már sikertelen az 
együttműködésük, nem jó vagy nem közös a céljuk, az életáramlási irányuk, vagy már túl 
nagyon összefonódott, tehetetlen tömegbe szerveződtek, azok felbontatnak, a még életképes, 
kellő életrugalmassággal bíró, a tisztítótüzet kikerülni képes élettermékek, szerveződések 
tovább élhetnek, részt vehetnek az életáramlás folytatásban. A nehézkessé vált, elfáradt, már 
cselevő képtelen, vagy másokkal nagyon összefonódott szerveződések az élet tüzét táplálva 
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kivonódnak az aktív életáramlásból. E szerveződések a tömegükben és az energiaszintjükben 
jelentősen visszafejlődnek, egyedi részecskékre bomlanak, de a tapasztalataikban fejlődve, 
tapasztaltabbá válva kisebb energiaszintben és érzéseket bekapcsoló útmutatással segíthetik a 
sikeresen továbbélő szerveződéseket, a volt társaikat és az utódaikat. 
A később több ábrán is bemutatott toroid áramlási szerkezetek belső, nagyon magas 
változássűrűségű szűkületein áthaladó utódok élettere telítetté, a változásban egyre 
gyorsulóbbá válik, és a korábban e térrésztől még távol és hidegfúziós állapotban közeledő, 
gazdagodó szerveződések, a dimenziókapunk, a fejlődést addig gátló potenciálgáton 
áthaladáskor energiát, vámot adnak le. A toroid szűkületén áthaladó szerveződések,  
elöregedett, elmeszesedett és másokkal nagyon összefonódott részecskéinek egy része minden 
ciklusban kicserélődik, és az életfolyamatban keringő szervezetek lassan megváltoznak, mint a 
leveleit egyenként cserélő örökzöld fenyő átalakulnak. Az idős szerveződésben keringő 
részecskék, alszerveződések jelentős része már kicserélődött, alig marad a régiekből, és a 
belső együttműködés, a régi információkra emlékezés romlik. Ha a régi információkat és a 
fiatalkori emlékeket megőrző neuron részecskék száma jelentősen csökken, a szervezet 
összehangolása és hatékonysága, a szervezettség eredője is csökken. Ugyanez történik, ha az 
emésztőrendszerből, vagy a más létfontosságú szervek részecskéiből kihalnak, elporladnak és 
eltávoznak az idősebbek, az élet fenntartásához szükséges fontos dolgokat még jobban 
ismerők. A toroidokban kialakuló anyagcsere, lényegében differenciálódás, amikor az addig 
nagyobb sűrűségbe épült szervezetek egy része kisebb sűrűségűvé válik, más, addig kisebb 
sűrűségű szervezetek, meggazdagodnak, sikeresebbé válnak, és az életben maradó aktív 
változást folytató állomány folyamatosan kicserélődik, miközben az élet folyton 
korszerűsödik.     1. ábra: Az életbeszerveződés, az átszerveződés 
 

 
 
A toroid életszűkületben nem tud az együttáramló tömeg, csak egyedekre lebomlódva átjutni, 
amelyben a tisztítótüzet, a lélek részecskét elkerülő utódok eltérő összetételbe, más minőségbe 
keverednek. Az egyenesen továbbhaladók egy része a tisztítótűzbe kerülve lebomlik, és 
angyallá, útmutatóvá, lélek részecskévé válik, amely a kisebb tömegre bomlás, az elporlódás 
miatt sokkal védtelenebbé, de egyben kisebb tehetetlenségűvé, ezért gyorsabban észlelővé, 
gyorsabban cselekvővé válik. Az érzékenyebbé, elporlódottabbá váló lélek csak a legvédettebb 
tér, a nagyobb energiaszintű társaik által körülöttük létrehozott többszörös védőfelhő, és a már 
elporlódott felmenői részecskék hatásfelületei által védett térrészben a szimmetriasík 
közelében tud megmaradni, továbbáramolni, ezért ezek a lendületben dúsabb, érzékenyebb 
részecskék a kisebb életnyomás lehetőségeit, a tisztítótüzet és a felbomlást elkerülő, kevésbé 
szimmetrikus úton, a DNS hullámaikban továbbhaladó társaikhoz képest előbb észlelik. 
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A keveredésben a nagyobb energiaszintű, ezért már a felbontási lehetőségeinkkel is észlelhető 
részecskékben, szervezetekben az egyik (fiatalabb, nagyobb életrugalmasságú) jön, a másik, 
az idősebb, az elöregedett, a korszerűtlenné váló elmegy. Az anyagcsere egyben életcsere, az 
egyisten térben lévő egy osztatlan élettér átadása az utódoknak, az addig inaktív 
dermedtségben, az áramlásban átmenetileg nem résztvevőknek. Az életáramlásból kikerülő 
lélek, legalább átmenetileg megszabadul az örökös körforgás kényszeréből, és a csillagtéri 
közeg ide-oda rezgő határozatlan, Istennek engedelmes szolgájává szelídül. A következő 
életáramlásba akkor kerülhet be, ha egy a térbeli beágyazódását megközelítő, kellő lendületet 
átadó részecske kölcsönhatása ismét életáramlásba hívja. 
 
Ha letépjük az élet egy, időben gyorsabban változó részét a gyökérről, a növény, vagy élet 
szimmetriátlanná válik, hidegfúziós eredőjű lesz, és a közösség szimmetriájának a visszaállítása 
érdekében, ha a talajjal kellően érintkezik, a folytonosságot lehetővé tevő réseken kapcsolatba épül a 
talaj részecskéivel, gyökeret ereszt, és az elveszett szimmetriát visszaállítja. Ha a gyökérzetről 
eltávolítjuk az ágakat, a földben, a gyorsabban változó határrétegben maradó élet 
szimmetriahiányossá válik, melegfúziós eredőjű lesz, és gyorsan lombot növeszt, hogy visszanyerje a 
szimmetriáját és a folytonosságát. 

2. ábra: A planetáris és soláris részecskék beérkezési lehetőségei 
 

 
Az előző ábra célja a földet megkerülő fotonok, és hasonló kisebb, nagyobb tömegenergiájú, a 
Napból kiáramló gyors részecskék által felgyorsított planetáris részecskék sorsának a 
bemutatása, amely előbb választással, majd differenciálódással, és az életfolyó elágazásával 
jár. Az addig együtt, a Napszéllel áramló részecskék egyik része a Bolygónk hátsó részén 
kialakuló a sarki legalacsonyabb nyomású, a leggyorsabb áramlású részt, a kerülőt elhagyva 
kifelé kanyarodik és tovább gyorsul, távolodik és hidegfúziós, soros szerveződéssé fejlődik. A 
pólusok felett áthaladó részecskék másik fele a bolygó által árnyékolt, egy kicsit magasabb 
nyomású, de a bolygó belsejéhez és a mindenkori Nap felé néző oldalú rész felé kanyarodik, 
és leszálló pályára állva a nagyobb tömegű szerveződésbe épül. 
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A leírtakat kétkedéssel fogadókban felvetődhet, hogy miért a felmenők közötti fő 
szimmetriasíkon, a köztes térrészben helyezkednek el az utódok, pl. csillagok esetében a 
bolygók, és mi az a hatás, vágy, amely a bolygókba sodorja, kényszeríti a részecske energiát. 
Ez a hatást, a felmenők által létrehozott határfelületeken áramló részecskék által is segített 
terelő tölcsérek, az Isten homokórái hozzák létre, amikor a más rendszerekből az érintett téren 
átáramló részecskék szabad egyenes irányú továbbáramlását az áramlási irányukra merőleges 
nagyobb felmenői rendszerek toroidját felező szimmetriasíkja által létrehozott potenciálgátja 
akadályozza. A nem teljes azonosság, amelyet észlelés formájában éreznek, kíváncsiságot és 
felfedező vágyat, részvételi vágyat, élményszerzési vágyakat kelt. Az elődök által már 
ismertetett, de csak részben ismert, az utódok által még át nem élt élmények megtapasztalási, 
átélési vágya az élet egyik legerősebb hajtóereje. A külső erők mellett tehát belső erők is 
munkálkodnak, és a két erő eredő hatása dönti el a választást. A korábbi melegfúziós 
élettereket elhagyó, lendülettel és tömeggel, azaz kinetikai energiával is rendelkező, a térben 
áramló hidegfúziós gyors részecskék ezért a határfelületekhez közeledve, észlelve, hogy előre 
nem tudnak tovább haladni, választás elé kerülnek. A potenciálgátat, az életáramlás akadályát 
észlelő szerveződéseknek dönteniük kell, hogy kifelé, a hosszabb, hidegebb de kevésbé 
kockázatos, a már ismert és járhatóbb, de kerülőút, az Isten, a múlt és a szabadabb térrész felé 
kanyarodnak, vagy elég fejlettek ahhoz, hogy a veszélyesebb, de rövidebb utat választják, és 
befelé szimmetriasík felé próbálnak meg áthaladni a szűk dimenzió kapun. A részecskék 
között közismert, hogy a veszélyes út felé haladó részecskék csoportjában minden második 
impulzusba kerül, és vagy szaporodásra, vagy osztódásra, elhalásra kényszerül, de akik 
vállalják a kockázatot, és szerencsével járnak, azok differenciálódásba, azaz harcba és 
ellentétbe kerülve másoknál gyorsabban fejlődhetnek. Az ellenkező irányba áramló 
ellenérdekelt részecskékkel impulzusba, vagy harcba kerülés azonban nemcsak kockázatos, 
hanem kétesélyes, abban nemcsak nyerni, hanem veszíteni is lehet. Az egymásban 
megfelelően bízó, az együttműködésben kellően fejlett, a fejlettségben és egymásban 
megfelelően hívő, de még kellő életrugalmasságú szervezetek nagyobb eséllyel juthatnak át a 
potenciálgáton, vagy a dimenzió kapun. 
 
 
 
Az élet felülete: 
 
A háromdimenziós anyagi dolgok csak akkor keletkeznek, ha valamely egydimenziós áramlás, 
vagy kétdimenziós felület egy harmadik irányba is befolyásoltan változni kezd. Az 
egydimenziós lineáris áramlás, a kósza gondolat mindaddig nem eredményez anyagot és 
életet, amíg az áramlást megállító, vagy tartóssá tevő ellenhatásba, ellenáramlásba, akadályba 
nem ütközik. Amikor a megfoghatatlan, a térállapotában állandóan változó, egydimenziós 
(libasorszerű) folyamatos áramlás valami hasonló analóg szerkezetű, téridős eloszlású 
ellenáramlásba ütközik, akkor a megfoghatatlan a térben gyorsan áramló valami, helyhez és 
időhöz kötöttebbé, megfoghatóbbá, pontosabban megláthatóvá válik. Az áramló hatást 
lefékező, megállító ellenhatás szimmetriát állít, és az egyenlőség esetén, a térben, a korábbi 
lendületirányban megálló, de (ideális esetben) egy erre merőleges kétdimenziós sík felület, 
nem teljes egyenlőség esetén lassabban továbbáramló, görbült trombitaszerű kétdimenziós 
felület alakul ki. Mindkét esetben a megfoghatatlan gyors áramlás, helyhez kötöttebbé, 
lassabbá és már általunk is észlelhetővé válik. A nagyon kicsi méretű, vagy a nagyon gyorsan 
áramló, változó dolgokat a részletek egybefolyása, megkülönböztethetetlensége miatt nem 
észleljük. Ez az oka annak, hogy a gyorsan pörgő kerék küllőit általában nem látjuk. Ha 
azonban valamivel lelassítjuk a dolgok pergését, a változás gyorsaságát akkor már 
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észlelhetővé válnak a kerék abroncsát és a kerékagyat összekötő küllők, vagy szálak. 
Hasonlóan, ha nagyon kicsi méretű, de általunk még észlelhető egységek nagyon gyors 
változását csak akkor észlelhetjük, ha e változást valami lelassítja. Ha egy ilyen nagyon 
gyorsan változó valami, egy másik, hozzá hasonló, analóg szerkezetű, azaz az időben változó 
azonos fejlettségű, de vele szemben áramló dologgal ütközik, akkor a két ellenkező áramlási 
irányú valami (azonos, vagy közeli kinetikai érték, lendület x tömeg esetén) a meglévő 
lendületében semlegesítődik, és az áramlási sebesség komponens átalakul. A korábbi áramlási 
irány sebesség összetevője (tulajdonsága, fizikai komponense) lecsökken, és az egymással 
szemben haladó két egydimenziós áramlásból egy kétdimenziós felületre kiterülő, látszólagos 
állóhullám, energiahullám keletkezik. Ez a hullám azonban nem áll meg, csak a szerkezetében 
és a minőségében átalakul, az egydimenziós, csak iránnyal és sebességgel, valamint kezdeti 
tömeggel rendelkező dologból, kétdimenziós, egy középpontból kifelé áramló és közben 
ritkuló körszerű szimmetria felület keletkezik. Azonban nagyon ritka, hogy két egymással 
szemben áramló hatás, energiahullám, valami, pontosan egyforma tömegű, egyforma 
sebességű és pont egymással szemben áramlás közben találkozzon a térben, ezért az ideális 
szimmetriasík, inkább elvi lehetőség. A gyakorlatban rendszerint különbség van az áramlási 
irányban, vagy a tömegben, vagy a sebességben. A találkozás térbeli, vagy időbeli különbség 
esetén létre sem jöhet, tehát elvileg határozott élet felülettel a környezettől elváló anyagoknál, 
hatásoknál csak pontos, ideális találkozás esetén alakulhat ki. Azonban az élet szerencsére 
nem ilyen feketében és fehérben gondolkodó. Az egydimenziós áramlások kétdimenziós 
felületekké alakulásához valóban a téridőben lezajló egyezőség szükséges, de a vagy ott van, 
vagy nincs (jelenléti azonosság) igen válasza esetén, az egymásnak okozott kölcsönhatásban, 
az elvi szimmetria lehetősége mellett nagyon sok eltérő egyéb lehetőség, különböző eredő 
állapot, következmény alakulhat ki. Az egyik csak kicsit van ott, vagy a másik csak eléri, az 
egyik gyorsabb, vagy nagyobb tömegű, azonos, vagy eltérő, esetleg ellenkező irányú a 
találkozók áramlása, és a dinamikus áramlás az egyéb tulajdonságaiban statikus, csak áramló, 
vagy egy, esetleg több tengely körül forgó, keringő, ezen belül kicsit, vagy gyorsabban pörgő. 
Ezek az eltérő találkozási állapotlehetőségek, nagyon sokféle eltérő következményt, új 
tulajdonságot hoz létre, amely a korábbi tulajdonsági eredőt, az egymással találkozó valamik, 
dolgok korábbi adottságait és az addigi képességeit is megváltoztatják. E találkozások sokféle 
lehetősége, egymástól eltérő sokféleséget, különböző képességeket, eltérő tulajdonságú, eltérő 
alapállapotból, eltérő módosult állapot felé fejlődő eredőket hozott létre a térben. Ha a 
találkozásban, az eseti kölcsönhatásban résztvevők, időben és a térben is változó, bármilyen 
méretű anyagi tömeggel, és kezdeti állapottal rendelkeztek, akkor ezek a találkozások, 
amelyeket gyűjtőszóval impulzusoknak, kölcsönhatásoknak nevezünk, a korábbi állapotokat, 
tulajdonságokat is megváltoztatták. Ilyen találkozásban módosulhatnak a korábbi információk, 
ismeretek, az áramlási irányok, a célok, a lendületarányok, a tömegarányok, a térbeli 
töltöttség, a sűrűség és a saját perdület, azaz az előző állapotokhoz viszonyítva megváltoznak a 
korábbi tulajdonságok, a belső és a külső arányok, minőségek. 
 
Az anyagi testek körül egydimenziós tulajdonságú, a térben és az időben is áramló részecskék 
egymást elkerülő, az áramlási szabályokat betartó elektronszerű felhője áramlik. Ezeket a 
hozzánk képest nagyon kicsike téráramló részecskéket a meglévő érzékszerveinkkel azért nem 
észleljük, mert nagyon kicsi a térbeli méretűk és a tömegük. Ezek a részecskék, éppen a 
térfogatukhoz képest kicsi tömeg és a vele járó nagyon kicsi tehetetlenség miatt, nagyon kicsi, 
de tartós erőhatásra nagyon nagy sebességre gyorsulhatnak. A jellemzően egydimenziós 
vonalon, füzérsugárban egymás után áramló részecskéket még a folytonos, a libasorban áramlás 
esetén sem észleljük, legfeljebb az egy csoportban haladó energiahullám (energia nyaláb) 
kölcsönhatásba kerülésekor kialakuló fényszerű felvillanását, a látókörünkben elhaladását 
tapasztalhatjuk. Minden időben és térben változó anyagi test körül kialakul ilyen részecske 
felhőből képződő aura, amelyet a véges felbontási, észlelési lehetőségünk miatt, csak az atomi 
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energiaszintű tömegnél észlelünk. Szabad szemmel, ezeket a más szerveződésekkel 
kapcsolatot tartó részecskéket sem tudjuk észlelni, megkülönböztetni, de ma már annyira 
fejlettek az észlelési lehetőséget növelő eszközeink, hogy az atomi szerveződések körül 
áramló elektron felhő eredőjét már képesek vagyunk észlelni és mérni. Ezzel együtt, az 
elektron méretű tömegszintű, vagy ennél is kisebb anyagi részecskék jelenlétét inkább csak 
gyanítjuk, hiszünk benne, hogy ezek ott vannak, és az együttes változásuk eredőjének a 
módosulásaiból következtetünk a jelenlétükre, és a téridőben bekövetkező térállapot 
módosulásából a változásukra. Ha két ilyen kis tömegű részecske egymással ütközik azonos 
térben és időben, (jelenléti azonosság) akkor közöttük kölcsönhatás és impulzus, azaz 
kölcsönös és fordított állapotváltozás keletkezik. A már leírt, időben változó kétdimenziós 
felületté alakulás levélszerű síkot hoz létre, amelynél a kiterjedés arányai kis mélység mellett 
nagy felületet eredményez. Az életben kialakuló egydimenziós áramlásban keletkező impulzusok 
többségének kétdimenziós síkra terelődés, kiterülés a következménye, amelynek levél, vagy 
sziromszerű formáját, az időbeli tartóssága esetén már képesek vagyunk észlelni. Ez teszi 
lehetővé a levelek és a virágszirmok kialakulását, az írást, a kétdimenziós információközlést, a 
felületi látást, az észlelést. Ha azonban az impulzusban kialakuló áramlási tengely eltolódása, a 
támadáspont eltolódása miatt jelentős kölcsönös perdületet hoz létre, akkor az addig kétirányú 
kiterjedésben változó részecskék felhője nem egy teljesen egyenes képező síkfelületen, hanem 
a térbeli két dimenzión kívül egy harmadik, vagy még több irányban is változó görbült síkot 
képező alakzatot ír le. Az impulzusba került részecskék a találkozási pont, a közös 
szimmetriapont körül keringve legalább három dimenzióban, térbeli kiterjedésben változó 
mozgást írnak le. Mivel egyedi részecskék esetén a felbontó képességünk elégtelensége miatt, 
segédeszköz igénybevétele nélkül ezt sem észleljük, ezért még mindig nem láthatjuk a már a 
méreteihez képest háromdimenziós kiterjedésben változó anyagot. Ha azonban az egyidejű 
folyamatban nemcsak egy részecskepár vesz részt, hanem hasonlóan, analóg módon áramló 
részecskéket millió számban tartalmazó részecske felhő, akkor a háromdimenziós térben 
tartósan jelen lévő, már lassabban áramló, időben változó tulajdonságú anyagfelhőt és a 
változás lefolyását a saját érzékszerveinkkel is észlelhetjük. Az ilyen időben változó 
anyagfelhő, részecske felhő kisméretű egyedi részecskéit azonban még mindig nem vagyunk 
képesek egymástól megkülönböztetni, de a közös tömeg nem teljesen egyszerre, csak kicsi 
egységekben és részekben, részecskékben változó eredőjét, az együttváltozás időben módosuló 
eredőjét már észlelhetjük. Ezt az eredőt egységes tömegnek, a környezettől látszólag független 
individuál szervezetnek észleljük. A szerveződések külső része, a szerveződések körüli térben, 
egymástól távolabb, ritkábban elhelyezkedő, egydimenziós irányba áramló részecskéket 
tartalmazó nem látható felhőt, aurát hoz létre, amelyet az elégtelen felbontási lehetőségünk 
miatt közvetlenül nem észlelünk. A virágok, a felhők, az állatok, a növények, és a Galaxisunk 
körül éppen úgy jelen van e felhő, mint körülöttünk, vagy mint az elektronok az atomi 
szerveződések körül. Ráadásul nemcsak egyrétegű, és egyforma energiaszintű ez az aura, 
hanem több rétegből álló, kifelé a térben ritkuló, gyorsuló egyre kisebb energiaszintű, látszatra 
egyre nagyobb azonosságú részecskék egymást követő rétegeiből épül fel. Ha a galaxisok 
korongszerű alakjára, ismert arányaira figyelünk, akkor észlelhetjük, hogy a galaxisokba 
tömörült anyag, élet egyharmad része, nagy térben és nem látható, gyorsan áramló 
egydimenziós kiterjedésű részecskékben gázszerű apa állapotban az energia és hőfelvevő-
képes aurában van. A térben és időben változó anyag másik egyharmada, jellemzően magas 
szimmetriában változó kétdimenziós síkot képező, a felületéhez képest kis mélységgel 
rendelkező korong alakú, levélszerű életspirálként ismert szimmetriasík közelében, a 
mélységéhez képest nagy felületi kiterjedésű kétdimenziós felületen, és átlagos, kevert utód 
állapotban található. Az azonos szervezett rendszerhez tartozó anyag és élet harmadik 
harmada, a már háromdimenziós kiterjedéssel rendelkező, időben és a térben legalább 
háromdimenziós kiterjedésben is változó, tehát a felületen kívül mélységgel is rendelkező 
központi korongban található, amely magas energiatartalmú, a létrehozó és fenntartó 
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szerveződésekhez viszonyítva majdnem állóhullámként is beazonosítható. Az élőlényekben 
ilyen harmad a test, az atomban a proton, a bolygólényekben a háromdimenziós térben 
változó látható tömeg, a burgonyában a szár és a gumók, a napraforgókban és más 
növényekben a gyümölcs, és pl. a tök szerveződésben a magokat is tartalmazó termés. 
Valamennyi időben és életszerű folyamatban változó, szervezett áramlású térben, kialakul a 
szervezeti rendszerben leggyorsabban változó olyan szervi rész, amelyben a jelennél 
gyorsabban fejlődő térben a jövő állománya, a még védettséget igénylő utódok, az élet jövőjét 
lehetővé tevő magjai fejlődnek. A három dimenzióban áramló részecskék elektron jellegű 
felhői, a szervezetek legfejlettebb központi részei körül olyan sokrétegű aurával védett térrészt 
hoznak létre, amelyekben az élet viharainak még nem kitehető utód állomány fejlődik. 
Az időben és a térben is változó térrészek legbelső centrumában azonban olyan nagyobb 
energiasűrűségű, időben még gyorsabban, és egyszerre akár még több dimenzióban, az élet 
többsége által kiszámíthatatlanul változó térrész, a tér többi részéhez képest fejlettebb 
szervezeti központ található, amely egyszerre nemcsak három, + idődimenzióban, hanem 
egyidejű, jelen idejű változásban, egyszerre akár 10, vagy több dimenzióban, azaz egyszerre több 
tulajdonságában a környezeténél is gyorsabban változik. Az élet ennél lassabban változó, 
fejletlenebb szerveződései már nem képesek ilyen körülmények között élni, nem képesek a 
tudattal az ilyen gyorsan, általuk követhetetlenül, kaotikusan változó szervezetségben, 
pontosabban spontán szervezetlen jelen idejű valóságban élni. Az élet azonban mindig 
kitermeli a maga ördögeit, akik képessé válnak nagyon gyorsan, mások által már 
kiszámíthatatlanul változó környezetben élni, akik az átlaghoz képest nem a jelen időben, 
hanem a cselekedetek kialakulása előtt általuk megértett, kiszámítható következményű, és 
állandóan módosított, befolyásolt jövőjű jelenben élnek. Az ilyen nagyon magas 
változássűrűségű térrészekben a kölcsönhatási felület kicsi, az energiasűrűség nagy, a 
reagálási és a cselekvési képesség nagyon gyors, a következmények pedig a saját életet, 
életteret, környezetet építők, de más életeket bomlasztók. 
 
 
 
A sűrűség és a felület arányai: 
 
Amikor egy sokrészecskés szervezetben elégtelenné válik a változás, a részecskék sűrűségi, (a 
nehézségi erő) által meghatározott sorrendben leülepednek a legnagyobb változás sűrűségű, a 
legnagyobb árnyékoló képességgel rendelkező nagyobb sűrűségi közeghatárokra, 
határfelületekre. Ez nagyobb azonosságú rétegeket hoz létre, amelyek azonban a 
rétegképződésben követik az őket felfogó két, vagy háromdimenziós térgörbe felületek 
formáját. A rétegképződés számos ásványon, geológiai feltárásban megismerhető, amely sok 
esetben követi a kialakult rétegek későbbi gyűrődését is. Amikor azonban a még nem teljesen 
összecementálódott, a mikro-szerveződéseikben nem teljesen egybefonódott, még laza 
üledékes rétegekre jelentős eső és erózió hat, a vegyileg, vagy szilárdságban nem kötött, 
egymással elégtelenül együttműködő rétegek lemosódnak, és a talaj mélyedéseibe, a 
vízgyűjtőkbe szállítódnak. Itt sokszor koncentrációnövekedés, térbeli sűrűsödés következik be, 
amely miatt később nagyobb azonosságú réteges lelőhelyek, pl., szénrétegek alakulnak ki. Ha 
e rétegeket később betemetik a geológiai mozgások, az eltérő összetételű anyagok, a 
háromdimenziós kiterjedésű lencsékbe bezáródó rétegek elszigetelődnek a felszíntől, a 
sűrűségi határon kívül gyorsan áramló, a hő felvevésére és elszállítására képes légiesebb 
szabadabb részecskéktől. Később a talaj és a nagyobb rétegnyomás, a lokálisan magasabb 
impulzus sűrűség miatt ezek a lencsék kiszáradnak, a nagyobb nyomás alatt tovább 
sűrűsödnek, a rétegekbe került részecskék egymásnak és egymásba préselődnek. A 
rétegnyomás növekedése mikro-impulzusokat hoz létre, amelyben az egymásnak feszülő, 
nyomódó atomok szemcséinek, elektronjainak a folytonossága, az egyre szűkebb térbe 
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kényszerítő fejlődés során sokszor megszakad, ami miatt a kellő sűrűségű és megfelelő 
vezetőképességű rétegekben folyamatos elektroncsere, és részecske keveredés, összefonódás, 
a szemcsék leszármazó részecskéinek a rokoni kapcsolata, és a korábbitól eltérő új 
folytonosság alakul ki. Az ilyen egymásba vegyülés, genetikai összefonódást, a kis részecskék 
részecskéiben is egymásba vegyülő, genetikailag egyre mélyebb keveredést hoz létre. A 
genetikai keveredésnek, az átlagossá válásnak is van határa, és amikor az addig különböző 
tulajdonságú anyagok, szerveződések egymásba keveredése már majdnem teljessé válik, a 
nagyobb azonosságú kevert állományokban a különbség lehetősége lecsökken. A genetikai 
másság, a különbség lecsökkenése megnöveli az azonosságot, az életversenyt, és a nagyon 
nagy azonosságú szervezetet kis térbe besűrűsödése felgyorsítja a rendszeridőt. Amikor egy 
élettérben a genetikai másság lehetősége lecsökken, a térrész, a szervezetség elöregedésével 
kell számolni, amely az azonos gondolatok keletkezése, a továbbfejlődés lehetőségének a 
kimerülése miatt fejlődésképtelenséget hoz létre. Ilyenkor a nagyobb azonosságra került 
élőrétegekben gyors visszafejlődés kezdődik. Az addig azonos irányba, befelé és az 
energiasűrűsödés felé haladó fejlődési irány (cél) megfordul, és az élettér elöregedése, a 
továbbfejlődési képtelensége miatt, kiáramlás, szétáramlás, eltérő irányba fejlődés, a nagyobb 
sűrűségű állapotokból a tér ritkulása, a nagyobb áramlási szabadság, a szerveződési nyár felé 
fejlődés kezdődik. Az ilyenkor kialakuló életforduló, megváltoztatja az életszerűen változó 
szervezett rendszerek fejlődési irányát, a tömeg fejlődési célját, amely a régi szervezettségi 
irányok, célok lebomlásával, és egy eltérő irányba fejlődés megkezdődésével folytatódik. 
 
Amikor egy szerveződésben az élet kölcsönhatóképes felülete túl kicsivé válik, az elnyomás, elfojtás 
növekedése miatt belül új rügyek, új hajtások alakulnak ki. Miközben az élet, a nem járható irányokat 
visszafejleszti, az új rügyekből lendületesebb áramlásban új hajtásokat hoz. 
 
Nagy sűrűségű rétegek kialakulása esetén, egyre több egységnyi méretű részecske épül 
egységnyi térfogatba, azonos térben és időben is együttváltozó rendszerbe, amely végül az 
egységnyi, de kezdetben eltérő részecskékből vegyes, egymással egyre nagyobb azonosságú, 
de nagyon nagy nyomást is elviselő, az ilyen változáshoz is alkalmazkodni képes rétegeket 
hoz létre. A rétegnyomás növekedésekor az élet nyomását már el nem viselő, a változás súlya 
alatt összeroppanó idősebb részecskék, szemcsék, kisebb egységekre bomlanak, és az élet 
nyomását kevésbé jól viselők elmorzsolódnak egymáson, mint időben, életszerű folyamatban 
változó anyag, fel és kibomlanak az addig együttváltozó, szervezett rendszerekből, a 
szervezetekből, az élőrétegekből. 
Amikor az együttváltozó részecskék társulásai, kellően elmorzsolódva, elporladva, a 
méretükben és a vegyi összetételükben is összekeverednek, az eredő minőségükben is 
nagyobb azonosságra kerülnek, amely miatt egyre jobban kitöltik az élettérben még meglévő 
szabad áramlási hézagokat, az életpályákat, amelytől nagyon besűrűsödnek. Minél 
elporlódottabb egy közösen szervezett rendszerben együttváltozó részecskék állománya, annál 
jobbá válik a tér kitöltése, (és eredő tudása) de annál jobban lecsökken az elfoglalt, élettel 
kitöltött térrészhez viszonyított szabad áramlási felület aránya.  Ilyenkor megváltozik az 
élet felületének és sűrűségének az aránya. Amíg a részecskék egységnyi méretére, a térben 
kiterjedt, elfoglalt felületére jutó sűrűség, (és ezzel a változás sűrűség) a felületi súrlódás 
túlhalad egy értéken, az élethézagok és az élettér, a tömeg egységeire jutó távolság csökkenése 
miatt az impulzuskeletkezési, a kölcsönhatási képesség megnő. A még kellő szabadsággal a 
rendezettséget növelő, folyton áramló hidegfúziós, szerveződések aránya, a keletkezett hőt 
elszállítani képes részecskék mozgási, életáramlási szabadsága lecsökken. Ilyenkor a több 
szabadságra vágyó szorgos részecskék egyre kisebb térrészben tudnak áramlani, amely végül 
határozatlan rezgésre kényszeríti őket. Amíg a határozatlan rezgés szervezetlenül és külön 
történik, a hatása nem halmozódik fel, csak egyre több haszontalan hőenergiát termel. Ha 
azonban a spontán rezgés, a határozatlanság tömegessé válik, és az egyedenkénti egymást 
lerontó hatása rezonanciába, azonos ütemre, azonos irányba hangolódik, akkor a hő és a 
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feszültség termelése, fokozódása exponenciálissá válik. Mivel a rezgés, és az életszerű 
változás a keletkező impulzusok miatt folyamatosan hőt termel, ezt a hőt a keletkezési 
helyéről el kell szállítani. Ha ez nem következik be, a hőtermelő lokális helyek túlmelegednek, 
nyomás alatt egymásba folynak, és ilyenkor nemlineáris hőtorlódás, hőemelkedés alakul ki. A 
térrészek ilyenkor szükségszerű differenciálódása az idő, a változás megszokott ritmusához 
képest felerősödik, és a nyomás alatt tartott belső térrészekben, a szervezetek központjában túl 
sok elszállítatlan energiatöbblet, gazdagság és feszültséget okozó feltorlódó tőketöbblet, a külső 
térrészekben túl sok energiahiány, szegénység és tőkehiány keletkezik. Ez az állapot azonban 
affinitásnövelő, és fogékonyabbá tesz a másságra. 
Ha a belső, vagy a külső korlátok, határfelületek, a potenciál gátak megerősödnek, ezek nem 
engedik a kialakult különbség természetszerű kiegyenlítődését, az élettér megfelelő 
keveredését, az átlagos, a többségnek a legjobb állapot körül maradását. Amikor az élet egy 
már túlkoros rétegnek túlságosan meghosszabbodik, mert a fejlődéssel vagy/és a 
gazdagodással megtalálja a hosszabb túlélés módját, akkor az öregek felbomlásának a hiánya, 
az élettér foglaltan tartása miatt egyre kevesebb fiatal utód képződik. Ilyenkor a már gazdagok 
és idősek, tehetősebbek, a múltban született és az élet javát már leélt előd szerveződések 
aránya, és a még fiatalok és vagyontalanok, a szegények és az utódok aránya, és egymástól 
elkülönülése, a differenciálódás növekszik, amely folyamatban a terheket viselő, egymással 
még megfelelően keveredő, az élet és az Isten szabályait még megtartó átlagos állomány, a 
szent lélek fogy. Az erkölcs és a morál romlik, a szabadosság, a neoliberális, a neonáci, és az 
új kommunisták, tehát a szélsőségesek aránya növekszik, a feszültség fokozódik. Egyre 
kevesebben viselik egyre nagyobb tömeg eltartásának, egymástól távoltartásának és a 
rendezettség megtartásának a terhét. A természet szabályai szerint, ilyenkor a szabályokat 
megtartó, egymásra figyelő igazságos szent lélek felmorzsolódik, feláldoztatik, e réteg által 
leadott, kitermelt, az elődök és az utódok által elfogadott, elvett, később kisajátított energiájuk 
adja az élet megmaradásához szükséges energiát. A makroevolúciós időszakban élő, a 
szabályokat betartó, még becsületes szent lelkek, nem kapják meg az élettől az elődeik által 
megélhető négy évszakot, a tavasz lendületét, a nyár hevét, az ősz csendes alkonyát és a tél 
megérdemelt pihenését, az életciklus eredményének az élvezését. Az ilyen szent lelket, az élet 
– úgy tűnik elkerülhetetlen - áldozatát képező, a szabályokat betartó korosztály, korcsoport, a 
bárány szerepét kapja. A bárányok többsége csak egy vagy két évszakot, a tavaszt, a 
fiatalságot, jobb esetben a nyarat, a tömegbe épülés lehetőségét éri meg, és legfeljebb a három 
évszak, a fiatalsággal induló tavasz, a sok terhet adó nyár, és a lebontást eredményező ősz után 
elhalnak. Az ilyen nem teljes ciklust leélő, túl korán elhaló szerveződéseknek nem jut 
lehetőségük az általuk megtermelt, de addigra a környezet által elvett, kisajátított, visszavett 
életenergia békés élvezésére, nem jut idő a békés és nyugodt öregkor, a szép tél által 
másoknak nyújtott, általuk is megérdemelt pihenésére. 
 
Az idő előtt elfáradó, elporladó élőréteg megérik az áldozat, a bárány szerepére, de a szüntelen 
küzdelemben, az elporladás során megkapják az univerzális tudás, az ismeret és a bölcsesség 
lehetőségét. Ők azok, akik felnyithatják és megérthetik a sors könyvét. Az életenergia, a rendezettség 
növelését, megtartását szolgáló energia nem keletkezik a semmiből, valakiknek mindig meg kell adni az 
árát, hogy mások is élhessenek. Mivel veszteség mindig, még a nagyon jó hatásfokú életben is 
keletkezik, ezért a teljes élőrendszer csak azon az áron maradhat meg, hogy időnként egy korcsoport 
életenergiája nem a saját céljára, hanem mások megmaradásra, a jövőre, a túlélésre fordíttatik. 
Minden családban vannak áldozati bárányok, akik a családot mindenben kiszolgáló anyaként, vagy a 
családban elnyomott, háttérbe szorított testvérként biztosítják a lehetőséget egy másik testvér 
fejlettebbé válásának. Hasonlóan minden szervezeti szinten, az élőrétegek szintjén is vannak áldozati 
bárányok, akik, mint a családjuk rendezettségének a megtartásáért állandóan dolgozó anyák, mint 
szabályokat betartó, mások érdekeire is figyelő szent lelkek, az utódok és mások túlélése érdekében 
feláldozzák a saját karrierjüket, az egyéni boldogulásukat, a jelenüket, az életüket. 
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A természet rendje szerint, a csak kölcsönbe és egy életidőre kapott energia, az élet árát a 
halálkor adjuk meg, utólag, amikor a kezdetben kapott kölcsönt végleg törlesszük, és ekkor 
súlyban, tömegben, energiában többet fizetünk, mint amennyit kezdetben eredendő tömegként 
kaptunk. A szervezetben azonban az eredeti sejtek atomok a többségükben kicserélődnek, és a 
régi idősebbek helyett újabbak és fiatalok képződnek. A halál pillanatában nemcsak idős és 
lejárt életidejű sejtek, atomok lebomlásával fizetünk, hanem a szervezetben, mint élettérben 
még magas számban lévő, az életüket le nem élt, ártatlanabb és hívőbb fiatalabbak is jelen 
vannak, akik ilyenkor áldozati báránnyá válnak. A tapasztalat szerint azonban ezek a még el 
nem romlott, másoktól függővé nem vált, még kellően életképes atomok, DNS részecskék, 
molekulák, sejtek, fehérjék, kiváló szakmunkások, nélkülönözhetetlen egyedi tudású 
szakemberek, specialisták képessé válnak más szerveződésekbe, a környezetbe áttelepülni, és 
az életüket némi visszafejlődés után tovább folytatni. A sors, az Isten, a Természet az igazán 
jóknak megadja a továbbélés lehetőségét, de ez nem szükségszerűen a korábbi nagyobb 
energiaszintű környezetben és megszokott rendezettségben történik. A lazacok ívásakor a 
folyókon a szülőhelyre felúszó, a kezdeti energiakölcsönt visszafizető, az élet lehetőségét, az 
élettér szabadságát az utódoknak átadó idősebb lazac elődök, az ívási területen elhalnak, 
lebomlanak, de a bennük lévő, még életképes alszervezetek, atomok, molekulák és fehérjék, 
eltérő, fiatal dinamikus plankton szervezetekbe társulva átkerülnek az utód életterekbe, ahol 
beilleszkedve az új szervezetbe ismét fontossá és részeivé, útmutatóivá válnak az életnek. Ez 
az átszerveződés már az ikrákban és a haltejben megkezdődik, amelyben átjutó igen fejlett 
domináns részecske állomány lehetőséget kap egy új élettér, egy az energiát jobban elosztó 
fiatalabb szervezet kialakítására, amelybe azután a környezetben és a planktonokban kerülőt 
tevő, később a fiatal élettérbe kerülő még életképes, kellő azonosságú rokon társaik 
segítségével, egy kicsit eltérő minőségben felépítik a számukra ideális életteret, a közösen 
szervezett korábbi rendszer, élettermék mását. A vízben lebomló lazactetemek energiája, egy 
szinte steril környezetben, a légkörből érkező angyali részecskék lebontásával differenciálódik 
és elkülönül, még életképes és megfelelő környezetben még továbbfejlődni képes részecskék, 
és elhaló, felbomló, az utódtér átalakításához energiát adó, jobban visszafejlődő részecskékre. 
Az életképesek a szabad térből és a környezetből érkező angyali részecskékkel dinamikus 
párokba, nagyobb energiaszintű szervezetekbe, planktonokba épülnek, és táplálékként 
átkerülnek, visszakerülnek az élet körforgásába, bekerülnek a környezetben már ezer számra 
nyüzsgő lazac ivadékokba. Még a medvék által a partra hurcolt, a fák és a bokrok tövén 
lebomló lazactetemekben lévő életképes részecskék is lehetőséget kapnak eltérően szervezett 
életterekbe beépülésre. A folyamatot nagyobb felbontásban megfigyelő tudósok kimutatták, hogy az 
elpusztult lazacok lebomlása csak a fehérje és molekulaszintig folytatódott, de az életképes fehérje 
szervezetek beépültek a partmenti fákba és bokrokba, és eltérő típusú. Eltérő minőségű élettér aktív 
részeivé váltak. A halálra még meg nem érett, az élet szebb részét még meg nem kapó, de kellő 
hittel, a szabályok megtartásával élő, még életképes szerveződések, statisztikai eséllyel 
valóban lehetőséget kapnak a nagyobb energiaszintű szervezett rendszerek, az életre alkalmas 
környezet elhalása felbomlása után, egy eltérő típusú szervezetben megkapják mindazt az 
elismerést, jót is, amiről az előző élettérben, szervezettségben lemaradtak. Az élet 
szimmetriája, az Isten igazsága így válik teljessé. 
 
A melegfúzióssá, anyákká fejlődő bolygókban elporladó, de még kellően életképes, még tömeggel és 
lendülettel rendelkező, a túlmelegedett élettérből kirepülő életképes részecskék nem szűnnek meg élni, 
időben változó folyamatban fejlődni, csak a nagyobb energiaszintű korábbi szervezetből kiválva, a 
lebomláskor kapott feszültséggel, indíttatással annak a külsőbb határfelületére kerülve a régi élettér 
felé túl dinamikusan áramló idegen részecskéket lefékezik. Az élettérben lebomló, azt a kisebb sűrűségű 
környezet felé elhaló részecskék, a befelé áramló idegenekkel ütközve, impulzusba kerülve 
párkapcsolatban hozzákötődnek, és új családot alapítva a közös utódot nagyobb azonosságra, 
szabálytartóbb életáramlásra hozzák a saját közös élettér rendezettségének a megtartása érdekében. E 
részecskék sem halnak el a nagyobb szervezetekből lebomlásban, csak kis eredő tömegű egyéni 
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részecskékké visszafejlődnek, és a többdimenziós állapotban való bonyolultabb életáramlásból, 
egydimenziós, határozottabb irányban áramló, egymást libasorban követő részecskékből képzett 
füzérsugárba, nagyobb azonosságú egyedek csoportjára fejlődnek vissza. Az életük egy külsőbb 
élőrétegben, eltérő minőségben és eltérő környezetben, más vegyi összetételben, eltérő családban, 
sajátos körülmények között folytatódik, az életáramlás és a változás részei maradnak. A sajátos 
körülmények között, a külsőbb élőrétegben ahová kerülnek azonban mások a szabályok. A 
határfelületekre, az élet potenciálgátjaira kerülő részecskék, ott szervezetet alapítók dolga, hogy 
lamináris, kerületi irányú életáramlásban a belsőbb és fejlettebb életterekben változókat védjék, hogy 
kellően elszigetelt kapcsolatot tartsanak és építsenek a környezet részecskéivel. Az életterek irányítói a 
kiszolgált obsitosokat kitelepítették a határok mellé, és a belső dinamikus életterekben már zavaró 
tudással rendelkező diplomatákat is külszolgálatba küldve, a kapcsolatépítések, és a befelé 
szabályozott információáramlás, az információ szerzés segítésére terelték.  
 
Az átlagos életkörülményeket és szimmetriát igénylő élet érdekessége, hogy nemcsak kifelé, a külső 
idegenek, hanem befelé, a gyorsabban változó belső életterekben eltérően kifejlődött, az élettér átlagos 
állapotához képest a jövő állapotában változó részei, az élet másik szélsősége felé is küld azonosság 
növelő és információszerző angyalokat. Tehát az átlagos és magasabb szimmetriában változó élet a 
túlfejlett térben élők ellen is védekezik, de a fejlettebb, fekete lyukaknak számító életterekből, a 
fejlettebb élőrétegekből kevesebben térnek változatlan állapotban, befolyásolás mentesen vissza. 
Ez okozza az idő és az élet látszólag egy irányba, a halál és a felbomlás felé fejlődését. 
 
A környezettől elszigetelt, kellő anyagcserével, életcserével, megfelelő rotációval nem 
rendelkező szervezetekben az élet elporladása és ezzel az azonosság, az életverseny is 
növekszik. Az ilyen elszigeteltté váló térben szükségszerű, hogy a genetikai változatosság, a 
sokszínűség csökkenjen, hogy az élettérben élők egymással azonossága növekedjen. Ha 
növekszik egy szervezett rendszerben változók azonossága, a részecskék azonossága, akkor 
egyre azonosabb cselekvések, azonos gondolatok, azonos ritmusok alakulnak ki, és ez 
lecsökkenti az eltérő élettermékek, az új gondolatok és az új élettermékek előállítási, 
kibocsátási lehetőségeit. Az azonosság növekedése nemcsak fejlődésképtelenséget, hanem a 
térben áramlók impulzus lehetőségét is növeli. Mivel az azonos, analóg fejlettség, hasonló 
téridő eloszlású életszerkezeteket, élettermékeket hoz létre, ezért az életáramlás azonos szinten 
maradása esetén, az egymásnak áramló, egymásba vegyülő sokrészecskés szervezetek 
találkozása, célellentéte esetén nagyon megnöveli a kölcsönhatásra alkalmas 
felületazonosságát, és ezzel az időegységre, vagy a szervezetek találkozására jutó impulzusok 
számát. Az egyre magasabbra szökő hőmérsékletű, egyre nagyobb belső nyomású térrészek 
nagy eséllyel túlmelegednek, és egy meredeken növekvő folyamatban, amikor a belső nyomás a 
külső nyomásnál nagyobbá válik, felrobbanhatnak. A változásban keletkező hőforrások körül 
kellően szabad tereknek, részecskékben ritkább, életáramlást és a hő elszállítását, (a 
közlekedést és a kiáramlást, az energia elosztását lehetővé tevő auráknak kell maradni, hogy 
az impulzusokban keletkező hőfelesleget a folyamatban születő még lendületenergiában dús 
részecskék elszállíthassák. Ha a tér túlságosan betömörödik, besűrűsödik, és egy hőtermelő 
centrum (szerveződés) szervezett élettér körül, az elszigetelődés határai bezáródnak, ekkor 
lecsökken, majd megszűnik a környezet felé folytatandó részecskecsere, a hőleadási, árucsere 
lehetőség. Az ilyen élethelyzetbe kerülő szerveződés elszigetelődik a környezetként ismert 
nagyobb egységtől, az energiát kellő mennyiségben és mindig felvenni képes szabad tértől. 
Ilyenkor a részecskékben és az időben változásban is nagyobb sűrűségűvé, tömörré váló 
szerveződés arányai elromlanak, a hőleadó felülete a belső térfogatáshoz, a benne keletkező hő 
elvezetődéséhez képest elégtelenné válik.  
Miden szerveződés, a galaxis, az atom és az élet olyan, a megmaradáshoz számára szükséges 
arányokat igényel, amelyekben a belső hőt termelő, egymással állandóan kölcsönhatásba 
kerülő melegfúziós részecskék, az impulzusokban keletkező hőtöbblete, arányos e hőtöbbletet 
a környezetnek elszállítani és leadni képes részecskék szállítási kapacitásával. Ha a keletkező 
hőt elszállító szerveződések kapacitása, hő és feszültségelszállító képessége a hőtöbbletet 
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létrehozó termelőkhöz képest lemarad, akkor a lokális szerveződésben, élettérben 
felmelegedés, majd a hőtöbblet elszállításának, vagy leadhatóságának a hiánya esetén, az 
üvegházhatásként ismert folyamat, az időben nemlineárisan emelkedő hőtorlódás alakul ki. 
Az életterekben keletkező hő elszállítását a hidegfúziós, nagyobb lendületű, szabadabb és 
tágabb teret igénylő részecskék, és az ilyen eredőjű, a magasabb hőmérsékletű térrészek 
állapotát nem jól viselő szerveződések biztosítják. A szerveződésekben, és az egyre több hőt 
termelő, a melegfúzióssá váló életterekben, a keletkező impulzusokban kisebb részecskék 
születnek, amelyeknek kellően szabad de elégségesen védett tér kell, hogy a keletkezési 
folyamatban, a fúzióban kialakuló hőt el tudják szállítani. A hő elszállítása kicsi, a terekben 
születet, (fogant) részecske egységekben, élő, időben változó kvantumokban történik. Ha az 
élettér körül a védettséget túlbiztosító határok bármely okból bezárulnak, ha a hőt termelő 
térrész társa, az energiát befogadó, a környezetnek átadó kölcsönható felülete nem elégséges, 
vagy nem elég hatékony a hő továbbításában, és egyenletes szétosztásában, az energia 
cserében, akkor túl nagy hőtorlódás és az élettér túlmelegedése, az átlagos részecskék 
megélésére alkalmatlan, túl meleg, és az időben túl gyorsan változó élettér alakul ki. Ha 
azonban a belső tér által energiával ellátandó, hőenergia elvonó térrész aránya, a hőleadó felület 
aránya, a termelőkhöz képest túl naggyá válik, az élettér lehűl, túlhűl és elégtelen belső életnyomás, 
(alacsony vérnyomás), alakul ki. 
 
Az életterek, a szerveződések belső sűrűségének, a hő keletkezés és a hő leadás, az elvezető 
képesség, a hőáram, és a hőleadó felületnek az aránya tehát egy viszonylagos szimmetriához 
kötött, térállandót, sűrűség/felület arányt eredményez. A szerveződések térfogatbeli 
sűrűségének és a kölcsönható képességének a felület arányai csak egy szűk szimmetria körüli 
értékben, tartományban teszik lehetővé, az adott élettérben az átlagos élet számára is 
megérthető, és a tudattal követhető gyorsasággal fejlődő életet. Ez a tartomány a lineáris élet 
lehetősége. Ettől eltérő tartományban is lehetséges szélsőségesebb élet, de a szélsőségesebb 
élet csak a teljesebb rendszer kiegészítő, parazita részeként, a többin élősködő szervezetként, 
önmagában azonban nem életképes. Hogy mégis szükség van e másokon élő, az életet teljesebbé 
tevő rétegre, azt az Aspektus könyvekből megérthetjük, ezért most nem kerül bővebb kifejtésre. 
Ha egy szerveződés, élettér, az energiában, a változásban nagyon besűrűsödik, és nem növeli 
meg ezzel arányosan a hő leadó és a lendületenergia befogadó képességét, a kölcsönhatási 
felületét, akkor az élettér, a szervezett rendszer belsejében hőtorlódás, és egyre kaotikusabban, 
kiszámíthatatlanabbul változó élettér, romló eredőjű életfolyamat alakul ki. Az élet nagyon 
sokféle méretben, energiaszinten, de csak a belső tér és az aura szimmetriájában, e 
szimmetriához kötött arányban változhat. Az átlagot és a mindenkori jelent képviselő utód 
részecskék, sem a túl meleg, (a változásban is túl gazdag), sem a túl hideg, (a változásban túl szegény), 
az egymással nem jól keveredő életterekben nem tudnak megfelelően fejlődni. A fejlődő, még 
nem teljes tudással és nem teljes megértő képességgel rendelkező átlagos utód részecskék, 
szerveződéseknek, olyan lineárisan változó, általuk is megérthető folyamatban, csak 
események tudattal is követhetően változó élettérre van szükségük, amelyben a jelenből az életet 
megtartó képes jövő fejlődhet ki. Ha egy szervezet túl gyorsan kerül,(fejlődik) az átlagos 
részecskéi által még meg nem érthetően változó jövőbe, a környezetváltozást megérteni, ahhoz 
alkalmazkodni nem képes részecskék hiányában a fejlődés a visszájára fordul, és a szervezet 
az együttes előre fejlődés helyett visszafejlődik. Bár ilyenkor a lineáris időben túlfejletté váló 
szervezeti rész valóban előre, a nagyobb bonyolultság megértése, és ezzel a nagyobb 
felbontóképesség lehetősége felé fejlődik, de a többség visszafejlődése miatt szervezeti 
hasadás, szerveződési együttműködés képtelenség alakul ki. A túlfejlődő kisebb csoportnak a 
fejlettebbé válását, az idő egy irányba áramlását, a kiszámítható lineáris fejlődés lehetőségét a 
többség, a visszafejlődésével fizeti meg. Néha e fejlődés nem folyamatos, és amikor az élet a 
fejlettségének a határához érkezik, a kisebbség átjuttatásnak az árát megadva, a többség 
visszafejlődik. 
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Ha a környezet és a térrész a túl nagy változás sűrűség, és vagy az el nem vezetett hőtöbblet 
miatt fel és túlmelegszik, miként, ha az élettér energia ellátása elégtelenné válik, akkor az 
ilyen térrész a jelenben élő, és majd a jövőt létrehozó részecske szerveződések számára, az 
átlagos és tömeges élet számára alkalmatlanná válik. Az ilyen életre alkalmatlan, kaotikusan 
és kiszámíthatatlanul változó térrészben elhalnak és felbomlanak az utódok, a jövő 
reménységei. Ha túlságosan kevés az impulzus, és ez miatt nagyon kevés utód fejlődik ki egy 
szervezetben akkor a szervezet az energiatermelésben alulnyomottá, energiahiányossá válik, és 
kellő energia, vagy rendezettség hiányában elöregszik, majd kaotikussá, kiszámíthatatlanná 
válva felbomlik és elhal. Az életterünk, az élőrétegünk a kaotikus állapot felé fejlődik!  
Ha nem vagyunk képesek megérteni, és még lehet megfordítani a folyamatot, az élőrétegünk 
túlmelegszik, a szervezettség elhal, az emberi megmaradáshoz szükséges környezet jelentős 
megváltozása miatt az általunk képviselt szén és víz alapú bonyolultságú élet elhal. 
 
Mit tehet az a szerveződés, amelyben káosz kezd kialakulni, amelyben az energiaháztartás, a 
hő-elszállítás, vagy a helyes elosztási arányok elromlanak? 
 
Először tisztázni szükséges, hogy a nemlineáris folyamat, belülről, vagy kívülről gerjesztett e? 
Ha a változássűrűsödés belülről gerjesztett, és bár jók a rendezett hőtermelés, és a hő leadás, 
(az anyák, a szent lelkek) és, a hidegebb, tudatosabb, rendezettebb energiát adó atya 
kapacitásai, arányai, akkor a hőt elszállító utód állomány keletkezésében, működő 
képességében valami nem stimmel.  Az élet együttműködése, egymással megfelelő arányban 
álló energia, élettermék termelést, elosztást és elszállítást tételez fel. Ha e belső arányok nem 
jók, ha az élet összehangolódásának az arányai elromlanak, az élet hatásfoka és a 
rendezettsége is elromlik. 
 
Ha a belső okok nem találhatók, ha a keletkezés és az elosztás arányai jók, de az életzavar 
változatlanul fennáll, akkor a hő és az energia leadás nem a hőt elvezetni képes külső 
felületen, ahol nagyobb a szegénység és nagyobb a rászorultság, az aurán adódik le, hanem olyan 
köztes térben, szerveződésekben rakódik le, amelyben a mesterségesen létesített torlódás, vagy 
az energia elvonás miatt valakik lefülelik, lenyúlják az energia szállítmányokat. A belső hibák 
azonban rendszerint könnyebben megtalálhatók és megszüntethetők, és ha a kialakult 
tüneteket és a hibák okait megértjük, a kijavítások már nem okozhatnak eredmény hiányt. Ha 
azonban a belső okok nem találhatók, ha a külső gerjesztettség, az energia ellátás válik túl 
alacsonnyá, vagy az élettér éppen egy nagyon közeli, nagy szerveződés közelében elhaladás 
miatt túlgerjesztetté válik, akkor a nagyobb rendszerre érdemben nem növelhető befolyás 
hiányában a beavatkozás lehetősége lecsökken. Ilyenkor előkerül az alkalmazkodás és az 
elszigetelődés, a neutralitás, az inaktívvá válás lehetősége. Amikor az apai, külső, vagy az anyai 
belső gerjesztés túl naggyá válik, az utód életterek védőrétegeit, határfelületeit meg kell 
vastagítani, a határok ellenőrzését meg kell szigorítani, hogy a túl magas változássűrűség csak 
fékezetten, ellenőrzötten és már a kívánt irányba, kezelhető folyamatban és rendezetten 
érkezzen be. Ha a belső energia túl kevés, akkor a hasonló, analóg problémával rendelkező 
szerveződésekkel szövetségre kell lépni, globalizációs, egyesülési, hatékonyságot növelő 
folyamatot kell elindítani. Ilyenkor az életterek sérülékenysége csökken, a túlélési esély a 
részek elvesztése esetén is nő, és lehetőség keletkezik a hatékonyságot növelő dolgok együttes 
javítására. Ennek azonban kockázata van, miként a Bábeli együttműködés tornyát építő sokszintű 
közösség sem értette meg egymást, a közöttük feszültséget szító külső ellen érdekeltség, a szétszéledést 
segítő Jehova Isten eltérő akarata miatt. 
 
Néha azonban csak a nagyobb energiaszintű közösségekké válás, a szaporodás, vagy a 
családba, nagyobb, szervezettebb rendszerbe épüléssel, a más szervezetekkel egyesüléssel 
elérhető nagyobb energiaszintűvé válás, a szövetség, a globalizáció, a nagyobb tömeget egybe 
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kapcsoló együttműködés biztosít elég védettséget, elég erős ellenlépési lehetőséget a kialakult 
rossz irányú folyamatok megállítása felé. Ilyenkor több, kisebb, addig külön változó, azonos 
dolgokban párhuzamos szervezeti rendszert felépítő egység, egy közös érdekeltségű nagyobb 
szimbiota rendszerbe szerveződhet, amelyben a komplex kisebb egységek sokoldalúsága 
helyett, lehetőség nyílik a részek szakosodásra, és ezzel egyes célterületeken nagyobb 
mélységű felbontás kialakítására. A nagyobb felbontás, a szemléletváltás lehetőséget ad eddig 
fel nem ismert életszerveződési hibák megismerésére, megértésére, e hibák kijavítására és 
ezzel jobb minőségű, kellően egyedi versenyképesebb, fejlettebb miniatürizált élettermékek, 
technológiák kibocsátására. A sokoldalúság feladásának az előnye a jól szervezett 
specializációban érhető el, amelyben az együtt nagyobb energiaszintűvé váló rendszer 
optimalizálhatja a költségeit, jobban koncentrálhat a működőképes termékeire, fokozhatja a 
reklámjait, nagyobb életfelületen, nagyobb és kölcsönható képesebb felületen tud megjelenni. 
Ha a közös rendszer nagyobb életnyomásában jobban elporladnak a részecskék, akkor a 
nagyobb életnyomásban sokkal nagyobb térbe tudja kijuttatni az információs energiaszintű 
részecskéit, az élettermékeiről hírt, információt a környezetbe szétvivő, és azokra igényt 
ébresztő részecskéit. A növekvő reklámfelületen, a nagyobb életfelületre kiterjedésben 
növekvő kölcsönható képesség jelenik meg. Ha nő az élet tömegre jutó kiterjedési felülete, a 
kölcsönhatóképes felülete, ha a melegfúziós szerveződési állapottal, a nagyobb belső 
nyomással több részecskét és messzebb el tudja juttatni a térben, a felfúvódó, belül üresebbé 
váló szerveződés hatóköre kiterjed. Miközben a belső, a szimmetriaközpontokban fejlődő 
melegfúziós centrumban kifejlődő korszerű magok, e magokról a kifelé elrugaszkodó 
részecskék ellenhatása miatt nagyobb sűrűségűvé válik, az átalakuló szerveződésről az idősebb 
részecskékből kiváló, megfiatalodó, újjászülető fiatal részecskék kifelé ható lendülete miatt az 
aura lelökődik, és a szupernova robbanásban ismerthez hasonló, analóg folyamatok 
alakulhatnak ki. Ilyenkor a szerveződés kisebb sűrűségű részének a mérete, a környezettel 
kölcsönhatásra képes anya és a benne fejlődő utód mérete megnövekszik, mint a gyümölcs 
megduzzad és megérik, az apa mérete és szerepe átmenetileg lecsökken, de a belső térrészben fejlődő 
család megmaradásához, továbbfejlődéséhez szükséges rendezettség növelő, az energia befogó 
hatása kiterjed, és az általa befogott, a belső családi térbe irányított, átadott energia fontosabbá 
válik. Ez az időszak a makroevolúciós gyorsuló szerveződési nyár, amikor az addig 
megszokott élőrétegben lineárisan változó élet áthalad, egy hozzá képest rajta, az életterén 
áthaladó nagyobb energiahullámon, életbuborékon, és a felmenői által létrehozott védett 
övezetből, élőrétegből, egy vagy több réteggel a kevésbé védett térbe kijjebb kerül. 
Az ilyen időben a megérett gyümölcs a földre hullik, vagy fogyasztóba kerül, amitől a 
gyorsabban változó környezetbe kerülő átlagos szervezeti állomány, a gyümölcs húsa 
lebomlik, és energiában dús táptalajt, talajágyat készít a lebomlást elkerülő kellően fejlett, 
megfelelő feldolgozó képességgel a szerveződési őszt és telet túlélő magokban lévő 
részecskéknek. A kellő azonosságú talajágy készítése azonban nem ilyenkor kezdődik, hanem 
már az előző ciklusokban lehulló kétdimenziós levelek, lebomló részei nagyobb azonosságúra 
hozzák a fák körül a gravitációs szél irányába lévő fejlettebb talaj területét, amelyet kiterjeszt, 
és tovább növel minden virágzáskor a környezetbe kerülő virágpor. Bár az azonosságot növelő 
részecskék a szél szárnyán nagyobb környezetbe is eljutnak, de a távoli talajok azonossága 
rendszerint csak analóg, hasonló gyümölcsöt termő fák alatt elégséges. A lehullott magok 
körül a környezet részecskéivel vegyülő átlagos, neutrálisabb, hidegfúziós gyümölcsállomány, 
amely a felderítőket és a kereskedelmi ügynököket tartalmazza, előkészíti a környezetet a 
fejlett magok befogadására, hogy azok beépülése már a magokat barátságosan fogadó 
talajágyba kerüljön. Az energia dotáció megteszi a hatását, és a környezet ionos talajágya 
megpuhul, átlagossá, humuszosabbá, befogadó-képesebbé válik, így az ilyen előkészített 
talajba kerülő magoknak sokkal nagyobb az esélye a megfoganásra, a megeredésre, hogy 
idővel belőlük is sok gyümölcsöt termő nagy fa váljék. A legnagyobb esély a továbbfejlődésre, 
az életciklus analóg megismétlésére, a szerveződési tér közepén lévő fatönk körül, a legbelső, 
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határrétegek területén alakul ki. Az ide eső magokból hamarosan kicsírázik a már nagy 
azonosságú talajba lenyúló gyökérnyúlvány, és amint megjön a rég várt tavasz, a kisebb 
sűrűségű élőrétegbe kiemelkedő hajtás is kicsírázik. Ha a környezeti nyomás, a nemlineáris 
gerjesztés, a lebomlás elmúltával normalizálódik az élet, a nagyobb sűrűségre és kisebb 
térfogatra kényszerített szerveződések kitágulnak, és a magányos fák, a szerveződések körül, 
fiatal utódok egyre nagyobb teret hasítanak ki maguknak az egészből, az Isteni térből. 
 
 
 
 
Amikor egy szerveződéssel szemben elveszik a bizalom: 
 
Amikor a környezetben kijjebb, az élettér körül felépülő árnyékoló felület, határfelület miatt 
takarásba kerül, és bármely más ok miatt csökken a környezetből beáramló energiahordozók, 
és az energia árama, akkor elemezni szükséges a csökkenés okait. A csökkenés oka lehet az 
elöregedő, korszerűtlenné váló élettérrel szemben kialakuló, növekedő bizalmatlanság, amely 
rávilágít arra, hogy a szervezet rendjében valami nem jól működik, hogy a kölcsönhatási 
rendszerben a szervezet visszaélt a lehetőségeivel, esetleg túl sok energiát nyert, vett el a 
környezettől. 
A másik lehetséges ok, külső, amikor vagy egy tartósabb árnyékolási folyamatba, vagy kikerül 
az energiaáramok fő áramlási útjaiból, sugaraiból és ezzel csökken a részesedése a tágabb 
környezet forgalmából. Ha egy szerveződés tartósan olyan pályára kerül, amikor egy nála 
sokkal nagyobb, de közeli szerveződéssel, vagy a körül szinkronkeringés alakul ki, akkor az 
ilyen szerveződés elfoghatja előle a környezet jelentős energiaforrás egy spektrumának a 
hatásnyomását, valamely fontos energia támogatását, és ezzel az adott szerveződés felé a 
környezeti energianyomáshoz viszonyítva alulnyomottság, az eltérő irányhoz viszonyítva 
annál kisebb nyomás, ahhoz képest vákuum alakul ki. Ha az ilyen nagyobb szerveződés 
folyamatosan fenn tudja tartani az árnyékolást, a befolyást, a nyomáskülönbséget, a kisebb 
szervezet felé ható vonzalmat, azaz az általa létrehozott, felerősített szimmetriahiányt, a 
nagyobb felőli nyomáshiány (nem vonzalom) miatt idővel szükségszerűen elnyeli, magához 
csatolja a kisebb szerveződést, amely az elnyelő áldozatává és később a részévé válik. 
 
Ha a környezetből az energia beáramlást valamely árnyékoló-képes mező, anyagfelhő 
eltakarja, leárnyékolja, akkor alatta sötétebb lesz, és hidegebbé válik az árnyékolt terület. Ha 
nagyon sötét felhő takarja el a napot, rögtön észleljük a megváltozó különbséget, mert néhány 
perc alatt több fokkal lehűl a levegő. A direkt sugárzás csökkenése miatt a folyamatosan 
megvilágított felülethez képest alulnyomott lesz az árnyékoltabb térrész, ezért itt csökken az 
időegységre jutó impulzusok száma, lassul a fejlődés, nő a nyugalom, és a gyorsabban változó 
részekhez képest a lemaradás. 
 
Az árnyékolási effektus, az energiaáram valamely irányból csökkenése azonban attól is 
kialakulhat, ha a környezetben a meglévő élettér körül egy új, nagyobb forgalmú sikeresebb, 
gyorsabban fejlődő élőréteg alakul ki. Ilyenkor a körkörösen kívül lévő gyorsan fejlődő fiatal 
élettér, élőréteg elfogja a környezetből a belsejében lévő szervezet elől a beérkező energiát, 
amely miatt az elöregedett élőrétegben a meglévő igényhez képest energiahiány, és elosztási 
hiány alakulhat ki. Ilyenkor az addig kialakult relatív egyensúly megbomlik. Ha a változásban 
a folytonosság romlik, vagy megszakad, ha a szimmetriához szükséges külső, fiatal energia 
nem érkezik be az élettérbe, és nem ad támogatást, reális alapot, befelé ható ellensúlyt, 
(utánpótlást) a bentről kifelé áramló részecskéknek, fiatalabb nemzedéket az élettérben változó 
életnek, akkor az élettéri szimmetriafelület a befelé ható részecskék ellennyomásának a hiánya 
miatt kifelé tolódik. Az ilyen életzavarba kerülő, elöregedő élettérből a kiáramló fiatal 
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részecskéket nem tartja meg a környezetben a lebomlott határfelület. Ilyenkor a térrész fiatal 
öreg szerveződési aránya az ellenhatás nélküli réteg szimmetriahiánya miatt elromlik, és ha a 
külső térrészből valamely akadály, vagy jobb élőrétegbe letelepedés, elakadás miatt nem 
érkeznek be a szimmetriát tartani képes fiatalok, a kifelé szabadabban kiáramlók miatt a 
térrész elöregszik, tartós hiány esetén elhal. Az energia nélkül maradó belső (árnyékolttá váló) 
réteg, vagy globalizációs folyamatba kezd és egyesül a körülötte gyorsan fejlődő fiatalabb 
réteggel, vagy megpróbál jobb keveredést, jobb energiaelosztást, és az elromlott arányok 
javulását elérni. Az élet az utóbbi megoldást is támogatja, a szervezeti elöregedés után várható 
elhalás és felbomlás egyik kivédési lehetősége a globalizáció. Ha még nem romlott el minden, 
ha a szervezetben lévő többség hite megtartható, és esély van a szervezet regenerálására, akkor 
a teljes élőréteg felbontása elhalása helyett az egyik megoldásként szóba jöhet a globalizáció. 
Ha az elöregedett élettér valóban rendelkezik egyedi előnyökkel, valamely területen átadható 
tapasztalattal, kiemelt egyedi tudással, ha képes olyan cseredolgot felkínálni a közelében 
sikeresebben megfiatalodó rétegeknek, amely megfelelő cserealap lehet egy közös 
érdekeltségű együttműködés kialakulásához, akkor esélye keletkezik egy szimbiota 
együttműködésre lépjen kölcsönös előnyszerzés, hatékonyságnövelés céljából. 
A közös érdekeltségű szimbiota együttélés lehetővé teheti a fiatal, ámde többnyire kezdeti 
energia nélküli élőrétegek dinamikus fejlődését, az idősebb élőrétegek, szerveződések energia 
kölcsönnel, vagy és a tapasztalatának az átadásával néha sikeresebben összevonódó, 
együttműködő, nagyobb energiaszintű szervezet alakulhat ki. Ennek sok feltétele van, de a két 
legfontosabb, az együttélés kölcsönös előnyénekek az elhitetése, és e hit fenntartása, táplálása. 
A másik a sikeres keveredés és a jó elosztás fenntartása. Ha a globalizáció nem sikerül, az 
elöregedett szervezeti rendszer szinte biztos, hogy egyensúly hiányba kerül, és a szimmetria 
tartós hiányában elhal és felbomlik. Az elöregedett élettereknek tehát növelni kell belül a 
részecskéi hitét, folyamatosan fenn kell tartania a környezettel folytatott információ cserében a 
kommunikációt, a jövőről szóló jó hírt, a környezetnek adott mikroenergia támogatást, 
(ígéret), majd ezt követnie kell valóságos gyakorlati cselekvéseknek, azaz a realitásnak, a 
tényleges változásnak és az elosztás sikeresebb, reálisabb megvalósulásának. Az ígéretet, ezt 
követően cselekvésnek, a gyakorlatban is megvalósított energiaadásnak kell követni, azaz a 
szerveződéseknek ténylegesen is több energiát kell befektetniük az életbe. Az élettér, a 
szervezet sikereinek az elmaradása, a gyakori hibázás esetén elbizonytalanodik, és ha 
rendszeresen veszít, túl nagy engedményekre, állandó áldozatadásra kényszerül, akkor a belé 
vetett bizalom, önbecsülés elveszik. Ilyenkor a részecskéi sztrájkolni kezdenek, kimennek a 
közlekedési csatornákba, és elég néhány tucat rendbontó, hogy a már túlzsúfolt utakon azonnal 
káosz és érszűkület, vagy trombózis alakuljon ki. 
Ha tartós külső árnyékolás, vagy bizalmatlanság alakul ki, és csökken a beáramló fiatal 
energiahordozók forgalma, a beáramlás időre jutó mennyisége, akkor a szervezetnek szembe 
kell néznie azzal, hogy valószínűen nem fektet elég energiát az életterének és az 
eredményeinek a népszerűsítésbe. Ilyenkor egyértelművé válik, hogy a szervezetnek 
változtatnia kell a kialakult szokásain, hogy több erőfeszítést, több energiát kell befektetnie a 
környezetbe. A baj akkor keletkezik, ha a szervezet vezetői már túl sok alap nélküli ígéretet 
tettek, vagy és nem keletkezik elosztható eredmény, vagy az elosztásban valakik lenyúlják, 
kisajátítják mások megtermelt javait. 
Amikor a csillagok, a bolygók vagy egyéb nagy energiaszintű szervezetek, a beáramló addigi 
támogató energia csökkenésének az észlelése esetén nemlineáris változásba kezdenek, 
lényegében növelni kezdik a különbséget, a környezettel folytatott energiacserét, a forgalmat. 
Ha a belső különbséget, az élettér feszültségét növelik, akkor a nagyobb belső nyomás miatt 
egyre távolabb tudják kijuttatni a részecskéiket, és ezzel a teret övező határfelületet, a 
szimmetria felületet távolabbi, nagyobb térrészbe kitolják, lényegében megnövelik a működési 
területüket. Ilyenkor az addig a környezetből energiát felvevő, esetleg támogatott, a környezetből 
energiát nyelő szerveződés egy fejlődési folyamatban kifelé látszólag megváltozik, a 
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harácsolóból befektetővé és energiaadóbbá válik. Ha külső támogatásokkal már nem 
rendelkezik, akkor a belső elfekvő energiáit kell mozgósítania, azaz nagyobb belső változást, 
kell kikényszerítenie a szervezetében. Minél nagyobb távolságra el tudja juttatnia az energia 
támogatását, és minél kisebb részecskékben tudja ezt továbbadni, annál nagyobbá válik a 
tömegéhez viszonyított életfelülete, a működési területének az életterének a kiterjedése. A 
térben való kiterjedés, a mikroméret és a miniatürizálás felé fejlődés tehát megnöveli az élet 
kölcsönhatásra alkalmas felületét, a kommunikáció és a keveredés lehetőségét. Ez lehet a 
reklám növelése, azaz egyre több jó információ, a környezetnek adott energiatámogatás 
növelése, amit a környezet részecskéi pozitív érzésként nyugtáznak. Az ilyen bő támogató, 
energiát adó élettérbe szívesen küldik az utódaikat, amely miatt az később, kellő számú fiatal 
beáramlása után ismét felvirágozhat. Tehát a környezetben élők felé az elromlott hírű 
szervezet imageját (imidzsét) meg kell javítani, a jó hírét kell növelni, a reklám felületét ki kell 
terjeszteni, azaz a környezetben élők, a reklámmal elértek bizalmát, hitét kell feltámasztani. A hit 
elvesztése, a halállal egyenlő. Ha már sem belül, sem kívül nem hisznek egy szervezetben, ha 
végleg elromlik a híre, a megítélése, ha leírják, a szerveződés menthetetlenül elhal. Minden 
súlyos életválságba kerülő szerveződésnek legalább a belsejében élő részecskéinek a hitét meg 
kell tartania ahhoz, hogy esélye maradjon a feltámadásra. 
A nagyobb reklám, a több helyen és nagyobb életfelületen megjelenés statisztikai 
valószínűséggel növeli a forgalmat, növeli a bizalmat, javítja a szimmetriát. Ha a környezetben 
a tér többsége nagyon kicsi részecskékkel van kitöltve, akkor a legnagyobb kölcsönható felület 
akkor alakulhat ki, ha a nagyobb szerveződés analóg méretű felületű részecskékre bomlik. Ha 
a nagy célok már nem működnek, sok kicsi jó, megvalósítható, bizalomnövelő cél szükséges. 
Mindez csak addig működik, amíg az élettérben, az együttműködésben és a megfelelő energia, 
információ elosztásban az arányok helyreállnak, azaz a szimmetria, a realitás talajára kerül. 
Ha nincs szimmetria, nincs anyagi energiaszintű élet sem, sőt az információs energia 
szimmetriájának a hiányában, (az egymás melletti elbeszélés esetén) még kétdimenziós felület 
sem képződik. 
 
 
 
 
A felület és a térfogat aránya! 
 
Az isteni részecskék, a porból és csillaggázból kialakuló szerveződések tehát képessé válnak 
kellően kis sűrűségű élettérbe, egydimenziós alakzatban, vonalban, füzérsugarakban sorosan 
áramlani, és mindaddig nem képződik belőlük többdimenziós anyagi szerveződés, amíg 
valami meg nem állítja, azonos értékű, szimmetriát felállító ellenerőt, ellenlendületet, 
ellennyomást nem ad az áramló részecskék csoportjainak. 
Ha azonban azonos tér-elrendezettségű ellenáramlású szervezet, ellenirányú azonosság, anti 
szervezet, antitest ellenhatást adva megállítja az áramlást, máris időben tartósabb állapotú 
kétdimenziós anyagi sík keletkezik, amelynek a központjában lévők kikerülhetetlen 
impulzusban differenciálódásra kényszerülnek. A szimmetriába kerülő állapotokban az 
egymással szemben áramló szervezetek középpontja fúzióba kerülhet, ahol a kétdimenziós 
állapot kisebb térfogatú háromdimenziós anyagba épül. Az egydimenziós áramlásban, vagy a 
kétdimenziós felületre időfolyamatban kiterülő, az impulzust és a tisztítótüzet elkerülve 
átszerveződő, majd a háromdimenziós térbe sűrűbb, kisebb térfogatba besűrűsödő részecskék 
akár azonos számban is átszerveződhetnének, a három eltérő állapotváltozást részecskemező 
azonos egyedszámban is létrehozhatja, de az átszerveződés megváltoztatja a belső és a 
térkitöltési arányokat. Ha nagyobb sűrűségű szervezetbe épül egy ismert lélekszámú részecske 
állomány, akkor csökken a kölcsönhatóképes felülete, a másokkal keveredési lehetősége. 
Minél tömörebb a szerveződés, azaz minél nagyobb az általa elfoglalt térrész kitöltöttsége, 
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annál rosszabb a tömeg/a térfogat és a felület aránya. A tömegbe szerveződő részecskék 
kölcsönhatásra alkalmas felülete csökken, de nő a fogékonysága arra a vele megegyező 
fejlettségű, speciális analóg téralakzatra, amely hasonló analóg téridős elrendezettségben, 
azonos fejlettségben változik. A gravitációs effektus lényegében a sűrűség és a felület/térfogat 
arányairól szól. Ha egy szervezet részecskében vagy a változásban, az átláthatóságában 
besűrűsödik, egyre nagyobb lesz az árnyékoló hatása, a rajta átutazó részecskékre az elnyelő 
képessége. A sűrű objektumok mellett, közelében, árnyékolásában megváltozik a tér izotróp 
lendületszimmetriája, amely miatt az ilyen szervezet rendszer, anyagmező mellett eláramló 
részecskékre egyenlőtlen erőhatás keletkezik, amely a mező felől a másik irányhoz képest 
kevesebb térnyomás miatt a mező felé ható erőtöbbletet, irányváltozást okoz. Ha valami nem 
ellensúlyozza a befelé terelő erőtöbbletet, akkor a szervezet a nagyobb tömegű, nagyobb 
sűrűségű, ellenerőt által átjárhatatlan szervezet, objektum felé térül, é ha nem elég nagy a 
lendületet az arra járó áldozat az átláthatatlan, árnyékolt objektumba zuhan. Ha azonban az 
áldozat már befelé haladva megváltoztatja a sűrűség/ felület arányát, akkor a nyelő 
szerveződésben meglévő élethézagok átlagánál kisebb sűrűségűre válás esetén, a térrész 
hézagain áthatoló, már kifelé áramló, vagy a térrészben lebomló részecskék azonosságára 
bomlás esetén megszűnik a rá egyenetlenül ható anizotrópia. Az ilyen szervezetre befelé ható, 
kényszerítő hatáskülönbség lecsökken, a kifelé áramló részecskékkel azonos, 
kölcsönhatóképes minőségre átalakulás esetén a befelé kényszerítő különbség, a gravitáció 
megszűnik. Ez az a levitációs állapot, amelyben kellő felületre bomlás esetén a szervezet 
lebegőképes állapotba kerülhet, és ha a figyelmét, az azonosságát a kifelé áramló részecskék 
ritmusára tudja koncentrálni, akkor akár kirepülhet az addig őt befelé kényszerítő 
szerveződésből. Tehát a levitációhoz a befelé áramló, nagyobb sűrűségű szerveződéseknek 
nagyobb felületre és kisebb sűrűségre kell átszerveződni, hogy a mezőn átáramló, vagy abból 
már kifelé áramló megjavult részecskékre hangolódva, visszafejlődés árán elkerülje az 
elfogyasztást. Ha kellően jól szervezett egy ilyen részecske közösség, akkor a veszélyes 
életteret elhagyva azután ismét a neki megfelelő alakzatba, akár lineáris, egydimenziós 
egysoros füzérsugárba szerveződve eláramolhat az életét veszélyeztető helyről, az őt majdnem 
elfogyasztó szervezetből. Ezután rendezheti a sorait, ismét szövetkezhet más párba kapcsolódó 
szerveződéssel, hogy kétdimenziós felületbe, vagy időben tartósabb anyagállapotba 
visszafejődjön. 
 
 
 
A napfogyatkozás: 
 
Amikor napfogyatkozás alakul ki, néhány perc alatt nagyon lehűl a levegő, és a beérkező 
fotonenergia, az élet nyomása energia átmenetileg jelentősen lecsökken. Ilyenkor néhány 
másodperc alatt jelentősen csökken a felszínen keletkező impulzusok száma, és a holdon 
áthatolni nem képes frekvenciák, az árnyékolt területeken, élőrétegekben kiesnek a Nap 
sugárzási spektrumából. Bár a napból kerülő úton, sokkal lassabban érkező töltöttebb, 
nagyobb saját spinnel rendelkező részecskék kikerülhetik a radiális irányú hidegfúziós 
részecskéket leárnyékoló Holdat, azonban ők nem tudnak átadni kellő lendületenergiát, a 
perdületi energiájuk pedig nem elég a szükséges számú impulzus kialakulásához. Ilyenkor a 
Nap irányából izotróp ellenhatás nélkül maradó Föld, és más bolygók is valószínűen a külső 
hidegfúziós többletek hatására közelebb kerülnek egy kicsit a Naphoz, az életnek rögtön 
fontosabbá válik az, amiből csökken a megszokott mennyiség. 
Amikor a Napnál távolabb, lévő testvércsillagokat eltakarja egy másik nagyobb sűrűségű 
szerveződés, a takarásba kerülő csillag spektrumából egy rész kiesik, és ez is szimmetriahiányt 
kelt, megváltoztatja a kialakult izotróp erőviszonyokat, amely miatt az árnyékolt 
szerveződésekhez egy kicsit közelebb kerülünk. A Planéták és a nagyobb csillagok 
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bolyongásait ezek az árnyékolások, az egyenletes háttérnyomás változásai határozzák meg. 
Nagyon sokszor nem az árnyékolás, nem a hatás csökkenés vélt ki bolyongást és kitérőt a 
szerveződéseknél, hanem éppen egy élettér kiterjedésének a növekedése, az életfolyó valahol 
kiáradása. Ha az életnyomás valahol rövid idő alatt a megszokottnál sokkal nagyobbá válik, 
kialakul egy nagy energiaszintű szervezet felfúvódása, akkor a tér körülötte kitágul, nagyobb 
nyomásúvá válik, és ez is megváltoztatja a tér izotróp energia arányait. A hideghullámok tehát 
nagy eséllyel olyan térárnyékoláskor alakulnak ki, amikor valami eltakarja előlünk a közvetlen 
rálátást, a fény és részecskenyomást valamely irányból. Ez a takaró szerkezet lehet egy sűrű 
felhő (lásd a fekete és a fehér felhőről szóló részt) vagy egy közeli, de akár egy távoli bolygó, 
vagy csillag. Mivel részecske felhők nemcsak az alsó, hanem a felső légkörben is kialakulnak, 
az átmeneti időre elfogott energia ott is csapdába eshet. A takarást azonban a légköri rétegeken 
kívül lévő planetáris, vagy szoláris, esetleg az intersztelláris nagyobb részecske sűrűségű 
részecskefelhők áramlásai is kiválthatják. A hideghullámok a lendületet hozó részecskék 
energiájának a leárnyékolásakor, elterelődésekor is kialakulhatnak. A pozitív hullámok a 
hidegfrontok elmúlása után, vagy a nagyobb lendületű melegfrontok, kitágulások bennünket 
elérő hullámai által az életterünkben megnövekvő külső életnyomás pillanatnyi elapadása 
miatt rövid idő alatt jelentős kiáramlási többlet, energia veszteség keletkezik, amelyet a külső 
környezet viszont energia adományként, dotálásként él meg. 
 
A közeli csillagok másik, sokkal nagyobb csillagok leárnyékolásakor, vagy azokból kiáramló 
frontok elterelődései mind változtatnak az éppen kialakult közegállapotokon, az éppen 
kialakult relatív szimmetrián, és ezzel befolyásolják az életterünk, az élőrétegünk és a 
szervezetünkre ható életnyomását, a szimmetria változását. Ha azonban átmenetileg megnő, 
vagy csökken az addigi átlaghoz viszonyítva az élet nyomása, az rendszerint idő múlva 
visszaáll az eredeti átlagos érték, az Einstein által megtalált, elvetett, de mégis létező, de 
időben változó Univerz állandó értékére. Ha a környezet nyomása, impulzus sűrűsége, a 
felület és a sűrűség aránya megváltozik, a lokális életterek addigi szimmetriája is 
megváltozhat, és ilyenkor új eredőt vesz fel, környezetváltozás alakul ki. Ugyanez történik 
akkor is, amikor egy elhaló, átszerveződő csillag utolsó fellobbanása miatt nagyon megnő az 
impulzus sűrűség, a változás sűrűség megszokott időre, ritmusra jutó aránya. Ilyenkor 
valamelyik élőréteggel rezonanciába kerülő változásban elpattanhatnak egészen nagy 
élettereket, szerveződéseket határoló életbuborékok, a határfelületek, és ekkor az egymás 
mellett lévő, eltérő generációknak elkülönített életteret adó élőrétegek globalizálódnak, 
összevonódnak. Ez az összevonásra, átszervezésre kerülő élőréteg függetlenségének, az 
önállóságának az individuum egyediségének a megszűnését, az életperiódus végét 
eredményezi, de ezzel egyidőben a globalizációban, az élőrétegek egyesülésében egy nagyobb 
energiaszintű nagyobb lélekszámú új szervezet alakul ki. Bár a folyamat kétségtelenül jelentős 
környezetváltozással jár, de az életképes, kellő életrugalmassággal, magas biodiverzitással, 
sokféleséggel rendelkező szerveződések átvészelik e változásokat. 
A bolygók és a szerveződések auráján áramló, nagy sebességgel lamináris irányba keringő 
részecskék a ferdén és kis szög alatt beérkező idegeneket elterelik, viszont az egyenes nyílt 
szándékkal, kiszámíthatóan egyenes pályán beérkező, energiát hozó hidegfúziós részecskéket 
nagyobb eséllyel beengedik. Egyrészt a határfelületre merőleges irány adja a legnagyobb útidő 
arányt, a leghosszabb ideig nyitva lévő dimenzió kaput, másrészt a merőleges beáramlás 
gyorsabban halad át a határfelületeken, Ha a neutrális részecske előre figyel, észlelheti az élet 
hézagok arányait, az élettereket védő határőrök szokásait, a kialakult ritmusokat, amelyekhez 
ha ügyes alkalmazkodhat. A határőrök és a hézagok ritmusát felvevő részecskék 
kihasználhatják a bejáratokat, és kevesebb kockázattal bejuthatnak a célterületeket jelentő 
szerveződésekbe. A töltöttebb, nagyobb spinnel (perdület/lendület aránnyal) rendelkező 
szerveződések viszont nem direkt beáramlók, hanem a határok mentén megbújnak, kivárnak, 
apróbb részleteket is megfigyelnek, és kihasználják a határfelületek, a szabályok, a törvények 
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között lévő kockázatosabb, de a veszély vállalása esetén jóval jövedelmezőbb élethézagokat, a 
folytonosság és a törvények teljességének a hiányait. 
Mivel a Napból, a fő energiaellátónkból érkező radiális irányú direkt sugárzás, a fotonok zöme 
az egyenlítő majdnem merőleges, de a térítők közötti kevésbé kockázatos területén érkezik be, 
a Föld 45 fokon, a Bak és a Ráktérítőn kívül eső, a Nap felé forgó részén kicsi a sértetlenség 
esélyével a beáramlás, nagyobb az impulzusba kerülés, kockázatosabb, és sokkal nehezebb a 
Napból már nem teljesen egyenes úton beérkező részecskék beáramlása. (Ez függ a 
földtengely dőlésszögétől, a Nap körüli keringés során a merőleges irány változásától). A 
pólusoknál viszont a merőleges keresztirányú áramlások miatt nagyobb az útidő nyitott 
aránya, ezért a társaiktól védett kiáramlási csatornákon szabadabb a beáramlás és a kiáramlás 
lehetősége. Nem véletlen, hogy a bolygók hőenergia vesztesége a pólusoknál felerősödik, de a 
hidegfúziós lendületenergia beérkezési beépülési aránya itt a legnagyobb. (Lásd a krill 
rákokról szóló megjegyzést később). A sarkoknál a merőleges kereszteződések és a 
szabályosabb áramlás miatt átláthatóbb a tér, beláthatóbbak az egymásra merőlegesen 
közeledők pályái, az élet útkereszteződései. 
 
 
 
Az árnyék és a fény: A fénynyomás arányai: 
 
Napsütésként ismerjük annak a szoláris szélnek az áldott hatásait, amely akkor ér bennünket, 
ha a környezetben kifelé kellően lefékezett fotonok szelíd áradata, simogat bennünket. Mivel a 
Napból, a felmenőnkből érkező fotonok az életterünkbe jelentős többségben vannak, hiszen a 
naprendszeren belül, annak a védelmében kering a Napanyja körül a bolygónk, ezért a 
dominanciájuk csak akkor kérdőjeleződik meg, amikor valami réteg, tömeg vagy határfelület 
eltakarja az élőrétegünkbe irányuló áldás útját. 
Ha kifelé a kisebb energiaszintű szerveződések felé kellően átjárható, egyenletes eloszlású a 
tér, az intelligens és fejlett már hidegfúziós, egymással is együttműködő fotonok megtalálják 
az utat hozzánk, és az őket a lehűtő út után meleg családi fészekkel, és szaporodást lehetővé 
tevő impulzussal váró melegfúziós részecskékhez. Ha azonban a fotonok útját, időben 
gyorsabban változó, nehezebben átjárható, nagyobb és változó sűrűségű, esetleg saját 
perdülettel rendelkező, töltöttebb részecskék felhője, eltérő irányba áramló határrétege 
keresztezi, akkor az egydimenziós fotonok csoportjai, füzérkukacai lelassulnak, és a részecske 
módra együttáramlás helyett, az akadályokat kerülgető kígyószerű hullám alakzatot vesznek 
fel. Az értelmes vezetőkkel, az utat már megjárt, ismerő lélek részecskékkel haladó foton 
részecskék az általuk észlelt nagyobb akadályokat okos módon megkerülik, és ezzel sok 
fejtörést okoznak a Földről őket figyelő, de a folyamatot nem értő megfigyelőknek. A 
vezetőkkel egydimenziós libasorban haladó csoportok haladása az akadályokkal, nagyobb, 
vagy fejlettebb, családos részecskékkel telítettebb térrészekben lelassul, és a vonalszerű 
alakzat hullámszerűvé válik. A dualitás, a fényrészecskék kettőssége azért nem volt sokak által 
megérthető, mert nem vették figyelembe, hogy a fotonsugár, a fénysugár nem egyrészecskés 
rendszer, hanem egydimenziós áramló alakzatba átszerveződni képes kicsi, de fejlett, már 
kellően intelligens lények libasorban haladó csoportja. 
Ha az egyenes áramlás átalakul, és hullámszerűen viselkedő fényrészecskéket észlelünk, ez 
csak azt jelenti, hogy az a térrész, amelyen éppen áthaladnak, számukra is áramlási akadályt 
jelentő hozzájuk mérhető részecskékkel telítettebb. Ilyenkor határfelület, árnyékoló felmenő 
került a rendszerbe. Ha ez a felület a légköri rétegeken kívül van, és áramlik, akkor kis 
szögben az áramló rétegen áthatolni veszélyes, ilyenkor az áramlásra merőleges pozíciót kell 
felvenni, amely az átjáróknál a legnagyobb útidő lehetőségével a legnagyobb esélyt adja az 
átjáráshoz. Nem véletlen, hogy mi is egyre több merőleges és ezzel jobban belátható 
útkereszteződést építünk ki, amelyben kisebb kockázattal könnyebb az átjárás a célunkat 
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keresztező irányú forgalmas utakon. A körforgalom még korszerűbb megoldás, mert ez 
lehetővé teszi, hogy az egymás útját azonos síkban, térpozícióban keresztező közlekedők, az 
azonos irányok kialakításával az irány és a célbeli különbségeinek az átmeneti időútig való 
mérséklését. 
Ha tehát eltérő irányban áramló részecskék útja keresztezi a felénk szálló fotonok pályáját, 
azok szinte azonnal hullámszerű alakzatba átszerveződve kikerülik az akadályokat, nagyobb 
útkereszteződéseknél pedig alul és felüljáró rendszerű elkerülő utakkal, egyirányú áramlást 
lehetővé tevő autópályákkal és DNS alakzatot létrehozó, egymás kikerülését lehetővé tevő 
szervezett csomópontokkal oldják meg a felesleges impulzusok kivédését. 
Ha azonban nemcsak egy vékony réteg, valamely eltérő irányba áramló részecskéket 
tartalmazó határfelület, közlekedési út akadályozza a továbbáramlást, hanem a ritkán lakott, 
kevés közlekedőt tartalmazó térrészből beérnek a fotonok a sokkal sűrűbben lakott 
térrészekbe, akkor a kikerülési lehetőség csökken, a letérés és a pályaváltoztatás, az útirány 
változtatás lehetősége kötöttebbé és szabályozottabbá, a továbbhaladás ezért nehezebbé és 
akadályozottabbá válik. Gondoljuk az egy felhőről, amely a foton részecskék útjába került, 
hogy az egy részecskékkel sűrűn lakott, telített térrész, egy forgalmas település, amelyen 
áthaladóknak alkalmazkodni szükséges a kialakult rendhez, a felhőben lévő nagyobb sűrűségű, 
nagyobb változássűrűségű részek elkerülése ajánlatos. Ha felhő takarja el a napot, vagy kerül a 
foton részecskék útjába, az áthaladás megnehezül, lelassul, amit abból észlelünk, hogy az 
egységnyi időre beeső fotonok számának és átadott energiateljesítményének az aránya hirtelen 
lecsökken. Ilyenkor a felhő által árnyékolt területen hirtelen lehűl a levegő, a talaj 
felmelegedése csökken, és határozottan megérezzük, hogy átmenetileg hidegebbre fordul az 
idő. Amit érzünk, az a fotonok számának időegységre jutó áramának, energiaátadásnak a 
csökkenése. Bár ilyenkor is statisztikailag közel azonos számban érkeznek fotonok, azonban 
ezek nem az általunk lakott felszínen adják át az energiájukat, hanem a vízpárával, 
családosabb részecskékkel telítettebb légtérben, amelytől nálunk csökken, ott nő a változás 
időegységre jutó sűrűsége. A talaj és a környezetünk lehűl, de a felhő és a vízpára 
felmelegszik, amely miatt kettős, ellentétes hatás éri a felhőt. A fénynyomás, a felhő 
részecskéinek átadott lendület lefelé szorítja a vízpára részecskéit, de a felmelegedés hatására 
a felhő kitágul, nagyobb térfogatot vesz fel a környezetben, és az élettérből, az általa elfoglalt 
nagyobb térrészből kiszorítja a kisebb energiaszintű könnyebb részecskéket. 
 
A fotonokat akár távoli egzotikus térrészbe, a múlt állapotába utazó turistáknak is tekinthetjük, akik az 
életterükben megtermelt energiát visznek a hozzájuk képest még a múlt állapotában fejlődő térrészbe. 
Akár olyan a jövőben nekik szükséges, az általuk igényelt feltételeket létrehozó, kirendelt munkásoknak, 
vagy virágpornak is tekinthetjük, aki előkészítik a talajt, a környezetet, az életterükben élőknek, hogy 
amikor a Nap és a belső élettere, az általuk képviselt életváltozásra alkalmatlan környezetté válik, 
legyen hová áttelepülni, és addigra a felépült átalakított környezet az életváltozásra alkalmas, a 
jelenlegi Napállapottal analóg környezetté fejlődjön. Ha majd a Napban is kialakulnak az öregedéssel 
járó nemlineáris események, akkor nemcsak a környezetet nagyobb azonosságúvá tevő, a fotonokkal 
analóg virágpor, hanem az őket kiküldő fejlettebb szerveződések is áttelepülnek, és a naplények új 
otthonává átalakuló Földből a jelenlegi Nappal analóg erőteljes csillag válik. 
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A fehér felhő: 
 
Amikor egy fehér, egyenletesen eloszló vízpárával rendelkező felhő esik az elektronok 
gyermekei, a foton részecskék útjába, a nem túl sűrű térben elég út marad az ott élő 
részecskék, a vízpára családok kikerüléséhez, a felhő belsejében keletkező hő mennyisége, és 
a belső térből kiáramló hőtöbblet eredője szinkronitásban maradhat. Az ilyen felhő a nap 
sugaraitól átjárható, azok nem emésztik fel teljesen a foton részecskék fogantatáskor kapott 
lendületenergiáját, bár szétszórja a részecskék csoportjait, de vámot levéve továbbengedi a 
téridő utazókat. A fehér felhő némi energiatöbbletre tesz szert, amellyel pótolhatja a 
veszteségeit, és befogadhatja az életterébe betelepülő fotonok letelepedést vállal, a felhőben 
családot alapító hidegfúziós tagjait. Ha a betelepülők és az eltávozók száma, aránya 
kiegyenlített, a felhő változása lineáris, mint a fenyő csak egyenként és folyamatosan cseréli a 
részecskéit. Ha azonban a környezetben sok fotont és más részecskéket évmilliárdokig 
begyűjtő, a szolgálatába állító nagyra nőtt élettér, csillag szervezet elhalálozik és felbomlik, az 
addig feltartóztatott, és a csillag belsejében, életterében szabályos pályákon keringtetett 
részecskék egyszerre és túl sokan, túl nagy kezdeti energiával útnak indulva felszabadulnak az 
eddigre már kényszerű együttélés kötöttségeiből. Ilyenkor a még nagy belső feszültségű 
élettérből nagyon gyors energiahullámok indulnak el, amelyek a foton részecskéknél is 
fejlettebbek, kisebbek, tartósabban gyorsítódtak, több támogatást kaptak a velük együtt 
folyamatosan kifelé táguló, áramló élettérből. E részecskék nagy sebességű, nehezebben 
fékezhető, radiális irányban más szervezeteken kíméletlenül áthaladó hordái, nincsenek 
figyelemmel az útjukba eső életterekben kialakult állapotokra, mint a dúvad, átcsörtetnek a 
téren, és letaposnak, átgázolnak minden útjukba eső akadályt, mindaddig, amíg velük analóg 
téridő-szerkezetű, tehát közel azonos fejlettségű, de ellenkező irányba áramló, vagy őket 
eltéríteni, lefékezni és szabályosabb életpályára terelni képes kölcsönhatású szerveződésekre 
nem találnak. Hosszú útidő múlva e gyors, roncsoló-képes részecskék csoportjai is 
megszelídülnek, és beilleszkednek a nagyobb, közös isteni tér áramlási rendjébe. 
 
Ha egy felhőnyi élettéren ilyen együttáramló, nagy lendületű részecskék felhője áthalad, a 
fehér felhőben feltorlódó energiahullám sűrűsödése időben gyorsabbá válik, mint a ki és a 
szétáramlás, és ekkor sűrűsödési, tömörödési folyamat kezdődik. A fehér és magas 
szimmetriában változó felhő részecskéi egyre jobban besűrűsödnek, egyre nagyobb 
azonosságúvá válnak, és egyre jobban kitöltik az általuk elfoglalt élettér lehetséges hézagait. 
Az energiában és energiahordozókban besűrűsödő felhő egyre nehezebben átjárhatóvá, fejlett 
és túlfejlett részecskékben telítettebbé, vagy túltelítetté, és az idegeneket kevésbé átengedővé, 
egyre sötétebbé, beszürkülő, majd elfeketedő, átláthatatlan, átjárhatatlan térrésszé válik. 
 
 
 
A fekete felhő: 
 
Amikor a foton és az ennél kevésbé fejlett részecskék által átjárhatatlan, terhes fekete felhők 
kialakulnak, a rájuk addig egyenletesen alulról és kívülről, felülről ható energianyomás aránya 
megváltozik. Mivel a nagyobb sűrűségű, és jellemzően lamináris, kerületi irányú 
rétegáramlásban az alsó határfelületek felől érkező, onnan minőségi/mennyiségi átalakulás 
közben visszaverődő lendületnyomás minősége, a lendületvesztés, az üvegházhatás miatt 
megváltozik, és ezért a felhőre már eltérő frekvenciájú nyomás hat alulról, mint kívülről. Ez 
egyre növekvő különbséget hoz létre az eredő erők, (hatások) között, amely miatt a felhő 
tovább sűrűsödik és a külső lendülettöbblet eredője miatt, egyre lejjebb nyomódik. 
Megjelennek az égen a nehéz, terhes esőfelhők, és hamarosan virgonc, fiatal, lendületesen a 
kisebb életnyomású talajréteg felé továbbfejlődő esőcseppek megszületése várható. 
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A fekete felhő átjárhatósága csökkenésekor szimmetriavesztés következik be, és az addig 
minden irányból viszonylag egyenletes átjárhatóság, a belsőben keletkező feszültség és 
hőtöbblet kiáramlása valamelyik irányba kialakuló erős lamináris határfelületek gátlása miatt 
lecsökken. A felhők felett kialakuló nyomott övezetben a felhők felső felszínén megnő az 
időegységre jutó impulzusok száma, a lefelé áramló fotonok és más gyorsabb részecskék e 
felületen lendületszimmetriába kerülnek a felfelé áramló részecskékkel, és az impulzusoknál 
megismert, a korábbi áramlási irányukra merőleges szétfreccsenésben, erőteljes, az áramlási 
irányukra merőleges szimmetriafelület alakul ki. Ez a szimmetriafelület csak a merőlegesen és 
a szétfreccsenő részecskék ritmusában átjárható, de lapos, megközelítő, alacsonyabb szögű 
irányokból nem. Mivel a felülről, kívülről érkező részecskék ekkor már számszerűsíthető 
lendülettöbblettel rendelkeznek, az akcióra késő alulról visszaható ellenhatás késedelme miatt 
a fekete felhőre erős lefelé a talajréteg felé továbbfejlődésre kényszerítő, egy ideig tartós 
erőhatás alakul ki. Ez a szimmetriahiány, az ellenhatás késedelme, időbeli és ritmuseltolódása 
miatti erőtöbblet nyomja le az eső és viharfelhőket, amíg azok ki nem adják az adott 
élőrétegben túlfejlett, de az alsóbb élőrétegekkel a beépülő nőies, melegfúziós oxigén 
atomokkal már kellő azonosságra hozott részecskék családba fejlődött csoportjait. Amikor a 
felső nyomás különbség elér egy értéket, egy megismerhető lefelé ható különbséget, 
megnyílnak az ég csatornái és elered az eső, és ettől megtermékenyülnek a Föld általunk lakott 
rétegei. A fekete felhőben kialakuló szimmetriahiány, időben növekvő különbség azonban 
nemcsak csendes esőt létrehozó folyamatot eredményez, hanem jelentősen megemeli az 
energiát egymás elől elfogó élőrétegek között a különbséget, amely miatt a felhő alatt tartós 
energiahiány, impulzushiány és ezért lehűlés és nyomásesés alakul ki. Ez lecsökkenti a felhőre 
alulról ható melegfúziós részecskék életnyomását, amelynek a szükségszerű következménye, 
hogy a felhők lenyomódnak és a túlfejletté váló részecske terheik kirakódnak a megfelelő 
ellennyomásra egy ideig nem képes alsóbb rétegekre. A külső élőrétegek nyomása ilyenkor 
lokálisan, a felhőréteg alatt az alsóknál is nagyobbá válik, és a felhők, valamint a fejlettebb 
közeghatár, a talaj között keresztirányban áramló neutronréteg szigetelő képessége csökken. A 
korábbi eredményesebb elszigetelés idejében, a talajban felhalmozódott, már erősen 
gerjesztett, ionizált melegfúziós részecskék, amint az őket a felsőbb rétegekben 
felhalmozódott, hozzájuk képest egymással azonos irányba rendezett hidegfúziós részecskék 
egyre közelebb kerülnek hozzájuk, alulról a szigetelést átütve ioncsatornát nyitnak, amelyen át 
az alsó élőrétegnek egyszerre sok energiát átadó hidegfúziós elektronok tömege a melegfúziós 
talajrétegbe áramlik. A pozitív és a negatív ionok, a férfias lefelé és befelé áramló részecskék 
és a nőies kifelé áramló részecskék megfelelő aránya, a kiegyenlítődés helyreáll, új szimmetria 
és átlagos élet alakul ki. A természeti esemény, a vihar, az égiháború elmúltával, a 
kiegyenlítődés létrejöttével a különbségek lecsökkennek, a felhők esőcseppekből álló katonái 
feloszlanak, és az egymást határoló élőrétegekben ismét béke és lineáris fejlődés alakul ki. A 
természet alapvető rendje, a fejlődés rendje helyreállt, az élet megy tovább, és hamarosan 
felhőtlen kék égben már akadálytalanul utazhatnak a foton részecskék a nekik már múltat 
képviselő természet egzotikus tájaira. Az energia ismét egyenletesen és a bioszféra lényei által 
kezelhető méretű egységekben, foton adagokban érkezik, a nemlineáris fejlődési időszaknak 
vége. 
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A Nap lesikló sugarairól:  
 
Amikor felkel a Nap, a látóhatár alól, az egyenes irányban továbbhaladni igyekvő részecskék 
alacsony, 1-30 fok alatti beesési szögben keresztezik a bolygónk határfelületeit. Az ilyen 
szögből még folytonosságot képező határfelületeken még nem tudnak áthatolni, ezért arról 
elterelődve jellemzően kifelé térülnek, nem hatolnak át a határfelületeken, hanem az azonos 
irányba haladó, a bolygónk körül keringő részecskék által felgyorsulva, lehűlnek, csökkentik 
ezzel a helyi nyomást, az impulzus sűrűséget. Az érintett térfelület ilyenkor a lehűlés miatt 
összehúzódóvá válik, amely következtében a bolygók belső rétegeiből gyors, a legkisebb 
nyomású térrész felé ható hőt el és kiszállító áramlás indul meg. Ez okozza a hajnal lehűlését. 
Ilyenkor a környezeti, vagy rétegnyomás esése és az alacsony szögben bevilágított lokális lehűlés 
miatt a gáz közegállapotú, a korábbi melegebb időszakban felbomló vízből, (gázokból) párával 
telített térben az egyedekre bomlott részecskék ismét társas kapcsolatokba épülnek. A közös 
tömegbe épülés miatt nő a sűrűségük, a felszínhez közelebbi szerveződésekkel az 
azonosságuk, ezért a párba, ismét vízcseppekbe épüléskor kívülről a túlfejlettekre ható tolóerő, 
a belső rétegekről a folytonossági húzóerő (az azonossági érzés) miatt ki és lecsapódnak, 
amely megjeleníti az anyagba épülés irányában fejlettebb harmatot, hidegebb időkben a 
dérképződést.  
A napnyugtakor kialakuló alacsony bevilágító szög miatti lamináris gyorsulás még melegebb 
élőrétegeket ér, amelyekben az esti lehűléskor az alsóbb rétegekből a kisebb nyomásúvá váló 
gyorsabban áramló rétegek felé melegebb, több hőenergiát szállító részecske távozik kifelé, de 
az alsóbb rétegekből ilyenkor a felfelé, kifelé áramló melegsugárzás kialakulásával az 
elveszett hőenergia az alsóbb, melegfúziósabb rétegekből pótlódik. Az esték a föld lokális 
területeinek a kilégzési páradósabb langyosabb szakaszai, míg a hajnalok a belégzéssé, a 
hidegfúziós energiában dúsulásé. Ez miatt az esték az alsóbb élőrétegekben langyosabbá 
válnak, melegfúziós energiával telítődik a levegő, és a nappali keresztirányú lamináris áramlás 
helyett a túlmelegedett alsóbb rétegek kilélegeznek, kitágulnak. A bioszféra ekkor lokálisan 
melegfúziósabbá, nőiesebben teltebbé válik, míg a felette lévő sztratoszféra éppen lehűl és 
összehúzódik. A két réteg egymással reggel és este energiát és részecskét cserél, de azt is 
mondhatnánk, hogy a nappal a föld mélyebb rétegeiben túlmelegedett, és melegfúzióssá váló, 
elfáradó részecskék, estére a szabadabb természetbe mennek éjszakára regenerálódni. Reggel 
már kellően felfrissülve, hidegfúziós állapotban érnek vissza a bioszféra talajrétegeinek a 
közelébe. 
 
 
 
 
A fókuszállás és az anyagba, nagyobb egyedsűrűségű szervezett rendszerekbe épülés: 
 
Az anyai szerveződések, mint a bolygónk anyja a mi felmenői rokonunk a Napunk, 
melegfúziós állapotban lévő, sok, irányban kifelé rendezett energiát a környezetnek tartósan 
biztosító szerveződés. A Földnél jóval egyenletesebb, homogénebb belső sűrűség (energia) 
elosztású Napban sokkal magasabb, de kiszámíthatóbb a változássűrűség, amely tempót a 
megértésben, a tudatban követni nem képes, vagy csak a planetáris környezetben kirándulásra, 
nyaralásra, vagy az életbe kiszállásra vágyó részecskék nagy tömege árad évmilliárdok óta a 
környezetbe. Ez egyrészt azt is jelenti, hogy a Nap a környezetével magas szimmetriában 
változó, kiszámítható szerveződés, amelyből rengeteg azonos, rendezett irányba kiáramló 
részecske szerveződés áramlik a környezetbe.  Mivel az ekliptikán, a Nap felmenőinek a fő 
szimmetriasíkján a Nap körül is egy sokrétegű toroid rendszer fejlődött ki. A nagyjából 
gömbszimmetrikus ekvipotenciális Naprendszer, az északi és a déli pólusa körül hidegfúziós 
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beáramló tölcsérrel rendelkezik. Ez a látható anyagból, és a velünk kölcsönhatóképes 
részecskék frekvenciáján, közepén átjárható, magas változássűrűségű központtal rendelkező 
körgyűrűt, toroid alakot hoz létre. A pólustölcsérekben, a megfigyelő képességünkkel még 
nem látható méretű és még nem mérhető egységnyi tömegű élő anyag, mágneses hatást keltve 
áramlik. Az áramlásban az egymással majdnem párhuzamosan, kicsit összetartó irányba a 
Napközpontja felé áramló részecskék addig párhuzamos áradata, a határfelületek domború 
rétegein, - mint a fókuszáló lencsén - megtörik, és a 60 foknál kisebb beeső szöggel 
rendelkezők befelé térülve a tömegközpont környékén fókuszálódnak. A következő ábrán 
bemutatásra kerül az az összefüggésrendszer, amely az élőrendszert analóg fraktálba szervezi. 
Minden nagyobb energiaszintű szerveződés belsejében utód életterek fejlődnek, amelyek a 
védett tér központja körül keringő anyjuk körül keringenek. A torroidokat képező körgyűrűk 
anyai felmenő felé eső része mindig melegebb, azaz gyorsabban változik, melegfúziós 
állapotban van, amely különbség elég ahhoz, hogy frekvencia, azaz fejlődési eltolódás, állandó 
különbség alakuljék ki a két rész között. Ez a különbség folyamatos kiegyenlítődésre 
törekedve egyensúlyba akar kerülni, de az állandó változás, az utódképződés ezt periodikusan 
megakadályozza. 

3. ábra: A Nap és felmenőinek a térbeli elrendeződése 
 

 
 
Az elődök fő szimmetriasíkján, az ekliptikáján, az egyenlítői területen magasabb a 
változássűrűség, a keveredés és a differenciálódás, amely miatt itt gyorsabb a nagyobb 
egyedsűrűségű szervezett állapotba épülés, és mint a Földben az egyenlítő környékén itt 
bukkan a felszínre az élet és a nagyobb bonyolultságú szervezettség forrása. Az egy közös 
rendszert képező, de valójában toroid rendszerek anyai és apai térbe érő részei nem egyforma 
melegek, nem egyforma változássűrűségűek. A melegfúziós állapotban lévő anyai nagy csillag 
felé eső élőrétegben változó térrész mindig melegebb és nagyobb változássűrűségű, itt több 
anyai szeretet, hőenergia található, míg az anyai nagycsillag elől éppen árnyékolt térfélen, 
féltekén alacsonyabb a változássűrűség, az élet a másik térfélhez viszonyítva az éjszakai, vagy 
téli, hidegfúziós állapotát éli. Ez segíti a rendszerek belső áramlását, amelyben a 
melegkedvelők a Riviérára, a hidegebbet, vagy az éjszakázást kedvelő hidegfúziós részecskék 
az éppen kellemesen hűvös árnyékolt térfélre húzódnak. Az egyenlítő környékén és a 

A Nap felmenői nemcsak 
védett, és életváltozásra 
alkalmas környezetet 
biztosítanak az utódjuknak, 
hanem a nagyobb torroid 
belsejében kellően védett 
környezetben fejlődik a 
naprendszer egésze. 

A Naprendszer a felmenői szülők 
által már elfoglalt, kellő 
azonosságúvá tett élettérben 
fejlődik, amelynek a belsejében az 
elődök által és már a Nap által is 
együtt védett térben még fiatalabb 
utódok fejlődnek, amelyek majd 
megöröklik az élőrendszerben az 
elődök által elfoglalt, de 
valamennyi élőnek egy közös 
Istent képező teret. 
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szimmetria síkon tehát nagyobb a fejlődés üteme, könnyebb a kiutazás, és az élet szinte 
tobzódik a vitális részecskék életfolyóvá szélesedő áradatától. Az életre való részecskék itt a 
múlt állapotban lévő, akár távoli terekből a jövő állapotában változó korszerűbb térrésekbe 
tehetnek időutazást. A szerveződések, a bolygók és a csillagok toroid szerkezetei az anyai 
oldalon, (amíg az anyai nagycsillag él és működőképes) melegebbek, több hőenergiát, anyai 
szeretetet kapnak, míg a másik oldal mindig hidegebb. Az utód szerveződést megkerülő, 
egymástól elválva befelé, a kockázatosabb, magasabb változássűrűségű, térrész felé kanyarodó 
részecskék, a hidegfúziós, távolabbi térrészekből érkező részecskékkel megfelelőbb 
keveredése visszaállítja, regenerálja éjjel és télen az átlagosan keveredő normális állapotokat. 
Ha bármely rendszert kinagyítjuk, nagyobb tudati felbontásban is szemügyre vesszük, akkor 
minden rendszerben az ekliptikai szimmetriasíkon, - amely egy nagyobb felmenői rendszer 
toroid gyűrűjének a központi részébe esik, - gyorsabb fejlődést, nagyobb tömegbe épülést 
észlelünk, amely a toroid belsejébe benyúló áramlási tölcsérek terelő határfelületein áramló 
részecskék által is segített. A középen haladó részecskéket a keringő rendszer elemei 
besodorják a nyomott tölcsérrészekbe, amelyek egyre nagyobb térsűrűségbe kerülnek, a 
szűkebb térrészekben kényszerszerű szerveződésekbe épülnek. A múlt öreg szerveződéseiben 
addig együtt élő idős részecskék és utódaik lényegében átköltöznek a fiatalabb, korszerűbb 
életterekbe. 

4. ábra: Egy bolygó belső áramlási rendszerének az ábrázolása 
 

 
 
Ha a szimmetriasík, az ekliptika irányából figyeljük a rendszert, akkor a tavaszi és az őszi 
napforduló idején, a napból éppen a rendszer belső szimmetriatengelyére merőlegesen 
beérkező részecskék zöme a térítők és az egyenlítő között érkezik be. A téli napforduló idején 
azonban a merőleges beesés iránya a ráktérítőre esik, míg a nyári napforduló idején a Baktérítő 
kerül az egyenes irányban érkező, közvetlenül az utódba érkező sugarak, részecskék 
akadálytalanabb bejutást biztosító irányába.  
 
 

Alacsony nyomású terület, kevés 
impulzus, áramlásgyorsulás, 
konfliktus elkerülés, szívó hatás, 
kiáramlás, lehűlés és összehúzódás 

Alacsony nyomású terület, 
gyorsuló eláramlás, szívó 
hatás, lehűlő térrész 

Hőenergiával nyomott terület, 
magasabb változás sűrűség, napos 
megvilágított oldal, melegfúziós 
energiával dotált térrész, célazonos 
hidegfúziós beáramlás, a központban 
már melegfúziót eredményező 
összetartás, energiában besűrűsödés. Lendü-

letes 
részecs
kék 
kinetik
us 
energia 

Nyomott oldal, 
hőenergiában dús 

részecskék, toló hatás 

A felmenői csillag által nem megvilágított 
éjszakai területen, a másik félteke irányából, 
távolról a múltból, de a jövő állapotában 
változó csillagokból érkező, nagyon nagy 
lendületenergiájú, kisebb tömegű, új életre és 
sikeresebb együttműködésre vágyó 
részecskék szabadabban és nagyobb 
tömegben áramolhatnak be az éjszakai vagy 
téli féltekén. 
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5. ábra: A Nap és a befelé törő fókuszált sugárzási kúp 

 

 
 
Amíg azonban az egyenlítői szimmetriasík körül beérkezők, az egyenes úton életáramlók, a 
közös irány és célt megtartók szinte akadály nélkül bejuthatnak a Naphoz képest fiatalabb, később 
keletkezett, ezért a környezet változásához sikeresebben alkalmazkodni képes, már korszerűbb utód belső 
rétegeibe, a nagyon eltérő irányból érkezők bejutását akadályozza a rendszer. A nevelhetőket a 
központba irányítja, az ekliptikai síktól, a rendszer szimmetriájától, a szimmetria síktól nagyon 
eltávolodókat, a szélsőségeseket és a nagyon idegenből érkezőket elutasítja. Ha a 
könyvborítón is ábrázolt, az ekliptikai sík körül kis amplitúdóban váltakozó, azaz az 
élőrendszer szimmetriáját megtartó, DNS-be, közös családba szerveződő részecskék, életet 
javító hatásait megértjük,  akkor az is érthetővé válik, hogy miért kerülnek elutasításra, a már 
nagyobb amplitúdóval változó, kevésbé szimmetriát tartó, vagy idegen szerveződésekből 
érkező, a helyi rendet felbontani képes részecskék. 
 
Ha azonban változtatunk a szemléleten, és másik aspektusból, tengelyirányból figyelünk az a 
csillagok és a bolygók (a Nap és a Föld, az anya és a gyermeke) között kialakult áramlási 
rendszerre, akkor azt is észlelhetjük, hogy a keleti és a nyugati oldal között a bolygó forgása 
miatt eltérés alakul ki. Míg a Földbe szerveződött részecskék együttáramlása, a Föld forgása 
miatt a Nap, azaz az anya felé áramló, korábban az éjnek kitett oldalon változó, már lehűlt, 
kipihent részecskék a reggeli időszakban, hajnalban éppen szemben áramlanak e bejutni akaró 
részecskékkel, amely miatt a hajnali és a reggeli féltekén mindig nagyobb impulzus sűrűség és 
gyorsabb felmelegedés, történik. Valósszínűen ezért szárad fel a harmat olyan gyorsan a 
reggeli lehűlést követő időszak után. Viszont a Napból érkező részecskék áramlási irányával, 
az anya céljával megegyező esti időszak térfelén, a nyugati égbolton az anyai és a saját 
részecskék áramlási iránya megegyezik, ezért itt kevesebb impulzus alakul ki, viszont 
gyorsulás, támogatás és lehűlés következik. Mivel ezen a térfélen és irányban segített a Napból 
és a szimmetriasík körül beérkező részecskék bejutása, ez segíti a bolygó forgását, míg a 

A bolygók és az analóg szerveződések körül 
keringő részecskék határfelületei fókuszálják a 
beeső sugarakban érkező részecskéket, és a 
szerveződési centrumok felé irányítják. 

Ráktérítő, 
azaz 

visszafordító 

Baktérítő, 
előre lökő 

Egyenlítő, szimmetriasík 

A Rák és a Baktérítő vonalától kisebb beesési 
szögben érkezők már nem jutnak be a rendszerbe, 
ezek a részecskék már a külső határfelületeken 
impulzusba kerülnek, elutasítódnak, kilökődnek, 
felbomlanak, eltérítődnek. 
A merőlegesen és megfelelő ritmusban érkező, a határfelületeket védő részecskék hézagainál 
kisebb, gyorsabb, fejlettebb beutazók, a sugárutakon akadálytalanul beáramolhatnak a centrumba, 
de a 45 foknál kisebb szögben érkezők, a kialakult rendezettségi irányt nem tartók elutasítódnak, 
kerülő utakra és vargabetűkre kényszerülnek.
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nyugati térfélen beérkezők gátolják az utód, a szerveződés forgási szimmetriavesztését, 
túlpörgését. Az esti lehűlés ezért is késleltetett, időben elnyúltabb, langyosabb, az életnek 
kellemesebb, de ezt segíti, hogy a kiáramlás, kilégzés idején az alsóbb rétegekbe elnyelődött, 
keletkezett meleg ilyenkor felfelé, azaz kifelé távozik, és közben melegebben tartja a talaj 
feletti légréteget. Az anya, ha megváltoztatja az általa küldött információ frekvenciáját, és 
irányát, befolyásolhatja az utódot. A keleti égbolton felerősödő megemelt hang, nagyobb 
frekvencia, (nagyobb belső feszültség, indulat), esetén a perdületszimmetria vesztés fékezése, 
az utódot a rossz, erkölcstelen dolgoktól visszatartó információs hatás növekszik. A nyugati 
égbolt erősebb besugárzása esetén pedig a bíztatás, az energiával, információval támogatás 
erősödik fel. Ha nagyobb felbontásban megfigyeljük a fókuszálást, észlelhetjük, hogy a 45 
foknál nagyobb beesési szögben, és egy keskeny, a szimmetriasíkhoz kellően közel a 
szabályos életsávban érkező részecskék haladási iránya - a legegyenesebb úton haladókat kivéve - 
egymás és a szerveződési centrum, a csillagpont, (központ) irányába törnek. Ezek a részecskék 
egymással összetartóvá, együttműködőkké válnak, a fénytörés megfigyelései megfelelően 
működnek. Ha azonban még jobban kinagyítjuk a határfelületeket, és a határokat védő 
részecskék közötti hézagok, a határőrök áramlási sebességét is megfigyeljük, akkor 
megkapjuk a választ, hogy milyen ritmust kell felvennünk annak érdekében, hogy az élet, vagy 
jog hézagokon sikeresebben és a törvénnyel ütközés nélkül bejuthassunk. Ha a felbontást tovább 
növeljük, és még jobban a figyelem központjába állítjuk a bejutni kívánó, viszonylag egyenes 
irányba haladó részecskék útjának a lehetőségeit, akkor észlelhetjük, hogy egy részük sikeres 
irányt véve, kellő gyorsaság esetén az első néhány akadályt sikerrel veheti, azonban ha nem 
változtat az irányán és a tempóján, beljebb, a nagyobb sűrűségű térrészben biztosan 
impulzusba keveredik.  
A neutrális eredő, kellő furfang, töltött, csalafinta részecskék hiányában egyenes és ezzel 
kiszámítható pályára terel, amely részecskéknek az alábbi lehetőségek állnak a rendelkezésre.  
Vagy jól számítja ki a saját és a határőrök keringő sebességét, ez esetben gyakori irány és 
ritmusváltással bejuthat a szervezett élettér centrumába, a szerveződési célba, ha azonban már 
elnehezedett, elmeszesedett, elöregedett és rugalmatlanná vált, azaz az együttáramló tömeg 
kialakult együttműködési tehetetlensége miatt már nem képes irányt váltani, akkor csak a 
szerencsével kerülheti el a határon keringő nagyobb energiaszintű, vagy fejlettebb, esetleg 
gyorsabb védőket. Ha azonban nem jól időzít, a szimmetriától némileg, a megengedett, 
megtűrt értékig eltávolodva a 40 fok körül, vagy annál kisebb beesési szögben érkezőnek, a 
kölcsönhatásba kerülőnek négy, - (tavaszba, (hajnalba), nyárba, (délbe), lebomló őszbe, 
(alkonyba) vagy elhaló, átszerveződő, (éjbe) télbe, megfiatalodó új tavaszba - átalakulási 
lehetősége marad.  
 
1. Ha korábban érkezik és jól időzítve a határt védő részecske saját szimmetriasíkjától, 
tömegfelezőtől lefelé lévő részét találja el, annak a lendületét átvéve, kihasználva befelé törik 
az áramlási iránya. A behatoló szerveződés ez esetben melegfúziósabbá válik, részben 
szóródik, de energiát és időt nyer, gyorsabban a központi térbe jut. Ez esetben az addig 
melegfúziós határőr, ha a jövevénynél kisebb volt a kinetikai lendülete, a hite, az elszántsága, az 
impulzusban veszít, és hidegfúzióssá válva kilökődik az életpályáról, az engedékenysége miatt 
külsőbb, szegényebb vidékre, külszolgálatba kerülhet.  
 
2. Ha viszont a jövevény részecske későbben, vagy kisebb hittel, kevesebb elszántsággal, 
rosszabb szimmetriai eredővel érkezik, és a már a térponton részben áthaladt határőr részecske 
felső részét, a hátát találja el, akkor arról gellert kapva kifelé pördül, és nem jut át a 
potenciálgáton, az életakadályon. Ilyenkor a határt védő szerveződés információt juttat az 
eseményről központba, és beljebb lökődik, nagyobb eséllyel az érdemei elismeréseként 
fontosabb, jövedelmezőbb, a vezetéshez közelebbi életpályára lökődik, dicséretet vagy és 
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előléptetést kaphat. A következő (6.) ábrán Moetrius megkísérli a leírtakat képpel is 
szemléltetni. 
3. Az is lehetőség, hogy egyszerre érnek a téridős színhely azonos részére, és ha azonos az 
energiaszint, a téridős fejlettség, ez esetben kölcsönösen megsemmisíthetik egymást, vagy 
jelentősebb, de még kölcsönhatóképes eltérés esetén a nagyobb kinetikai lendülettel érkező, 
nagyobb sűrűségű behatol a kisebb sűrűségű, de hasonló élőtömeget eltartó mezőbe. Ha a 
tömeg kinetikai eredője megegyezik a másik tömeg fejlettségi eredőjével, a hidegebb lendület 
energia a hőnyomás meleg energiájával sokféle eltérő állapotba szerveződhetnek, de a lényeg, 
hogy részben szétszóródó, részben egymással egyesülő, egymással kölcsönhatásképes 
anyagot, változtatóképes részecskéket, energiát, életterméket cserélő, a korábbitól eltérő 
összetételű, más minőségű mezőkbe épülnek. 
 
4. A kölcsönható lehetőség negyedik megoldása, amikor a viszonylag azonos téridős 
fejlettségű szerveződések nem kerülnek egymással erős impulzusba, mert azonos irányba és 
közel azonos sebességgel áramlanak. Ez esetben az összeérő felületeken alakulhat ki 
alacsonyabb szinten kölcsönható, egymással érintkező felület, amelyen a kisebb, akár 
információs energiaszintű részecskék cserélődnek, szaporodnak, információ csere, beszélgetés, 
üzengetés és szándékcsere, azaz hidegfúziós együttműködés alakulhat ki. 
Mind a négy, jelentősen eltérő végeredményre vezető állapotváltozás meghatároz egy 
együttműködési, vagy ellenálló hatás állapot változást, amely a kölcsönható esemény közben 
kettős eredménnyel kialakulhat. Ráadásul a négy eltérő esetnek átmeneti, finomabb változatai 
is vannak, amelyek belső tulajdonság, és minőség változásokat, állapot változásokat 
eredményeznek.    6. ábra: Az időzítés eredmény különbséget keltő ábrája 
 

 
 
 

Totális impulzus, 
elhalás, lebomlás, 
átszerveződés, jelentős 
visszafejlődés. 

1. Szaporodást eredményező impulzus, az egyik fél befelé 
lökődik és melegfúzióssá, anyává fejlődik, a másik körülötte 
keringő, szétszóródó elektronfelhővé, férfivá fejlődik. 
Mindkét fél megperdül, szerelembe esik, a családanya töltötté 
válik, de az összeérő határfelületen keringő, egymáson 
legördülő, egymással periodikusan találkozó alszerveződések, 
részecskék életáramlási iránya, életcélja megegyezővé válik, 
amely DNS-t alkotva egy utódba szerveződik át. 
 
2. A másik esetben a találkozó helyre előbb odaérő jövevény, 
a határőr lendületenergiáját átvevő részecske előnybe jut, 
befelé a centrum felé térül, és melegfúziós nővé fejlődik, 
miközben az apa, a határt védő katona kifelé térül, energiát 
veszít, elszegényedik és hidegfúziós szerveződéssé fejlődik. 
 
3. A harmadik lehetőség, hogy egyszerre érnek a helyszínre, 
és szerelem, töltöttség helyett nagy energiaszintű totális 
impulzus keletkezik, amelyben az impulzus helyétől kifelé 
lévő részecskék lebomlanak, szétszóródnak, de a 
kikerülhetetlen szimmetriapontban lévő vezetők, nagyobb 
térsűrűségbe, fejlettebb szervezettségbe épülnek. Az 
összeépülők életterének a mérete, a sűrűség növekedés miatt 
csökken, a tér fejlettebbé, és nagyobb energiasűrűségűvé 
válik, és a szétszóródott részecskék a pólusokon át 
visszatérnek az élettérbe. Az elődök elhalnak, és egy utód 
élettér keletkezik. Az egyik jön, a másik elmegy. 

4. A már majdnem 
azonos irányban 
áramlók impulzusba 
kerüléséből, 
hidegfúziós 
együttműködés, 
vagy együttáramlás 
alakulhat ki. 
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A sok élőréteggel, határfelülettel körülvett életterekben elosztódik az energia, és a napos 
oldalon bejutó életnyomás energiája, a lendülettel érkező részecskék befogott energiája 
egyenletesen elosztódik az élőrétegek között. 
Ha tovább haladunk a gondolat fonalán, akkor érthetővé válik a Föld áramlási rendszerének és 
a légkörének a tagoltsága. Az egyenlítő környékén a kiszélesedés nemcsak a centrifugális erő 
következménye, hanem azért tud kialakulni a kiszélesedő forma, mert a centrifugális 
erőhatással szemben ezen a területen nincs lényegi kölcsönhatás. Az egymással éppen 
szemben haladó, az életszerveződési, és a téráramlási szabályokat betartó szerveződések úgy 
suhannak el, kölcsönhatás nélkül egymás mellett, mint a rendezett közlekedést lehetővé tevő 
autópályákon az autók. Az eltérő irányba haladókat egy szimmetriasík, felezősáv elszigeteli 
egymástól, a tudat megérti e rendezettség szükségességét és alkalmazkodik hozzá. A felezőn, 
csak az impulzusokat elkerülve, a csomópontokon létrehozott, a legnagyobb útidő lehetőséget 
biztosító, merőleges keresztező irányú felüljárókon lehet átjutni, de a felüljárók között kisebb 
szintű összekötő utak, utódok kapcsolják egybe az információs csomagokat.  

8. ábra: Az utódba szerveződés, az információs energiaszintű anyagcsere 

 
A térítőktől kifelé, északabbra, vagy délebbre eső részen haladó részecskéket a környezetből 
érkezők befelé taszítják, tömörítik, ezért a pólusoknál a részecskemező tömörített, lapított. 

Az anyai szerveződés és az utód 
közötti kommunikáció, 
információs energia támogatás 
csak egy szűk szabályos 
sávban, a  szabálynak megfelelő 
szimmetrikus zónában 
cserélődik. 

A térítőkön kívüli, az idegenebb hatásokat jobban kizáró, védettebb 
területen, a kiáramló fiatal részecskék megakadályozzák az élettér 

rendezettségének az elromlását, az idegenek beáramlását. 

Ha a tudati felbontást növeljük, akkor észlelhetjük, hogy 
a szerveződések anyai energiával dotált, nyomott térfelén 
(féltekén) határfelületeket és élőrétegeket képező, 
felmelegedő részecskék között nagyobb térhézagok, 
folytonossági hiányok alakulnak ki, amely, az utód 
nyitottabbá válásával segíti az ilyen irányból érkező anyai 
részecskék bejutását. Ha e részecskék nem áramolnak, 
hanem együtt forognak a rendszerrel, az egyeneshez 
közeli beeső irányban áramló részecskékhez képest ez 
esetben is forognak. Ez megváltoztatja az útidő arányát. 
A rendezett irányú áramlással, a keringő forgással 
szemben haladó, ellenirányú részecskéből kevesebb tud 
bejutni, de amikor a déli féltekén már azonos irányban és 
közel azonos ritmusban áramolnak, sokkal könnyebb a 
bejutás. Ha azonban a következő élőréteg, határfelület 
védői már ellenkező irányban áramolnak, akkor az 
egyenlőtlenül bejutó tömeg statisztikai elosztása 
sikeresebbé, egyenlőbbé, a belső út, a Tao útja időben 
hosszabbá és eseményekben dúsabbá válik.

7. ábra: A fotonok bejutási lehetőségei, nagyobb felbontásban 
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Mivel azonban a belső változássűrűség a környezetben lévőnél nagyobb nyomást létesít, ezért 
a kevésbé nyomott egyenlítői vidék könnyebben kitágul, az kívülről kevésbé, de belülről 
nyomott állapotban van. A pólusok környékén a belapultság valószínűen sokkal nagyobb 
lenne, ha a melegfúziós, gyorsabban változó belső térből a kisebb nyomású, alacsonyabb 
változássűrűségű hidegebb környezetbe kiáramló, a belső védett térben irányba rendezett, 
nagy kezdeti lendületet kapott fiatal neutrális részecskék nem ellensúlyoznák a külső 
részecskék határokra erőt kifejtő lendületét. A bolygónk belapultsága, amely jellemzően a 
térítők vonalában észlelhető, a felmenői határfelület vonalában a legerősebb, amelytől az 
egyenlítő felé az egyenlítői átmérő növekedése miatt megnyúltabbá válik, 
Mivel a forgás nem egy stabil, fix tengely körül történik, hanem a nagyanyai élőrétegeket záró 
határfelületek íves alakját követve egy precessziós kúpot ír le, annak érdekében, hogy a 
beérkező energiából minden terület egyenlően részesedhessen. Ezen kívül az utód 
szerveződés, az anyai előd és a saját közös fő szimmetriasíkjához viszonyítva, a nagyanyai és 
a nagyapai felmenők határfelületei, potenciálgátjai által megengedett tengelyirányú kilengést 
is végez, ezért a fő szimmetriasík környékén beérkező részecskék DNS láncot képező folyama 
az egyenlítő és a térítők közötti területen pásztáz. Ez figyelhető meg a Napban megjelenő 
sötétebb sávok váltakozásában, amelyet a Spörrer-féle szabályként ismerünk. Az anyai 
szerveződés és az utód közös szimmetriasíkjától való tengelyirányú eltérés határozza meg az 
utód szerveződésben a szimmetriai eredő alakulását. Ha a fő szimmetriasík, és az utód saját 
szimmetriasíkja egybeesik, azaz éppen tavaszi napéjegyenlőség alakul ki, akkor a hideg és a 
melegfúziós, az elődökből származó részecskék keveredése megfelelő, magas szimmetria és 
kellően sokféleség alakul ki. Ha azonban az utód, pl. a bolygó, nagyon eltávolodik a 
nagyanyai, vagy a nagyapai felmenő felé a valószínűen korszerűbb anyai szimmetriától, akkor 
differenciált rétegződés, és valamelyik felmenői, környezeti hatás túlerősödése miatt növekvő 
belső ellentét, ezzel feszültség növekedés alakul ki. Még a szembenállás, az eltérés 
növekedése is a szerint alakul, hogy a Spörrer által felismert szabály szerint a szimmetriasíkon 
keveredés eredője a szétválás és a differenciálódás felé, vagy az egyesülés és a vegyes 
szerveződésbe épülés felé halad. Ha az előd és az utódok közötti kommunikáció lehetősége 
megszakad, azaz az utód e szűk szimmetriasávból kiesik, letér a szimmetrikusan és lineárisan 
fejlődő életpálya lehetőségéről, szabálytalanabban változó, kiszámíthatatlan, kaotikusabb, 
feszültségben jobban váltakozó makroevolúciós időszak következik. Ez sokkal rosszabb 
életeredőt hoz létre, amely miatt, az utód, ha életben marad, hamarosan visszatér a lineáris 
fejlődést lehetővé tevő életpályára, a saját képességeinek megfelelő élőrétegbe és életsík 
tartományba.  

9. Ábra: A Spörrer szabály és a felmenői hullámok DNS-inek a váltakozása 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Spörrer által 
megfogalmazott szabály, a 
Napba érkező és onnan 
távozó információcsere.   
A szülői és az utód DNS 
anyagfonál, lényegében az 
Ariadné fonalának a hélixnek 
a váltakozása Napra 
tekeredése és legomolyodása. 

Differenciálódás 
kezdődik, a 
vegyes kevert 
állapot bomlásnak 
indul, az 
alszerveződések 
irányeltérése és 
feszültsége 
növekszik. 
Szerveződési nyár  

Az utód 
dinamikusan 
megerősödik, 

lendületes élet, 
szerveződési 

tavasz, sikeres 
keveredés és új 
együttműködés 

alakul ki

Lásd az Aspektus 6-ban, a 
Szintézisban a 30- 32. a 
naptevékenység változását bemutató 
ábrákat.

A feszültség 
és az 

eltávolodás, a 
differenciálód
ás növekszik, 
szerveződési 
ősz, és külön 

fejlődés 
alakul ki, 

Karácsony, 
évváltás, 

szerveződési tél, 
életváltás, az egyik 
idős felmenő elhal 
és a genetikailag 

vegyes állományú 
utód megszületik, 
és erősödni kezd
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Valószínű, hogy az idősebb felmenői rendszerek határfelületei és az utódok egymáshoz képest 
elmozdulnak, és a Spörrer szabály a napnak a szülői határfelületekhez bekövetkező változását 
mutatja. Az is valószínű, hogy nem a nagyobb tehetetlenségű felmenők mozdulnak el az 
utódokhoz képest, hanem inkábba kisebb tömegük, a koruk miatt is mozgékonyabb, kevésbé 
kiszámítható fiatalabb rendszerek, az utódok. Ezen kívül azonban a felmenők, és a környezeti 
térbeli szereplők is elmozdulnak egymáshoz képest, ez szintén befolyásolja az utódok állapot 
változását. 10. ábra: A nyugodtan, lineárisan változó Nap, a Csillagászatból másolva 
 

 
 
 
Ez az időszak a nap kitágulást, szerveződési nyarat, vagy csak erős felmelegedést létrehozó 
időszaka. A valódi szerveződési nagyévi nyár akkor alakul ki, amikor a Nap a saját életterében, a 
felmenői szimmetria értéktől, az átlagos állapottól, a szimmetria felülettől az időben 
gyorsabban változó melegfúziós anyai élőrétegbe az átlagosnál jobban belemerül, illetve 
hasonló, analóg módon, mint amikor a Föld az anyai szimmetriasíkhoz képest tengelyirányban 
eltolódik. Természetesen itt is kialakul Napi felmenői csillaghoz viszonyított naptávol és 
napközeli belső határfelületi állás, az élőrétegben való bolyongás szélsőséges lehetőségei, és 
néha, a nagy elhatározásokkor, élőréteg-váltás, a potencia felületeken áthaladás, 
átszerveződés, korszerűsödés. 

11. ábra: Az utódtér anyai szervezet felé elmozdulása 
 

 

A térítőkön kívüli, az idegenebb hatásokat jobban kizáró, 
védettebb területen, a kiáramló fiatal részecskék 

megakadályozzák az idegenek beáramlását, az élettér 
rendezettségének az elromlását. 

A fő szimmetriasíktól dél felé 
tolódáskor az északi féltekén 
tavasz, majd nyár alakul ki, és 
amikor a  bolygó szimmetriasíkja a 
szülői szimmetriasík alá kerül, az 
északi félteke erősebben 
megvilágítottá, időben gyorsabban 
változóvá, melegfúzióssá válik. 

A nyugodt, és kiegyenlített, magas környezeti 
szimmetriában, lineárisan változó Nap képe. Amikor 
azonban a környezetben elhaló, lebomló szerveződések 
miatt nagyon megemelkedik a változás sűrűség, a Nap 
belső feszültsége megemelkedik és kitágul, a képe 
megváltozik, a frizurája tüskéssé válik. Ilyenkor a túl 
meleggé váló Napból menekülnek az ilyen körülmények 
között megélni nem képes hidegfúziós részecskék, ami 
hozzájárul ahhoz, hogy az élettér túlmelegszik, és a 
vegyes típusú, megfelelően keveredő élet számára egy 
ideig, mint élettér alkalmatlanná válik. 
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Négy eltérő élethelyzet alakulhat ki. Vagy az utód és a nagyszülői felmenő egymáshoz képest 
(elvileg) nem vagy csak kevésbé változó helyzetéhez a szülő délebbre kerül, vagy a nagyszülő és 
az anya egymáshoz képesti változatlan helyzetéhez viszonyítva az utód kerül délebbre. Ugyan 
ez a két eltérő élethelyzet alakulhat ki az apai felmenők arányaiban, és a rendszer ezért a 
négyévszakos változás mellett sokeredős, 12 havi változásban megnyilvánuló eltérő 
állapotokba szerveződhet. Ráadásul közben a távolabbi környezet, a tér szereplőinek az 
egymáshoz, és a rendszerhez viszonyított állapota, ezzel a befolyása is állandóan változik, 
amely hetekre, napokra és órákra lebontható, periodikusan változó analóg, de a korábbiaktól 
valamennyire mindig eltérő állapotokat generál. 
 
Ha a bolygó a délebbi, a már melegfúziós irányban fejlettebb, melegebb, gyorsabban változó 
nagyanyai élőréteg felé nagyon eltávolodik az anyai szimmetriától, akkor a Ráktérítő közelébe 
esik a merőleges beérkező információ, és ezért az északi térfélre, féltekére több anyai szeretet, 
meleg energia kerül, és a déli félteke a nagyanyai hatáserősödés miatt a melegfúziós állapot, a 
feszültség növekedés felé fejlődik. Ha az utód változása, a rá ható hatások miatt északabbra 
eltolódással jár, akkor a déli félteke kap több anyai szeretetett, amit ellensúlyoz az északra eső 
nagyapai szerveződés okos gondolkodása, befolyás növekedése. A precessziós váltakozásnál 
az anyai szimmetriasíkra merőleges nagyanyai szimmetriasíkhoz, és szerveződési központhoz 
képest változik a beérkező energiahatás, amelyhez képest az anyai szerveződéshez közelebb 
jutó utódban az anyai hatás erősödik, az apai hatás csökkenése érzelmi hiányt kelt. 
 
 
Változtassunk egyet a gondolat menetén, és idézzük fel a szerző által másképpen szemlélt, 
átalakított Mengyelejev féle periódusos rendszer, elemeinek a sűrűség szerinti (fejlődési 
rangsorát, történetét) és a szimmetriasíktól, az anyai, az előd szimmetriájától való 
elhelyezkedését, azaz az atomi szerveződések tulajdonságainak a kialakulását, mint a 
szimmetriától való eltérés következményeit. Ez az eltérés a kisebb energiaszintű, tömegszámú, 
és a sokkal nagyobb tömegszámú, bonyolultabb molekuláris, a fehérje és az emberi szintű 
szerveződésekben is felismerhető, amely meghatározza a személyiség tulajdonságait. A 
kezdeti sikerek, vagy sikertelenségek határozzák meg a kockázatvállalási tulajdonságokat, 
képességeket. Az első választás ezek szerint nemcsak a nemet meghatározó, hanem eldönti, 
hogy a részecske kifelé haladó, a konfliktusokat elkerülő békés személyiség, vagy befelé 
haladó, törtető, az energiát és a sikert hajszoló szerveződéssé fejlődik. A tulajdonságok 
azonban eredők, amelyek a közös szervezetbe épült, egymástól némileg eltérő életutat bejáró 
részecskék egyéni tulajdonságainak az eredője, a kollektív közösség eredő tulajdonsága. 
 
A szimmetriasíktól, az anyai csillagsíktól, az előd szimmetriájától való eltérés, a más 
szerveződésekből érkező, eltérő tulajdonságú részecskék befolyása miatt növekszik. Ha 
nagyon nagy a környezetben a változás sűrűség, addig nincs gond, csak felgyorsul az élet, amíg az 
arányok lényegesen nem változnak. Ha azonban a téráramlásban valamelyik elöregedő 
élettérből, vagy és túlszaporodó csillagból, elődből érkező részecskeáradat a térben 
meghatározóvá, és túl dominánssá válik, akkor a külső befolyás és a kialakult szimmetriától 
eltérés, eredője is növekszik, és a szervezet tulajdonságai megváltoznak. 
 
 
 
 
 
 
 



 39

 
12. ábra: Az életpiramis atomi energiaszintje 

Egy élő rendszer részei vagyunk, amely szerveződési piramist képez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az elemi és anyagi törzsfejlődés, az evolúció iránya, az életszerveződési piramis atomi 

szintje, az Isten Homokórája! 
 

A piramis, jól mutatja be az anyagi tulajdonságok egymáshoz viszonyított helyzetét, és a 
kölcsönhatás ettől függő reakcióinak a lehetőségeit, de nem mutatja helyesen az arányokat, és 
nem mutatja az anyagfejlődés lehetőségét. Rendezzük át egy kicsit a bemutatott piramist egy 
térbeli alakzattá, fordítsuk meg a homokórát, hogy mi kerekedik ki belőle. Ha egy 
torroidszerű, a közepén átjáróval rendelkező gömbszerkezetből kivett kúpként ábrázoljuk, 
amelyben a mezőkre jellemző gömbszimmetria mellett tengelyszimmetria is kialakult, akkor a 
tengely mentén felvett neutrális (szimmetrikus) semleges elemsor egy neutrális gázokból álló, 
lendületszimmetria hiánnyal rendelkező részecskék áramlási főirányát mutató tengelyt alkot. E 
tengely (és a gömbcikk is) a mező belseje felé, és kifelé, a felszín feletti külső rétegek felé is 
folytatódik. Tehát a térszimmetria bármilyen nyomású és hőmérsékletű viszonyok között 
maradandóan kialakulhat. A nagy nyomáson a részecskék lendületének a tömegbe 

18. Csoport, nemesgázok, kémiailag 
semleges, zárt elektronhéjú elemek. 
hélium, neon argon, kripton, xenon, radon 

1-es csoport: Alkáliföldfémek: 1 
elektron többlet. lítium, nátrium, kálium, 
rubídium, cézium, francium, 

17-es csoport, Halogének: 1 
elektron hiány: fluor, klór, bróm, 
jód, asztácium, 

16-os csoport: 2 elektron hiány:  
oxigén, kén, szelén, tellúr, 
polónium, 

2-es csoport két elektron többlet: 
berillium, magnézium, kalcium, 
stroncium, bárium, rádium 

15-ös csoport: nitrogén, 
foszfor, arzén, antimon, 
bizmut 

A periódusos rendszer: 
6-os periódus, 
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kezdete 
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A hidrogénszint alatti részecskék világa 

Elektronhiányos pozitív, balra forgó nőies 
elemek, és vegyületek, molekulák és 
fehérje alapú lények. 

Elektron többlettel rendelkező jobbra forgó férfias 
elemek és vegyületek, hatóanyagok, fehérje alapú 
molekuláris lények 

Neutrinók, stb. egyre kisebb 
energiaszinten álló semleges, 
családos részecskemezők 

A neutronvonal, stabil, 
nem vagy csak nagyon 
kicsit forgó eredőjű, 
gyorsan áramló 
részecskék világa, 
valamennyi 
periódusban 
megtalálható 
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kényszerítésével, is kialakulhat, míg a mezők felszíne feletti rétegekben, a szabadabb 
buborékok egymással szimmetriában álló felületei között is neutrális térhelyzet keletkezhet. 
Ha e kúpot, a stabil elemeket tartalmazó analóg periódusok szintjeire, az életsíkokra, az 
élőrétegekre lebontjuk, akkor olyan jellemzően kör alakú, analóg életsíkokat kapunk, 
amelyeken elhelyezkedő elemek tulajdonságai mindig az adott térponton kialakult felmenői 
erőviszonyok pillanatnyi állapotát tükrözik. Amikor a környezeti viszonyok, valamely nagy 
energiaszintű távoli, vagy kisebb energiaszintű, de közeli szerveződés jelentős változása miatt 
átrendeződnek, az adott térponti cella, és a benne együttváltozó részecskék eredője, 
tulajdonságai is megváltoznak.    13. ábra: A gömbcentrikus evolúciós rendszer  

A Szintézisből átemelt 40. ábra:  
 
A gömbszerű toroid térszerkezetbe, kúpba helyezett evolúciós rendszer: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kúp valószínűen azt a kb. 55 fokos, jellemzően a térítők közötti életsávot jelenti, amelybe 
bejutó, a határfelületeken átjutó, még kellő azonosságú részecskék még egymással 
megfelelően együttműködésre képesek. A határfelülethez viszonyítva ennél kisebb irányszög 
alatt beérkezők együttműködésre képtelenek, a rendszerben érvényestől eltérő, szabálytalan 
irányba áramolnak, amelyek bomlasztják a rendet. Ezek, ha az anyai mező irányából érkeznek, 
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Halogének elektron hiány Alkálifémek elektron többlet 

A tengelyszimmetria a 18-as csoportbeli, semleges, zárt elektronhéjú neutron gázok 
lehetősége, amelyek energia és változás sűrűsége a mezők tömegközpontja felé 

növekszik, az élettér a magasabb változássűrűség felé fehéredik, energiaadóvá válik. 
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A mellette lévő 15-ös csoport: 
nitrogén, foszfor, arzén, 
antimon, bizmut 

Xenon 

Radium 

1-es csoport: Alkáliföldfémek: 1 elektron 
többlet. lítium, nátrium, kálium, 
rubídium, cézium, francium, 

17-es csoport, 1elektron hiány:  
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 klór, 
bróm, 

jód, 
 asztácium, 

A rétegeknek kifelé és befelé sincs vége. Az anyag toroid rendszerben áramlik, amely kifelé és befelé 
is fejlődik.  Nincs legkisebb és legnagyobb anyagi részecske, nincs legkisebb és legnagyobb tér, nincs 
legkisebb és legnagyobb haladási sebesség, ezek csak ideák. A szerveződés folyamatos. Ha 
felülnézetben ábrázoljuk, egy spirálszerű, anyagba és életbe, egyre nagyobb bonyolultságba 
szerveződő fejlődési utat, a Tao útját látjuk. Ezen az úton az elemek között sok kicsi spirál köti össze 
a nagyobb energiaszintek lépcsőit, de sok köztes frekvencia nem stabil. Ha nem harmonikus, vagy 
rezonál egy nagyobb, erősebb frekvenciával, akkor e szintekre kerülő anyag, élet hamarabb elbomlik, 
átalakul. A Szaturnusz gyűrűinek a hiánya máshol anyagba szerveződő többletként jelenik meg, a feles, 
negyedes stb. alharmonikusokon. Ha nem elégséges a részecskékből álló szerkezet szimmetriája, akkor 
nem stabil az anyag, és ilyenkor vagy nem tudja átlépni a potenciálhegyként ismert buborékfal 
rugalmasságát, és ezért nem képes nagyobb mezőkbe épülni. Az ilyen mezők, életállapotok bár 
kialakulhatnak, csak pillanatnyi, rövid életűek. 

A periódusos rendszer: 
2-es periódus, 
3-as periódus, 
4-es periódus, 
5-ös periódus 
6-os periódus, 
7-es periódus
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az anyai szeretetrészecskék, az angyalok közé bújva bejuthatnak a rendszerbe, sok galibát 
okozhatnak, de a 45 foknál kisebb irányszögből, vagy jelentősen eltérő frekvencián érkezők 
leperdülnek a határfelületek védőiről, viszont részt vesznek a gravitációs tömörítő erőben, a 
mezőn belüli szerveződések összefogásának az erősítésében, a részecskék egymáshoz 
tapasztásában. A 90 foknál nagyobb kúpszögből érkezők már bomlasztják egymást, nehezen 
férnek össze, míg az éppen 180 fokban, azaz egymással szemben azonos célra hajtók, 
kibékíthetetlen ellentétben vannak egymással. Ilyen eltérő irányba áramló részecskéket 
célszerű elszigetelni egymástól, különben a kakaskodásukkal erős impulzusokat és káoszt 
gerjesztenek. 
Az anyagtérképet többrétegű kúpszeletre csavarodva kell ábrázolni, amelynek ismétlődéseit a 
mező körüli domináns csillagok közötti (elvileg) egyenesekkel, a valóságban azonban a téridő 
torzulása miatt enyhe ívekből álló egyeneshez közeli szimmetriasíkok száma határozza meg. A 
síkok között a részecskék útideje nem egyenlő, amely miatt a rácspontokon töltéssel 
rendelkező, megperdülő részecskemezők keletkezhetnek. Látható, hogy a két csillag között, 
(amely a valóságban nagyon kicsi szöget jelent) az egyenlő útidőt bejáró részecskék nagyobb 
sűrűségű de nem agresszív, az impulzusokat elkerülő elemekbe épülhetnek. Ezek az elemek 
képezhetik a fémes csoport nagyobb sűrűségű, elektronokat könnyen cserélő tagjait. A 
csillagsíkokat jelentő szimmetriasíkok közvetlen kommunikációs vonalat jelentenek, amely 
információk valószínűen menet közbeni változás nélkül, csak a célállomáson, a másik 
szerveződésben kiváltó kölcsönhatáskor az impulzusban hoznak létre aprózódást (gázosodás). 
Minél nagyobb az egymással szemben azonos szimmetriasíkot képező változó csillagok 
részecskéinek az irányeltérése, annál nagyobb a totális impulzus kialakulási lehetősége. Ez 
látszólagos annihillációhoz, energia megsemmisüléshez, valójában csak differenciálódáshoz, 
tömörödéshez és aprózódáshoz, gázosodáshoz vezet. E síkok képezik a neutronvonalakat, 
amely a nemesgázvonal és a Hidrogénvonal, a már nagyon érzékeny lélek részecskék irányát 
követve csavarodik be a mezők tömegközpontjába. 14. ábra: Kiterített kúpra rajzolt anyagba 
szerveződés 
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Az előző oldalon bemutatott (14.) ábra csak idealizált állapot, amelyet leegyszerűsített a 
szerző két csillag részecskéinek a kölcsönhatására. A térben számos más csillag és közeli 
bolygó, az élőlényekben pedig közeli sejtek és atomok módosítják az impulzushely (rácspont), 
térrész eredőjét és a térben változó szerveződések tulajdonságainak az állapot változását és az 
életritmusát. A Szintézisből átvett 42. ábrán egy gömbmetszetre rajzolt, a sav-bázis 
tulajdonság szerint beszínezett anyagszerveződési táblázat, életspirál, tudatfejlődési út 
Moetrius által készített változata látható. 15. ábra: Glóbusra átrajzolt anyagba szerveződés 
 

 
Megfigyelhető, hogy az anyagszerkezetben jobbra csavarodás észlelhető, amelyet a sav-bázis 
egyensúlynál és a felépülési rendnél is ki lehet mutatni. A glóbus egyenlítői síkjánál felvett metszeten a 
kb. 45 fokban megcsavarodott spirálon észlelhető, hogy négypólusú a rendszer, amelyben a mágneses 
(kisebb energiaszintű részecskék áramlása) és az elektromos (elektron tömegenergiájú részecskék 
áramlása) jelenséget kiegészíti a savbázis (az öreg és elfáradt, és a fiatal, nagy életrugalmasságú) 
szimmetria aránya, amely legalább tengely, vagy térszimmetrikus. Legalább két keringési sík van 
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egymásra merőlegesen összeépülve, de valószínűen inkább a környezeti nagyobb energiaszintű 
szereplők által létrehívott gerezd sorozat. A stabilitást és az eredő szimmetriát a felmenői generációk, 
az elődök által védett tér szimmetriájában maradás biztosítja, ugyanakkor más, távolabb lévő nagyobb 
energiaszintű, és a közelebb, vagy belül lévő, de kisebb energiaszintű szerveződések aszimmetrikus 
befolyása szükségszerű. Megkockáztatható az az állítás, hogy a kék és a piros színnel jelölt, 
homokóraszerű térrészen a környezetben változó felmenői csillagok dominanciaváltásának vagyunk az 
észlelői és tanúi. A piros színnel jelölt idősebb felmenői, nagyszülői részecskék nagy energiaszintű 
támogatói meggyengülnek, és az új, az életterünkhöz köze lévő domináns szülői csillagpáros fiatal 
dinamikus részecskéi megerősödnek. Az utódok átveszik az elődeik által már felderített, elfoglalt 
szerveződési tér felett az ellenőrzést és az irányítást. 
Az anyag és a változási sűrűség a mező, az életkúp, az anyai energiával telítődő középpontja 
felé növekszik, amelynél, a központnál lévő mágneses mezőtengelynél észak déli irányú 
neutrongáz halmazállapotú, mágneses jelenséget keltő Quintesszencia, töltésáramlás 
bizonyítható. A csavarodásból látszik, hogy a szállítás, az életáramlás rendezettségi főiránya a 
déli pólusok felé történik. A fehéren hagyott nemesgázcsoport a lerajzolt síkra merőlegesen, 
valójában a tengely irányában helyezendő, de ezt kétdimenziós ábrán Moetrius nem tudta bemutatni. 
Az arányokat és a térbeli viszonyokat ez a táblázat valamivel sikeresebben ismerteti. 
A gáz halmazállapotú elemek mellett csavarodnak a Bróm, Cézium és a Francium átlagos, már 
elfolyósodott, együttváltozó folyadék halmazállapotú elemei, amelyből kilóg a higany és a 
Gallium tömegközpont közelében kialakulása. A VIII oszlop nemesgázai valószínűen tengely 
közelében található magas szimmetriájú térrészben kialakuló, kisebb energiaszintű 
részecskékből felépülő neutrongáz csóvának, a mágneses tengelyt képező, de még kezdetleges 
Jetsugara. Ha e mezőből csillag lesz, ez a sugár megerősödik, kisebb méretű és nagyobb 
semlegességű neutrongázt (töltéseket) fog a mágneses pólusoknál nagyon nagy sebességgel és 
jelentős távolságra kilövellni. Ez a nagy azonosságú részecskékből felépülő neutronköteg, 
képezi az élő szerkezetek gerincében áramló idegpályákat, a növények szárát, a gyümölcsszerű 
szerveződések héját, határoló felületeit, és a kisebb energiaszintű élővilág DNS húzóvonalait 
is. A fenti ábrán sajnos nem jól látszik, a sav-bázis (fiatal idős) koreltolódás és a belső 
egyensúly spirális erősödése és gyengülése, de ez egy komolyabb Mengyelejev táblázatban 
beazonosítható. A Réz, Cink, a Kobalt és a Nikkel enyhe elektrontöbblettel rendelkezik, amely 
a villamos vezetőképességét befolyásolja. 
A hidrogén héjfelülettől kifelé egyre kisebb sűrűségű, alacsonyabb energiatartalmú, az atomi 
energiaszintet el nem érő részecskék találhatók. A mezők körüli héjfelületek, határoló rétegek, 
és közöttük rétegenként eltérő életáramlási irányú életszférák találhatók, amelyeken az adott 
tulajdonságú és bonyolultságú ionos részecskeszerveződések élik az állandó változással járó 
életüket. Minél külsőbb rétegben keressük a változás nyomát, annál kisebb bonyolultságú, de 
nagyobb szimmetriájú szerveződéseket találhatunk.  Az egymással határos, de eltérő irányba 
áramló, egymást követő generációk részecskéinek az életterei némileg eltérő irányok, más 
célok felé rendezettek, ezért valójában egymásnak képeznek határoló felületeket.  
Az idő és ikerparadoxon feloldása, hogy a külső rétegekben kisebb az analóg energiaszintű 
részecske és az impulzus sűrűség, azaz a külsőbb élőrétegekben az időegységre jutó lassabb 
változás és a szabadabb térben a kevesebb kölcsönhatóképes külső esemény miatt valamivel 
lassabban telik az idő. Ez a szabály, a mező általunk bioszféraként ismert felszíne alatt is 
érvényes, azaz a mélyebb rétegekben egyre nagyobb az impulzus sűrűség, és egyre 
gyorsabban telik az idő. Ezt úgy is fordíthatjuk, hogy két kölcsönhatás, impulzus közben 
kevesebb megértési idő áll az itt változók rendelkezésére. Az ilyen gyors változást a kovalens 
és fehérje alapú lények többsége nem képes tartósan elviselni, erre csak a stabilabb, ionos 
szerveződésű, nagyobb sűrűségű és a terheket együtt viselő részecskemezők képesek. 
 

Az életsíkokat gáz halmazállapotú, nem teljes folytonossággal rendelkező légrétegek, anyagok 
szigetelik el egymástól. A részecskékre bomló gáz állapotot követő jobb keveredés, a 
sikeresebb együttműködés a terhet megosztva viselő, átlagos folyadék közegállapotba 
szerveződő családos részecskékből homogénebb anyagok, kiszámíthatóbb élőmezők 



 44 

keletkeznek. Ezek az átlagos, folyadék állapotban változó, rendszerint átlátható, kiszámítható 
átlagos szerveződések, többnyire a gáz állapotú, de gyorsabban áramló szegényebb, és a 
nagyobb energia sűrűségű, szilárd közegállapotban változó részecskék élőrétegei közé 
ékelődnek. A következő 16. ábrán a sokrétegű, de a közös térben lokálisan sokszor egymásba keveredő 
élőrétegek, az életsíkok folyadék állapotának a rétegződéseit mutatjuk be, amelyeket mindig az 
őket kívülről lezáró, gyorsabban áramló gáz, és a folyadék rétegeket belülről határoló, 
nagyobb energiasűrűségű és szilárd közegállapotú, időben változó anyagok között kell keresni. 
A 16. ábra csak szemléltetni kívánja az időben és a térben is változó, és változtatóképességgel 
rendelkező élőrendszer, általunk csak részben ismert rétegződését. A gömbszerkezetbe rajzolt 
eltérő ritmusú, eltérő energiaszintű életsíkok között fejlődő folyadék állapotú élőrétegeket csak 
a megértés segítése érdekében emeltük ki a sok más állapotban is egyidejűleg változó 
élőrendszerből.  16. ábra: Az élőrendszer átlagos, (folyadék) állapotának a rétegződése 

 
 
A folyadék életterek felett, (kívül) többnyire gáz közegállapotban, ritkábban van az élet, míg 
alattuk, belül, nagyobb sűrűségű, összefonódottabb részecskék szilárd állapotba szerveződése 
a természetes állapot. Természetesen ezek az elemek csak az általunk már megismert átlagos 
gerjesztésű állapotban képeznek folyadékot. Ha elégtelen a gerjesztés, ezen elemek többsége 
megdermed, túl lassan változik, és ha tovább csökken a gerjesztés, a dermedt állapotból 
megszilárdulnak. Ha viszont megemelik az idő ritmusára jutó gerjesztést, a magasabb hőfokon 
már ezen elemek is elfolyósodnak, vagy közvetlenül szublimálnak, elgázosodnak. Minél 
beljebb haladunk a nagyobb bonyolultságú és a nagyobb energiasűrűségű, nehezebben 
gerjeszthető, hőállóbb, tűrőképesebb anyagi állapotok felé, annál fejlettebb anyagba 
szerveződő, közösen változó életbe fejlődő szervezett rendszerekkel találkozunk. Valamennyi 
életállapotra, anyagi állapotra jellemző egy tűrőképesség, amely gerjesztettség alatt jellemzően 
szilárd, a terhet együtt viselő amorf élőrétegekbe, vagy ionos életcellákba, szervezett 
kristályos de kisebb piramis rendszerű kasztrendszerekbe különül el, az átlagos energiaszintű, 
jobban keveredő, de analóg, viszont még a folyadék állapotban egymástól is eltérő energiasűrűségű állapotban 
változó, életre kelt anyag. 

Quintesszencia, a nanoméretű részecskék 
lassabban változó természetes élőhelye, 
Éter jellegű illékony folyadék közegállapot, 
az elektron energiaszintű részecskék élettere, 
Hígítószerű, illékony, hidrogén alapú 
részecskéket tartalmazó élettér, az atomi 
energiaszintű részecskék nagyobb 
azonosságú élőrétege, 
Víz közegállapotú átlagos élettér, a 
molekula energiaszintű szerveződések 
természetes életközege, 
Tej közegállapotú folyadék, a fehérje alapú 
életszint nagy azonosságú közege, 
Vér közegállapotú folyadék, a sejt és 
szervszintű élet természetes átlagos közege, 
Bróm folyadékállapotú élettér, az atomi 
szint más felé fejlődő, nagyobb energiaszintű 
részecske szervezeteinek a természetes közege,  
Cézium és Francium együttváltozó állapotú 
folyadék élettér a sokkal gyorsabban változó 
részecskék nagyobb azonosságú állapotban 
lévő, de már könnyel elpárolgó közege. 
Higany, Gallium folyadék állapotú nagyon 
gyorsan változó élettér, Magasabb eredő 
energiaszintű, időben gyorsabban változó, de már 
csak mikroszinten maradó élet természetes 
közege. Legbelül ismét könnyen elpárolgó, 
összetett szervezetbe nem épülő Quinteszencia 

A toroidok átjáróiban, a szervezetek központjában lévő 
viharszemben átjárat nyílik az életörvény eltérő fejlettségű, 
gyorsabban változó élőrétegbe, (szervezetébe) nyúló részébe, 
de csak kevesen érettek a fejlettebb élettérben szükséges sokkal 
önfegyelmezettebb, szabálytartóbb életre. 
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Ha a gerjesztést, az időegységre jutó impulzus események, a kölcsönható események számát 
tovább növeljük, minden anyag, minden élet időzavarba kerül, és mint szervezett rendszer 
felbomlik, elhal, elpárolog, ismét gáz állapotúvá, a térben megritkulóvá, az elromlott életteret 
elhagyóvá, kitágulóvá válik. Ha azonban a gerjesztés, és a változássűrűség csökken, a tér lehűl 
és összehúzódik, a nem látható, gáz halmazállapotú anyag azonnal nagyobb szervezettségbe, 
és időben változó anyagba, változtatóképességgel rendelkező, tudatos egyedekből szerveződő 
kasztszerű életpiramisba, együttváltozó bonyolult élőrendszerbe épül. A köztes állapotokra, a 
pépes, plazmás, vagy közvetlenül szublimációra képes szilárd anyagok életállapotára, és 
halmazállapot változásaira most nem térünk ki. Az élő szerveződésekbe épülő anyag állapota 
időben változó, a gerjesztettségtől is függő, amely nemcsak a sűrűség változását, hanem a 
tömegsúlyt és a nehézségi erőt, a gravitációt is befolyásolja.  
A tömegsúly nem a tömeg számától függ. Ez a mutató attól függ, hogy a közös térben, 
vagy lokálisan elkülönült rendszerben együttváltozó élet milyen arányban tart a centrális 
tömegbe épülő, gyorsabban fejlődő cél, a melegfúziós állapot felé, és milyen arányban 
fejlődik a szabadabb közös élettérben az együttváltozás magasabb szimmetriája felé.  
 
A tömegsúlyként ismert mutató egy arány hányadosát képezi, amely az adott térrész átlagos 
szimmetriájához viszonyítva, az átlagos állapottól való eltérését mutatja.  Ha a lokális 
térrészben, együttváltozó élettérben az átlagos állapotú folyadéknál nagyobb a sűrűség, és az 
ott élők, életbe, szervezett rendszerbe szerveződők többsége a centrális egyediség, a jövő, a 
mikrokozmosz felé fejlődést választja, akkor a megjelenő erők eredője a leggyorsabban 
fejlődő közeli tércentrum, a választott fejlődési irány felé fog mutatni.  Ha azonban a többség 
habozik, ingatag, határozatlan, akkor a belső gravitáció, az életáramlási irány, mint cél 
csökken, amely miatt a gravitációs eredő, a centrális irányba tartó tömeg súlya, hatása is 
csökkenne. Ez esetben a külső környezet ráhatása, a múlt terében élő elődök, és a fejlődni 
akaró és e teret is a fejlettség irányába taszító szerveződések fejlődés felé kényszerítése 
határozza meg a tér gravitációs állapotát, és a benne változó részecskék áramlási főiránya által 
befolyásolt eredőt. Amikor egy szerveződés elér egy felmenői határfelületet, amelyen a 
korábbi haladási irány az értelmét veszti, és az élet átmenetileg céltalanná válik, akkor a 
Gondviselő által szervezett állapotban a belső akarat hiányát, szimmetriáját a külső gyenge 
akarat befolyása váltja fel. Ha egy szervezett élettérben a külső erők és befolyások éppen 
szimmetriába kerülnek, akkor a lokális rendszerben belül élők érzései és vágyai, céljainak 
eredője határozza meg a tömeg áramlási irányát, a tömegközpont, azaz a fejlettebb térrész felé, 
vagy ellenkező irányba ható többségnek, az átlag felé, vagy attól eltérő irányba, a még 
nagyobb különbség felé fejlődését. 
A térben változó valódi tömeg mennyisége nem azonos a látható tömeggel, és nem azonos az 
ott lévő tömeg súlyként ismert gravitációs eredőjével. A határokkal lokalizált térrészekben, az 
individuum szerveződésekben, a belső és a külső hatások, befolyások eredői döntik el, az ott 
élő részecskék lendületben, vagy gravitációs erőben is mérhető, a többség által áhított fejlődés, 
életcél áramlási irányát.  Ha kaotikus az élettér, a térben élő tömeg elhal, elgázosodik, 
eltávozik, amely miatt a mérhető súly és a gravitációs eredő csökken. A térben változó 
állapotban, változó sűrűségben van jelen, az időben és lokálisan is változó élő anyag, 
amelynek a sűrűsége, a lokalitása is változik, de nagy az esélye, hogy a háromszereplős, 
háromgenerációs élettérben változó élet, az egyharmadában erősebben összefonódott, 
töltöttebb szilárd anyagban, egy harmadában vegyes, átlagos folyadék állapotban, és 
egyharmadában a teret lazábban kitöltő ritkább, gáz állapotban változik.  
 
Érdemes az Arany fehér porról, az Orme elemekről szóló információt az Internetről letölteni. 
Az arany fehér pornál megismerteket könnyebben értjük meg, ha egy levegő melegítés 
hatására jelentős súlyt felemelő hőlégballon működését megértjük. Lásd a későbbi leírást a 
gravitációs eredő változásáról. 



 46 

Sűrűségi sorrendbe helyezett atomi energiaszintű elemek, kívülről befelé: 
Hidrogén 
0.071 

Hélium 0,126 Lítium 0,53 Nitrogén 0,81 Kálium 
0,86 

Nátrium 0,97 Oxigén 1.14 Neon 1,2 

Argon 1,4 Fluor 1,505 Rubídium 
1,53 

Kalcium 1,55 Klór 1.56 Magnézium1,74 Foszfor 1,82 Berillium 
1.85 

Cézium 
1.9 

Kén 2,07 Szén 2,26 Szilícium 2,33 Bór 2,34 Kripton 2,6 Stroncium 2.6 Alumínium 
2,7 

Szkandium 
3,0 

Xenon 3,06 Bróm 3,12 Bárium 3,5 Ittrium 
4,47 

Titán 4,51 Szelén 4,79 Jód 4,94 

Rádium 5 Európium 5,26 Germánium 
5,32 

Arzén 5,72 Gallium 
5,91 

Vanádium 6,1 Lantán 6,17 Tellúr 6,24 

Cirkónium 
6,49 

Cérium 6,67 Antimon 
6,62 

Prazeodímium Itterbium 
6,98 

Neodímium 7 Cink 7,14 Króm 7,19 

Ón 7,3 Indium 7,31 Francium Mangán 7,43 Szamárium 
7,54 

Vas 7,86 Gadolínium7,89 Terbium 
8,27 

Nióbium 
8,4 

Diszprózium8,54 Kadmium 
8,65 

Holmium 8,8 Cobalt 8,9 Nikkel 8,9 Réz 8,96 Erbium 9,5 

Polónium 
9,2 

Túlium 9,33 Bizmut 9,8 Lutécium 9,84 Molibdén 
10,2 

Ezüst 10,5 Ólom 11,4 Tórium 
11,7 

Tallium 
11,85 

Palládium 12 Ruténium 
12,2 

Ródium 12,4 Hafnium 
13,1 

Higany 13,6 Protakttínum15,4 Tantál 16,6 

Wolfram 
19,3 

Arany 19,3 Urán 19,07 Rénium 21  Platina 
21,4 

Iridium 22,5 Ozmium 22,6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. ábra: Az életspirál, az időspirál
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Ha a tömegszám szerinti sorrendet is berajzoljuk, és összekötjük az egymás mellett lévő eltérő sűrűségű 
élőrétegeket, akkor megkapjuk az atomi energiaszintű elemek, életterek, szerveződések valószínű 
átlagos életfolyamatát, történetét, azokat a változási szférákat, amelyekben, mint élettérben a jellemző 
tulajdonságú, fejlettséget mutató állapotok kialakulhatnak. A tömegsorrend az atomi családi fejlődési 
története, amely változatos, az atomi családok hol jobb, hol rosszabb anyagi körülmények között 
változnak.  Amikor szaporodik a család, és az egy főre jutó energia csökken, ilyenkor átmeneti 
energiaválság és szaporodás alakul ki, de a nagyobb létszámba átszerveződés, a hét szűk esztendő 
után, a fiatalokkal hatékonyabbá váló közösségekben később meghozza az eredményét, és a munkába 
álló fiatal elektronok rendezettség növelő hatása nemsokára ismét energiadús állapotokat, és 
rendezettebb körülményeket hoz létre. Ilyenkor ismét jut idő és energia a jobb minőségbe építésre! 
 
Míg a tömegszám sorrendje a családi létszám alakulását mutatja, a sűrűségi sorrend a család 
által elfoglalt élettér kitöltöttségét, és a nagyobb tömegbe, vagy más minőségbe átfejlődő 
periódusait is szemlélteti. Ha a család elszegényedik, a létszámban gyarapodás ellenére az 
energiaszintjében visszafejlődik, és kiszorul a nagyobb energiaszintűeknek fenntartott 
élőrétegekből, ilyenkor elszegényedik. Ha azonban beérnek a fiatalok, és a család termése, az 
utódgeneráció is segíti a család, vagy nagyobb energiaszintű, együtt változó közösség 
megélhetését, az élettér rendezettségének a növelését, akkor a családban, közösségekben az 
egy főre, és az egész családra jutó energiatermelés a fogyasztásnál nagyobbra válik, és a 
tehetősebb atomi családban a létszám, a tömegszám felszaporodása után a rendezettségi 
hatásfok, az eredő jobbá válik. 
 
Az eseményeket és a fejlődési történeteket másik aspektusból figyelve, Materialista 
szemléletből is analóg eredményre juthatunk. A berajzolt nyilakból látható, hogy a befelé 
irányuló, az egyediség és a nagyobb energiaszint felé fejlesztő, vagy kerületi irányú, de befelé 
lendítő találattól a mező a nagyobb energia és változás sűrűség irányába fejlődik. Ha viszont 
nagy lendületenergiájú kifelé ható, lendítő találat éri, az együttváltozó rendszer kaotikussá 
válik, szétzilálódik, sokkal kisebb sűrűségűre vált és gázosabb állapotban, kisebb energiaszintű 
részecskeporral körülvéve magasabb, külsőbb, kisebb energiaszintű részecske szerveződések 
életszférákba emelkedik. A kialakult szerveződési eredő, az élettér és az együttfejlődő 
közösség állapota azonban valószínűen meghatározza azt a vágyat, új életcélt, amely az adott 
szerveződést, a neki és az átlagnak, a többségnek nem megfelelő állapotban változó 
élőrétegekből kifelé, vagy befelé lendíti. Ha nagyobb térfogatra tágul és ritkábbá, kisebb 
nyomásúvá válik, a sűrűségi különbség, vagy az alacsony energiaszint kifelé hajtja, a túl nagy 
sűrűségű élettérből kiszorul. A neutrális állapotot eredményező, sokkal kisebb részecskékre 
visszabomló nemesgáz állapot után a közös mező tovább ritkul, majd magasabb szférába 
emelkedik, hogy azután lehűlve apró, kisebb energiaszintű lineáris töltődéssel folyamatosan 
sűrűsödve egy magasabb energiaszintű keringő pályára, a szülői mezőtől távolabbra kerüljön. 
Az egyre nagyobb változássűrűségű szférákban a találat utáni kiterjedés lehetősége csökken, 
ezért a nyelő mező, a toroid tér központi része, belseje felé haladva az egyre nagyobb 
tömegsűrűségű részecske szerveződés eredő térfogata egyre kisebbé, a részecskemező 
centrumának az egyedsűrűsége, a befelé haladó, még hidegfúziós időszakban (fejlettségi 
állapotban) egyre nagyobbá válik. 
 
Fontos lehet az észrevétel, hogy a táblázat fölső része szögben metszi az eredeti táblázatba 
emelt élőrétegekben változó elemeket, fentről jobbra lefelé haladva, az órajárásnak megfelelő 
irányba forduló időspirált képez. A táblázat nem tartalmaz időrendet, azaz pontos felépülési 
sorrendet. Ez egy elvi rétegződés, amely az elemek libikókás átalakulása után kialakuló 
következmény, a sors eredője lehet. Nem tartalmaz gyakorisági sorrendet, amely valószínűen a 
tömegszám felé és a stabilitási mutató (Térszerkezet, geometriai forma) által meghatározott.  
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Az S alakú, koncentrikus, ekvipotenciális gömbszerű mezőformát kialakító elektronáramlás, 
mindig a becsapódás után, az élettér töltötté válása és elporosodása közben alakul ki, amely 
látható ekvipotenciális felületet képező réteg, az ionos mezők szaporodást biztosító méhének, 
placentájának tekinthető. Ilyenkor poros, átláthatatlan, zavaros, igen gyorsan változó légtér és 
erős üvegháztartás alakulhat ki, amely a sok keringő porszerű elektron miatt az energia 
befogást, a mező és környezete közötti kölcsönhatás, elsősorban a beépülés energiatöbbletet 
biztosító gazdagodás lehetőségét növeli. Az ilyen élettéren áthaladó térben átáramló 
részecskék érintetté válása, kölcsönhatásba kerülése, energiavesztése szinte bizonyos, és az 
élettér energiatartalma nő. Az átalakuló élettér sűrűsége először csökken, miközben a tér 
kitágul, és a kölcsönhatásra képes, kellő tömegű, és fejlettségű részecskék számára 
titokzatossá, átjárhatatlanná válik. Ettől kezdve hidegfúziós beáramlással kezdődő 
tömegsűrűsödés (amelytől a tér némileg lehűl) és lassan felfutó változássűrűsödés kezdődik. Ez egy 
férfiasodó állapot, amikor a titokzatos, de nőies illatot árasztó élettérbe, a kíváncsi, és túl nagy 
kinetikai lendülettel érkező hidegfúziós részecskék egyre nagyobb tömegben beépülnek. A 
mezők energiaszintje, belső sűrűsége ilyenkor növekszik, az életváltozás hőmérséklete nő. A 
mező körüli placentában keringő, erősebben töltött melegfúziós, nőies részecskék megfelelően 
keverednek az élettérbe most-már egyre nagyobb tömegben visszatérő férfias, hidegfúziós 
elektronokkal analóg részecskékkel. Keveredés, szerelem, impulzusok és vegyületbe épülés, 
gyors szaporodás, elporlódás keletkezik, és a védett, a placenta külső, ionizált részecskéi által 
határolt felületen belül születő fiatal részecskék, az elődeik által védett belső térben egy új, 
sikeresebben keveredő fiatal ionos mezőbe épülnek. A sűrűségváltozás fejlettségváltozásként 
is értékelhető, amikor a nagyobb energiaszintre kerülő szerveződés egy élőréteggel előbb 
kijjebb, majd kettővel a központ felé áramolva a magasabb energiaszinttel arányos pozíciót 
foglalhat el az eltérő fejlettségű szerveződéseket befogadó élőrétegek között. Az egyedi 
fejlődés felé haladva, egyre kisebb térben is elférő, egyre nagyobb tömegszámú egymással 
már szorosabb együttműködést folytató részecske nagyobb eredő közös tudása, jobb 
együttműködő képessége, azaz a Tao útján elért fejlettsége áll szemben és szimmetriában a 
korábbi nagyobb térfogatot kitöltő, de kevésbé fejlett tudatú tömeggel. A tömeg 
(különbségének a) csökkenésével a tudati tehetetlenség is csökken, de ha nincs arányban, 
megfelelő egymást kiegészítő szimmetriában a saját spin és a lendület, akkor a lendület, vagy 
a perdület felerősödés, a tér elhangolódása miatt az együttfejlődés lehetősége ismét csökken. 
Ilyenkor vagy a túlságosan megnövekvő lendület miatt a kinetikai, vagy az összefonódásból 
származó nagyobb tömeg tehetetlenségi eredője ismét nő. 
Látható, hogy a periódusok végén az elektronokat eredményező neutron beépülés miatt az 
atomi szintű mezők könnyebbé, gáz állapotú egyenletesebb (vagy és ritkább) sűrűségű, de sok 
részecskével körülvett, az üvegháztartás miatt energiában gazdagodó mezővé válnak. Ilyenkor 
először a külsőbb, magasabb rétegekbe emelkednek, és energiában elszegényedés közben 
visszavetődnek a múltba, de a külső térből érkező vendég befelé hajtó lendületátadása esetén a 
felmenői határrétegen, a nagyszülői potenciálgáton átlendülve a belsőbb, a jövő rétegeibe is 
bekerülhetnek.  
 

Fontos észrevétel, hogy az első három periódus, a kisebb stabilitású fiatalság idején a P mező 
és az S mező váltakozásával, a halogének, és az elektron részecskék hiányával illetve az alkáli 
fémek elektron bőségével, az elporosodott térállapottal, sűrűbben szaporodó periódusokkal 
kezdődik. Feltételezhető, hogy az egymást elérő közös, a legerősebb kölcsönhatásban 
résztvevő, átalakuló határfelületek mentén ellentétes irányú lamináris áramlás van, azaz a 
megtermékenyülésekkor kialakuló nemesgáz fejlettségi állapot alatt a nagy energiájú kinetikai 
lendületátadás miatt a mezők forgási iránya néha megváltozhat. Ezzel megmagyarázható az 
elektronban dúsabb alkálifémek és az elektron-sóvár Halogének egymáshoz viszonyított 
agresszivitása, vágyakozása a másik eltérő irányba kerülő térfélben rekedt társaik felé. Tény, 
hogy az egymástól egy időre külön térbe elválasztott, ilyen jelentősen eltérő tulajdonságú 
elemek, a férfias hidegfúziós, és a nőies melegfúziós szerveződések szaporodásba kerülő 
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kölcsönhatásakor intenzívebb változás, jelentős energiaátadás történik. Lásd a Vénusz két 
eltérő irányban áramló ionos rétegének az állapotát.  
Fontos észrevétel, hogy a Titánnál nagyobb sűrűségű elemek egy része a határfelületek 
közelében  az erősen növekvő gerjesztéstől megolvad, folyékony, és némelyik, pl. a higanygáz 
állapotúvá válva gyorsabban rétegződik. Az elgázosodott és elfolyósodott elemeken belül, 
azonban magasabb olvadáspontú és még magasabb forráspontú elemek a Titántól jobbra 
lefelé, a Molibdén, az 5. és a 6 periódus középső részén, a Wolfram környékén legfeljebb csak 
felizzanak, de a jelen lévő fejlett társak miatt az erősen lekötött melegfúziós részecskék nem 
könnyen keverednek. A folyékony vasmagon belül erős mágnesek, gerjesztett állapotban lévő, 
de még rendezett életáramlást fenntartani képes ritkaföldfémek találhatók, a Hafniumtól (6. 
periódus 72-es rendszámtól ismét folyékony a platináig. A belső mag magasabb hőmérséklete 
miatt az Aranytól már ismét képlékenyebb, egyenletesebb sűrűségű, megfelelően keveredő 
plazmaszerű és gáz állapotba kerül a már igen fejlett tudatú, az életet és az isteni tér rendjét 
már ismerő élő anyag. A túlgerjesztettség, az élettér átmeneti lakhatatlansága esetén az 
elgázosodó fejlett anyag a felsőbb rétegekbe kerülve ismét lehűl, amely miatt kevésbé 
gerjesztett állapotban előbb egymással jól keveredve folyékonnyá még kijjebb szilárddá válik. 
Ez teszi lehetővé, hogy újabb neutronok beépülésekor a rendszámuk (nukleonszámuk) és ezzel 
a bonyolultságuk is, a többdimenziós állapot felé tovább növekedjen. Valószínű, hogy az Urán 
fejlettségű részecskék kellően gerjesztett állapotban már elpárolognak és a túlgerjesztett 
élettérből felszabaduló részecskék Radon gáz formájában a kisebb energiaszintű, időben 
kevésbé változó felszíni rétegek felé törnek. Eközben azonban részben veszíthetnek a sűrűségükből, 
és ismét átalakulhatnak, semlegesítődhetnek. 
A sűrűségi rendben a Föld magját körülvevő 6. periódus Platina (folyékony) utáni rétegek már 
nemcsak magas hőmérsékletűek, hanem a jelentős nyomáson már ionizált részecskék 
valószínűen gáz állapotban vannak, és csökken a különbségük, pontosabban nagyobb 
azonosságúvá és egyenletesebbé válik a sűrűségük. A toroid tér leggyorsabban változó 
központi részébe, a felmenők közötti forró drótba, gerinctengelybe, szimmetria tengelybe 
bekerülő 7. periódus elemei már mind gáz állapotban vannak, amelyek már olyan kicsi 
részecskékre bomlanak, amelyek tömege, sűrűsége a jelenlegi eszközeinkkel még nem 
mérhető. A Föld legbelső magjaként a Wolfram környéki elemek egy a Föld rétegződésében a 
legbelső folyadékréteget, nagy energiasűrűségű valószínűen plazma állapotú képlékeny óceánt 
képeznek, amelybe a protonok további beépülése már elgázosítja az  ott élő, időben változó 
anyagokat. Elképzelhető, hogy e flott jellegű, folyékony fémrétegekből álló, de viszonylag 
nyugodt tenger legkülső rétegét egy olvadt, de tükörsima felületű aranyréteg határolja. A mag 
közepén egy izzó, erősen gerjesztett, igen gyorsan változó, jelenleg a meleg-sárga és a fehér 
között változó színű, plazmaszerű állapotú, nagyon sima, tükrös felületű anyag található, 
amely a Föld belső napjaként, jelen időben és késedelem nélkül visszaveri a plazmáig lejutott 
energiát. Mivel a Földet is körülvevő határrétegek, a sarki trombita alakú tölcsérekben 
torzulva bevezetnek a Föld magjáig, a plazmában ütköző, magas impulzussűrűségű, nagyon 
kicsi keresztmetszetű közös övezet, dimenzió kapu alakul ki. Mivel erre az övezetre szinte 
minden irányból záporoznak a magas áthatolóképességű neutronok, az elgázosodott, 
elporlasztódott anyag nagy rugalmasságú mikrobuborékjai elsősorban mágneses tengelyt 
képező párhuzamosan rendezett tengelyirányú sugárnyalábokban, füzérkötegekben jutnak ki a 
mező belsejéből. A nem pontosan párhuzamosan, nem tengelyirányban kirepülő angyali 
részecskéket a befelé haladók ismét eltalálhatják, amelyekbe beépülve a már lendületesebb 
részecskék, azokkal együtt energiában és töltésben fejlettebb, magasabb rendszámú elemekké, 
fejlettebb közös tudatú szerveződésekké válhatnak. Valószínűsíthető, hogy a Föld átmérője és 
tömege, (gyorsító pályája), még nem elégséges a legnagyobb sűrűségű elemek felépítéséhez. 
A legfejlettebb részecskék nagyobb része idegen mezőkről, csillagokról, csillagmaradvány 
aszteroidákból érkezett, és bekerült a Földi anyagok, életek körforgásába. Mivel a Föld belső 
plazmája már eléri azt a gerjesztést, hőmérsékletet, amelyen ezek az anyagok is megolvadnak, 
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az olvadékon keresztül áramlik a kevésbé összetett, a tudatában már, vagy még rendezetlen 
anyag a gáz állapotba került belső rétegeken át a belső plazmáig. A Föld belső plazma 
csillagját a feléje zuhanó gyorsuló és párhuzamos összetartó anyag közben egymással társuló, 
szaporodó fuzionáló részecskéi fűtik, amelyek magas impulzus sűrűséget és nagy lendületet 
közvetítenek. Az ütközéskor a nem eléggé fejlett, az eseményeket és a változást még meg nem 
értő, a tudatában az események alakulásával szinkronban feldolgozni nem képes anyag 
felbomlik, és megperdül, amelytől töltést kap, és a lendület energia egy részének a leadása 
mellett az addigi részecskéket egymáshoz kötő érzelmi energia, a kötési energia is felszabadul. 
A belső plazmába bejutó és szabaddá váló, haploid töltések mindaddig a rugalmas hasonló 
társaikkal ütköznek, tovább bomlanak, amíg egymáshoz kapcsolódó, azonos irányba, közös 
célba lendülő töltés-párokká szerveződve diploid állapotba nem kerülnek. Ez a 
lendületösszegződési lehetőség, az egymásba kapaszkodás, a sikeres társra találás teszi 
lehetővé a kijutást, amelyet a diploid állapotot eredményező szimmetria, a neutrális de 
nagyobb energiaszintű állapot, és a párba kacsolódóknak a tér többi részéhez kialakuló 
közömbösségé válása is segít. A mezőnk belsejében is megtalálható az az őstöltés-pár, az 
áramlást szervező belső lélek, (a lélek részecskék eredője) amely egymással ellentétes 
irányban forogva a különböző töltésű, forgásirányú részecskéket sikeresen összeépíti. Őket 
tekinthetjük az együttváltozó Földben lévő valamennyi élő, időben változó szerveződés 
őseinek, nagyon távoli rokonainknak, a felettünk is gondot viselő lélekszerveződésnek. 
 
A szerveződések szaporodása nem a nemesgázvonal fejlettségi állapot elérésekor történik, 
hanem két, vagy három csoporttal előbb, a legnagyobb energiahiány, az élettér legkaotikusabb, 
már kiszámíthatatlanul változó porosodó állapotban. Amikor a sok kicsi helyett megerősödnek, és 
monopóliumba kerülnek a nagyok, az élet sokfélesége csökken, az elporladás fokozódik. A 
sokféleség csökkenése végül kétféleségre, két szembenálló, egymástól már teljesen eltérő 
irányba fejlődő csoportra, eltérő nemű elődökre redukálja az élettér differenciálódó 
részecskéit, amelyikből az egyik csak befelé, előre, az általa ismert egyetlen irány, a jövő felé 
akar fejlődni, mert még nem vette észre, hogy már az élet legmélyebb poklában 
differenciálódik. A pokolban kaotikus életet élők is differenciálódnak egymással, és az 
erősebb törvénye alapján valamelyik mindig győz és továbbfejlődik, a másik veszít, 
megszelídül és az életet építő békés angyallá fejlődik. Az egyik jön, a másik elmegy. A 
fejlettségben előrébb lépők, az újabb pokolravalók azonban kiszorítják a túlfejletté válókat, a 
rossz életet megelégelőket a melegfúziós életterekből, amely miatt, ha életcsatát veszítenek, ha 
megismerik és a saját átélésükben megértik végre a rosszat, ezután már az Isteni közösséggel 
együttműködő, ha kell elporlódó, másokat segítő angyalokká válnak.  
Az életterek periodikus elromlása, a tudati és a tömegi tehetetlenség miatt erősödik fel, amikor 
a korábbi ideális állapotban, a szerveződési tavasz állapotában lévő életterekbe egyre több 
ilyen környezetre vágyó részecske érkezik, és a beáramló tömeg ideális telítettségnél nagyobb 
besűrűsödése miatt, mindig túltelítődik. Az információ hiány miatt egyesek nemcsak később 
indulnak, hanem későn is érkeznek, akkor, amikor a korábban még idilli tér már régen nem a 
Kánaán. Ráadásul a távoli téridőkből induló nagyobb tömegűek nemcsak lassan eszmélnek, és 
nehezen gyorsulnak, hanem amikor elérik a még jó élettér határát, mindig későn fékeznek, a 
célokon túllendülnek, és a tavasz állapotában lévő élőrétegek helyett már egy forró kaotikus 
nyárban, egy belsőbb és gyorsabban változó fogyasztó élettérben találják magukat. 
Amikor az életterek túltelítődnek, és a lokális térben az életpályák betelnek, akkor az azonos 
életpályákra kerülő, de nem teljesen azonos irányba áramlók egyre gyakrabban kerülnek 
egymással összeütközésbe. Az impulzus sűrűség és a kaotizmus ilyenkor növekszik, és az 
addig kedvező életfeltételeket kínáló élettér elromlik, mint szervezett rendszer elöregszik. 
Az élettér porosodása valószínűen már korábban kezdődik, amikor a legnagyobb az 
elektronhiány, a dolgozóhiány a kaotikus térben kialakul. Ha a helyi körülmények és a 
megélhetési lehetőségek a szimmetria csökkenése miatt elromlanak, akkor a lokális térrész 
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még éppen aktív munkásai, az atomi szinteken az elektronok, a térrészen kívül lévő, az életet 
sikeresebben rendezettségben tartó külső terekbe, más szerveződésekbe mennek dolgozni, 
energiát gyűjteni. Amikor a nagyok és erősek felszaporodása miatt, a kicsik elporladnak, és 
kiszorulnak a külső élőrétegekbe, az idegen szerveződésekbe, a lokális tér elöregszik, a 
termelők és a fogyasztók aránya, az élet, rendezettséget megtartani képes hatásfoka elromlik.  
A belső bizonytalanság, kaotikus állapot kialakulásáért azonban nemcsak a belső rendezettség 
romlása a felelős, amely sokszor valószínűen csak következmény, okozat, hanem az, hogy a 
külső élettérben a kisebb szerveződéseknek életteret biztosító lokális rendszer ilyenkor egy 
nagyobb páros között kialakult szimmetriafelület, térhatár közelébe jutva az ellentétes irányba 
haladó, eltérő érdekű részecskék életpályáit keresztezi. A vonatkoztatási rendszer határának az 
elérése esetén, a tér állapotát befolyásoló domináns szerveződés életterét, felségterületét 
elhagyó kisebb szerveződés, legyen az ember, bolygó vagy csillag, olyan kettős befolyás alatt 
álló, gyorsabban változó térbeli közös határfelületre jut, amely egyrészt potenciálgátat képez, 
nem egyszerű a régi életteret elhagyni, másrészt ellenkező érdekek befolyása alá, ellenkező 
áramlási irányú közös mezsgyére kerül. A potenciálhegyhez, a rendszerhatárhoz közeledve 
egyre nagyobb ellenkező irányú késztetést kapnak a szerveződések, egyrészt akinek a régi 
élettér eredője jó volt, azok vissza akarják tartani, másrészt, akiknek várhatóan jobb lesz, ha 
pályát, életteret változtat, azok az élettér, az életpálya megváltoztatására biztatják. 
 
A Nappal együtt a nagyszülői rendszer körül is keringő Föld valószínűen elérte a nagyévi 
tavaszi napéjegyenlőséget, és az ekliptikai felületet, sűrűségi határt, a fejlettségi határt képező 
közös felmenői határfelület északi térfeléről, a nagyapai élettérből átkerült az időben 
gyorsabban változó, fejlettebb, melegfúziós nagyanyai élettér gerjesztettebb állapotban lévő 
közegébe. Lehet, hogy ez halmozódást is eredményez, mert a Nap egyik testvércsillagának a 
befolyása egyre erősödik, egy eddig eléggé domináns másik testvér térbeli befolyása gyengül. 
Akár egyes, de nagyon erős, akár kettős, vagy többes határfelülethez, életritmus váltáshoz ért a 
bolygónk, e változás a benne fejlődő emberi és más időben változó szerveződések életét is 
erősen befolyásolja. A térbeli gerjesztés tehát akkor erősödik fel, ha vagy elhal, felbomlik egy 
közeli csillag, amelyből menekülnek az elromló életteret elhagyó részecskék, vagy akkor, 
amikor a szerveződések téridőbeli útja egy fejlődési határhoz, potenciálgáthoz érkezik. Míg a 
közeli csillaghalál esetén egyoldalú és erős, szimmetria hiányos, tatárjárásszerű ráhatás éri a 
környező szerveződéseket, addig a felmenői, idősebb határfelületeket, a térhatárokat elérve, 
kétoldalú, időben erősebben váltakozó hatás erősödik fel. Mivel folyamatosan tapasztaljuk az 
életterünk lüktetésszerű változásait, a nagyobb melegek, vagy a nagyobb hidegfrontok 
betörését, ezért nagyobb az esély, hogy a bolygónk, éppen most halad át a nagyévi tavaszi 
napéjegyenlőség, az ekliptikai kettős határfelületén. A térben éppen az időnket és a terünket 
keresztező felmenői frontok, a szerveződések kiáramló fiatalok ideérő energiahullámai 
azonban egymáshoz képest, és a bolygónkhoz képest, a térbeli helyzetükben, és a hazai 
utánpótlástól is függő kiterjedésükben állandóan változnak, hol erre, hol arra haladnak át a 
terünkön a frontok. Amikor valamelyik front hatása egyértelművé, ránk ható eredője 
dominánssá válik, akkor vagy bekebelezi, befogadja a Föld unoka szerveződését valamelyik 
felmenő, vagy egy Apollószerű vendég megérkezése, pályamódosítása miatt a bolygónk válik 
határozottabbá, és eldönti végre, hogy merre tovább. A szülők, felmenők részecskéinek a 
befolyása azonban nemcsak addig tart, míg élnek, és közvetlen ráhatást gyakorolnak. Az 
idősebb családtagok elhunyása, elporlódása után, még jelentős számban keringhet a térben 
egyre ritkuló állományba, folyamatosan növekvő átmérővel, egyre neutrálisabbá válva a közös 
rendszer szétesését túlélő, a korábbi élethelyet megtartani igyekvő részecskeállomány 
magasabb szimmetriát tartó maradvány állománya. Ha jók a szerző sejtései, akkor a tudomány 
által még megmagyarázhatatlan, ,,természetfeletti,, ezoterikus dolgok nagyobb részét éppen azok az 
élőhelyükhöz és a térbeli életterükhöz ragaszkodó maradvány részecske szerveződések keltik, akik egy 
másik elköltözött család, vagy elhunyt családtag, szervezet szétesése, elhunyása után térnek vissza, 
vagy maradnak a korábbi életváltozás lokális területén. Ha a Magyar beözönlésre gondolunk, 
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amelyben ezer évvel ezelőtt a Kárpát medencébe érkeztek elődeink, az itt élő, elöregedő, az életteret és 
a korábbi szervezettséget megtartani már nem képes társadalmi szervezetek szétestek, a rendszer 
elhalt, elporladt, de a maradvány részecskék, szlávok, kelták horvátok stb. akik ragaszkodtak a korábbi 
élőhelyükhöz, itt maradtak, beolvadtak. A beolvadók még sokáig gerjesztették a régi élettérbe beköltöző 
újakat, sok olyan dolgot beszéltek el, a korábbi eseményekről, szokásokról, szörnyűségekről, esetleg 
erősebb ráhatású rettenetes élményeikről, amelyekkel az élettérben kialakult későbbi közös tudat nem 
tudott mit kezdeni. 
 
A legnagyobb feszültség tehát nem a csillagok közötti szimmetriatengely, a forródrót 
elérésekor, a nemesgáz vonal fejlettség csoportjában, hanem korábban a Mengyelejev féle 
táblázat 15 és a 16-os csoportjában alakul ki, amikor az élettér, az agresszív oxigén 
részecskéket a lendületenergiában dúsabb hidrogén részecskéktől még a Nitrogénban dús 
réteggel megfelelően elszigetelő alsóbb élőréteg az oxigénnel vegyes nitrogén fejlettség 
állapotában van. (Jelenleg éppen ebben az állapotban, a szaporodást közvetlenül megelőző 
sűrítés állapotban fejlődik az életterünk. A nemsokára várható esemény, a Földtörténeti 
időben nagyon közeli időpontra tehető.) Ha az egymással ellenkező irányban keringő oxigén 
és a hidrogén fejlettségű rétegeket egymástól még megfelelően elszigetelő, hozzájuk képest 
keresztirányban áramló neutrális nitrogén elveszti a semlegességét, és az élőrétegből 
elporladás után eltávozik, vagy átfejlődik, az energiára éhes oxigén részecskék és a 
hidegfúziós lendületenergiában dús hidrogén részecskék összekeveredése nagy gázt, rendkívül 
gyorsan lejátszódó szerelmi vihart okozhat. Ezt az állapotot, a keveredést, és az élettér 
robbanásszerű gyors átalakulását, a régóta várt vendég, a Megváltó megérkezése, a 
nitrogénban dús, semleges határfelület (most még a nagyobb tömegű, de kicsi 
lendületenergiájú részecskék által át nem járható szűzhártya) átszakadása, a dimenziókapu 
megnyitása indítja el. A férfias hidrogén és a már nőies oxigén részecskék rendkívül gyors 
szaporodása, szinte egyidejű impulzusba, szerelmi nászba keveredése megváltoztatja a 
gátszakadással érintett élőrétegek állapotát, és az érintettek által megakadályozhatatlan gyors 
környezetváltozást hoz létre. A makroevolució az élettér szaporodásakor, az utód 
megérkezésekor kiteljesedik, és a két egymással szemben áramló, ellentétes irányban 
keringő, de most a szerelmi nászban egybeérő, egymással erősen súrlódó, kavitációs effektusba keveredő 
élőréteg között, az idős mikroszervezetek elhalásával és felbomlásával egyidejűleg a 
korábbiaktól eltérő eredőjű irányba áramló mikroméretű örvények, fiatal életbuborékok 
sokasága keletkezik. A Nap változását bemutató, a 36. oldalon megtalálható 9. ábránál, a 
Spörrer szabály bemutatásánál megfigyelhető, hogy az utód mindig belül, az egymást őrlő két 
ellentétes irányban áramló réteg között kezd fejlődni, (lásd a Vénusz jelenleg ellentétes irányban 
áramló két ionrétegét) a szaporodás ott erősödik fel, és a köztes, legvédettebb belső térben már 
megfelelően keveredő, sokkal nagyobb szimmetriában változó utód élőréteg egyre szélesebbé 
válik. A régi ionizált élőrétegek elöregedett, már túl merevvé és korszerűtlenné vált 
szerveződései elhalnak, a részecskéik elporladnak, elpárolognak a korábbi és már rosszá vált 
élőrétegekből, átszerveződnek, és kiszorulnak az utódtér igen gyorsan változó 
tömegfelezőjének a környékéről. A még életképes részecskék nem bomlanak le, azok 
eltávoznak a régi élettérből, vagy ha a régi szervezettség szétesik körülöttük, a régi élettérben 
maradva, az új szervezettségben is lehetőséget kapnak a Gondviselőtől, hogy az 
újjászerveződő, attól kezdve más szabályok szerint élő élettérbe, a megváltozott, megfiatalodó 
szerveződésbe átszerveződnek, átköltözhessenek, vagy csak tovább változva annak a részévé 
válhassanak. Ebből a vegyes, sok fiatal átszerveződő részecskét, és a kellő szimmetriát 
megtartó, tapasztalt idősebb részecskét is tartalmazó, már megfelelően keveredő, sokszínű 
állapotból fejlődik ki az újabb élet, az élettér korszerűbb szervezettsége, egy nagyobb 
energiaszintű, de másképpen rendezett szerveződés, amely Morrfy törvénye szerint ismét 
végigjárja az evolúció, a tudatfejlődés iskoláját, a törzsfejlődést. Ha nem szakad meg az 
életlánc, és az idő folytonossága, a gyorsan szaporodó részecskék hamar életpiramisokba 
szerveződnek, és már megjavított, korszerűbb változatban újra felépítik az élővilágot. 
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Miként a robbanó motorokban a szikra és a robbanás kiterjedése sohasem a felső holtpontban, 
hanem mindig a legnagyobb sűrűség, a leghevesebb feszültségnövekedés állapotában, a felső 
holtpont előtt kezdődik, hasonlóan az élet leghevesebben változó tüze sem a felső holtpontban, 
a toroid belsejében, hanem az előtt éri el a legnagyobb feszültségű állapotát. A torroidszerű 
életterekben befelé áramló részecskék egyre nagyobb kompresszió, életnyomás alá kerülnek, 
amely miatt rohamosan nő a feszültségük és a hőmérsékletük, az egymásra és az eltérésre, az 
őket kiegyenlítővé, szimmetrikusabbá, átlagossá tévő, a másságra való reakcióképességük. A 
gyújtás, a nyomás legnagyobb sebességre fokozása a toroid központjának az elérése előtt, a 
legnagyobb reakcióképesség idején alakul ki, amikor az egymásnak ütköző, egymásról 
elrugaszkodó részecskék a legnagyobb fogékonysági állapotban, egymásra a legnagyobb 
affinitás állapotában vannak. A szikra, az impulzus akkor alakul ki, amikor az élet tűzét 
elkerülő, még tömeggel és már a legnagyobb lendülettel rendelkező részecskék, az élet és az 
elmúlás tűzét hasonlóan sikeresen elkerülő, kellően fiatal, velük már azonos irányban áramló, 
hidegfúzióra és párkapcsolatra is alkalmas más részecskékkel már azonos irányban áramlanak. 
Az ilyenkor őket érő energiahullám, a lélek felől áradó energia folyamatos háttérnyomása, egy 
irányba rendezett áramlása nemcsak lehetővé teszi a párkapcsolatot, hanem felgyorsítja az 
együttes kiáramlási lehetőséget, a keveredés lehetőségét, amelyet a közös irányba rendezett 
lendület tovább fokoz. Ez a kezdeti nyomásban kapott lendület, a kezdeti rendezettség azután 
sokszor kitart az élet végéig. 
A toroid belsejébe, a viharszembe, a lélek elé, az élőréteg váltásba kerülő részecskék együtt 
már lendületes életáramlásra gyorsulnak, és miként a dugattyút követő, lenyomó, erőt leadó 
részecskék a kisebb nyomású térrész felé áramlanak. A környezet ellenhatása és kényszere az, 
amely visszatéríti e részecskéket az élet analóg módon ismétlődő ciklusaiba. Az élet és az 
energia alkalmi fúzióját lehetővé tevő, kikényszerítő toroid szerkezetek, folyamatos átjárást 
biztosító viharörvények, amelyek az eltérő belső nyomású közötti élőréteg közös felületén 
nyílt viharszemek, átjárók egy másik, akár összetettebb állapot felé. Az életspirál lamináris 
életáramlású potenciál gátjain nehezebb az átjutás, ahhoz ritmusazonosság és jó időzítés 
szükséges. A toroidok belsejében lévő viharszemekben, a dimenzió kapukban, az élet múlt és 
jövő állapota között nyílott átjáróiban azonban anyagcsere van a két szomszédos élőréteg 
között, amelyben a kellő lendületet vevő, másokkal azonos irányba, azonos célra tartó, együtt 
gyorsuló, koncentráltan egy közös hitben és célra tartó részecskék kellő lendületet 
szerezhetnek a már radiálisan kifelé tartó áramlási irányukhoz képest merőleges áramlású 
lamináris határfelületeken való együttes átjutásra. 
18. ábra: A határfelületeken nyitott utódok életörvényei átjárók a felmenői élőrétegek között 
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A bonyolultság, és a korábbi tudás egyre nagyobb szervezett rendszerekbe 
társulása, halmozódása: 
 
A bolygók és a csillagok, de valószínűen a kisebb toroid alakú melegfúziós életterek, a 
rendezett és a környezettől védett fő áramlási pályáiban lévő szimmetria tengelyt tartalmazó, 
homokóra alakú, kettős trombita formájú tölcsérrel, hidegfúziós gyorsító pályával, sugárutakkal 
rendelkeznek. Az erősen és körkörösen védett térközpontok, rendezett áramlási irányú terei felé 
egyre kisebb keresztmetszetű, egyre nagyobb forgalmú térrészekbe érő részecskék áramlása 
gyorsul, a tér sűrűsödik, egyre melegebbé és időben gyorsabban változóvá válik. A keresztirányú 
áramlásoktól védett unizotróp térben a tömegközpont felé, vagy onnan ki áramló, kisebb 
nagyobb tömegű részecskék, térbeli elkerülő kereszteződésekkel, DNS pályákkal rendelkező 
autópályaszerű utakon jelentősen felgyorsulhatnak. Miközben a befelé haladók egyre 
gyorsabban változó térrészekbe, élőrétegekbe kerülnek, egyre kisebb közösségekre, egyedekre 
bomlanak, és a lélekszerveződés, a tér irányítóihoz járulva, adózva elintézik az ügyes bajos 
dolgaikat. Az adó, a baksis és a kapcsolat, a kötési energia leadása mozgatja az élőrendszer 
gépezetét, a saját energia és a kölcsönhatás továbbadása egymást erősítő, életre gerjesztő 
körfolyamatot tart fenn. Az elődeink által halmozott tudás és energia, a rendezett tömeg egy 
részének az átengedése, másokat is ellát kellően rendezett, néha rendezetlen) hatással, energia 
és/vagy szeretet támogatással, rosszabb esetben lendületet és nagyobb belső nyomást 
eredményező gerjesztéssel, az élet egyik fő hajtóerejével. 
A leadott energia a kötési energia, a szeretet, amely bennünket az elődeinkhez, és az 
utódainkhoz, az életünket segítő, kellő azonosságú szerveződésekhez fűz. Az ilyen irányba 
haladó fejlődés ára tehát a szeretet csökkenése, az elidegenedés, a magányosodás felé fejlődés, 
amely a haszontalan hőenergiában gazdagodást a szeretett szerveződésektől elszakadással, 
csalfa illúziókkal fizetteti meg. Az elöregedett, de közben sok jó élménnyel, mások által 
visszajelzett örömérzéssel feltelt életek azonban az élet szép élményeinek az emlékeit viszik 
tovább, míg a csalfa ábrándokban csak vágyakban megélt, de a pénzen, energián vett 
élmények elrepülésével elmagányosodott életek kiüresedve, kiégve kerülnek a nirvánába. 

19. ábra: A szülői, felmenői rendszerben fejlődő utód életterek, szerveződések 

 
 

Anyai nagycsillag iránya

Apai nagycsillag iránya
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A toroid egyik, a melegfúziós anyai csillag felé eső napos oldala mindig melegebb, ezért az anyai 
felmenő felé keringő részecskék, a másik irányba az apai felmenő felé keringő részecskékhez 
képest mindig melegfúziósabb, nőiesebb, felfújtabb ki és szétáramló állapotban vannak. 
Amikor az azonos irányban együttáramló részecskéknek egy ideig túl jóvá válik az élet, 
csökken az életpályákat keresztező elrontó áramlások, és az impulzusok száma, ez 
figyelmeztető jelnek is tekinthető, mert az ilyen szerveződések egy nagyobb nyelőben 
valószínűen befelé haladnak. Amikor az akadálytalanabb hidegfúziós együttáramlásnak, a 
sikeres együttműködésnek vége, mert az együtt áramlók, (egy közös szervezett rendszerben 
élők) beérnek a felmenők között kialakult közös toroid rendszer belsejébe, életritmus-váltás és 
fejlettség szerint is differenciáló átszerveződés következik be. A férfias eredőjű hidegfúziós 
időszaknak ilyenkor a már elég fejlett részecskéknek vége szakad. A cél felé változatlanul 
továbbhaladók, egyre nagyobb impulzussűrűségű szűkületbe, egyre melegebb élettérbe, az 
életkanyonba, a toroid központját átszelő, a szülők közötti közvetlen információs csatornához, 
a neutronsugárhoz érnek és a hidegfúziós eredő, a befelé, és az együttműködés felé haladás a 
szerveződések elhalásával, felbomlásával megszűnik, a toroid szűkületén áthaladó, felhevülő, 
izgalomba jövő szerveződés eredője melegfúzióssá, kitágulóvá, és nőiessé válik. Mivel a 
magasabb változássűrűségű térrészben áthaladó már nőies eredőjű részecskék gyorsabban 
fejlődnek, ezért a kezdeti lemaradást hamar behozzák, a családokban a közös élet végére a nők 
átveszik a dominanciát. Miközben a férfias szerveződések lendület energiában visszafejlődnek 
és leépülnek, a melegfúziós nőies szerveződésekké válva, többletenergiával feltelve 
felfújódnak, nőiesebbé, kerekdeddé válnak.  
 
A toroid szerkezetek azért alakulnak ki, mert a már közös utód szerveződésben, a nagyon 
gyors és nagy sebességű közvetlen felmenői részecskék életáramlási pályáit, az apai és az 
anyai szervezeti részt, életteret közvetlen összekötő információs tengelyt, forró vonalat, az 
áramlásban fejlettebb neuronok közlekedésére szolgáló idegpályát a felmenők közösen védett 
életterében, a toroid rendszerben élő részecskék elkerülik. A neuron sejtekbe, településekbe, 
kolóniákba szerveződő még életképes, de már középkorú, neutrális, (családos) elődök, a 
hidegfúziós irányító tudat, az agy élettér rész, és a melegfúziós, ösztönös anyai ágyékrész 
közötti közvetlen csatorna, a gerincvelő átlagosan képlékeny hidegfúziós idegpályáin, a 
gerinctengelyt képező közvetlen csatornákon, átlagos részecskék milliárdjai termelődnek és 
kerülnek magas, de nem teljes szimmetriába. Belőlük alakulnak ki a továbbfejlődés során a 
vörös vértestek. 
 
Az idegpályákon nagy sebességgel áramló neutronok, az elmeszesedett gerinc tekervényeinek 
a védett terében, a csigolyákat építő közösségekbe szerveződnek. A magas változássűrűségű 
melegfúziós központban, a nők méhe körül fejlődő melegfúziós részecskék az ágyék 
medencecsontokkal is védett belsejében fejlődnek. A legjobban védett gerinci élettérben, amely 
az anyai eredőjű és az apai hidegfúziós eredőjű élettereket neutrális részecskék pályáit alkotó tengelyként vastag 
idegköteg hálózattal összeköti, percenként milliárd számra születnek, landolnak új összetételű, 
megfiatalodott, már megfelelően keveredő, egymással kellő szimmetriában fejlődő 
együttműködő-képes részecskék. A már fejlettebb tudattal és a korábbi dolgok ismeretével, 
emlékezettel bíró agyközpontokban élő tapasztalt idősebb neuronok fiatal sejtjei a 
gerincpályákon áthaladva, a velük keveredő melegfúziós részecskéktől energiát, és nagyobb 
szimmetriát kapva jutnak el a szerveződés, a szervezet különböző perifériáira, amelyeken az 
élethez és a továbbfejlődéshez szükséges beavatkozásokat, az élettér továbbépítését, a dolgaik 
intézését az éppen szükséges helyen elvégzik. Minden csigolyából idegkötegek, neuron 
pályák, alsóbbrendű közlekedési utak indulnak ki, amelyeken áramló neutronok gyorsan viszik 
a közös tudat üzeneteit. A hírnökök menet közben váltott lovakat, állandó energiatámogatást, 
és hidegfúziós segítséget, a melegfúziós részecskéktől támogató energiát, szeretetet kapnak. 
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Gondoljuk tovább, hogy mi lesz a Földszerű toroid szerveződésekben a gerinc tengely mentén 
egyre nagyobb sebességgel befelé áramlás következménye. 21. ábra, Az emberi szervezet 

 

A felmenői részecskék nőies (nappali) és férfias (éjszakai) szerveződési térrészeit összekötő neutrális 
információs tengely, a hidegfúziós neutrális részecskék direkt közlekedését lehetővé tevő gerinctengelyt 
képez, amely a központi védett térben fejlődő utódon is áthatolva toroidot, a térben a felmenőkhöz, és a 
szervezethez képest lokalizált térben fejlődő utódteret hoz létre. A neutrális hidegfúziós (agyi) élettér és a 
szaporodásban lévő melegfúziós élettér között a szimmetria pontban, a tömegfelezőben mindig gyorsan 
változó csakraközpont, a demokratikus osztályozást is végző energia átalakító, lebontást folytató forrás, 
gyomor szerv alakul ki! 

Nagyanyai nagycsillag, sokkal messzebb 

Nagyapai nagycsillag sokkal messzebb 

Apai kék 
csillag 

Anyai 
Napcsillag 

Utód élettér, 
pl. a Föld 

20. ábra: A Napcsalád 
határfelületei, erkölcsi és 
tudati, potenciálgátjai 

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 
hidegfúziós neuron részecskék alacsony 
hőmérsékletű, időben 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, már 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 
sejtekeket, szervezeteket 
elfolyósító,  folyadékban 
elnyelető,  majd a 
szervezetből kijuttató  
vesék Sűrűségi határréteg 
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A toroid belsején át keringő, az életterületet és a helyi sajátosságokat már ismerő, a periodikus 
keringés során a nappali időben a munkaterületre, az éjszakai időben a toroid által árnyékolt, ezért a külső tér 
részecskéi által nem gerjesztett, impulzusban szegényebb térrészben, a nappal a munkában, a 
rendezettség megőrzésében elfáradt, kimerült részecskék megpihenhetnek. Az éjszakai pihenő 
időszak után, a kipihent munkaerő az uralkodó áramlással szembeni nappali munkaterületre, és 
a toroid gyorsabban változó szűkületébe áramlik, amelyben felmelegszik, és a nagyobb 
életsűrűségű, nagyobb változás sűrűségű területen áthaladva már melegfúziós állapotban ér a 
térrész belsejében lévő munkaterületekre. A melegfúziós célállomásra érve a hideget kedvelő, 
éjszakai angyalok a külső teret kevésbé ismerő idegen, melegfúziós részecskékhez kötődve, 
azokat magukkal viszik a kevésbé impulzus sűrű, de később impulzusveszélyes éjszakai 
területre, a saját életterükbe. Ugyanez történik a hidegfúziós részecskékkel, csak őket a 
melegebb térből kiáramló melegfúziós részecskék kötik magukhoz és viszik vissza az általuk 
jobban ismert melegfúziós anyai térrészbe. Ha a vendég részecskék fel tudják venni a ritmust, 
és kellően fejlettek ahhoz, hogy a nekik idegenebb élettérben eligazodjanak, akkor rövid 
átképzés után az élettér befogadott, meleg, vagy hidegfúziós, együttműködő részeivé, a térrész 
polgáraivá válhatnak. A toroid belseje, a szimmetria tengely, a gerinc felé áramló, a besodort, 
beszédített részecskékkel előbb hidegfúzióban egyesülő, majd a felmenői fraktál toroid 
szűkületében életpróbára tevő helyzetekben, az élet rugalmassága, életre való alkalmassága 
naponta, keringési ciklusonként kipróbáltatik.  
Azok a szerveződések, akik elvesztik az analóg társaikkal az információs kapcsolatot, és ezzel 
elvesztik naprakész tudást, a realitás, és az egymásra való affinitás csökkenése miatt, esetleg 
elkényelmesednek, másokkal összefonódva túl nagy tömegűvé válnak, és ezért nem tudják kikerülni a nagy 
forgalmú élettéri centrumban a velők szemben áramló, hasonlóan figyelmetlen, nehézkes, már áramlási 
irányváltásra, eltérő gondolkodásra nem képes szerveződéseket, nem értesülnek időben a veszélyekről, 
kiesnek az élet ritmusából. Az ilyen, a teljességet már kevésbé látó, ezért csak az általuk 
ismert egyre szegényesebb információ alapján, a környezet eseményeit nem reálisan megítélő 
szerveződések, az élettől elszakadó hasonló, analóg más szerveződéssel ellentétbe, 
konfliktusba kerülve, ütközve, számukra végzetes, visszafejlesztő, differenciáló impulzusba 
kerülnek. A környezet által nem fékezett ütközésben, az impulzusban részt vevő 
szervezetekben, a nagy lassulás és hirtelen irányváltás (kikerülési kényszer) miatt, a már nem 
jól együttműködő gyenge kötések felszakadnak, és a tehetetlen, vagy/és mások által 
kikerülhetetlen élethelyzetbe sodort szerveződések részecskéi súlyos differenciálódásba 
keverednek. Az élethelyzeteket megváltozásakor a szervezetek egyes részecskéi, őket eltérő 
minőségbe keverő, közös térbe sűrítő impulzusba kerülnek. A széleken haladók megpördülve, 
szaporodásba kerülve, átmenetileg visszafejlődve jelentős átalakulás, megsemmisülés nélkül 
kikerülhetik az eseményt. A toroid terek nagyon magas részecskesűrűségű centrumában élő, 
ott áthaladó részecskék egy része olyan közel kerül a vele már azonos irányban, és közel 
azonos ritmusban áramló másik analóg szerveződésekhez, hogy a korábbi kötődésnél erősebb 
vonzalmat megismerve, egy sármosabb harmadikhoz új kapcsolat lehetőségével élve a 
kialakult régi folytonosságot megváltoztathatja. Ilyenkor a több lehetőséget megismerő 
dönthet arról, hogy a fejlettebb új társhoz kötődve annak a környezetét, a toroid belső terét, a 
választás színhelyét jobbra, vagy balra forduló életcél felé, nem a régi már megismert, megunt, 
hozzá már kevésbé kötődő párjával, hanem egy másik szerveződéshez fűződve hagyja el.  
 
Valószínűen ebben is segítenek az impulzusok, a megszédülés, és az információval 
megszédítés. Ez nagy azonosságú, hidegfúziós, haploid, (egyedül élő) kapcsolatot (elválást) 
hoz létre, hogy szabaddá vált szerveződés a következő impulzusban már a töltöttebb 
szerveződéssel keveredve új diploid rendszerbe, új párkapcsolatba fejlődhessenek. Az 
életpiramis váltakozva hol hidegfúzióban, hol melegfúzióban keveredve fejlődik egyre 
magasabb összetettség, egyre nagyobb bonyolultság felé.  
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Ha a közismeret nyelvére lefordítjuk, akkor hol egyedül él a hidegfúziós, haploid szerveződés, ekkor 
nem szaporodik és magányos, hol változtat a sorsán, párkapcsolatba és ezzel életpiramisba, 
családokba épül, melegfúzióssá, szaporodóvá válva diploid kapcsolat rendszerbe, másokkal 
rokonságba épül. Hidegfúziósként, egyedül álló, élő individuumként születünk, hogy azután, ha 
felnövünk, az élet rendje szerint melegfúziós párkapcsolatba fejlődünk, hogy a folytonosságot biztosítva 
szaporodhassunk, sokasodhassunk, és diploid párokban a családunkkal együtt, másokkal rokonságba 
kerülve életpiramisba szerveződve élhessünk. A biológiából is ismert sejttörténet, a genetikai fejlődés 
minden szinten, analóg módon épül haploid állapotból, egyedekből, diploid párokba, majd családokba 
és életpiramisba. A víz állapotba, családba fejlődő hidrogén és oxigén egyedek csak együtt szaporodás 
képesek, de maga a víz a család nem szaporodik! Csak a családok haploid elemei képesek a 
szaporodásra, újabb, de kezdetben az elődöknél kisebb energiaszintű hidrogén és oxigén együtt, az 
átlagos folyadék, vízállapotú eredőjű genetikai állomány létrehozására.  
 
Miközben egyes részecskék már nem képesek a megfelelő pillanatban új életcélt és fejlődési 
irányt váltani, egymásnak mennek, elporladnak és táplálják a toroid magas szimmetriájú 
központjában az örökmécsest, az élet folyamatosan lángoló tűzét. A kellő életrugalmassággal 
rendelkező részecskék azonban még ki tudják kerülni egymást, a szemből jövőket és a 
végzetes ütközéseket, legfeljebb kisebb energiaszintű, csak az alszerveződéseik cserélődését 
kiváltó, szaporodást eredményező impulzusba kerülnek. Az ilyen szerveződések már páros 
kapcsolatba szerveződve, az impulzusban kicserélt, attól kezdve a másikban hagyott 
felderítőkkel, a másik szervezet változásairól, kapcsolatairól folyamatosan információt kapó részecskéik miatt 
egymáshoz kötődve, egy közös tömegpont, az eseményben fogant utód körül keringve hagyják 
el a toroid tér belsejét. Az impulzusban nagyobb saját perdületet, nagyobb töltést kapó 
részecske szerveződések, melegfúziós női szerveződéssé válva kisebb rádiuszú életpályán, és 
belsőbb spirálon keringve a másik, nagyobb rádiuszú pályán maradó férfiasabb szerveződés 
által is védettebb térben várandóssá válik. A páros által létrehozott új közös életörvény, a már 
családi szerveződés, a toroid belsejében, a gyorsabban változó és a külső idegen hatások elől védett 
élettérben gyorsabban fejlődik.  
Az utódok az elődeiknél mindig rövidebb, de gyorsabban lejáró életidőt élnek, és a generációs 
információ (tudat) halmozódás miatt, egyre bonyolultabb, egyre tapasztaltabb közös tudatú 
szerveződésekbe épülnek. A közös élettérben, pl. a makrokozmoszban az életteret fenntartó 
harmadik (idősebb) generáció már neutrális részecskéi, az általuk fenntartott kölcsönhatásra 
alkalmas határfelületek között létrejövő tömegfelezői fő szimmetriasíkon, a kölcsönható 
felületen, nagyobb sűrűségű, az utódaikként továbbélő új, nagyobb szimmetriájú 
szerveződéseket eredményező szaporodásban, melegfúzióban egyesülnek. Az éppen 
erőegyensúlyban, magas szimmetria állapotában kialakult, sikeresebb összetételű utódok, a 
kevésbé szimmetrikus társaikhoz képest egyenlőbb támogatást, egyenlőbb szülői szeretet 
érzést kapnak, ezért valószínűen statisztikai eséllyel hosszabb ideig működőképes állapotban 
maradhatnak, azaz nagyobb az esélyük, hogy statisztikai valószínűséggel más társaiknál 
kiegyenlítettebben és tovább éljenek.  
 
Az elporladó részecskék energiájával felerősített, dotált, kellő azonosságú, magasabb 
szimmetriájú, ezért másokkal hasonló együttműködésre és életpiramisba épülni képes új, 
párokba kapcsoló szerveződések, a szimmetriasík közelében maradva, a körül és a legnagyobb 
szimmetriával rendelkező belső térben fejlődő utódjaik körül áramolva, egyre nagyobb 
energiaszintű, és egyre bonyolultabb szerveződésekbe fejlődnek.  
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Ha kinagyítjuk a felmenői szimmetriasík, (sűrűségi határ) körüli életteret, akkor megláthatjuk 
azt a tisztítótűzben kisebbre elporlódott, ezért már gyorsabban áramló, élő, de kisebb energiaszintű, érzékenyebb 
testvéri, rokoni, elődi lélekrészecskék által mutatott főirányt, az életáramlás célját és irányát.  
Az együttáramló, együtt élő részecskéket tartalmazó központi térben, a még erősebb 
energiaszintű utódok által körkörösen védett, már (a szaporodás aspektusából) neutrális, 
de még mindig élő, tudattal, emlékezettel és tapasztalatokkal is rendelkező, időben 
változó, a legnagyobb szimmetriával rendelkező, ilyen védett teret igénylő idős, a 
többieknek életcélt, útmutató neutronok áramolnak. E fejlett, a társaikat túlélő, náluk 
nagyobb életszimmetriában változó, (vagy csak szerencsésebb) neuronok, neutronok a 
nagyobb energiaszintű közösségbe és DNS folytonosságba épült utódi közösség, nagyon kicsi 
energiaszintű, a szimmetriára igen érzékeny idős részecskékből szerveződött lélek részecskék, 
az együttáramlók közösség húzószálait képezik.  
 
A szerveződési tér mindig egyenesebben, a szimmetria síkján járó központi lélek képviselője 
előtt átvonult, átáramló utódok spirálisan tekeredő füzérpályákon, egy körkörösen védett, 
csőszerű, az áramlási irányba mutató neutron részecskékből szerveződő szimmetria tengellyel 
rendelkező életalagúton, a későbbi utód gerincét, vagy és a gerinc folytatását képező nemi 
szerven áramlanak ki az elődök által védett központi térből.  
Ha szemből, tengelyirányból nézzük ezt az alakzatot, az atomszerű szerkezetet, egy felénk 
jövő, vagy távolodó, tehát plusz, vagy mínusz előjellel, egydimenziós, csak iránnyal és 
hosszkiterjedéssel rendelkező központi füzérpályát, alacsony energiaszintű, de tapasztalt, már 
nem szaporodó idősebb neutronokból felépülő áramló tengelyt észlelünk. A valójában sok 
kicsi vékony szálból felépülő lélektengely körül, kisebb rádiuszon, tehát közelebbi pályákon 
áramló erősebben töltött, a melegfúziós protonnal analóg nőies szerveződést, és külsőbb, már 
nagyobb rádiuszú egyenesebb külső pályákon, felhőkben áramló elektronszintű, sokkal 
neutrálisabb részecskéket észlelhetünk. A Naprendszer szerkezete éppen úgy megfelel a 
leírtaknak, mint az atomok szerkezete, és mint minden időben változó analóg szerveződés 
aurával is rendelkező szervezete. 
A központi lélek szerveződésben, az életképtelen nagyobb szerveződésekből lebomló, már 
jelentős szimmetriahiánnyal rendelkező múltbelibb szerveződésekből a jövőbeni 
szerveződésekbe, az utódokba telepnek át. Ez a valódi időutazás, azonban csak mikroszintre 

+ 

Az egyenlítői síkból ábrázolt szimmetriatengely, szimmetriasík körül 
létrehozott kapilláris életalagútban, a trombita tölcsérré szélesedő 
időfolyóban nemcsak az északról és a délről érkező részecskék, 
hanem más irányból érkező, és azonos irányba tartó részecskék is 
bekapcsolódnak, és az időfolyó egyre szélesedő közös életérré 
növekszik. 22. ábra, Az atomi szerkezet kialakulása 

A gerinces állatokban, a földigilisztákban és minden időben változó 
rendszerben, így az emberben is kialakul ez az áramlási szerkezet, 
amely a gerincben az életpiramison keresztül a vörös vértesteket 
termeli. A sejtekben és a rokoni leágazásokban, a szerveződés más 
irányba szakosodó szerveiben hasonló áramlási rendszerek sokkal 
nagyobb időritmusban, percenként milliárdnyi számban alakulnak ki. 
Ha oldalról nézzük, esetleg csak a nagyobb energiaszintű, már töltött 
melegfúziós részecskék  DNS-t képező áramlását észleljük.

Téridőbeli egybeesés, interferencia, együttrezgés, szaporodás, férfias 
hidegfúziós eredőjű, némi elektron többletű új szerveződés

Atomi vagy sejtszerkezet 
alakul ki, a hidegfúziós 
elektronok nagyobb 
rádiuszon a DNS-ben 
kívül áramlanak, 
csőszerű védőhéjat, aurát  
hoznak létre, amelyen 
belül a proton hölgyek és 
a még neutrális utódok, a  
 
 
 
 
neutronok áramolnak. 
Az atomi élettérrel 
analóg, de már sokkal 
összetettebb a sejt 
élettér, amely közepén a 
legvédettebb térben az 
elődökből származó, 
tapasztaltabb lélek 
részecskék áramlanak. 
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lebontódni képes, a legmagasabb szimmetriában fejlődő szerveződések lehetősége. A még sok 
ismerettel, élettapasztalattal rendelkező, de már érzékeny, törékeny, nagyon elporlódott, csak 
magas szimmetriájú élettérben továbbélni képes, magas külső szimmetriával rendelkező neuron 
szerveződések, az elődökből életképesebb, korszerűbb utódokba, a jövőbe áramlanak át, és 
közben az utódokat tartalmazó, náluk fiatalabbakból újra közösségbe szerveződő élettér, 
kívülről észlelhetetlen szürke eminenciás irányítóivá válnak. Az elporladó elődökből az utódokba 
átszerveződő és ezzel hosszabb és újabb, évelő életet élő, a többieknél nagyobb szimmetriában 
változó idős részecskék tehát a védettebb környezetbe kerülve megfiatalodnak, az életük a 
fiatalok védelmében meghosszabbodik. A fiatalok által a magasabb életszimmetria miatt is 
megbecsült, szeretett előd öregek, védettséget kapnak, a legvédettebb, legnagyobb szimmetriával 
rendelkező térrészben a lélek körül keringő, és közben az átszerveződő élettérből, a toroid belsejéből együtt 
kifelé haladó, őket és a gyermekeket a környezet durva hatásaitól körkörösen, több réteggel megvédő, életképes, 
kellő rugalmasságú és már töltöttebb középkorú részecskéktől. A közös szerveződések és a 
lélek részecskéinek az összetétele is folyton változik, a differenciálódó mindenség nemcsak 
felfelé, a nagyobb tömegbe épülés felé, hanem lefelé, az egyediség felé is fejlődik.  Az ilyen 
nagyon kicsi, de igen fejlett részecskék, nagyon kis méretekkel rendelkező korszerű és nagy 
sűrűségű szerveződésekbe átszerveződve saját külön, de gyorsan változó életet tudnak élni.  
 
A tömeg szimmetriapárja a fejlettség, a teret jobban kitöltő sűrűség és az így sikeresebben megőrzött 
folytonosság, a nagyobb hit egymásban és ez által sikeresebb közös eredő. Nem szükséges a nagy 
érzelmi kötődés akkor, ha a megbízhatóság kiváltja a heves érzelmeket, és ha tudom, hogy számíthatok 
a másikra, akkor nem kell a mindennapos csatározásokat megvívni, a drága energiát, az életidőt, az 
életet rontó dolgokra feleslegesen pocsékolni. A HIT a másikban, a közösségben az együttes jó 
irányban, a közös dolgokban és az élet legfőbb bázisában, az egy és oszthatatlan térben, az Egy 
Istenben és a Gondviselőben csökkenti a felesleges impulzusok számát és kiszámíthatóbbá téve a 
változást, meghosszabbítja az életidőt. 
 
Mivel a közös szervezetben egyesülő, a rövidebb anyai hullámhosszon érkező melegfúziós 
részecskék és a hidegfúziós tapasztaltabb, de már idősebb részecskék életritmusa, fejlődése 
nem azonos, ezért a periodikus események egymáshoz képest mindig eltolódnak. A 
hidegfúziós Isteni térből, a környezetből, az Istentől visszatérő, megnyugodott, kipihent, lehűlt 
részecskék lassabban változó, nagyobb hullámhosszú életet élnek.  

23. ábra: A kifelé haladó bonyolultság összetett életbe, anyagba fuzionálása, szaporodása. 

 

Szervekbe kapcsolódni képes sejtek, egysejtűek, amőbák, molekulák, atomok, kromoszómák, DNS 
A szimmetriasíkon maradást a közös szimmetria legjobb értéke biztosítja. Ettől való eltérés esetén 
valamelyik fél szimmetriája és ezzel a család eredő szimmetriája és az együttműködés hatásfoka 
meredeken romlik ! 

Az egyenlítő környékén a tengerekbe és a felszínre és a lassabban változó külsőbb élőrétegekbe, így 
a bioszférába is kikerülő fejlett, együttműködésre képes szervezetek.
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Az együttélés során az állandó ismétlődés helyett, időben változó, eltérő eseményekből 
felépülő, jellemzően egyre nagyobb tömegbe halmozódást eredményező, periodikusan 
aszimmetrikus, de a szimmetria közelébe mindig visszatérő fejlődési folyamat, életváltozás 
alakul ki. Mire a fiatal élet a fogamzási (vegyülési) szerveződési térből a külső, vagy a belső 
életpályára terelődve kikerül, már egyre nagyobb amplitúdóval leng ki a szimmetriát tartó 
lélektengely körül. Az egymástól is eltérő irányba szakosodó, de egymással továbbra is 
kapcsolatban maradó, kellő azonosságú részecskékből, és a szabadabb térből érkezett távoli 
rokonokból szerveződő együttműködő közösségek a közös térben tovább fejlődnek, folytatják 
az elődök által megkezdett törzsfejlődést, tovább mennek a Tao, a tudatfejlődés, és az 
együttműködés útján. 
 
Ha a Föld fő szimmetriasíkját kinagyítjuk, akkor hasonló neutrális síkot találunk. A neutrális 
csatornák, síkok körül a tömegközpont környéki fúzióban lebomló, átszerveződő, elporladó 
lélek részecskék vezetésével, a még nagy azonosságú részecskékből füzérpályák, életalagutak, 
egymástól az azonosságban egyre távolodó szerveződések trombita alakú élettér alakú, táguló 
időtölcsérek alakulnak ki. Az időtölcsér 60 fokos ágán áthaladó utak legalább egy felmenői 
ciklus időre elválnak, azokon már eltérő irányba fejlődő részecskék áramlanak, akik kikerülve 
az őket egyre jobban terhelő közös élettérbe. A már kellően tudatos, és elég érzékkel, 
érzékenységgel rendelkező lények, a szimmetriatengely körül egyre nagyobb amplitúdóban 
változva, eltérővé fejlődve kikerülnek a számukra a kellő tudati állapot, (alkalmasság, 
megértés) után megnyíló, és ettől kezdve már általuk is észlelhető környezetet, változásokat és 
élményeket is adó közös isteni élettérbe, a már velük és a tudati állapotukkal is kellő 
azonosságú, mennyei nagyvilágba. 
Az átlagos korú szerveződésekben kialakuló fúzióban, a szaporodásban sokszorozódó, 
átszerveződő részecskék, a születésük után elhagyják a túl nagy nyomású életteret, és 
kiáramlás után szétszélednek a szülői fészek környező terében. A bátran és egyenesen, 
határozottan járók, a veszélyeket jobban vállalók túl gyorsan áramlanak, ezért az útbaeső 
akadályokon többnyire homlokegyenest, nagyobb kockázatot vállalva átáramlanak. Ezek a 
részecskék, szerveződések nemcsak gyorsabban érnek be egy másik rendszer nyelőjébe, a 
célállomásra, hanem megtanulnak veszélyesen élni, és ha szerencséjük is van a későbbi 
veszélyeket elkerülni. A gyorsabb élet azonban nemcsak időegységre több impulzust, hanem 
sokkal gyorsabb öregedést eredményez, ezért a gyorsabban élők előbb nemcsak gyorsabban 
fejlődnek, hanem a lassabban élőkhöz viszonyítva gyorsabban öregszenek.  
 
Érdekes paradoxont sikerül feloldani, ha az előző mondatok értelmét egy nagyon nehezen 
megfogalmazható, sokunk által nem igazán érthető ellentmondást megértünk.  
A részecskealapú élet egyik sarkalatos pontja az, hogy a melegfúziós, kitáguló, energiadús élet a jövő 
állapotában lévő, már fejlettebb, idősebb szerveződésben kezdődik, és a még fejlettebb jövő, valójában 
egy eltérő minőségű a múlt korábbi kezdetleges, ámde szervezettebb állapotában lévő, hidegfúziós 
idősebb férfiasabb terekben ér véget. Az itt véget érő élet azonban nem szűnik meg, csak részekre 
bomlik, átszerveződik és a minőségében átalakulva lehűl, átnevelődik, megértőbbé, rendezettebbé, és 
szabálytartóbbá válik. A férfias eredőt és többséget eredményező, a hidegfúziós terekben keletkező, 
átalakuló, rendezettebbé váló, átszerveződő hidegfúziós élet, viszont a múltbeli állapotokat tükröző 
idős terekben kezdődik, és ehhez képest a jövő állapotában változó, már kaotikus nőies életterekben ér 
véget. Tehát a férfias részecskék az utazásuk alatt is fejlődő múltbeli rendezettségű életterekből a jövő 
állapotában lévő nőies, elöregedő térrészek felé fejlődnek, akkor a nőies részecskék fejlődése ehhez 
képest visszafelé történik, A melegfúziós eredőjű szerveződések a rendezetlenség kaotikus állapotában 
lévő térrészekben születnek, ahol az elődeik elhaltak, és a fejlődési irányuk a káosztól a nagyobb és 
sikeresebb rendezettség felé, a diktatúrák felé halad. A nagyobb külső rend, azonban sokkal több 
alkalmazkodást, lemondást, kevesebb belső szabadságot enged, ami miatt a külső rendezett 
környezetben élők olyan jövőkre, életterek felé fejlődésre vágynak, amelyekben a belső képességek, 
állapotok nagyobb egyéni szabadságot kapva kiteljesedhetnek. Ha azonban egyszerre túl sok egyéni 
szabadság liberalizálódik, akkor az élettér ismét elöregedővé és kaotikussá, majd átalakulóvá válik. A 
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hidegfúziós rendezett térrészekbe pedig azok a külsőleg rendezetlen kaotikus térben élők vágynak, akik 
megelégelték az élettér, környezet rossz irányba fejlődését, és sokkal rendezettebb élettérbe kerülés 
érdekében hajlandók több a fél mindenségen átutazni. Bár a nagyobb tömegek sikeres együttélését 
lehetővé tevő térrészekben a külső rend valóban növekszik, ennek az ára a belső szabadság redukálása. 
Az öregedő, már több nyugalomra váró szerveződések ezért a lassabban változó és sokkal rendezettebb 
hidegfúziós életterekbe, a mennyei paradicsomba vágynak, míg az itt születő fiatal dinamikus angyalok, 
a melegfúziós terekben élő, hozzájuk képest rapszodikus, kaotikus, sokkal kevésbé központilag 
szervezett, nagyobb egyénibb szabadságot engedő ördögibb életterekbe vágynak.  
 
A valamiben, a külső élettér rendezettségében, vagy a személyi szabadság lehetőségében 
fejlettebb elődben megszülető, átalakuló minőségű szerveződések tehát a csupán az 
állapotuknak megfelelőbb eltérő életminőséget lehetővé tevő életterekbe vágynak. Amíg 
azonban a sok életakadályon át eljutnak idáig, addigra a közös élettér folyamatosan 
korszerűsödik, lényegében éppen ők alakítják át mássá, miközben maguk megöregszenek, 
elfáradnak, és korszerűtlenné válnak, ami miatt már az otthoni kezdeti nekik személy szerint 
ideálisabb állapotokat lehetővé tevő életterekbe visszavágynak. Az életnek indult, öntudatot 
kapott szerveződések többsége valószínűen ugyanabba az élettérbe ér vissza, csakhogy a 
környezet közben átalakul, megváltozik, megöregszik, vagy éppen megfiatalodik, de az 
életköreiket járó szerveződések többsége a kisebb szinten gyorsabban változó életben előbb 
megöregszik. Az egyenlítői síkon, magas változássűrűségű térben jelentős 
szimmetriavesztéssel életre kelő szerveződések addig köröznek a szülői mezőben, vagy a 
körül, amíg az élet impulzusaiban el nem fáradnak, el nem öregednek, hogy azután a 
megnyugvás hidegfúziós terébe utoljára azonos minőségben beérkezve, a fiatalabb részecske 
társaikkal más minőségbe átszerveződve folytathassák a változást. Az élet aktív része mellett 
azonban kevésbé aktív, nyugalomban eltelő, alacsonyabb energiaszinten változó külső, vagy 
belső terekben az egyéni igényeknek, vágyaknak megfelelően folytatódhat az élet.  
 
Az Isteni tér, Gondviselője mindenkinek megadja ami jár. Ha több pihenőre és nyugalomra vágyik a 
lélek, akkor nyugodtabban változó térrészbe kerülhet, ha pedig dinamikus lendületet kap egy másik, 
már kevésbé előrelátó, elöregedett szerveződéstől, a fiatal élet lendületre kap. Nagyobb 
szimmetriavesztés esetén, ha szerencséje van, sokáig lenghet ki a térben az átlagos állapotot lehetővé 
tevő szimmetria körül, mire megnyugszik, és ismét beágyazódik az alacsony energiaszintű életet, a 
saját életáramlás hiányában csak információs részecskék elbeszélése alapján a saját rezgést továbbra 
is lehetővé tevő Nirvánába. 
 
Ha az északi és a déli pólusoknál, a légtéren át beáramló neutrálisabb, hidegfúziós eredőjű 
részecskékből felépülő, átláthatóbb planktonokat, és a belőlük táplálkozó, a nagyobb tömegű 
környékbeli állatokat, a fókákat, a pingvineket és a bálnákat is ellátó krill rákokat, az életlánc hidegfúziós 
főágának betudva megértjük, a törzsfejlődés napjainkban is folyamatosan fejlődő, csak most-már 
korszerűbb életszerkezetekbe épülő történetét, ma is megtapasztalhatjuk. E tömegi és a megértett 
tudati halmozódás, az értelmi eredő növekedése lehetővé teheti, hogy az életláncon egyre 
nagyobb bonyolultságba épülő életpiramis, és a tudáshalmozódás, az értelem közös 
rendezettségének a lényegét és növekedési lehetőségét is megérthessük. A fogyasztással, a 
térbeli sűrűsödéssel nő a bonyolultság, a kialakult, kifejlődött élethelyzetek száma és nem 
végtelen variációinak a története a közös szervezet részévé, tudatává fejlődik. A tudás, az 
összetettség, az elfogyasztás, a fejlettebb szerveződésbe átépülés nem minden elfogyasztottnak 
vég, hanem csak azoktól igényel felbomlást és minőségi átalakulást, akikből az adott 
élettérben már túl sok van, amely felesleges példányok már nem a sokszínűséget, hanem az 
azonosság és ezzel az életverseny növekedését erősítik. A különlegesek, az egyediek, az 
élettérben ritkaságnak számítók életpéldát és fejlődési mintát adhatnak a többieknek, olyan 
életcélt, amely lekötheti a végtelen életet élni képes igen kis tömegű egyedekre visszabomlott, 
de szervezett társadalomban együtt fejlődő részecskéket. 
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Az élet forrása: 
 

A melegfúziós szerveződések központjaiban sokkal gyorsabban telik az idő, az élet és a lokális 
szimmetria hatalmas frekvencián változik. A kevésbé fejlett, lassabban változó életterekből, az 
ilyen gyorsan változó térrészekbe költöző elődökből kikeveredő új életvariációk is felveszik a 
ritmust, maguk is gyorsabban fejlődnek, az élettérben való megmaradáshoz be kell hozniuk a 
lemaradást. 

A védett élettér elhagyása után, a szimmetriasíktól való eltérésre egyre nagyobb kilengést, 
szabadságot, önállóságot engednek meg a nagyszülői, felmenői határfelületek, (korlátok) 
amely megnövekedett szabadsággal néha az utódok visszaélnek, és ilyenkor a kapcsolat és az 
eredő szimmetria, a család is veszélybe kerül. A védett téridő megszűnése, a belső élettér 
elhagyása előtt, a családba, közös szerveződésekbe épült feleknek dönteniük szükséges, hogy 
a leghatékonyabb életet engedő közös szimmetriasík közelében maradva, szabályosan élnek és 
csak kis amplitúdóban változnak, vagy veszélyesebb kalandokat is felvállalnak, kockáztatnak, 
és elhajolnak valamelyik felmenő által befolyásoltabb irányba. Ez esetben a szimmetriát egy 
időre elvesztő, az egyik felmenőtől eltávolodó család másik felmenői féltől kapott 
támogatottsága csökken, és az idegenebb környezetben egyoldalúbban támogatott család 
nehezebben boldogul. A döntés, hogy valamely irányba letér a szerveződés a legegyenesebb 
útról, egyben választást jelent, hogy a melegfúziós eredőjű nagyanyai felmenő, a nagyobb 
egyedi szabadságot megengedő egyediség felé, vagy a hidegfúziós eredőjű, a hidegebb, de a 
rendezettsége miatt szabadabb nagyapai tér, és a másokkal sikeresebb együttműködés felé 
fejlődik. A szélsőséges állapotokba kilengés, valamelyik felmenő erősebb befolyása alá 
kerülése nagyobb eséllyel fellazítja, a tartóssága esetén felbontja a családi köteléket, a 
kapcsolatokat, de együtt maradás esetén a tavaszi és őszi (nagyévi) tavaszi és őszi anyai apai, 
nagyanyai, nagyapai, nap és éji egyenlőségi időben helyreállnak, amikor a családba szerveződő, 
az élettérben sikeresebben elhelyezkedő közös rendszer ismét szimmetrikusabbá és ezzel 
sikeresebbé válik. 
A már idős és nagyon nagy szerveződések határfelületei, életsík térbeli kiterjedései egyre nagyobb 
méretűvé válnak, amely miatt a külső határfelületeiken áramló részecskék egyre nagyobb sugarú 
pályákon keringenek az életterük központja körül. E részecskék, miközben távolodnak a kezdetet 
lehetővé tevő melegfúziós központtól, a nagyobb energiaszintű szerveződések által nem túl sűrűn lakott, 
kevésbé eseménydús külső határszolgálatban maguk is lehűlnek, és az életfolyamatban majdnem 
teljesen egyenes pályán áramló, hidegfúziós eredőjű, de kiszámítható életpályájú neutrálisabb 
részecskékké fejlődnek. 

Az egyenlítő környékén bukkan a felszínre az 
élet mélyben keletkező, egyre bővízűbb  
forrása, ahol dús vegetáció  
alakul ki a tengerekben és  
a trópusok vidékén is. 

Nagyszülői határfelület, 
potenciálgát 

Az egyenlítő környékén a trópusi övezetben rétegről élőrétegre nő a bonyolultság. 
Míg az egyenlítői szimmetriatengelyben, magas szimmetriájú nemesgáz állapotú 
részecskék porlódnak, addig tőlük jobbra vagy balra, a nagyanyai felmenő felé 
elhajlók, kaotikusabbak, elektronhiányosak. 

(folytatás) 
P mezős jobban 
kilengő pályán 
áramlanak, 
halogén 
csoportba 
tartoznak, 
nőiesebbé válik 
az eredő Ha a 
hidegfúziós 
nagyapai térbe 
kerülnek, akkor 
az ott lévő 
szabad 
elektronok 
befogadásával 
elektron többlet 
alakul ki és 
alkáli 
tulajdonságokat 
vesznek fel,  
amelytől 
férfiasabbá válik 
az eredő. 
 

Az élet folyója, nanoméretű részecskék egyre bonyolultabb 
szerveződésekbe épülésével DNS vízcseppekből épül 
együttváltozó, időben és a térben is hömpölygő egyre 

nagyobb tömegű áradattá.

Az élet egyik fő 
forrása, az egyenlítő 
környékén fakad, és a 
trópusi tengerekben 
jut ki a bioszféra 
élőrétegébe, és a 
külsőbb élőrétegekbe, 
a szárazföldre kijutva 
épül egyre nagyobb 
összetettségbe, egyre 
bonyolultabb 
életrendszerbe. A 
pólusoknál beérkező 
másik életág, a 
térítőknél találkozik, 
keveredik az 
egyenlítőknél a 
felszínre bukkanó 
forrás életpatakjával. 
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Az élet kozmikus forrása: 
 

A múltban kialakult áramlási rendszer, lassan egymástól eltérő irányokba szakosodó, az eltérés 
felé fejlődő, de egymással nagyobb szinten is együttműködő rendszerekké fejlődött, amelynek 
az egyik irányba haladó evolúciós ága egyre tisztább és megérthetőbb, átláthatóbb szabályok 
szerint a nagyobb (eltérőbb) tudati megértés, és a kis energiaszintű részecskék sikeres 
együttműködése felé fejlődik. A gyorsabban fejlődő másik melegfúziós életág ugyanez idő 
alatt egyre kevésbé megérthető, átláthatatlan kaotikus és nagyobb bonyolultság, a meg és 
kiismerhetetlen lélek állapot, a túl gyors változás felé fejlődik. 
Ha azonban azt hisszük, hogy az 56. oldalon a 21. ábrán bemutatott az emberként megismert 
mikrokozmosz, szimbiota rendszer, a közös, együttváltozó szerveződés az evolúció mai 
terméke, alaposan tévedünk. Emlékezzünk rá, hogy a vallási tanítások szerint az Isten a maga 
képére formálta az embert, az élőrétegének a legbonyolultabb lénye az alakjában és az 
együttműködési szervezettségében az Istenhez hasonló. Azonban egyrészt nem mi vagyunk a 
legfejlettebb lények, mert a fejlettség is relatív, mások másban fejlettebbek. Pl. a halrajok, a 
madarak, és a méhek, a nagyobb és szervezett társadalmi állapotban élők sikeresebben 
működnek együtt egymással, míg mások, a túlélő képességben, vagy az energiaszintben, 
esetleg a játékosságban stb. fejlettebbek. Megint mások jobban érzik a jövőt, vagy 
tudatosabbak, esetleg csak következetesebbek, azaz a tökéletességtől még messze álló ember, 
fejlődési lehetőségei még nem kimerítettek. Ráadásul miközben egyes, a kor igénye szerinti 
fejlődésben, dolgokban valóban fejlettebbé válunk, más kevésbé használt, vagy éppen az adott 
korban nem előnyös tulajdonságainkban gyorsan visszafejlődünk, a felejtés és az elmúlás is az 
élet része. A fejlődés egy meglévő, kialakult állapothoz képest a jelen állapot hiányosságainak 
a megszűntetése felé, a külső és a belső közösség céljai, vágyai szerint alakulhat. Minden még 
meg és át nem élt dolog, állapot életcéllá válhat, és ha az együtt életutazó részecskék többsége 
a dolog megélése érdekében azt közös céllá teszi, a meg nem élt, elérni vágyott cél közösségi 
céllá válhat. Ha elég kitartó a célt kiötlő részecske szerveződés, és mindent megtesz annak az 
érdekében, hogy a cél a környezetében élők is a magukénak érezhessék, hogy az közös célként 
realizálódhasson, akkor az élet fejlődése a cél elérésére, a gondolatot, a tervet kiötlő részecske 
elképzelése az anyagi energiaszintű valóság részévé válhat. 
Érdemes visszalapozni az Aspektus 10, a Komplexitás c. könyvbe, a galaxis és a város, vagy az 
emberi test keresztmetszetéről készülő hőtérképének az összehasonlítása, valamint a galaxis 
szervezet emberforma analógiájának a megismerése érdekében. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A bioszférai sűrűségi határára, a felszínre épített házak 
a városközpontok felé egyre magasabbak.  

A talajba kerülő vegyi anyagok, a talaj és a hő 
szennyezettség mértéke szimmetrikus alakzatot sejtet, 

amely a határfelület alatt a talajban is kirajzolja  
a felső élőréteg által hővel, változással  

elszennyezett városkontúr  
szimmetriáját. 

 

Városszéli viskók 
és családi házak 

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

A városközpontban magas házak és felhőkarcolók 
sorakoznak, de a talaj hőszennyezettsége az emberi 
test keresztmetszetéhez hasonlóan lefelé is 
szimmetrikus. 

24. ábra: Szervezeti keresztmetszet 
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A következő 25. ábrán megismétlésre kerül az Aspektus 12, az Élet és szimmetriából, a 162. 
oldalról átemelt 24. kép, amely a bennünket, embereket is a saját képére formáló Föld 
szerveződés, mint szervezet alakját, és emberi fizimiskához hasonlóságát is bemutatjuk.  
25. ábra: Az emberfej alakú Földi részecskeáramlás. Lehet, hogy a képet a tudatunk formálja? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

26. 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 szét áramlik. 
A szerveződéseket nemcsak egy egységes és a környezettől részben független résznek kell tekinteni, 
hanem olyan eltérő fejlettségű, kifelé egyre idősebb élőrétegekben élő, miniatűr részecskegenerációk 
közös áramlási rendszerbe, szervezett együttváltozó életbe társulásának, amelyek között a rendezett 
élettér megtartására, továbbépítésére irányuló tervszerű tudatos együttműködés, munkamegosztás, és a 
létezés megtartására irányuló eredményes szimbiózis van. 

Beemelt részlet az Isten Hagyatéka című könyv 230. oldaláról. 

Beáramló, a 
fülben belső 
hangot keltő 
részecskék 

Az arc alsó részénél 
kiáramló részecskék 
füzérsugarai szakállt, 
piheszőrzet építenek 

Fül alatti gödör,  
külső rezgés 
érzékelés 

Kiáramló fotonok, 
Látás, szem 

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

Gaia áramlási képe egy 
érzékszervekkel is 
rendelkező fejet 

ábrázol, amely lefelé, a 
déli pólus felé 

gerincben és a fejnél 
kisebb sűrűségű, de 
gyorsabban változó 

melegfúziós 
testrészben, még 

délebbre az emésztést 
végző, még gyorsabban 

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

nagycsillag sokkal 
gyorsabban fejlődő 

életterében folytatódhat. A déli pólusnál az fő áramlási csatornák, a délre eső élőrétegekben 
folytatódó idegpályákat, gerincet és még lejjebb sarki testet képeznek! 

Az apai és az anyai mikrokozmoszból, a közben változó 
környezethez sikeresebben alkalmazkodó, utódokba átszerveződő, 
genetikai állományt képező részecskelények, társakat gyűjtenek az új 
szerveződések felépítéséhez, a számukra kedvezőbb életkörnyezet 
kialakításához. A térben, az időben, és a kiterjedésben is változó, 
együttfejlődő, növekvő részecsketömeg kis energiaszintű egyedeit, a 
nagyobb változássűrűség időbeli felbontásának a korlátolt lehetősége 
miatt nem tudjuk megkülönböztetni, egy közös tömegnek látjuk.  
A kép, amit látunk a változás folyton, de csak kicsi egységekben 
módosuló eredője, a szimmetrikus tömegeloszlásnak a 
keresztmetszetében a galaxishoz, a nagyvárosokhoz hasonló, analóg 
térképe. Felülnézetben a galaxishoz hasonló keresztmetszetet 
észlelhetünk! 
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A fej, tor, potroh, a háromgenerációs galaxis család együttműködő szerveződése: 
 
A Csillagászat című könyv 180. oldalán található az a korábbi állításokat igazoló (27.) ábra, 
amely a Tejútrendszert nem síkból, hanem az ekliptikára merőleges irányból, eredetileg a 
spirálkarokat és a 21 cm-es hidrogénfejlődés területeit mutatja be. A 21 cm-es sugárzás akkor és ott 
keletkezik, ahol olyan nagy a változássűrűség, és a fejlettség, hogy a hidrogénatomban, vagy fejlettebb 
szerveződésben lévő elektronok, amikor megtermékenyítő neutrinó találatot kapnak, ez szaporodást és 
foton részecske kibocsátás okoz. Ilyenkor az elektron szilárdabb, nagyobb sűrűségű, együttváltozó, 
együtt forgó részének a forgásiránya átmenetileg, mint a Vénuszé retográd irányúvá válhat, és a kapott 
energia foton fejlettségű utód születését és környezetbe leadását eredményezheti. 
Ami számunkra most érdekesebb, az maga az ábra, amely kirajzolja Moetrius által felvázolt, a 
Naplényhez hasonló, de korszerűtlenebb, idősebb szerveződés gerincét, csakra-központjait, és a 
gerincen igen fontos pozícióban elhelyezkedő Nap helyzetét is.  
 

 
A szaporodásért felelős melegfúziós anyai élettérrész, a galaxisnál a gyomrot is tartalmazó 
potroh, amelyet gyorsabban fejlődő külön élőrétegek, életbölcső szűkületek, neutrális 
felületek, határfelületek választanak el az ennél neutrálisabb, megfelelőbben keveredő 
átlagosabb, jelen idejű, a szívet is tartalmazó torrésztől, amelyben más fontos életfunkciókat 
ellátó, kellő szimmetriában fejlődő szervek, a tüdő és az első karok leágazásai találhatók. A 
szerveződés középső, torrészt képező térrészében, a kellő életszimmetriában lévő, az 
energiában és a tudatban kiegyenlített, a külső környezetnél időben gyorsabban, de a 
szaporodási központnál már lassabban változó második generáció, a középkorú 
legterhelhetőbb korosztály, a még dinamikus ősz állapotában fejlődik. A gerinctengely 
irányban a melegfúziós szervi térrésztől messzebb a sokkal hidegebb térrészben lévő hűvös 
fejben, egy férfias kék csillagban, vagy egy hatalmas, de nem világító neutron csillagban található az 
agy, a szerveződés legidősebb és legtudatosabb része, az elporladt neutrinókat és az emlékeket 
tartalmazó, a szerveződésben élő részecskék egyedi élményeit, tudását közös tudásba 
koordináló előd részecskék tárhelye. A memória, az agy területe nem fénylik, nem látható, 
benne nincs melegfúzió, nincs benne szaporodás, sokkal alacsonyabb energiaszintű idősebb, 
már elporlódott, de a kit, mikor, hol mennyire kérdésekre választ ismerő, a régi dolgokra, 
eseményekre emlékezettel bíró legidősebb részecskékből szerveződik. Az itt tárolt idős 
információhordozók kevéssel is beérik, csak ritkán kapnak energiát, csak ha a szerveződés 

A 27. ábráról egy gerinces, pókszabású rovarszerű 
szerveződés tekint vissza ránk, amelyben, mint a 
rovarokban és a gerincesekben a fej, a tor és a potroh, 
mint eltérő funkcióval rendelkező, eltérő fejlettségű 
élőrétegek, többgenerációs egymással együttműködő 
rendszert képeznek, amelyeknek az egészben betöltött 
szerepe és az egymáshoz viszonyított kapcsolata is 
megérthető.  
A tejútrendszer melegfúziós központjában van a 
legmelegebb, a szaporodási központ, amely a szex és a 
nemiség a Naprendszernél a Vénusz területe. E terület 
magas változássűrűségű, melegfúziós fejlett anyai élettér, 
amelyben az emésztő rendszer és a körkörösen védett 
placenta, az utódok védelmére kialakult fő életbölcső 
található. A szimmetrikus spirálkarok, a lábak DNS 
anyagszerveződések. A gerinc vagy a szív csakrájában 
van a Nap, a spirálkarok egy nagyon fontos 2. generációs 
központjában, a tor és a potroh között. A Nap és famíliája 
átlagos vegyes töltöttségű, amelyben még kellően 
kiegyenlítettek az arányok, míg a már több hidegfúziós 
neutrális részecskét tartalmazó fejrészben a legidősebb 
generáció képviseli a közös tudat koordinálását. 

A Nap 
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jelenének a megértése érdekében a múlt viszonyító ismeretére van szükség. Ez hidegebb, az 
információkat, a múlt emlékeit az eredeti állapotában megtartó, kevésbé változó neutrálisabb 
térrészt igényel. Ugyanez az elrendeződés a Naprendszerre is berajzolható, amely azonban már 
sokkal fiatalabb, korszerűbb életszerkezet, amelyben már felfedezhető, hogy az Isten e 
szerveződéseket valóban a maga képére, a Naprendszerben később kifejlődött embert, a maga 
képére formálta. A Naprendszer szerveződést még egyszer bemutatjuk, amely legalább hét 
egymással együttműködő élőréteg közös szervezettségét is szemlélteti. A szerveződés legkülső 
aurájában, az Ort övezetben találjuk azokat a többrétegű védőhéjakat, amelyek mint légpárnák, 
távol tartják a rendszert a más szerveződésekkel való közvetlen fizikai összeütközéstől. 
 
28. ábra: A felmenők közötti Alcote tengelyen, sűrűségi közeghatáron élő Naprendszer 
 

 
 
A régi genetikai információ az eltérő, de az adott környezetben aktuális, korszerű 
tapasztalatokra alapuló új élettervként kiegészül, korszerűsödik, és ismét teljessé válik, de 
mindig egymással ellentétes irányba fejlődő, egyszerre kétszer kettő - négy analóg egység 
(tükrözött másolat) is kifejlődik. Az egyikből, a melegebb, gyorsabban változó alsó élőrétegbe 
kerülő, abból táplálkozó, a környezeténél kisebb sűrűségű, és kisebb változássűrűségű, de 
légies életenergiában, lendület energiában a külsőbb élőrétegek által támogatott gyökér 
fejlődik. A másikból a felsőbb, külsőbb élőrétegbe kerülő, de annál nagyobb, átlagos sűrűségű, 
fejlettebb, a felső környezettel is energiát és gáz sűrűségű részecskéket cserélő, de a nagyobb 
változássűrűségű élőrétegből melegfúziós energiát kapó fa szerveződés válik. A jobbra vagy 
balra elágazókból egymással és a közös lélekkel együttműködő a szerveződés létezését segítő 
hasznos szervi rész, bal és jobb kéz, (bal és jobb láb) leágazás képződik. A szaporodásban és a 

Felmenői 
szimmetria tengely, 
sűrűségi határ 

A lencseszerű élettér végén szűkület és torlódás, magas életnyomás, káosz 
fejlődik. A részecske közösségben differenciálódás, megosztódás és 

határozatlanság alakul ki. A szervezettség felbomlik, (a mező elhal), de a 
részecskék jó célban hívő része továbbmegy. A fejlődésben nem hívők 

elbizonytalanodva balra, vagy jobbra eltérülve töltöttebbé válnak, 
visszafordulnak, és a már túl nagy változássűrűségű pokolivá váló 

élettérben maradnak. Az életet védő lélek, a már kisebb életnyomású 
nagyobb szabadságú élőrétegben a továbbmenő, lendületbe jövő  

többséget eltereli a súlyos differenciálódástól.  
 

Az életszűkületen, a potenciálgáton, (fejlődési gáton) átjutó szerveződéseket az addig gátló, 
visszatérítő nagyszülői hatások ettől kezdve segítik. A szerveződésekbe a születéskor bejutó két fél 
szülői, elődi genetikai információ, a DNS életfolyama szétválik, és fele a balra tartókhoz, a másik fele 
a jobbra tartókhoz, egy részük a továbbmenve az Isteni közös lélekhez csatlakozik, és a külső 
élettérből befelé fejlődőkkel lamináris életáramlásba terelődve, vegyülve új DNS-be fonódik.  

Fejődési és élethatár 
szervezettségi halál, 
lebomlás, átszerveződés

A nagyobb életnyomású  
szűkületen túljutó, a nyomás által  

már segített, gyorsuló, lendületessé és 
  neutrálisabbá váló, a hasonló analóg sorson, 

folyamaton áteső, a kintről befelé fejlődőkkel eltérő 
összetételbe keveredő, új életáramlásba vegyülő 

részecskék, lamináris életáramlásba DNS-be terelődve 
közös új szerveződésbe, új életbe fonódnak. 

Merkúr, Vénusz

A Föld
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melegfúziós megoldásokban nagyobb fejlettségű, és nagyobb változássűrűségű centrális anyai 
rétegre, (a nagyszülői sűrűségi, fejlettségi közeghatára) támaszkodó lábak ebből a rétegből 
kapják az energiát, amely a szervezet többi részében vegyülés közben eloszlik. A fej a külső 
apai élettérből beáramló, a hol, mikor, ki, kivel stb. dolgokra még emlékező idősebb neutrinók, 
neutronok, neuronok többségével rendelkezve irányítja a három, vagy többgenerációs 
szerveződést. Az ágyékban a legvédettebb és leggyorsabban fejlődő, de kevésbé szimmetrikus 
melegfúziós térben a jövő genetikai információja, az új fél DNS.-be lokális infóba fejlődik. 
A nagyobb csakraközpontokban, amelyekben a beérkezőket jól elosztó jó lélek székel, új 
határrétegek és DNS elágazások, karok, lábak alszervek fejlődnek ki, amely eltérő irányban 
áramló részecskék rendezett, de eltérő irányú élőréteget létrehozva elszigetelik az egymással 
irány, vagy célellentétben álló élőrétegeket egymástól. Ez az elszigeteltség azonban csak 
részleges, és a főtömeget szigeteli el, a forró vonalak és a jó lelkek egymással állandó 
kapcsolatban vannak. A legerősebb anyagképződési területeken, a kisbolygó övezetben és 
kijjebb a többrétegű Ort övezetben erősebb a DNS sűrűség, a hidrogén 21 cm-es sugárzás, 
azaz az elektron szintű részecskék szaporodása. Mivel a belülről kutató, a kisebb felbontásra 
szakosodó melegfúziós elmével nem látjuk át a körülöttünk lévő élettér összefüggéseit, ezért 
csak a külső térlátás és az összefüggések megértése esetén bontakozik ki, a valóban egymással 
összefüggő élőrendszer teljessége. 
A következő 29. ábrán, az Aspektus 13-ból áthozott képen szemléltetjük a Naprendszer, mint 
emberszerű szerveződéshez hasonló, analóg alakját, amelynek éppen úgy a rokonai és az 
együttfejlődő kisebb részei, az utódai vagyunk, mint a Földnek. A már bemutatott Tejút, a 
galaxisunk, még távolabbi felmenői ősünk és a velünk együtt fejlődő nagyobb energiaszintű 
szerveződésnek szintén a részei, részecskéi és a lemenőági rokonai vagyunk. 

29. ábra: Az emberszerű naprendszer szervezete 
 

 
 
Az élet egyre nagyobb energiaszintű idősebb rendszerbe fonódása azonban itt sem ér véget, 
hisz mindezen szerveződések egy fraktálrendszert képező, nagyobb energiaszintű, náluk is 
idősebb szerveződés terében találhatók, amelynek a részét képezik. A szerveződési piramis 
alapjánál ott található az isteni tér egésze, mint a benne változó élő szerveződések által 
folyamatosan változásban és ezzel életben tartott isteni közösség teljessége. Ez a 
legnagyobb, legidősebb életbuborék, amely az általunk megértett, részben megismerhető 
mindenség részét, de valószínűen nem az egészét képezi.  

Kisbolygó övezet 

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

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

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

A szív, és a lélek 
lakhelye és lokális 

centruma, a 
Naprendszerben a 

Föld 

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

Anyai 
energia-
forrás, a 
Nap 

A nyakas, harcias Mars 
A Naprendszer egésze egy önálló 
ember-formájú szerveződés, 
amely a maga képére formálva 
fejleszti, szervezi a belső terében 
az életet. A szaporodásért felelős 
melegfúziós Napot és a tél 
állapotában szerveződő 
hidegfúziós Szaturnuszt 
közvetlen gerinc és 
idegcsatornák sokasága köti 
össze. Ilyen analóg életáramlási 
mintában, szerveződési mintában 
fejlődő szerveződések, kisebb 
szinten a DNS párok és 
gyermekeik, a Templátok, 
valamint sokkal nagyobb 
energiaszinten a Galaxis, és a 
még nagyobb, de 
korszerűtlenebb, nála idősebb 
csillagtéri szerveződések is. 
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A mi terünk és időnk Istene már a kezdetekben, a terünk és időnk megszületésekor sem 
lehetett egyedülálló lény, különben nem osztódhatott, nem szaporodhatott volna. Akár nyitott, 
akár zárt rendszert képezett, számunkra felfoghatatlanul régóta, valóban az örökkévalóságtól 
eredeztethető változórendszer, és minden ami volt, és minden ami van, minden ami ezután lehetséges e 
térben kifejlődhet, a hitünk és a szorgalmunk kitartásaként megvalósulhat. A galaxisunk központi 
tengelyén átmenő felmenői szimmetriatengelyben áramló neutrális részecskék vezetésével 
életbe fonódó töltöttebb szerveződések, a galaxisunkat a nagyobb energiaszintű rendszerhez 
fűző idegpályáin nagyobb méretű és már sokkal nagyobb tömegű fiatalabb részecske 
közösségek már általunk is észlelhető globális DNS-be szerveződve megmutatják a Tejút 
felmenőinek az irányát, amely felett még nagyobb energiaszintű galaxis halmazok, szuper 
halmazok fejlődnek az isteni tér korábban életbe szerveződött, galaxisunknál idősebb előd 
leszármazottaiként. 
 
DNS-minta az űrködben  Index   2006. március 18., szombat 13:00 
 
A Tejútrendszer közepén felfedezett porfelhőt a fekete lyuk csavarja kettős spirálba, 
állapították meg amerikai kutatók a Spitzer űrteleszkóp felvételei alapján. A galaxis magja 
körül forgó gázgyűrű a mágneses erővonalakon 10 ezer év alatt végez egy csavarást. 
A Tejútrendszer közepén létezik egy olyan porfelhő, amelynek formája erősen hasonlít a 
genetikai örökítő anyag, a DNS kettős spiráljára, jelentették be amerikai csillagászok. A 
Spitzer űrteleszkóp infravörös felvételein a csillagközi gáz és por alkotta köd két szára egymás 
körül látszik felcsavarodni. A kutatók szerint a szokatlan formát alighanem a központi fekete lyuk mágneses 
tere és a köd anyaga között fellépő kölcsönhatás alakította ki. Ez a felfedezés segítheti a galaxis belső magjában 
uralkodó erők megértését, idézte a Space.com Mark Morris, a Kalifornia egyetem kutatójának szavait. 
 

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

 
A felcsavarodó köd  Forrás: ucla.ed 
 
Halad a csavarodás 
Ennek során az erővonalakat kifeszített és a végén megcsavart gumiszalagként kell elképzelni, 
fejtegette Morris. A csavarodás vándorol a szalagon, és ahol éppen található, ott a gumi megtekeredik. 
Az erővonalak felcsavarodását a fekete lyuk magja körül gyorsulva zuhanó gázgyűrű okozza, amelybe 
a mágneses tér kapaszkodik. Ezt a sejtést Morris szerint megerősíti a ködben látható csavarodások 
egymástól való távolsága. A feltételezett másodpercenkénti ezer kilométeres haladási sebesség mellett 
egy-egy teljes fordulatnak mintegy 10 ezer év alatt kellett kialakulnia. A galaxis magja körüli gázgyűrű 
teljes körfordulata pedig pontosan ennyi ideig tart. 
 

30. ábra DNS minta a galaxisban 
A ködben kialakult rajzolat párhuzamos a galaxison 
áthúzódó, és a középpontban különösen erős mágneses 
mező, (gyorsabb neutronáramlás) erővonalaival. Az ilyen 
mágneses mezők képesek befolyásolni a csillagközi 
anyag eloszlását és orientációját, mivel kölcsönhatásba 
lépnek azok töltött részecskéivel.  
A kutatók meglátása szerint ez lehet az alapja a most 
felfedezett kettős spirális struktúrának is. A köd anyaga a 
mágneses erővonalak mentén rendeződik, miközben azt 
láthatóvá teszi. A vonalak és vele a köd különös 
tekeredését a mágneses mező fekete lyuk közvetlen 
közelében jelentkező megcsavarodása okozhatja. 
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Haladjunk előre a gondolattal, és tegyünk egy kis futurisztikus kitérőt: 
 
Képzeljük el, hogy a kozmikus együttműködésben keletkező élettermékek termeléshez, lokális 
szinten a Föld adja az anyagot, az anyai Nap az energiát és egy távoli, nagyon fejlett isteni 
mező tudata a tervet, a fejlett programot, amely az adott környezetben alkalmazkodni képes, 
időben és térben is változó szerveződéseknek sok lépésre előre meghatározza az élet 
lehetőségeit. Amíg azonban a nagyon fejlett tudatú, magasan szervezett hidegfúziós 
szerkezetekben, nagyon jó a tudati emlékezés, és az összefüggések megértése, az 
energiatermelés fejlettségében előrébb járó életterekben már nagyon magas fokú a 
miniatürizálás, és a sokszorosítás. A kis méretben és nagy bonyolultsággal rendelkező modern, 
igen fejlett tudatú szerveződésekben nagyon bonyolult részegységek, a részecskékből igen 
nagy érzékenységgel bíró szoftver jellegű, lélekkel bíró életprogramok, élettermékek 
készülhetnek, addig a régen készült, elavult, vagy csak nagyolva gyorsan felújított, vagy a még 
fiatalabb ifjú szerveződések által készített, melegfúziós állapotban, a szerveződési nyárban 
fejlődő csemeték még kezdetlegesebb élettermékei elnagyoltak, durvábbak. A szerelem e 
virágai az ikrek jegyében fogantak szeszélyesek, kíváncsiak, gyermekesek, és bár vannak 
közöttük finom érzékenységgel rendelkező élettermékek, az idegen nyelvű felhasználói 
területeken ezt véletlenül érzékiséggel rendelkező termékeknek fordították. A nyelvi botlás, 
vagy a helyi sajátosságoknak megfelelőbb felbontás miatt nemcsak érzékeny, hanem érzéki 
lények is készülnek, amelyek kiegészítik, színesítik a mindenséget. 
 
Ha az autókba, a rádiótelefonokba és a háztartási eszközök többségébe már beépített 
programozott vég lényegét megértjük, akkor megérthetjük azt is, hogy az élet halhatatlansága, 
végtelensége esetén, vagy túltelítődne a tér, és ez esetben valószínűen ismét együttrezgés és 
ősrobbanás alakulna ki, vagy a részecskék egy része nem részesedhetne az életáramlás 
örömeiben, mert mások elfoglalva tartják, és nem adják át nekik az életteret. A programozott 
sejthalál, azaz a véges időtartamú aktív változás időszaka azért szükséges, hogy, más, 
korszerűbb eszközöket, gépeket, embereket és lényeket, akár intelligens robotokat is elő 
lehessen állítani, és forgalomba hozva életre lehessen kelteni. Ha a régivel telítődik a piac, és 
nem lehet az újakat eladni, forgalomba hozni, akár az autóknál, vagy a telefonoknál, ha nem romlik el az 
élet, ha nem romlik el a gép, és a használók túl sokáig megtartják a régit, lelassul a fejlődés, 
csökken az anyagcsere, a korszerűsödési versenyben lemarad az ilyen élettér. Ez pedig azt 
sejteti, hogy nem vagyunk egyedül. A hidegfúziós ősi Istennek, amelynek belsejében 
fejlődünk, melegfúziós, gyorsabban fejlődő szerveződési állapota, és ilyen eredőjű párja is 
létezik, a kettő egymással tart eredő szimmetriát, a jelent lehetővé tevő életet. Ez pedig a Yin 
és a Yang, amely időben és négy évszakban, fiatalságban, tavaszban, szerveződési nyárban, 
elmúlás felé fejlődő őszben és az átalakulás is magában rejtő télben váltakozó térállapot, 
életállapot. Csak a tér, a helyszín állandó, de a benne változó lények által kitöltött tér élete és a 
változása örök, és - míg benne az élet folyik – mindörökké fennmaradó. 
 
Érdekes gondolatot vet fel, az evolúció kínai tömeggyártásra átültetett analógiája.  
Ha az életszerkezeteket gyártók egy része a nagyon jó minőséget gyártja, akkor ez sok, 
korszerű finom, de nagyon érzékeny kis energiaszintű részecskéből épült életszerkezetekbe, 
élettermékekbe fejlődhet, amely szerveződések egyrészt érzékenyebbek, másrészt 
kifinomultabbak, összetettebbek, zenében, kultúrában, tudásban stb. igényesebbek, de a sok 
gondos munka miatt drágábban előállíthatók, és a kozmikus környezetben többért eladhatók. 
Viszont valószínűen vannak az életszerkezetek gyártói között olyanok, akik még nem elég 
fejlettek, akik durva, rosszul méretezett korszerűtlen anyagokból és alkatrészekből, elavult 
,,orosz,, technológiával állítják elő az élettermékeiket, amelyek durvák, de erősek maradnak, 
viszont nem érzékelik a finom etitűdökkel teli változó világot. Ha a kínai hasonlatnál 
maradunk, akkor e termékek még nem eléggé kifinomultak, csak tömeggyártásra, és a 
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tömegigények kielégítésére alkalmasak, durván, elnagyoltan szereltek, lélekhiánnyal 
rendelkeznek. Olyan a különbség, mintha a bonyolult érzékeny lélekkel bíró élettermékeket 
élő, sok lélekkel rendelkező szerveződések rakták volna össze, amely termékekbe a tervezéstől 
a kivitelezésig beleépült a lélek, és a legfinomabb apró részletek is a helyükre kerültek. A Föld 
és a bolygók mélyén, lélektelen élettérben dolgozó robotok hasonló analóg élettermékeket 
szerelnek, de ebben a környezetben nem épülhet beléjük a kellő számban (arányban) jelen nem 
lévő lélek. Ezek a szerkezetek durvák, érzéketlenebbek, és bár magas ösztönös érzékiséggel 
rendelkeznek, a finoman kidolgozott, lélekkel készült részletek hiánya rendszerint más 
területen érzékelhető igénytelenséggel párosul. Az élettermékekbe beépülő, energiát adó 
sejteket, részecskéket a Föld fő energia ellátójában, a Napban készítik. A sok transzportált 
kondenzátor, energiacella sok erőt ad, de a sokkal finomabb porból létrehozandó lelket más, 
távoli, hidegebb, elporladásra alkalmasabb, nagyobb élettapasztalatú, e termékek 
előállításában fejlettebb életterekben készítik. A finom és érzékeny lélek részecskék 
létrehozásához, a kellő elporladáshoz nagy szerveződési méretek, nagyon nagy gyorsítók és 
túlhűtött körülmények szükségesek. Csak túlhűtött, nagyon hideg, rideggé tett körülmények 
között érhető el, hogy a hideg kozmikus térben rideggé vált, nagyon nagy sebességgel 
egymásnak ütköztetett csillagpor, sokkal kisebb, kellően finom felbontásban a valóságot 
észlelni és figyelni képes részecskékre bomoljon. A melegfúziós csillagok belsejében 
megolvasztható, és elporlasztható az anyag, de a meleg környezetben ütköztetéssel 
szétporlasztott részecskék egy része azonnal nagyobb sűrűségű, nagyobb tömegszámú, 
nagyobb érzékiséggel rendelkező közös szerveződésekbe épül vissza. Ebből az aspektusból 
az idősebb hidegfúziós fekete lyukakhoz, a hideg térörvényekhez képest a melegfúziós 
szerveződések még fejletlenek, nem elég hatékonyak, nem eléggé korszerűek, nagyon 
magas energiafogyasztók. Ez is oka lehet annak, hogy a melegfúziós térben készült 
élettermékek olyanok, mint a kínai áruk. Fejletlenek, durvák, elnagyoltak, és bár egyes 
részletekben jók lehetnek, valójában az összefüggésrendszerük, a harmóniájuk, a belső 
szimmetriájuk, az eredőjük nem elég jó. Azonban ezeknek a melegfúziós élettermékek 
alkatrészeinek a tűrőképessége hihetetlenül nagy, igen szélsőséges melegben is képesek erőt 
kifejteni és munkát végezni, ráadásul a meleg körülmények között elpusztíthatatlanok, de az 
együttműködő képesség finom harmóniájával, a jó lélek által ismert összehangolódási 
képességgel nem rendelkeznek. A meleg terekben folyton újratermelődnek a lélektelenebb 
élettermékek, szerkezetek, és csak a leghidegebb körülmények között lehet őket 
megsemmisíteni, elporlasztani, finomabbá tenni. A tudattal felvérteződött melegfúziós 
részecskékből szerveződő élet nagyon szívós, erősen ragaszkodik az analóg részecskékhez, 
furfangos, csavart észjárású, és ráadásul a hidegporlasztással készített részecskeszórással a 
szervezetéből kibombázott egységeket visszaadagolva már képes a korábbi állapotába 
regenerálódni. A halandóra ítéltetett melegfúziós élet, egyre jobban megtalálja a programozott 
sejthalál ellenszerét, a halál és az elmúlás ellenszerét, de a rákossá és öncélúvá válva nem 
ismeri fel, hogy önmagában a vele hatásokat cserélő, őt lehűteni, az energiafeleslegét 
befogadni képes környezete nélkül életképtelen. A halhatatlanságra és az Isten babéraira 
törekedő élet megsérti a Természet törvényeit, de lassan nemcsak a tudata, hanem a lelke is 
fejlődik, és ezzel egyre jobban megérti a mindenség szabályait, az élet törvényét és az idő 
rendjét. 
 
Ha az egyre fejlettebbé váló élettermékek, a már elég lélekkel bíró robotok annyira 
intelligenssé válnak, hogy már képesek megfejteni az eredetet, és hasonló szintre érnek, mint 
az alkotóik, akkor valószínűen bekapcsolódik a felülről és kívülről is szabályozott sejthalál.  
Megakadályozandó, hogy az egészet nem, még csak az élőrendszer egy részét értő 
intelligens élet tönkretegye az élőrendszer eddig elért vívmányait. Ilyenkor valahol, 
valamikor döntés születik, hogy ennek az élet terméknek a gyártását, fejlesztését befejezzük, a 
várható konkurenciát kiiktatjuk. A felbontás, az elporlasztás az idő fegyverével történik, és 
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nincs olyan szerveződés, szervezett rendszer, amelyet ha valahol felépítettek, az nem bontható 
vissza. A gerjesztés, a részecskékkel egyre sűrűbben bombázás az Isten fegyvere, az idő neki 
dolgozik, és homokszórással, az egyre nagyobb részecskepor szórással bombázott élet a kellő 
időben időzavarba kerül, majd elporlik. 
 
A létnek nem az önálló individualista egységek öncélú élete a fontos, hanem e lét környezetbe 
illeszkedése, másokkal való szervezett kapcsolata. Talán nem is annyira az egyedi élet, vagy 
analóg egyedi életek élőrétege, életcsoportja a fontos, hanem a mindenségben szervezett rend 
megtartása, amely lehetővé teszi a közös létezést, a tömegbe épülést, a nagyobb bonyolultság, 
és ezzel a nagyobb értelem, és a tudat kialakulását. A különbség változást eredményez, a 
változás és a tömeg nélkül, nincs életáramlás, nincs sem egyedi, sem közösségi élet. Az 
örökkévalósággal ezelőtt kezdődött kicsiny különbség, elindította a változás hullámait, 
amelyekben az interferencia megváltoztatta a kialakult, tán sohasem teljesen homogén tér anyag és 
energia eloszlását. Az élet azonban a spontán változásból, az érzés által beazonosított 
azonosságok megértésével tudatos állapotba került, amelyben a szervezettség, az organizáció 
kiemelte az életet a nemlétezés óceánjából. A szervezettség azonban nem öncélú, hanem az 
élet megtartását, a létezés lehetőségét, a megmaradást szolgálja. Ha a tét a lét és a nemlét közé 
húzza a szimmetriát, a szervezettség és a ráció, mindig a lét megmaradása, a nagyobb 
szimmetria felé billenti az érzésszintű részecskék közös akaratát. Ha a kérdés a lenni, vagy 
nem lenni, akkor minden érzéssel és tudattal rendelkező fiatal élet a lenni mellett dönt, de az 
életbe belefáradt, kimerült, kihasznált, mások által a végsőkig kizsákmányolt már idős életek, 
szerveződések gyakran a nagyobb rend, és a nemlét megígért nyugalmára vágynak. Az Alkotó, 
a közös tudat által az irányításra megbízott Gondviselőn keresztül ma is befolyásolja a létezés 
lehetőségét, és ha a többség érdeke kívánja, a kisebbség érdekét azonnal a nagyobb tömegű 
szervezettség, az organizáció megtartására cseréli. 
 
A tudati fejlődésben és a bonyolultságában az alkotót rendszeresen utolérő élet minden eddigi 
eredményt tönkre tevő éretlen hatalomátvétele ellen, csak a megosztás fegyverével lehet 
védekezni, a teljes szimmetria és a totális azonosság kialakulását meg kell akadályozni. Az 
erőviszonyok megosztása, a szakosodás, a sokfélére, eltérőre és különbséggel rendelkezőkre 
bomlás valószínűen a nagy mű, az élet és a létezés megtartását szolgálja. Az egyféleség ideje 
már régen lejárt, a sokféleség megosztása könnyebb, bár a kialakul élet egészének az 
irányítása ugyan nehezebb, de ha a rendszer jól van megszervezve, akkor szinte magától is 
működik, ritkán van szükség a Gondviselő beavatkozására. Ilyenkor a sokszorosan 
visszacsatolt, önjavító rendszerben csak az éppen elromló, korszerűtlenné, vagy nagyon 
túlfejletté váló részekre kell figyelni. Ha az élet egésze sikeresen együttfejlődő rendszerbe, 
életpiramisba szervezve képes az alacsonyabb szinteket szabályozni, akkor kellő idő jut az 
éppen túlfejletté, túl bonyolulttá váló, az életrendszer többi részét veszélyeztető szervezetek 
átalakítására, szükség esetén a lebontásukra, átalakításukra, igény szerinti korszerűsítésére, át 
és továbbfejlesztésre, eltérő fejlődési irányba fordítására. 
 
A programozott sejthalál nemcsak a sejtszintű élet része, hanem minden élő, időben változó 
rendszer már az életébe programozott impulzus kvótával, beprogramozott változási egységgel, 
a létezése statisztikai eredőjébe beprogramozott halállal születik. 
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A szerveződési bomlás folyamata, az elporladás 
 
A folyadék állapot általában szükséges átmenet a szilárd anyagi állapotból az egyedekre 
lebomláshoz, az elgázosodáshoz, amely folyékony, átlagos közegállapot az egymással még jól 
keveredő részecske szerveződések családi állapota. A differenciálódók egy része a 
közösségekből lebomlás, elpárolgás, vagy a szilárd közegből kiválás, szublimálás során a 
magány felé fejlődik, és amikor kibomlik az addigi együttműködő közösségekből, kisebb 
egyedekre bomlik, elgázosodik, a nagyobb egységektől külön válik. Amíg az egymásról 
elrugaszkodók a szétválás és a külön fejlődés felé haladnak, az élet más, a sűrűsödés és az 
együttműködés, egy közös cél, Vertex felé haladó része szilárdabb, nagyobb egyedsűrűségű 
együttműködő közösségekbe, időben együttváltozó anyagba, együtt életáramló élőmezőkbe 
épül.  
 
A nanoméretű szerveződéseknél nagyobb közösségek, részecskék haploid magányos, egyedi 
eredőjének a lebomlása, nagy azonosságú illékony Quintesszencia folyadék közegállapotot 
hoz létre, amely e szinten átlagos, párkapcsolatból kifejlődő családi állapot. Amikor az átlagos 
állapot tovább differenciálódik, az átlagosnál nagyobb sűrűségbe, centrális tömegbe épülők 
melegfúziós, gyorsabban elporlódó nőies atommagokat, protonokat, és hidegfúziósabb 
gyorsabban áramló, lehűlő, elszegényedő, a protonok körül keringő férfias elektronfelhőt hoz 
létre. Az atomi állapotok elöregedése, a részecskék differenciált továbbfejlődése után 
kialakuló részecskenász, jobb és sikeresebb keveredésben még folyékony, illékony, éterszerű 
közegállapotot hoz létre, amely a hő, a nagyobb impulzus sűrűség hatására gyorsan elpárolog, 
részben gáz közegállapotra, szabadabb neutrális részecskékre lebomlik, de e 
differenciálódásban nagyobb sűrűségű nehezebb elemek, molekulák is létre jönnek. A 
molekulák más, analóg fejlettségű szervezetek felé megnyilvánuló kölcsönhatóképes 
fogékonysága, agresszivitása hasonló analóg térhelyzettől függ, amelyet a keletkezésükkor az 
eredőjüknek a térszimmetriától, a másik félhez képest meglévő lokális eltérése határoz meg. 
Ha a molekulák differenciálódnak, a kifelé áramló, elgázosodó részecskék atomi, vagy 
elektron állapotra fejlődnek vissza, míg a befelé sűrűsödő, a fejlődésében gyorsuló, a 
melegfúziós irányba fejlődő, még nagyobb tömegsűrűségbe épülők, nagyobb térsűrűségben 
sikeresebben együttműködő részecske közösségekbe, életprogramban változó fehérjékbe, 
esetleg sejtekbe épülnek. Ha a differenciálódásban ismét sikeres a keveredés, együttfejlődés és 
együttműködés alakul ki, akkor a molekuláris szintről továbbfejlődő átlag, az elfolyósodásakor 
egymással sikeresebben együttműködő, a terheket is együttviselő demokratikusabb folyadék 
közegállapotba szerveződik. Ha a víz differenciálódik, és kisebb sűrűségű vízgőzre, vagy az 
alkotóira esve, hidrogénre és oxigénre bomlik, azaz visszafejlődik, akkor a tömegéhez képest 
nagyobb térfogatra kitáguló, nagyobb felületűvé és ezzel könnyebbé váló vízgőz, és az 
elválásban a hőenergiájától megfosztott, a szimmetriájában elszegényedett hidrogén, a külsőbb 
rétegekbe, a múlt jobb sűrűség/felület arányokkal rendelkező állapotába menekül. Az 
eseményben melegfúzióssá váló Oxigén dáma, a hidrogénnél sármosabb, fejlettebb szén 
részecskékhez kapcsolódva továbbfejlődik, a család a tömegében is sűrűsödik, és ezzel a 
helyzeti energiában is gazdagodik, de a kölcsönhatóképes felületében elszegényedik. Ha a 
különvált és a nagyobb tömegsűrűségbe épülő fejlődés felé, centrális irányban haladó oxigén a 
talajból fel és kifelé, vele szemben áramló, hőenergiában gazdagabb melegfúziós szén 
részecskékkel társul, vegyül, a változásban széndioxid szabadul fel, amely táplálja az ilyen 
alapanyag fogyasztására, továbbfeldolgozására szakosodott, az élőrétegünkben kifejlődött 
növényzetet. A növényekben a sok lendülettel, kinetikai energiával rendelkező hidegfúziós 
fotonenergia társul a széndioxidban, és hőenergiában gazdag molekulákkal, és víz felvétele 
(hűtés) közben ismét hidrogén alapú, fejlettebb szénatomok kialakulása közben oxigént 
szabadít fel. A differenciálódásban továbbfejlődő részecskék csoportjai, (tömegei) növényi 
sejtekbe, életcellákba fejlődhetnek, előrébb léphetnek az anyagfejlődés, az egyedivé fejlődés, a 
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szakosodás ranglétráján. Ha a növényekbe épült részecskéket tartalmazó sejtek, az életcellák 
náluk fejlettebb, őket fogyasztó szerveződésbe, gyorsabban változó élőrétegbe, életterekbe, a 
növényeket elfogyasztó állatokba, szerveződésekbe kerülnek, a fejlettebb, gyorsabban változó 
környezetben ismét differenciálódnak. A csak a hidegfúziós részecskéktől és a környezet 
változásától védettebb térben továbbfejlődő képes, érzékenyebb, melegfúziósabb 
szerveződések ettől kezdve elkerülik a fényt és az őket könnyen felbontó nagyobb lendületű 
hidegfúziós szerveződéseket, és olyan átlagos, folyadék állapotú, a szabad levegőn 
könnyebben differenciálódó tejbe szerveződnek át, amely formában közvetlenül más, 
többnyire fiatalabb, utód állapotú szerveződésekbe, más mikrokozmoszokba, életterekbe 
kerülhetnek. A differenciálódás során, a bonyolultság felé haladó evolúciós ág egyre 
keskenyebbé váló patakjai ennél nagyobb sűrűségű, sikeresebben állati fehérjékbe, izom, agy, 
emésztő sejtekbe stb. együttműködő szervekbe fejlődhetnek, míg a differenciálódásban e 
fejlettségből elszegényedők, az elöregedve lebomlók a molekula, vagy atomi szintre és 
nagyobb, kölcsönható képesebb felületre fejlődnek vissza. 
Ha tovább megyünk a differenciálódásban, és megértjük, hogy a látszólag különálló, de 
valójában egymással együttműködő sejtek fejlődése a nagyobb térsűrűségű, nagyobb 
védettséget igénylő lokális energiaszintű szervek felé folytatódik. Az elfolyósodó, egymással 
jobban keveredő, nagyobb felületen fejlődő átlag, vér jellegű folyadék közegállapotba, az 
élőrétegben átlagos energiaszinten maradva, jobb felület/ sűrűség arányban maradva fejlődik.  
A sejt állapot már annyira differenciált, hogy annyira eltérő genetikai állományt, fejlődési 
irányt jelent a más eltérő szervezetekbe fejlődőkhöz képest, hogy az eddig elfejlődött 
szervezetek, részecskék már nem tudnak egymással keveredni, csak kisebb elektron 
részecskékkel, DNS és atomi követekkel és anyagcserével kommunikálnak egymással. A 
mikrokozmoszokban kifejlődő bonyolultabb, érzékenyebb melegfúziós eredőjűvé, mindent 
fogyasztóvá váló lélek, már csak az életversenyt fenntartó genetikai elit állományt, a 
környezettől teljesen védett térben, a nemi csatornákon, szaporodás közben, folyadék állapotban 
átadva tud továbbörökítődve az utódokba átfejlődni. A szabadban az isteni neutrális 
részecskéknek kitett térben, ezek az átörökítő anyagok sérülékenyek, a benne átörökítendő 
melegfúziós részecskék a neutronok által felbontásra kerülnek. Ez a csak folyadék állapotban 
más szerveződésekbe és csak védett közvetlen csatornákon átjutó férfias hidegfúziós genetikai 
elit anyag, mindig keveredik a szaporodásban résztvevő szervezetben, e célra kifejlesztett, 
elitképző szervében kinevelt, kitanított, melegfúziós energiával és tulajdonságokkal felruházott, kiválasztódott 
melegfúziós, nőies elittel, amely csak nagyon jól keveredő arányokban, magas szimmetria, jó 
elosztás esetén eredményez új életet. Az elődök szervezetében kifejlődött, az életversenyben 
sikeresebb nagy túlélő képességű, kinevelt, kitanított ősi részecskék, már csak sokrétegű, 
szorosan záró határfelületek védelmében és ondóban juthatnak át a melegfúziós anyai élettérbe, 
ahol keveredhetnek, vegyülhetnek egymással, és a védett térben gyors szaporodásba 
kezdhetnek a környezeti dominancia megtartása mellett, és a közben felszabaduló életterek 
elfoglalásáért, megtartásáért. Az ilyen már nagyon védett környezetben, az anyai élettér 
belsejében, a méhben fejlődő utód életterekben, szervezetekben, az elődökben, és az elődök 
elődeiben kifejlődött, de nagyon erős túlélő képességű, a megváltozó környezetben is sikeres 
szimmetriát, sűrűség/ felület arányokat tartó ősi részecskék jutnak át a múltból a jövőbe.  
Az időutazás lehetőségét tehát a mikrokozmoszokban kell keresni! 
 
A hidegfúziós, gyorsabban áramló lendületes állapot véges életidőhöz, meghatározható 
mennyiségű életváltozás közben elszenvedett impulzushoz, életszakaszhoz kötődik, Hasonlóan 
a melegfúziós, más felület/sűrűség arányokban fejlődő élet szintén az életet végessé tevő 
életeseményhez, melegfúziós differenciálódáshoz, osztódáshoz kötődik. Az élet végességét a 
kölcsönhatásra képes felület/ tömegsűrűség aránya, a jó szimmetria aránya határozza meg. 
Amely szerveződés képes e szimmetria értékhatár mezsgyéjén belül változva, nagyon sokféle 



 75

belső bonyolultságban maradni, a környezet esetleg jelentős megváltozásához is 
alkalmazkodni, az kiegyenlített változás esetén hosszabb eredő életet élhet. 
Amit látunk a makrokozmoszból, az a tér kellő azonossággal bíró, velünk, illetve a bennünk 
élő részecskékkel, fraktálrendszer valamely szintjével kölcsönhatóképes, analóg fejlettségű 
részei. Ami már más ritmuson, alacsonyabb, vagy magasabb változássűrűségben, jelentősen 
eltérő minőségben változik, azt már vagy még nem észleljük. Tehát a saját életpiramisban lévő 
részecskéink frekvenciáján változó információs kapcsolatokat, a bennünket fejlett információs 
energiával támogató kétdimenziós élettölcséreket, szerveződéseket, időtölcséreket, térbeli 
homokórákat, határfelületeket érzékeljük, észleljük csillagokként. E szervezetek, 
szerveződések, életterekből, az életfelületen változó részecskék hozzánk érő küldötteinek a 
fejlettsége kellően kölcsönhatóképes analóg állapotban van a mi részecskéinkkel.  
 
A szemünkkel is észlelt információ azt a hírt továbbítja, hogy nem vagyunk egyedül, 
hogy az Isteni térben más, hasonló analóg fejlettségű szerveződések is vannak. E 
szerveződésekből valamikor elindult és az időutazás során a jelenünkhöz és életterünkhöz 
ideérő részecskéikkel folytatott információ és hatáscserében, híreket kapunk a távoli világok 
változásáról, fejlődéséről, a lokális állapotok alakulásáról és az útközben e hírnökök, az 
angyali részecskék által észlelt eseményekről. Néha a postások, az angyali hírközlők nagy 
kerülőket tesznek, vagy egy időre elakadnak, letelepülnek egy nekik tetsző térben, és az is 
előfordulhat, hogy amely környezetből az időkéséssel megérkező információt hozzák, néha 
addigra a környezet is megváltozik, és a hozott átadott hír, információ addigra már aktualitását 
veszti, mert esetleg az őket elindító szerveződés mire a fellendülési hírrel ideér a hírnök, már 
elhal, felbomlik. Az ilyen közben hazátlanná váló küldött, gazdátlanná válva végleg 
megtelepedik a célállomáson, vagy egy korábbi fogadóban megtalált párral családba 
szerveződik és letelepedik. 
 
A szervezett élet valójában a szimmetriát megtartó, csak lassabban fejlődő, átlagos de 
legstabilabb állapottól mindig két eltérő irányba, az egyre nagyobb felbontást, és a dolgok 
közelről, belülről megfigyelését lehetővé tevő, egyre kisebb térfogatba az egyéni energiaszint 
felé fejlődik. Ezzel egyidejűleg az élet, kifelé, a szétáramlás felé haladó másik ágán az egyre 
nagyobb méretben, és az egyre nagyobb tömegszintben is együttműködni képes nagy 
energiaszintű mezők, és az összefüggések megértése felé fejlődik. Azonban hiába látjuk néha 
a tér fraktál rendszerű részleteit akármilyen felbontásban kinagyítva, ha nem észleljük a fától 
az egymáshoz kapcsolódásukkal létrehozott erdőt. Bár a nagyobb felbontásban szemlélve a 
kicsiny fasejtek és a rostok egymáshoz kapcsolódását megértjük, a fa és a gyökér, az erdő és a 
környezet egymáshoz való viszonyát nem fogjuk megérteni, és ha nem értjük meg a környezet 
életünket befolyásoló összefüggéseit, akkor a nagyobb energiaszintű  környezeti 
változásokhoz sem tudunk alkalmazkodni. Az élet szimmetriája, csak a mikrokozmosz és a 
makrokozmosz egységes, egyenlő arányú szemléletével érhető el. Ha csak a részletekre 
figyelünk, a belső bajok, zavarok egy részét megérthetjük, de a kívülről a makrokozmoszból 
fakadó előzmények, az okok ismerete nélkül a következményeket és a kifejlődő eredőt sem 
leszünk képesek megérteni, és velük együtt élve, a kialakult igényekhez alkalmazkodva az 
életünket nem tudjuk kellően kontrollálni. 
 
A nagyobb energiaszintű közösségek fejlődése azonban roppant érzékeny a kezdeti 
állapotokra és a szimmetria kezdeti és későbbi állandó megtartására. Az igen nagy tömegszintű, 
de érzékeny kicsi részecskék kisebb szervezeteiből, életpiramisba, szervezett 
együttműködésbe halmozódó változórendszer állandó pontos egyeztetést, és a szerveződési 
szabályok nagyon pontos megtartását igényli. Az együttműködés, a külső béke, sok egyéni belső 
szabadságról, lemondással, és alkalmazkodási kényszerrel jár, amely miatt az érzékeny lélek a 
külső és a belső önkorlátozásban porlódik, állandóan másokhoz, és a belőlük szerveződő 
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környezethez alkalmazkodni kényszerül, miközben a felsőbb érdekek rendszeresen 
felülbírálhatják, módosíthatják a személyi szabadság megtartására adott ígéreteket. Ahhoz, 
hogy a makrokozmosz külső igénye, és a mikrokozmosz belső igénye között mégse alakuljon 
ki nagy, feloldhatatlan ellentmondás, a Gondviselő és a szimmetriára törekvő közös tudat, az 
Isten, az élet fejlődési lehetőségét, két eltérő, egymással szemben fejlődő, valójában egy 
életkör egymáshoz képest szimmetrikusan visszafelé lejátszódó ágaira bontotta. Mivel a nagy 
együttműködő szerveződések építésének és megtartásának az igénye elnyomja az egyéni lélek 
szabadságát, a makrokozmosz hatalmas szerveződései felé fejlődés szimmetriahiányt hozott 
létre, a belsőkben fejlődő szabadságigényhez képest a kicsi dolgokban, a részecskéink 
áramlási és tudati szabadságában. A valódi fejlettség akkor és ott jelenik meg, ha a külső 
feltételeknek, a makrokozmosznak megfelelés nem jár a belső szabadságigény teljes 
feladásával, azaz a lélek és az Isten egymással való elszámolásában keletkező eredmény, 
fifti - fifti alapon jól megosztódik. A gyorsabban és kicsi energiaszinten, néha csak 
gondolatban kifejlődő, sokféle kisebb energiaszinten kialakult modellek igazolták, hogy az 
isteni térben, a szervezett életrendszerhez szükséges nagy szervezetek életpiramis-szerű 
együttműködésbe felépítése csak akkor lehet eredményes, ha a közös cél közben az egyéni 
érdek, a legkisebb részecskéig is figyelemmel kísértetik, és az egyéni vágyak az isteni tér 
felépítésével azonos arányban, kompromisszumban teljesülnek. Ez az igény biztosítja, hogy az 
együtt élő közösség átlagos állapotának a megtartására irányuló fejlődésben, a mikroszintek és 
a mind nagyobb felbontás, a részletek mind jobb kidolgozása felé fejlődés is a szent cél 
szolgálatába állítódhasson, hogy a lassan és megfontoltabban, nagyobb energiaszinten az 
anyagi valóságba épülő makrokozmoszba ne kerüljenek be a kisebb energiaszinten gyorsabban 
lezajló, modellezhető megoldások kevésbé sikeres próbálkozásai. A mikrovilág épülése, a 
sikeres és sikertelen gondolatok anyagba építése és fejlődése tehát párhuzamosan halad a 
mindenségben, a nagyobb életpiramisokban fejlesztett isteni utódok makroszintű 
fejlesztésével, és ezzel az építők személyi vágyainak a kiélése, és az egyéni szabadság sem 
szenved csorbát a globális fejlesztési célok megtartása miatt. A fejlődési szimmetria tehát 
helyreállt, megtartható, és ezzel a mikroszinten fejlődő mikrokozmoszok sokféle modell 
jellegű előfejlődése, előre jelzése, a makrokozmosz békéje, az isteni tér békéje megvalósulhat. 
 
 
Az arany fehér porhoz kapcsolódó, a megértést segítő analóg információ: 
Az Aspektus 10-16 könyveiben beemelésre került egy Internetről másolt anyag, az Arany 
fehér pornak, a hőmérsékletváltozáshoz kapcsolódó, időben változó gravitációs 
tulajdonságainak a módosulásairól. Mivel már így is sok részletet átemeltünk az előző 
könyvekből, a szerző nem kívánja ezt az Interneten, vagy az előző könyvekből is 
megismerhető információt még egyszer megismételni. A jelenség azonban korántsem olyan 
egzotikus különlegesség a természet világában, mint az arany fehér por tulajdonságának a 
felismerői vélik. A hőlégballonosok ugyan azt az effektust használják a ballon felemeléséhez, 
mint az arany fehér porban a felmelegedő közös szervezetet, az életteret elhagyó részecskék. 
Amíg azonban az arany fehér porban már nanoméretű hidegfúziós eredőjű férfias részecskék 
elhagyják a számukra túl meleggé, kaotikussá és az életre alkalmatlanná, rossz hatásfokúvá 
vált életteret, addig a hőlégballon légterében lévő, de felülről kellő sűrűségű határfelülettel 
lezárt térben, molekulák, atomok melegszenek fel, tágulnak nagyobb térátmérőbe, kisebb 
térfogat sűrűségbe, és kerülnek nagyobb energiaszintet igényélő életpályákra, de nem 
bomlanak fel. Mivel a ballon anyaga, mint kölcsönhatás átvételére alkalmas határfelület 
megakadályozza a felmelegedés miatt kitáguló, nőiessé váló, a térbeli energia értékében 
elszegényedő, a gazdagabb élettérből kiszoruló atomok és molekulák külsőbb élőrétegekbe 
távozását, ezért azok a számukra túl meleg élettérből a felfelé (kifelé) áramlás közben, az 
impulzusokban átvett, megszerzett lendülettel, kifelé, felfelé ható energiát, emelő erőt adnak át 
az eltávozásukat akadályozó ballonnak. A balon felülete valószínűen eléggé sűrű és hideg 
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ahhoz, hogy az odaérő részecskék impulzusba kerülve, egy – egy apró impulzusban tovább 
adott lendületátadással hozzájáruljanak a ballont és a hozzá kötődött anyagot lefelé szorító 
nehézségi erő, a hidegfúziós lendületeredő csökkentéséhez, miközben a nem teljesen felbomló 
atomi családok ki és szétáramló tagjai lehűlnek, lehiggadnak, megnyugodnak, és visszatérnek 
a ballon belsejében az életkörök folytatásához. A lefelé nyitott ballonból azonban nem 
távoznak el, mert lefelé, a fejlettebb, melegebb alsó tér felé áramolva ismét hőt kapnak, ami 
miatt ismét nagyobb térre van szükségük az életáramlás rendezettségének, a hőleadó 
képességnek a megtartásához, ezért ismét felmelegednek, kitágulnak, nagyobb felület/sűrűség 
arányra bomlanak, felemelkednek, és ezzel megemelik a közös életteret határoló ballont. 
Valószínűen a ballon felső határfelületein valamennyi veszteség mindig kialakul, mert az 
impulzusokban lebomló szerveződések fiatal felszabadult részecskéi át tudnak hatolni a ballon 
kapilláris résein, de a ballon alsó nyitott felületén mindig kellő utánpótlás árad a felfelé 
áramló, és ezért a közvetlen környezetnél alacsonyabb nyomású, a melegfúziós és a 
hidegfúziós részecskékben is jobban keveredő, kedvezőnek ígérkező térrészbe. A környezetnél 
nagyobb térfogatúvá váló ballonbeli légtér annyival könnyebbé válik, mint az általa az adott 
térfogatból kiszorított átlagos hőmérsékletű levegő súlya. A ballon felületét a belül felfúvódó, 
a lehatárolt életteret önálló térbe záró melegfúziós részecskék belülről kifelé tágítják, és ezzel 
a belső tér sűrűségét csökkentik. 
 
 
A szaporodási hullám kialakulása és élőrendszerre ható következménye: 
 

Amikor a nemekre, haploidokba ionizáltan elkülönült életben nagyon magnő a vágy a 
szimmetriába hozó másikra, az élet a felgyülemlett feszültség levezetődéséhez szaporodást is 
eredményező párkapcsolatot alakít ki. A férfias szerveződési eredőjű egyedben lévő, nagyobb 
irányrendezettségű, több tudattal, de kevesebb erővel, energiával rendelkező, már 
elfolyósodott nagy azonosságú felmenői részecskék akkor nyitják meg a dimenzió kapukat, a 
múltbeli és a jövőbeli életterek közötti átjárókat, amikor a tőlük leszármazott, már 
szaporodásra képes utód élettér szerveződési szimmetriája nagyon eltolódik, amikor az 
egyedben a korábban jól keveredő sokféleség diploid piramis rendszere, haploid egyedekre, 
részekre bomlása nagyon felerősödik. Amikor a környezetben párosodásra késztető nemi 
hormonok, szabad nőies és férfias részecskék sokasága lepi el az élettereket, amelyek 
kisméretű aktív részecskéi a szerveződések auráiba is beférkőznek, a nemileg töltötté és 
feszültté váló, addig vegyes átlagos életterek kaotizálódnak, amely megbontja a kialakult 
megszokott állapotokat.  
A tér szerveződési szabályai szerint a szaporodásra késztető energia hullámok rendszerint 
magasabb szintről, felülről indulnak el. Amikor az élettér összefüggő piramisában, egy 
nagyobb lélekszámú tömegnek szerveződési lehetőséget és életteret adó rendszer elöregszik, 
az addig rendezett térben lévő együttváltozó szervezetek részecskéi felszabadulnak az 
együttélési és a rendtartási kötelezettség alól. Ilyenkor az elöregedő rendszer előbb 
rendezetlenné, kaotikussá válik, majd felbomlik és a részeire hullik, mint szervezett rendszer 
felbomlik, és a környezet megszokott rendezettsége ettől jelentősen megváltozik. A közös 
szervezés, a sikeres rendezettség megszűnésével az addigi szervezetből kibomló, szétszéledő 
kisebb szervezetek, a részecskék, az egyedek szétrajzanak, gerjeszteni kezdik a környezetet. A 
közösen létrehozott esetleg már kényszerű túl nagy rend miatt az addig elfojtott, de már 
kényszerű rendezettséget tartó állapotából kiszabaduló szerveződések az általuk nem szokott 
szabadságtól megszédülve, megrészegedve hirtelen szabaddá és, átmenetileg korlátok nélkül 
élőkké, liberálisokká válnak, akik e felszabadulás mámorában olyan cselekedeteket tesznek, 
amelyeket a korábbi rendezettség korlátai nem engedtek meg a számukra. A rendezettség 
gátjai ilyenkor gyorsan összeomlanak, rablás, bomlás, lezüllés, és túl nagy szabadság a 
felszabadult lélek féktelenséghez, szaporodásához, és további osztódásához vezet, amelytől 
néha rombol, dúl és kiéli addig elfojtott vágyait, az addig meg nem élt érzéseit. A 
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felszabadulással járó eufrizmus  lefelé egyre nagyobb térre kiterjed, és az élet harsonáinak, a 
felszabadult szex orgazmusa által kiváltozz hangjainak a megszólalása közben a tágabb térség  
mikroszintjein is szétterjed a hír.  
A felszabadulás előtti már sokaknak rossz élet, sok elhalást, átalakulást, porlódást eredményezett, 
amelyből nagy azonosságú mennyiségbe épült az egyre rosszabbá váló élettér. A mennyiségbe épülés, 
az azonosság növekedése életversenyt gerjeszt, csökkenti a sokféleséget, növeli a differenciálódást, 
amely következtében az ilyen élettérben, az addig sikeresen együttműködő elődi részecskék és 
leszármazottaik, két egymással szemben és ellentétben álló érdekcsoportra bomlanak. Ez az állapot, a 
környezetben ionizációt, általános gerjesztettséget vált ki, amely miatt az egyre feszültebb, robbanásra 
kész élettérből menekülni kezdenek a térrész állapotát, szimmetria hiányát, a túl sok szabálytalanság 
miatt a kényszerűen elviselendő impulzusokat nem jól viselő, de helyreállítani nem képes 
szerveződések. Az ilyen állapot, a szerveződés, a rendezettség halálhoz, az ionizált térrész teljes 
felbomlásához, majd a tér nagyobb életfelületre kiterjedéséhez, az elhalt szervezet felfúvódásához 
vezet, amely az életpiramis minden szintjén az átalakulás színhelyéről menekülő, a térben szétszóródó 
különféle tömegméretű szerveződések sokaságát bocsátja ki.  
 
A csillaghalál, vagy egy még nagyobb szervezett rendszer halála először a jobban értesült 
kisméretű szerveződéseket indítja el, és a gyorsan kapcsoló, kicsi tehetetlenségű lények 
milliárdjai szétrajzanak a környező térbe új hazát keresve. A részecske népvándorlást a 
későbben értesültek és a nagyobb tehetetlenségűek csak késve követik, de mindezek a 
szétrajzók még a főesemény, a valódi felfúvódás, a nagyobb térre kiható szervezettség, a 
csillaghalál kialakulása előtt rajzanak szét. A környezet azonban sokszor nem készül fel 
ekkora migrációra, a szétáradás, a kiáramlás energiahullámai egzotust indítanak el, és kifelé 
körkörösen gerjeszteni kezdik az életteret, amelytől az ionizált állapot egyre nagyobb térségre 
terjed át. Jelenleg a naprendszerünk egésze és környéke ionizált állapotban van, egy nagy 
energiaszintű szerveződés halála és felfúvódása várható. Szinte izzik körülöttünk a tér. 
 
Izzó gázgömbben a Naprendszer Index 2006. június 23., péntek 10:25 

A Naprendszer egy 2000 fényév átmérőjű, tojás alakú képződmény, (felmenői szervezett térrész) 
közepén található. Az egymillió fokon izzó gázgömböt a Plejádok szupernóvái fűthették fel, állapították 
meg osztrák kutatók.   Bécsi csillagászok azonosították azt a kozmikus kályhához hasonlatos hőforrást, 
amely az emberiség tágabb otthonát körülvevő lokális gömb magas hőmérsékletét okozza.  A hatalmas 
gázgömb magában foglalja az egész Naprendszert. Az úgynevezett lokális gömböt, amelyben 
tartózkodunk, szokatlanul forró, de ritka gáz tölti meg. A ritka gömb nélkül a Földről csak sokkal 
kevesebb csillag volna látható. Azt, hogy a bolygónk egy ilyen gömb belsejében található, a 
csillagászok korábban a puha röntgensugárzás alapján derítették ki. 

Ritka és forró: A gáz hőmérséklete helyenként eléri az egymillió Celsius fokot. Mivel viszont a gáz 
rendkívül ritka, a csillagközi térbe merészkedő űrhajós számára semmiféle hőérzetet nem keltene. A 
helyi gömbön kívül eső anyag hidegebb, viszont egyúttal sűrűbb is, és néhány területen kevésbé 
átlátszó. A mi gömbünk hatalmas, tojás alakú képződmény, amelynek átmérője eléri a 2000 fényévet, 
írta az APA hírügynökség. A kutatók mostanáig keresték a kozmikus szauna magas hőmérsékletének 
forrását. A legelfogadottabb nézet szerint igen nagy tömegű csillagok szupernova-robbanása szóba 
jöhet energiaforrásként. Valószínűen ez az ionizált neutrinó állomány áramlik lehűlve felénk, miközben 
párba épül összehúzódik, nagyobb eredő sűrűségre kerül, de a nász és a fejlődés miatt egyúttal egyre 
magasabb hőmérsékletre emelkedik. 
Megvannak a tettesek. Az elmélet ellenőrzésére a bécsi egyetem csillagászati intézetében Dieter 
Breitschwerdt és kollégái bonyolult szimulációkat végeztek, amelyekbe bevonták a legnagyobb 
szomszéd csillagok minden mozgását és a kozmikus szomszédságunkban található gázt. Ennek során a 
kutatók rábukkantak a csillagrobbanások valószínű forrására. A Plejádok csillaghalmazban a 
csillagok olyan alcsoportja található, amely képes lehetett a hatalmas robbanások kiváltására. Ezek a 
szupernova-robbanások az elmúlt 15 millió év alatt történtek. Az időpont a túlélő testvérrendszerek 
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pályáinak módosulásából számítható ki. A kérdéses csillagok jelenleg az 500 fényévre található 
Scorpius-Centaurus-csoportban találhatóak. 
 
Lassan lehűl a gömb:  
A robbanások kereken egymillió évvel ezelőttig folytatódtak, azóta viszonylagos nyugalom honol. Ez 
azt is jelenti, hogy a gáz fokozatosan egyre hidegebb és sűrűbb lesz. A lokális gömb ennek ellenére 
csillagászati léptékkel rövid időn belül össze fog olvadni egy hasonlóan felfűtött szomszédos 
gömbbel. Vagyis néhány millió évig garantált a zavartalan kilátás a csillagokra.  
 
A lokális gömb éppen párkapcsolatba olvad egy másik analóg, de ezentúl vele közös rendszert alkotó 
másik gömbbel, amelyből új családi szerveződés, párkapcsolat, vegyes diploid rendszer alakul ki.  

(Moetrius hozzáfűzése). 
 
Az elhaló, egymásba olvadó szerveződések, a korábbi szervezettségek ilyenkor le és 
felbomlanak, sokkal kisebb, még e körülmények között is jól működő egyedi részecskékre 
esnek szét. Ez az az állapot, amikor a közösség érdekei a háttérbe szorulnak, és miközben az 
egyedek másokkal nem törődnek, mindenki menti az irháját. Az emberi szervezeteknél kisebb 
energiaszintű, de már hasonló analóg folyamatokat átélt, tapasztalt részecskék, már ismerik az 
ilyen jövő valószínű eseményeit, ezért a belső világukra eléggé nyitott érzékeny, már 
elporlódott, de magas szimmetriában változó szerveződések, a fraktál rendszerükön keresztül 
információt kapnak a bennük lakó, a mikrokozmoszt is irányító lélekláncon keresztül. A jelzés 
szerint, kevés az idő.  
 
Az érzékeny emberek megérzik, és egy idő után megértik a kis energiaszintű lélek jelzéseit, de 
a környezet változását át nem látó teljes összefüggő ismeret hiányában sokan nem tudnak mit 
kezdeni a nem teljes, és nem a megszokott rendezettségben kapott információval. Az élet 
azonban tovább folyik, és a kisebb szervezetek, a hírnök angyalok után nemsokára 
megérkeznek a nagyobb energiaszintű, nagyobb tömegszámú menekülő, emigráló csoportok, a 
gazdátlanná váló rendszer első csoportosan, buszokban, hajókon és aszteroidákban, nagyobb 
tömegben együtt érkező menekültjei. A bolygók, és a hasonló analóg szerveződések auráin 
megnő az aktivitás, egyre nagyobb számban érkeznek be a menekülő csoportok, akik a 
határoknál egyedekre válva felbontásra, analizálásra, a fejlettségtől és az élettér 
rendezettségétől is függően bebocsátásra vagy elutasításra kerülnek. A menekült áradat a 
környéken érintett szerveződéseket gerjesztve, egyre nagyobb pörgésre, már nemlináris, sokak 
által nem követhető, nem megérthető gyors változásra készteti az időként ismert egymás utáni 
eseményrendet. A makroevolúció így kapcsolódik a környezetben felbomló nagyobb 
szerveződések halálához, és az életterek felgyorsuló változásához.  
A határfelületeken ilyenkor megnő az ellenőrzés, az aktivitás, és az egymással együttműködő 
szervezetek legkülsőbb, legöregebb rétegei, életbuborékjai tartósan túlterheltté, túlgerjesztetté 
válnak. Az emigráló környezetből befelé, felénk elindult nanoméretű, és az elektron szint alatti 
tömegméretű, és fejlettségű szerveződések, már áthaladtak rajtunk, a változásban és a 
térállapotban besűrítették az életterünket, de az ennél nagyobb energiaszinten érkező 
csoportok, még jelentős kölcsönhatásba kerültek az életterünket a külsőbb határfelületeken 
védő elektronokkal, amely miatt a 2000 fényévnyi térségben nagyon megnő az elporlódás, a 
21 cm-es ionizált sugárzás. Az elektronok szaporodása és a nagyobb tömegsűrűségű hidrogén 
családok mennyisége nagyon felerősödött.  A nagyobb térsűrűség, a nagyobb változás sűrűség 
miatt a környezetben áramló nanoméretű részecskék átjárása megnehezült, a tér kevésbé 
átláthatóbbá vált, amely miatt a külső hatások befelé haladó körkörös, ekvipotenciális 
kölcsönhatásai tömöríteni, és fejleszteni kezdik az ilyen térrészt. A térrész közepe felé befelé 
haladó menekülőhullám továbbfejlesztette a nanoméretű részecskék és az elektron állomány 
egy részét, akik fejlettebbé, atomi családokká válva erősebben gerjeszteni kezdték a földet is 
körülölelő Naprendszert, azon belül a Földet is körülvevő ionszférát és a protonréteget, a 
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protonszférát.  A hidrogén atomi fejlettséget már elért, szervezettebb tömeg nagyobb 
fogyasztóvá vált, amely miatt a belső térben az általuk fogyasztható, még kellő felület/térfogat 
arányú nanoméretű részecskék, szerveződések elporladásba kerülő száma növekedni kezdett.  
A külső környezet változásában keletkezett jelentős energiahullám, tudatosabb anyagba sűrítő 
hullám, fejlődni és egymással együttműködni vágyó részecske tömeg halad a változáshoz 
képest centrálisan elhelyezkedő térségünk vertexe felé. A protonszféra a gerjesztéstől, a 
felgyorsult szaporodástól szintén érintetté vált, amely folyamatban a protonok egy befelé 
besűrűsödő része nagyobb sűrűségű együttműködő tömegbe fejlődött, meggazdagodott, és 
nagyobb szervezettségű tömegbe épült, és ezzel gerjeszteni kezdte a belsőbb élőrétegeinket 
kívülről határoló termoszférai életteret. A kívülről befelé haladó hullámban a fogyasztók 
fejlődése szerint, letarolják a külső élőrétegeket, és egyre fejlettebbé válva befelé csökken a 
fogyasztható nyulak, az eleség száma. Az energiahullám fogyasztóból fogyasztóba haladva 
egyre beljebb kerül, majd valahol a csillagtéri szervezet kellően fejlett belsejében átalakul, és a 
felszaporodott éhes hordák az emberükre találnak. Ha a külső élőrétegekben nem fékeződnek 
meg a valahol egy idős, nagy életbuborék elpukkanásakor felszabadult részecskék, akkor azok 
életünket megváltoztató, makroevolúciót keltő energiahullámai elérik az életterünket, 
feldúlhatják a rendezettségünket, befolyásolhatják a jövőnk fejlődését. 
A termoszférában jelenleg nagyon magas a változás sűrűség. A bioszféránál fiatalabb, eddig 
lassabban fejlődött életbuborék testvér egy idő óta gyorsabban fejlődik, mint a tőle beljebb 
változó, a természet rendje szerint nála egyébként gyorsabban fejlődő idősebb belsőbb rétegek. 
Várható, hogy az eddig elmaradottabb külső élőrétegek felzárkózása, a fejlettségi 
azonosságának a növekedése növeli az életversenyt, amely nagyobb azonosságot, és a 
különbség lecsökkenésével a közös határok lebomlásával rétegegyesülést, globalizációt vált ki, 
amelyben az eddig egymás mellett, de eltérően fejlődő élőrétegek összevonódnak. Ilyenkor a 
termoszférában átmeneti szerveződési tavasz és gyors szaporodás alakul ki, amely hamar 
meghozza a szerveződési nyarat, az élettér, energiával feltelését, és az összetettebbé vált már 
nagyobb tömegszámú egyesült élőrétegünk ezt követő felvirágzását. A nagyobb forgalmúvá 
váló, makroevolúcióban fejlődő, rezonanciába került élőrétegben szinte izzik a tér, és a 
szerelem tüze az egymásba vegyülő rétegekben magas, 2000 fokos átlagos hőmérsékleten 
lángol. A Kínához hasonlóan fellendülő élőrétegben sok a munka, a tennivaló, és csábos, erősebben 
töltött elektron fejlettségű széplányok milliárdjai vonzzák, az egyre nagyobb számban beáramló, az 
alsóbb, belsőbb elöregedett élőrétegekben munkát nem nagyon találó férfias elektron részecskéket. Az 
alsóbb (belsőbb) elöregedő élőrétegekből egyelőre csak vendégmunkásnak áttelepülő, majd 
beházasodás után a jobb megélhetést adó élőrétegben letelepülő elektronok, egyre nagyobb tömegben 
hagyják el a termoszférához képest elöregedett alsóbb életszférákat, köztük a bioszférát. 
 
 
 
A csillagok halála, átalakulása, a szerveződési rend nagy energiaszintű megváltozása: 
 
A nagyobb energiaszintű szerveződések, pl. a csillagok halálával, az addig általuk támogatott, 
függőségben tartott kisebb szerveződések anyagi támogatás, és utánpótlás nélkül maradnak. A 
környezet nagyobb energiaszintű befolyásos szereplői által utánpótlással támogatott, és csak 
ezzel egyensúlyban maradó szerveződések, mások által mesterségesen fenntartott egyensúlya 
ekkor várhatóan megrendül, és a támogatás miatt már függőségben változó valamennyi 
szerveződés szimmetriahiányossá, és ezzel instabillá válik. Amikor a szervezet számára a 
külsőleg bevitel miatt megszokott, ezért a saját előállításban már nem készülő hatóanyagok 
hirtelen elapadása, megvonása miatt a támogatóktól és a kizárólagos beszállítóktól függővé 
vált szervezetek, nem tudnak a hirtelen hatóanyag hiánnyal mit kezdeni, lényegében a 
drogozáshoz, és más függőséget eredményező fogyasztáshoz hasonló megvonási tünetek 
alakulnak ki. A kialakult függőség néha olyan nagy mértékű, hogy a saját termelésre már 
képtelen, és a kizárólagos szállítók, a szervezetben piacot nyert idegenek miatt mástól nem 
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vevő szervezetek, a függőséget okozó hatóanyaghiány miatt hirtelen súlyos életválságba 
kerülnek, és a szervezetben hiánytünetek, megvonási tünetek, depressziós hullámok stb. 
alakulnak ki.  
A folyamat hasonló, analóg azzal az eseménysorozattal, amikor egy kis ország pl. a még szocialista 
rendszert építő Magyarország egy másik nagyobb ország szerveződésre, PL. a Nagy orosz, - szovjet 
medvére építve az iparát, gazdaságát és a piacát, hirtelen politikai irányt, fejlődési célt vált, és a 
kevésbé fizetőképes nagy orosz piac kiesik alóla. Ilyenkor, ha egy másik nagyobb, energiában erősebb 
szervezethez kapcsolódik, a korábbi gazdaság leépül, és a széteső felfújódó ország romjait az 
élősködők tízezrei szanaszéjjel hurcolják. Mivel a saját termelés és a befogadó piac ilyenkor elveszik, a 
szimmetriájában megrendülő ország fogyasztóvá, melegfúzióssá és gazdaságtalanná, egyensúlytalanná 
válik. A fogyasztói piacra ácsingózó, fejlettebb környezeti szerveződések mindig erre vágynak, és szinte 
az ölükbe esett a látványosabb, ámde sokszor csapnivaló minőségű, már mennyiségbe fejlődő nyugati 
termékekre már éhes piac. A saját termelés kiesésével az ország kiszolgáltatottá vált, és a 
támogatástól, a világbanki monopóliumtól is függőségbe került. Politikai érdekek, gazdasági 
diktátumok határozzák meg a sodródásunkat. Az országunk e politikai jobbra fordulattól megszédült, 
energiahiányossá, élettermékek előállításában, életszínvonalban és az emberek kedélyállapotában 
depresszióssá vált. Mikor térsz magadhoz, újra szimmetriához Magyarország? 
 

Azok az élőrétegek, szerveződések, amelyek pl. egy bolygóban addig, a folyamatos energia 
utánpótlással éppen nyomás, lendület, perdület, hatásegyensúlyban voltak más élőrétegekkel, a 
felmenői nagy energiaszintű támogató elhalálozásával, az energia utánpótlás elapadásával 
megrendülnek. A csillaghalálok, a szupernova kialakulások, a tér energetikai, politikai, 
szervezettségi, vagy rendezettségbeli átváltozása tehát – közeli hozzátartozó, eddig jelentős 
támogató – elhalása esetén nagy földrengéseket, tengerrengéseket, Cunamikat fog kiváltani. 
Az Indonéziai nagy Cunamit okozó tengerrengést, a tenger alatt lévő talajbeli élőrétegek 
szimmetriavesztése, a rétegnyomás, rétegegyensúly, a szimmetria lokális megváltozása 
váltotta ki. Egy eddigi támogató közeli rokon, a Földbe sok energiát, részecskét exportáló 
csillagszerveződés elhalása, az általa eddig támogatott élőréteg egyensúlyvesztését 
eredményezi. A rossz hírt hozó gyors részecskék megérkezése, vagy a régi utánpótlás 
elapadása után azonnal, szinte jelen időben alakult ki a tenger alatti rétegsüllyedés, akár a 
tőzsdekrahh összeomlása, amely azután az Indonéziai partokra is kihajtotta a változás 
óriáshullámait. 
 

Óriási csillagrobbanás volt a cunami másnapján  
2005. Február 19, szombat, 13:17:38 | Kategrória: Világűr Idézet az Internetről. 
 

A délkelet-ázsiai földrengés után egy nappal, tavaly, (2004) december 27-én az egész Tejútrendszerre 
ható "csillagrengés" történt. A tudósok most hozzák nyilvánosságra, hogy mi is történt pontosan két 
hónappal ezelőtt. 
A csillagászok egészen meglepődtek, amikor az emberiség által észlelt valószínűleg legnagyobb 
energiájú explóziót figyelhették meg Kepler híres 1604-es szupernóvája, csillagrobbanása óta a 
Tejútrendszerben. A mostani csillagrobbanás 50 ezer fényévre történt tőlünk, de a tudósok szerint, ha 
tíz fényéven belül fordulna elő ilyesmi, akkor az a földi élővilágot vagy annak egy részét is kipusztította 
volna. Ugyanakkor az asztronómusok hangsúlyozzák, hogy a Föld közelében nincs olyan 
neutroncsillag, amely hasonló energiát lenne képes kibocsátani.  
 

Kepler óta a legnagyobb robbanás a Tejútrendszerben.  
A december 27-ei karácsonyi fellobbanás olyan erősségű volt, hogy a Holdat is súrolta a kibocsátott 
sugárzás, amely a Föld légkörét is bevilágította. A robbanás egy egzotikus csillag, egy szupermágneses 
neutroncsillag felületén keletkezett. Az SGR 1806-20 kódjelű égitest felrobbanása a Southamptoni 
Egyetem kutatója, Rob Fender szerint Kepler 1604-es megfigyelése óta a legnagyobb, ember által 
észlelt fellobbanás volt galaxisunkban. (A kódnév egyébként arra utal, hogy a neutroncsillag a 
Sagittarius, vagyis a Nyilas csillagképben található? Amely éppen átáramlik a galaxisunkon és 
szaporodást indított el a térségünkben.??). A Nyilas galaxis ezek szerint éppen szaporodás vagy 
elfogyasztás alatt van, mert jelenleg a tejút központján lévő fekete lyukba áramlik. Egy kozmikus 
kisded, Megváltó fogamzása történt, amely nemsokára a vendégünk lesz. 
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 Egyes számítások szerint - amelyet a BBC idéz- az SGR 1806-20 körülbelül 10 ezer trillió trillió trillió 
(!) wattnyi energiát bocsátott ki december 27-én. Az akkori sugárzási szint persze pár pillanat alatt 
lecsökkent, de hosszú hullámú radiáció még most is megfigyelhető a tudósok szerint. A szóban forgó 
égitest mindössze 20 kilométeres átmérőjű, és a Tejútrendszer túlsó végén található. A szupermágneses 
neutroncsillag egy másodperc tizedrésze alatt annyi energiát bocsátott ki, mint a mi Napunk százezer 
év alatt - magyarázta Fender. A gyújtás, az átszerveződés egy héttel a naptári forduló előtt történt! 
 

Túlterhelte a mérőműszereket 
Az esemény nyomán felszabadult sugárzás a mérőműszereket is túlterhelte, a Földön pedig immár 
legalább húsz kutatóintézet próbálja közösen megvizsgálni, hogy mi is történhetett a neutroncsillaggal, 
amely óriási mennyiségű gamma-sugárzást bocsátott ki. A szupersűrű neutroncsillag kizárólag 
neutronokból áll. A neutron az atommagot alkotó egyik elemi részecske, a hidrogén legegyszerűbb 
formájának kivételével az összes atommagban megtalálható. A neutroncsillagban az elemi részecskék 
iszonyatos mennyiségben préselődnek össze, általában azért, mert ezek az égitestek óriáscsillagok 
összeomlása után keletkeznek. Az SGR 1806-20 is apró csillag, mindössze 20 kilométeres átmérőjű, 
viszont elképesztően gyorsan pörög: 7,5 másodperc alatt tesz egy fordulatot. Ennek megfelelően 
szupererős mágneses mezővel rendelkezik az égitest, és ebben a struktúrában ment végbe valamilyen 
változás a robbanáskor - magyarázta tovább Fender. 
 
Érdemes megjegyezni, hogy a változás észlelését lehetővé tevő fényhatás megérkezése, csak egy nappal 
később történt, mint a rétegegyensúlyt fenntartó energiaállapot megváltozás, a leggyorsabb, 
legfejlettebb részecskék szinte jelen idejű elapadása, amely a rétegszimmetria megbomlását 
eredményezte. Tehát az angyali hírnökök sokkal gyorsabban áramlottak szét, mint a fény, foton méretű, 
energiaszintű,  fejlettségű részecskéi. 
 
A gyors hírvivő angyali részecskék, majd a fotonok megérkezése, a támogatás elapadása után, 
egyre nagyobb energiaszintű szerveződések menekültek csoportjaival fogunk találkozni, 
amelyek a környezetben, a neuron csatornákon, a Naprendszerben és a közeli rokon 
rendszerekben új hazát és letelepedést igényelnek. A galaxisunk hidegfúziós közös tudata, 
nemsokára igazságosan elosztja a családjai körében a hazátlanná vált menekülteket, a távoli 
rokonainkat.  
Az élőrétegünk rapszodikussá váló időjárás változása még csak a kezdet, az ideérő első 
hullámfrontok gyenge előszele. Az egyre nagyobb energiaszintű vendégek érkezése kozmikus 
időben nemsokára várható, amelyek az élőrétegekkel kölcsönhatóképes, nagyobb 
energiaszintű vendégek beérkezésével majd viharosan tetőzik. Az átalakulás színhelyéről a mi 
időrendszerünkben esetleg évtizedekig utazó vendégek áradata nem egyformán éri el a Föld és 
a Bioszféra rétegeit. Amikor az esemény színhelyéről egyirányú határozott áramlásban a 
Naprendszer belseje felé tartó menekültek elérik a térségünket, a Nap és a külső Nagybolygók 
takarásába kerülő átlagos és kisbolygók egy ideig védelemben részesednek az egyre testesebb 
meteorit, aszteroida és hazátlanná vált, pályamódosító üstökös vendégek áldása elől. A Nap 
körüli keringés során, a nagybolygókhoz viszonyított árnyékolt térből kikerüléskor ismét 
belekerülünk az egyre nagyobb részecskék, együttutazó szerveződések által keltett meteorit 
jellegű a térségünkön átáramló szerveződése záporába. A Földnek, Gaiának minden 
lehetséges energiáját mozgósítania szükséges, hogy a beérkező vendégeket fogadni tudja, 
és a jelentős kinetikai energiával érkező, rendetlen, radikális beáramlókat, rendezett 
irányú életáramlásba terelje. Mivel állítólag távol volt tőlünk az esemény, a Galaxis másik 
oldalán???, a Tejút központján, a Sagittairuson éppen áthaladó csillagcsoport és a szupernova 
keltője is a szaporodásba került Nyilashoz tartozott. Ha viszont a felbomlott, idős férfias 
felmenő neutroncsillag megváltozott, ezt csak egy másik, eddig nem értett, vagy nem látott 
kísérő, vagy közeli, nagyobb tömegű fogyasztó, fekete lyuk téridős pályaegybeesése, 
szaporodása válthatta ki. Mivel a Nyilas galaxis dinamikus fiatal csillagai, az egész galaxissal 
éppen áthaladnak a nála nagyobb, de jelenleg kaotikus, melegfúziósabb állapotú Tejúton, 
ezért az eseményben felbomlott, felszabadult résztvevőknek legalább az egynegyede, az 
irányunkba, felénk halad, és egyszer majd a kitartó vendégek, menekültek szabaddá vált, 
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elárvult, gazdátlan áradata is a térségünkbe érkezik. Amíg azonban áthaladnak a vendégek a 
Tejúton, a galaxisunk sok a rendezettség segítése felé ható csillagja, határfelülete, rendezett 
áramlásba terelheti, és lefékezheti az elől halad radikálisabbakat. Ezzel egyre nagyobb 
sűrűségű, előbb még laza szövetségű neutrálisabb közös tömegbe szerveződhetnek a térségünk 
felé is tartó csillagtéri egzodus, férfiasan lehűlővé váló, a térben besűrűsödő, mások 
problémáira egyre neutrálisabbá váló menekültjei. Ráadásul a tér erős gerjesztése folytán túl 
nagy izgalomba jöhetnek már az izgalomra túl idős, esetleg hozzánk közelebb lévő férfias 
csillagok, amelyekben szintén megbolydulhat a rend, a szervezettség, és befogadás helyett 
útravalóval ellátva továbbküldhetik az általuk már nem fogadható vendégeket. 
 
 
 
A jelen idejű energiafelhasználás kialakulása, a kisebb szerveződéseknek 
élettereket adó nagyobb szerveződések középkorúvá válása: 
 
A hidegfúziós időkben, a gazdálkodó és szervezeti egységek folyamatos létezését, a távoli 
szállítóktól, és a beszállítási kvantumjaitól is függő, az egyenletes és gazdaságos 
tevékenységhez szükséges mértékű készlet felhalmozás, tartalékolás tette lehetővé.  Az élet 
azonban a jóban elkényelmesedik, és a hidegfúziós, fiatalkori, mindent a saját életterében a 
szervezetében előállítani képes kezdeti ideális szerveződési állapotot, egy idő után felváltja a 
szakosodás, és a lendületes termelés, a szerveződési nyár, energiaszállítással függőségbe 
kerülő állapota. A melegfúziós, nagyobb tömegsűrűségűvé váló kitáguló, kiáramló állapot és 
az egyediség felé fejlődés szükségszerű következménye, hogy a nagyobb rendszerekhez, a 
környezethez igazodó élet, felhagy egyes mások által eredményesebben, vagy olcsóbban 
előállítható termékek készítésével, amelyeknél azután importra szorul. Amíg egy fiatal és 
sokoldalú szerveződés képes a saját termeléssel a bejövő importot ellensúlyozni, a 
külkereskedelem és a kölcsönható képesség szimmetriája megmarad, de az importált dolgok 
tekintetében a nem teljesen egyenletesen, csak szakaszosan beérkező beszállítások, de a 
felhasználási igények állandósulása miatt tartalékot kell képeznie. A gazdaságosság igénye 
miatt, a kialakult folytonossághoz, és az egyenletes termelés megtartásához szükségessé válik 
az élethez szükséges energiák és anyagok, hatások helyszíni tárolása.  Az anyag és az energia 
felhasználási helyszíneken tartalékolása kétségtelenül előnyös volt az időben-lassabban 
változó kezdeti lineáris idejű időszakban, amikor a raktáron, készleten lévő anyagok lényeges 
értékcsökkenésével, avulásával, korszerűtlenné válásával, elöregedésével nem kellett 
számolni. Az élet gyorsulásával és a feldolgozó képesség növekedésével, a szervezetek a 
gyorsan változó térségekben elérték a jelen idejű feldolgozás, a Szinkronitás lehetőségét. Ettől 
kezdve a szükségtelenné váló készletfelhalmozás már nem segítette, hanem gátolta a 
folyamatosság, a jelen idejű korszerű megfelelés, az egyre gyorsabb életverseny lehetőségét. A 
lélek által anyagban, testben és változtatóképes, bármikor aktiválható kétkomponensű 
energiában tárolt tartalékolás szükségtelenségének a felismerése, hogy a folyamatos korszerű 
termelés biztosítódhasson, a készletfelhalmozás, az elfekvő készletek csökkentési igényét váltotta 
ki. Az élet gyorsulásával, a kozmikus közlekedési utak kiépülésével és gyors transzirányú 
szállítmányozásra alkalmassá válásával, és a lokális helyszíneken szükséges alkatrészek, 
energiák a korábbinál jobb biztosításával a szállítások folyamatossá válásával az addig jelentős 
készletek csökkentésével lehetett alkalmazkodni. A túlkínálat kialakulásával, a lokális 
készletek csökkentésével növelhető a forgási sebesség, javítható a folyamatosság, és 
csökkenthető a szervezetek tehetetlensége, ugyanakkor veszélyes sokrétű, nem mindig 
átlátható függőségi viszonyok, átláthatatlan szövetségek alakulhatnak ki. 
A túl sok készlet, a meggondolatlanul felhalmozott tartalék a felgyorsuló világunkban a 
raktáron is elavul, idő és beépítés előtt elöregszik, ezért a készleteket, a forgási sebesség 
növelés igénye miatt a felhasználási helyszíneken csökkenteni lehetett. A lélek által felvett 
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tömeg, a test ezzel csökkenhetett, és ettől a szerveződések tehetetlensége, bár a védettsége és a 
kiszolgáltatottsága is csökkent. A korábban anyagban, energiában tárolt tartalékok is 
aktiválódtak, az élet lendületbe jött, és a korábbi cél, a nagyobb védelemmel rendelkező testbe, 
tömegbe épülés módosult. A tudat fejlődése, a másokban és az egyenletességben való hit 
növekedése lehetővé tette az élő szervezetek, szerveződések számára, hogy ésszerű méretre, 
kisebb tömegre csökkentsék a felesleges tartalékaikat. Az élet a fejlettség és az egyre nagyobb 
tudás felé haladása során kétségtelenül a testtömeg leépítése felé halad, a szerveződések 
mérete, a tudatában fejlődő lélek körül kiépült testi tömeg által igényelt védelem csökkenhet. 
A Napban és a fejlett csillagokban valószínűen nagyobb a hit az Istenben, a Gondviselőben, a 
folyamatosságban, végső soron a szerveződések jobban bíznak egymásban, az élettér 
szervezettségének a folytonosságot megtartani képes állapotában. 
 
A lélek ruhája a test, az életváltozások során elporlik, és a magát egyre kevesebb anyaggal, 
energia tartalékkal körülvevő lélek, a túl nagy védettségét addig biztosító testi ruháját a 
bizalom felépülésével lassan leveti. A fiatal szerveződésekben és az életterekben a fiatalság és 
a tavasz, a nyár elején a szülők és a környezet által felhalmozott energia a múltban, és 
kezdetben sikeresen biztosította a megmaradás lehetőségét, azonban a szülők kifáradásával, a 
környezeti ellátó rokonok elöregedésével, a támogatás idővel csökken, és előbb, utóbb eljön az 
ideje a fészekből kirepülésnek, az önállósodásnak. Amikor a fiatal szervezetek kezdetben 
felhalmozott tartalékai elfogynak, és a szülők, valamint a harmadik generációs környezet 
támogatása is csökken, eljön az ideje az önállósodásnak, és a múltban megtermelt energia 
fogyasztása helyett a jelen idejű, saját erőből megtermelt megélhetésnek. Erre az időre 
elfogynak a szerveződések fiatalkori energia tartalékai, a magzati és kisgyermek kori 
zsírpárnái, a bolygó magzatoknál a szén és a kőolaj készletei, és a múltban az elődök által 
felhalmozott, a más által megtermelt tartalékok elfogyása után, a jelen időben beépülő 
energiafogyasztásra kell áttérni.  A madarak ilyenkor abbahagyják a fiókák etetését, esetleg új 
fészket raknak, de minden lény önállóságra készteti a csemetéit. Ez az időszak az 
életterünkben, amikor a korábbi fosszilis kristályos szén, és a nagyobb azonosságú amorf 
kőolaj, és a földgáz állapotú energiahordozók elfogyása után, a maghasadásból nyert energia 
átmeneti pótlási lehetősége mellett, a természetbe jelen időben beépülő energiák kitermelésére, 
fogyasztására kell átállni. A jelen időben az életterünkbe beérkező különbség, a szél és a 
Napenergia felhasználási aránya növekszik, és egyre több erőt fordítunk a maghasadás helyett 
a magfúziós, a melegfúziós folyamat beindítására, az élet és az anyag szaporításának, tömegbe 
épülésének a kérdésére.  
 
Miközben az élet a tudatban kellően fejletté válik, addigra feléli, és tönkre teszi a környezetét, 
elrontja annak a sokszínűségét, amellyel az energiaáramlás hasznos felületét és 
keresztmetszetét lecsökkenti. A tudat fejlődése azonban mindig eljut arra a szintre, hogy 
amikor felismeri a hiány értékét, az általa elpusztított sokféleség hiányát, addigra megtanulja 
az élet különféle változatainak a reprodukálását, és az életenergia kiáradását megfékező 
lényeket, szerveződéseket ezután már tudatosan megkíméli, létrehozza.  
Az élet, a mások, elődök által megtermelt energia új szerveződések, fiatal térszereplők általi 
hasznosításával kezdődik. Ez a szerveződési tél állapota, amikor az előző ciklusban 
felhalmozódott, koncentrálódott energia az utódok rendelkezésére állva, azok fejlődését segíti. 
Az ilyen készen kapott energiában bővelkedő tavaszi térbe kérés nélkül is beáramlanak a 
fogyasztók, és ekkor egyre gazdaságtalanabb fogyasztói társadalom alakul ki. Az élet bontás 
és a tartalékok felélésének a kezdeti időszaka után, az élet figyelme a fúzió, az életbe 
egyesítés, az élettermelés fejlődése felé fordul. Az élet második fő szakaszának, a szerveződési 
nyárnak a végére már túltermelési, túlnépesedési válság alakul ki. Amikor az idegen külső 
energiák és a felmenői rokoni támogatások elfogynak, a szervezeteknek a saját termelésre kell 
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áttérni, és a biodiverzitásában lepusztított életterületet az utódaik és a megmaradása érdekében 
fiatal, sokszínű élettel kell telíteni. 
 
Miközben felismerjük, hogy életenergiát minden más élőrendszer felbontásával, bár nem 
szabadna de, szinte korlátlanul lehet a természetből kinyerni, lassan megértjük az élet 
működését, és megismerjük az életerő, az életidő, az élet valódi értékét. Mindig az értékelődik 
fel, ami fogy, amiből kevesebb van, és az élet végére az életidő, az életerő is felértékelődik. 
 
Az energiát fogyasztó szervezeteknek tehát a felnőtté válás során át kell térni a saját 
zsákmány, termelés előállítására, az energiafogyasztó időszak után az energiatermelő, a 
rendezettséget növelő állapotra. Ha a múltban felhalmozott energiák elfogynak, az életnek fel 
kell használnia a tartalékait, és el kell kezdeni az energiatermelés, a szaporodás, a fúzió és a 
hőtermelő életszakaszait. Az energia felhasználása a régmúltban beépült energiák elfogyása 
után, egyre távolabbi térből érkező, a saját élettérbe még be sem épült, tehát a jelen állapota 
előtt megérkező, felénk jövő, csak a jövőben beépülő energia elfogyasztása felé terelődik. Az 
életnek növelnie kell a kölcsönhatóképes felületét, mert egyre távolabbi térségekbe kell 
kimennie a mindennapi egyre kisebb egységekben elfogható, mind fejlettebb energiáért. A 
másik út a saját energiatermelés, a fúzió beindítása, az anyag egyre fejlettebb, energiában 
egyre dúsabb szerveződésekbe szaporítása. Míg az egységnyi atomok hőértéke hozzánk képest 
nem nagy, a fehérjékké már sokkal nagyobb, és egy emberi testtömegnyi, hidrogén és 
oxigéntöbbletű energia mennyisége már komoly tápértéket, energiaértéket képvisel. 
 
A közeljövő egyik jelentős energia forrása az átlagos szervezettség, a víz közegállapotú 
anyagok felbomlása, amikor a folyadék közegállapotú víz családokat, a szerveződések 
felbontásával, visszafejlődő  hidrogén és Oxigénre szervezetekre, kisebb energiaszintű 
egyedekre redukáljuk. (Más anyagiasabb aspektusból a még hasznosítható energiát kinyerjük.)  
A fogyasztói életszakasz után termelővé, melegfúzióssá váló szerveződések azonban 
korszerűbb és ugyanakkor ősibb megoldást választanak az energia pótlására.  
A melegfúziós folyamatban újra átlagos víz szerveződésbe, családba egyesülő hidrogén és az 
oxigén, a családba egyesülő szerelem hevében jelentős energiát ad le annak érdekében, hogy 
ismét fejlettebb, stabilabb, nagyobb életrugalmasságú családban élhessen. A klóónozás, a 
mesterséges szerveződések tömeges előállítása a melegfúziós részecske szaporítók 
beállításával elkerülhetetlenné válik. Csak az a kérdés, hogy a már meglévő, a testünk és a 
részecskéink által ismert, általunk és a szervezetünkben felbontható, megemészthető 
szervezeteket hozunk tömegesen létre, vagy a természetben még ki nem alakult, olyan egyedi 
új, fejlettebb változatokat, amelyek esetleg véletlenszerűen fejlettebbé válhatnak, mint a 
bennünket, embereket is felépülő részecske szerveződések, az alkotóik.  
A Gondviselő valószínűen akkor fog beavatkozni az egész élet szempontjából rossz irányt 
vevő fejlődésbe, amikor a kifejlesztett, vagy később már magától is továbbfejlődő mutánsok a 
kialakult szervezettség nagy rendjét, az élet megtartását veszélyeztetni kezdik. 
 
A jelen idejű energiafelhasználás a felnőtté, középkorúvá válás, a nyár ideje, amikor a tél és a 
tavasz során az elődeink által felhalmozódott természeti energiákat már kimerítettük, amelyek 
már beépültek közös szerveződésekbe, és az élet korábban határozott irányú lendülete kezd 
egyre rendezetlenebbé válva kimerülni.  
Amikor az élettérbe, szerveződésekbe beépült tömeg fel és túlszaporodik, ez rendszerint 
egybeesik a következő idősebb generáció elöregedésével, vagy második felmenői még idősebb 
nagyszülői generáció kiesésével, az elődök által addig az utódoknak biztosított utánpótlás 
csökkenésével. Amikor a jelen idejű támogatás folytonossága először csökken le jelentősen, és 
a beérkező szülői szeretet energia szállítási üteme egyre rapszodikusabbá válik, az idősebb 
generáció elöregedése, és a szülők szimmetriába kerülése, határozatlanná válása miatt, (amikor 
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Akella először elvéti az ugrást) a már függővé vált családok, szervezetek energia ellátása romlik, és 
az élettér rendezettsége csökken. Ekkor megváltozhat a termelők és a fogyasztók aránya, és 
amikor már túl sok fogyasztó jut a termelőkre, az élet energiaháztartása felborul. 
Amikor a Nap a felmenői közötti tömegfelezőt elérve, szimmetriába kerül, és határozatlanná 
válik, ilyenkor az unokákat erősebben támogató nagyszülő egy ideig jobban érvényesül, és a 
szülői szimmetriahiányt, a rendezettség megtartás képességének a romlását javítva a család 
életébe még beavatkozik. A természet rendje szerint, amikor egy szerveződésben belső 
szimmetria alakul ki és határozatlanná válik, akkor a lokális területre erősebben ható más ágú 
felmenők éppen nincsenek szimmetriában, ezért a szervezett tér feletti tényleges hatalmat, a 
valódi befolyást az idősebb generáció tagjai még egyszer átveszik. Néha csak annyi történik, 
hogy amikor a természet rendje szerint az addig középkorú szülő elöregszik, és életében 
először elrontja az ugrást, nem jön be egy fontos számítása, elromlik az önbizalma és a 
rendezettség megtartási eredője, akkor gyakran az idősebb 3. generáció valamely tagja elhal, 
és az életteret, az addig általa felhalmozott rendezett energiáját átadja az utódoknak. Ilyenkor a 
középkorúból a legidősebb nemzedékké átöregedő, határozatlanná váló szerveződést a még 
nem várt nagyszülői energiatámogatás, a Gondviselőtő által segített, kapott örökség kilendíti a 
határozatlanságból, és a nagyobb élettérhez, támogatáshoz jutó megmaradó nemzedékek 
életáramlása, rendezettsége ettől megjavul. A generációváltás, az előző nemzedékek 
stafétájának az átadása mindig lendít egyet az élet kerekén, és ha az idő rendje megfelelően 
megtarttatik, akkor az élet átmeneti válsága után a rendezettség megtartása ismét 
folyamatosabbá válik. 
 
 
 
A Föld a középkorúvá válása, során fontos fejlődési szakaszba érkezett. 
 
Valami távoli eseményben megváltozott a tér rendje, elhalt, felbomlott, átalakult egy idős 
rokon szerveződés. A Föld, Gaia a középkorúvá vált, és az anyjával, a Nappal együttáramlás 
közben elérte a felmenői szimmetriafelületet, és az idősebb nemzedék korcsoportjába kerülve, 
átmenetileg határozatlanná vált. A Nap és ezzel a Föld határozatlansággá válása, túl nagy 
szimmetriába kerülése egy csillagszinten lezajló természetes generációváltó folyamat része. 
Ilyenkor megnő az esélye, hogy a Nap felmenője, valamelyik nagycsillag szerveződési ideje 
lejár, és átadja a helyét, az életterét az utódoknak, a környezetnek. A tőlünk nem túl távoli 
rokon változó csillagfelmenő elhunyása, a jelenünket nemsokára elérő nagy 
környezetváltozást válthat ki, amelyben a leszármazó szerveződések, az utódok megöröklik az 
életteret, és eközben megkapják az energia örökség rájuk jutó részét is. A hagyatéki energia 
nemsokára kéretlenül özönlik a térségünkbe, a Nap és a Föld valószínűen erős érzelmi 
kitörésekkel reagál a felmenői generációváltásra. Az örökségből nagy eséllyel mi is 
részesülünk, amelyre már készül, nőiesedik a természet. 
Az életterünk gyorsulása, a makrovolúció kialakulása, a szerveződések felesleges, elöregedett 
készleteinek a leépülése, a testi tartalékfeleslegek lebontása mind ennek a folyamatnak a része. 
A Föld nemcsak középkorú szerveződéssé vált, hanem a szülői határozatlanság kialakulásával 
kényszerűen nagykorúságában kikerült a családi fészekből, egy nagyobb energiaszintű 
felmenői támogatásból kiesik. Nagy az esélye, hogy a közeljövő eseményeiben a környéken 
valamennyi éppen nem takart, és kellő belső feszültséggel rendelkező bolygó szaporodni fog, 
sőt még a Napanyó kései utódnak életet adó szaporodása sem zárható ki, amely erősen 
indokolná a már nagyobb felnőtté vált utódok felé eddig adott támogatás csökkenését. Az 
idősebb Naplányok, a Jupiter, a Neptunusz és az Uránusz már kénytelenek a saját 
megélhetésükről gondoskodni, és amelyekben a belső feszültség, a differenciálódás már kellő 
fokra jutott, azoknak nagyobb az esélyük a szaporodási folyamatba sodródásra. 
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Ha egy 3. generációs közeli nagyszülő, vagy annál idősebb csillag, de távolabbi felmenő a 
kozmikus méretekben közeli időben és térben elhalálozik, az osztódásban a környezetbe 
kerülve továbbélő, még életképes energiával rendelkező, időben változó részei lokális 
tömegnövelést és sűrűsödést fognak kiváltani. Ilyenkor nagy az esélye, hogy az egyszerre 
beérkező távoli rokon vendégtömeg, szaporodási folyamatot fog elindítani. Az élőrétegünkben 
kialakult makroevolució, a globalizáció, a Föld körül kialakult élőrétegek differenciálódása és 
két eltérő energiaszintű, egymással ellentétes irányba áramló részecskéket tartalmazó új 
rétegbe egyesülésének a része. A bioszféra lélekszerveződéseinek a már túlfejlett része, 
nagyobb eséllyel kifelé áramló, melegfúziós, hőenergiában dús, de már kellően ionizált, 
gerjesztett nőies belső élőrétegbe szerveződik, amely a gyorsabban fejlődő centralizált 
szerveződésekkel, az életnyomás növekedése közben a tömegfelezőtől a centrum felé 
csoportosul. A sokkal szegényebb, de lendületenergiában dúsabb, egymással együttműködésre 
még képesebb, de fejlődni vágyó, még kevésbé fejlett hidegfúziós szerveződései, a bioszférai 
tömegfelezőtől kifelé eső, egymással a vendég megérkezésekor egyesülő rétegekben 
várakoznak az eseményre, a Megváltó, a vendég megérkezésére. A karácsonyi kisded, a Jézus 
ideje nemsokára eljön, és a kétfelé differenciálódott, de egymással ellenkező irányba, eltérő 
életcél felé áramló élőrétegek között, nemsokára a középréteg által már éppen-csakhogy 
fenntartott, egyre fogyó, keresztirányban áramló lamináris élőrétegeket elválasztó 
potenciálgátak átszakadásának a tanúi lehetünk. A Karácsony, a Krisztusi idő, a kislány, vagy 
a kisfiú, az utód, az igazi El Ninó eljön, hogy a nagyévi feltámadásig, a nagyévi pünkösd 
idejéig a Föld placentájában fejlődő utódként, sok fiatal részecskét új életbe hívó 
Megváltóként megszülethessen. 
 
Amikor az átlagos tömegfelezői élőrétegnél kijjebb lévő, fiatalabb élőréteg gyorsabban 
fejlődik, mint az időben előtte született testvérei, akkor egy idő után a fejlettségben utoléri a 
nála korábban életbe indult élőrétegeket. Ez éppen olyan, mint a hangnál gyorsabb repülőgépnél 
kialakuló hangrobbanás. (Lásd az Aspektus 11-ben, Az Élet és valóság című könyvben a 283. oldalon lévő, 
képpel kiegészített leírást). Amikor a tömegmérethez és ezzel a fejlettséghez kapcsolódó ismert 
sebességgel fejlődő, előre haladó hullámfrontot, részecskefrontot, utoléri a hullámot elindító, 
de annál gyorsabban terjedő, haladó, fejlődő tömeg, akkor a saját fejlettségi határát átlépő 
szervezet, tömeg csak dimenziókapu nyitásával, hangrobbanás keletkezésével, a hanghatárt 
képező buborékfal lebontásával együtt tud a másik a hangméretű részecskéi által még felderítetlen 
térrészbe, élőrétegbe bejutni. Ehhez át kell haladnia a saját maga által keltett térhullám, az 
eltérően fejlett térségeket egymástól elválasztó határfelület (a folytonossági hiány) falán, azaz 
vagy le kell bontania, vagy át kell lyukasztania a táguló tér (hanghullámfal) vagy valamilyen más 
energiaszintű de a térben analóg módon meghatározható sebességgel szétterjedő energiabuborék 
falát. A két, (vagy több) addig külön de egymás mellett és nem teljesen elszigetelve fejlődő 
buborékból, a közös határfal lebontása után egy közös de nagyobb lélekszámú rendszer, attól 
kezdve együtt élő, együtt változó pár, közös szervezet keletkezik. Ilyenkor a két eltérő állapotú 
életbuborék közötti fejlettségi határ, a különbség lebomlik és a két (vagy több) térrész 
egyesülési folyamatban egy nagyobb közös új szervezésű rendszerbe egybeolvad, miközben 
hanghullámot, lökéshullámot, harsonaszószerű felszabadult hangjelzést szétküldve a térbe 
jelzi, a nász a kielégülés érzését, és a vendégek megérkeztét. Azok a szerveződések tudnak egy 
közös rendszerbe, párba, vagy családba, közös szervezetbe kapcsolódni, amelyek megfelelően 
kiegészítik egymást, és a komplexebb szerveződésben a nagyobb egyesült rendszer 
hatékonyabban tartja meg a térbeli életteret és az időben kiszámíthatóan változó életállapotát. 
A családba lépés azonban nem szükségszerűen csak a két egymást kiegészítő nő és férfi 
eredőjű szerveződéseket kapcsolja össze, hanem az ő családjaikat és a gazdaságaikat, az eddig 
általuk birtokolt életteret, és a hozzájuk kapcsolódó szerveződéseket, a hűbéreseket és a 
csatlósaikat is egyesíti. Ilyenkor a két korábbi eltérő életrendből, az eltérő rendezettségből egy 
közös rendszert kell kialakítani, amely nemcsak előnyökkel, hanem áldozatokkal is jár. A 



 88 

dupla vezetői pozíciók megkurtítódnak, kevesebb vezetőre lesz szükség, bár az összehangolás 
sokáig feladatot hagy a vezetésekből kikerülő fejlettebb szerveződéseknek. Ilyenkor az élettér 
egy ideig feltétlenül kaotikusabbá válik, sokan kerülnek már mások által is betöltött azonos 
életpályákra, megnő az életverseny, és felgyorsul az élet. Miközben a differenciálódásban 
globálisabb, nagyobb részecske tömeget együttváltozásban tartó, nagyobb lélekszámú, 
fejlettebben együtt élő szerveződések fejlődnek ki, eközben a kisebb egyedekre bomló élettér, 
a láthatatlan fekete gazdaságba kényszerülők másfelé fejlődnek. Az elhunyt, felbomló 
nagyokból az egyediség felé fejlődő külön pályákra kényszerülő szerveződések, egy időre 
kiszorulnak a közösen szervezett nagyobb és átláthatóbb rendszerekből, szervezetekből, de ez 
a kisebb tehetetlenség miatt gyorsabban váltó, a nagyobbak közötti élettér hézagokat betöltő, 
reakció képesebb, az életteret sokszínűséggel kitöltő analóg szervezeteket hoz létre.  
A nagyáruházak fejlődése idején az azonos piacból élő közepes kereskedéseknek sokszor lealkonyul, de 
az eltérő árupalettát kínáló, más közösségre, fogyasztói rétegekre szakosodó bazárok és a forintos, 
filléres boltok száma nő. A globalizációhoz vezető folyamatban azonban nemcsak egy közös, 
univerzális élőréteg keletkezik, hanem a nagyobbakból és az erősebbekből, a tudásban 
fejlettebbekből kialakuló élőrétegek egyesülésével egyidejűleg a gazdagabb élettérből 
kirekesztett szegényebbek is egyesülnek egymással, és két eltérő irányba, eltérő cél felé 
haladó, egymással szembenálló ionizált, kölcsönösen egymást gerjesztő élőréteg alakul ki. A 
fejlett nagyobb energiaszintűvel szemben, azonos, vagy sokkal nagyobb tömegszámú, de 
nagyobb térben szétszórtabb, kevésbé jól szervezett élet az aurát jelentő környezeti térbe, a 
láthatatlan fekete gazdaságba, vagy az alvilágba, Hádész birodalmába kiszorul.  
 
A tér ilyenkor tojás alakzatba és ionizált állapotba szerveződik, amelyben belül egy energiában 
dús, nagyobb belső azonosságú homogén sárga réteg, időben gyorsabban változó réteg alakul 
ki, amely még nem keveredik a külső rétegben ellenkező irányba, vagy még nem áramló, 
átlátszóbb, kevésbé fejlett részecskékből szerveződő, neutrálisabb fehérje állománnyal. Az élet 
ilyenkor csak készültségbe helyezi magát és kivár. A várás oka, a megtermékenyülés, a 
beáramlás, az elromlott rendezettség átalakulásának az elkezdődése. Sok esetben már régen, 
csak még kicsi szinten, vagy inaktív állományban ott van az energiadús szerveződésekben az a 
fejlettebb, komplex részecskékből álló életcsoport, az új lélek magja, akik a másság 
lehetőségének a megmutatásával, az életáramlás nagyobb rendezettség felé fejlődő pályára 
állítását elindítják. E komplex részecskék valamely korábbi eseményben, a környezetben élő 
hím szerveződések megtermékenyítő folyamatában, sokszor az anyai szerveződésen 
mandinert, és nagyobb azonosságot felvéve érkeznek be az élettérbe és kerülnek be a tojás 
fejlett, energiában dús sárgaállományának a közelébe. A bolygónk esetében a beépülő 
komplex részecskék beérkezése olyan Napkitörésekkor keletkezett, megfogant életekben 
nyilvánul meg, amikor a távoli hím csillagok hidegfúziós részecskéi beérkezve a Napba, nagy 
napkitörést okoznak, és nagyobb azonosságra lépve, hozzákötődve a Napból kiáramló 
részecskékhez, érkeztek be a bolygók térségébe, épültek be az éppen akkor a legintenzívebben 
szerveződő magzati életekbe. E részecskék közben nagyobb komplex tudású szerveződésekké 
fejlődtek, akik már nemcsak a részleteket, hanem a kívülről érkező tapasztaltabb részecskék beépülése 
miatt az élet összefüggéseit is ismerik. A szerző magzati fejlődése ilyen időszakra esett.  
Az élettér szanaszéjjel keletkező eseményei azonban egy vertexben, térben és időben is 
egybeeső, változási folyamatot létrehozó közös célra összetartanak, amelyek az összefüggő 
eseményekben egymást erősítő rezonanciába kerülnek. Az isteni tudat és a Gondviselő által 
rendezett események előkészítik az életteret, az élettojást, a bolygótojást a szaporodásra, az új 
élet elindulására. Ilyenkor minden feszült várakozásba kezd, és az események kiteljesedéséhez 
már csak a vendég, a hírnök, az angyal, azaz a Megváltó megérkezése szükséges. A Megváltó, 
ilyenkor nagyobb energiaszintű, és nagyobb azonosságú, új életversenyt elindító neutron 
tömegben érkezik, amely átszakítja a két, egymással ellentétes állapot felé fejlődő élőréteget 
még egymástól elszigetelő, addigra már kellően elvékonyodó, felmorzsolódó határát, az 
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eltérően ionizált térrészek, a férfias genetikai állományú, hidegebb, hidegfúziós, és a belsőbb nőiesebb 
kaotikusabb élőrétegek között lévő még átlagos, neutrális szigetelő réteget. Amikor a két ionizált, 
elődi szervezetre bomló térrész, élőréteg között lévő határfelületet a neutrontömeg formában 
érkező Megváltó átszakítja, a két egymással ellentétes irányban áramló réteg egymásba 
keveredik, összeolvad, összevegyül, és több fraktálszint mélységben gyors szaporodás, 
életfejlődés és porlódás, halálba fejlődés és ebből átszerveződés, feltámadás, újjászületés 
kezdődik. Mivel a nem teljesen szabályos térformájú életterekben, mint a tojásban a 
körciklusok nem teljesek és nem önmagukba visszatérők, ezért idő és ritmus eltolódással 
kezdődő sokágú életspirál, életfolyó, időfolyó, sodrásában új változási sorozat keletkezik. 
 
A bolygó szintű szaporodás hasonló, analóg folyamatban zajlik le, amelynek a kifejlődését a 
Vénuszt tanulmányozva könnyen megérthetjük. A bolygónkban komplex részecskék sokasága, 
több élőrétegben már előkészítette a szaporodáshoz szükséges állapotokat, a folyamat 
fejlettsége a végjátékhoz közeledik, a globalizációs folyamat kifejlődött, már csak a vendég, a 
megváltó megérkezésére várunk. A bolygó megtermékenyítésére alkalmas lélek azonban 
hatalmas kinetikai energiával érkezik, amely az érintetté váló élőrétegekben elkerülhetetlen 
környezetváltozást okoz.  
 
A szaporodási folyamatban a két addigra kellően ionizált, egymással teljes ellentétben lévő, a 
hidegfúziós, több szeretettel és nagyobb azonossággal rendelkező, nálunk az egymással már szövetkező, 
homogénebb arab és a muzulmán testvéri rétegek, és a legfejlettebb Judista rétegek vezetésével a világ más 
részén globalizálódott, életpiramisba épült, az élőrétegünk sárgáját képező gazdagabb rétegek egymásba 
keveredése, (ezekből lebomlott) a már jelentősen eltérő irányba áramló részecskék egymásba és új 
életbe differenciálódó vegyülését eredményezi. Ez lehet totális háború, vagy teljes kiegyezés 
és a rendszerünk sikeres globalizációja, szaporodása, vagy az élőrétegünk egy még nagyobb, 
vagy szomszédos élőrétegekkel közös szerveződésbe összeomlása, beolvadása. Nagy az esély, 
hogy az idő múlásával az élőrétegek is differenciálódnak, és mint a Vénusznál, végül két 
egymással ellentétes irányban áramló ionizált bolygótojás alakul ki. A vendég megérkezése 
erre az időre várható. 
 
Amikor a térrészeket addig egymástól elkülönítő határfelületek lebomlanak, hangrobbanás alakul ki. A 
téregyesülés, a nász trombita alakú felmenői élettölcsérben kiterjedő lökéshulláma, nagyon nagy 
energiaszintű harsonaszóhoz hasonlító, a feszültséget felszabadító organikus hangot kelt. Nem sokára 
leírásra kerül ennek az életterünket érintő fontossága, gondoljunk csak János próféta, közvetítő 
apokalipszisére. 
 
Miként a naprendszert övező csillagtérben, a lokális gömbben és társában is ionizált a tér, és 
milliárdnyi kisebb energiaszintű szerveződés osztódásra, vagy eltérő életpályára, szaporodásra 
kényszerül, hasonlóan a Föld magot körülölelő, az addig háromgenerációs egymás mellett 
fejlődő, most-már kellő azonosságú testvéri, elődi és utódi élőrétegek, családok is 
összeolvadnak egymással. A szervezeti rendszer komplexebbé válásával a közössé váló 
rendszerben egyrészt megnő az életverseny, felgyorsul a differenciálódás, amely folyamatban 
az azonosságok, azonos életpályára kerülő, de nem kellő életrugalmasságú, azaz elöregedett 
szerveződések rekombinációs folyamatban kiütik egymást, viszont a kifejlődő különbségek is 
gyorsabban érvényesülnek. Hasonló analóg folyamat alakul ki, mint amikor hazánk 
összeolvad a térségben addig külön fejlődött, de kellő azonosságúvá vált, a fejlődésben 
egymást utolérő országokkal. Amely életpályák mind a két rendszerben túltelítettek, pl. már 
túl sok az ügyvéd, vagy a fejlett ragadozó róka, de kevés az ügyfél a nyúl, ott az eltartó 
képesség csökkenése miatt nem a nyulak fognak felszaporodni, hanem a rókák, és az 
ügyvédek száma csökken le az ésszerűség, a gazdaságosság szintjére. Persze a dolgot úgy is 
meg lehet oldani, hogy sokkal több nyulat termelünk, de ehhez sokkal több fű, répa stb. 
szükséges, amely a biodiverzitás, az életlánc alsóbb szintjeinek a regenerálódását, 
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újratelepítését igényli. Ehhez viszont idő, átgondoltság és sok energia, szervezett élettér, 
átgondolt életpiramisba épülés, a folytonosság és a jobb elosztás helyreállítása szükséges.  
Amely más életpályákon már túl nagy a telítettség, ott az ésszerűség, és a gazdaságos 
leművelhetőség határozza meg a folyamatok alakulását. A szent tűz, az élet öröklángja 
ilyenkor felerősödik, és az egymással az igénynél nagyobb azonosságúak közül sokkal többen 
mennek a tisztitó-tűzbe, akiknek az addig felhalmozott energiája a megmaradt nagyobb 
energiaszintűek, vagy kellő egyediséggel rendelkezők rendezettségének a növelését, a valahol 
megszakadt folytonosság helyreállítását szolgálja. Ha az élettérben már túl sok volt a nagy, és 
a nagy életnyomás miatt az élethézagok, az energiaáramlási keresztmetszetek nagyon szűkké 
váltak, ez az idő és az energia áramlás túlságos felgyorsulását eredményezi. Ha azonban a 
felbomló közepesebbekből és nagyobbakból, amikből már túl sok volt, az átalakuló 
újjászületettekkel ismét telítődnek a nagyok között újra átjárhatóbbá váló térhézagok, akkor a 
teljesség megfelelővé, az információ és energiaáramlás, az életáramlás folyamatosabbá, 
egyenletesebben áramlóvá, normális evolúciós időfolyammá szelídül.  
 
Az élet eddig szelíd forrásokból táplálkozó patakjai azonban hamarosan vad hegyifolyókká 
fejlődnek, és a csendes Don folyók piszkosra váló áradásai jelzik, hogy az élettenger 
felbolydult. A térben evolúciós vihar közeleg az életterünk jelenéhez, amelyben a 
felgyülemlett feszültségek egy időre kiáradnak, és csak ezek elvonulása után szelídülhet meg 
az új rend, válhatnak ismét lineárissá, lassabban áramlóvá az evolúció folyói. A szervezett 
életterek sokféleségének, az ideálishoz közeli arányoknak a helyreállása lecsökkenti a téren 
átáramló energia lendületét, belső körfolyamatokba tereli és sikeresebb elosztás esetén, a 
makroevolúció egy lineárisan változó evolúciós folyamattá alakul át.   
Mivel a belső tömegsűrűség, a térkitöltöttsége és az áramlás elnyelő, fékező képessége és a 
környezethez viszonyított változás sűrűség ilyenkor megnő, a különbség növekedése miatt a 
gravitációs bombázás is felerősödik. Mivel a térben az időegységre jutó energia (részecske) 
lendület, az átalakított életterekből a kiáramlás, a vendégváró részecskék aktivitása növekszik, 
a határfelületek az élőrétegek körül telítődnek, az intenzívebben változó térrészek 
átbocsátóképessége lecsökken, a gravitációs nyomás felerősödik, amely az ellenálló 
képességgel rendelkező ostromlott szervezeteket még sűrűbbé tömöríti. Ilyenkor a több 
élőréteg, ország egyesülésével az egységessé váló, mozgósított, érintett élettér összehúzódik, ez 
tovább fokozza a környezethez viszonyított sűrűségét, ezért a gravitációsan sikeresebben 
árnyékolt tér vonzási körzetének a mérete, az aura kiterjedése, az energiabegyűjtő, hő-felvevő 
térrész mérete, térfogata, felülete is megnő. A nagyobb sűrűségűvé, nagyobb 
változássűrűségűvé váló, és ezzel nehezebben átjárható térrész, mint egy addig nyugvó fekete 
lyuk feléled, éhessé válva felkészül a táplálékban dúsabb időszak, a csillagtéri monszun 
fogadására. Mivel a környezethez viszonyított különbség megnő, ezért az életfolyamatok 
felgyorsulnak, az élet aktívabbá válik, új lendületet kap a változás.  
A befelé rendezettség és a beáramlás növekedését eredményező folyamatok egyre intenzívebb 
energiaáramlást indítanak meg a nagyobb sűrűségűvé, nagyobb tömegszámúvá vált 
tömegközpont felé, amely időben felfutó energiadús tavaszt, és új életperiódus lehetőségét 
indítja el. A megfogant, megtermékenyült szerveződés környezete porossá válik, és az időre 
megnövekedő, de már befelé rendezett irányú áramlásban, és oldalirányban kevésbé 
átláthatóvá, zavarosabbá válik.  Az ilyen térrészbe érő szerveződések körös-körül szürke 
zavaros felhőket észlelnek, amely miatt sokan a toroid mélyén az átláthatóbb környezetben 
őket hívogató meleg fehér fény felé áramlanak. Az eddig megismert tiszta, anyai energia 
helyett, zavarosabb kevésbé tiszta energia kerül a rendszerbe, és elsőként megszerzett saját 
zsákmányként ez Gaiát ismét sikeres vadásszá, vagy terhes anyává emeli. A mezőnk körüli 
áramlás a makroevolúciós folyamatban a korábbi kaotikus, már többlevelű alakzatból 
gömbszimmetrikus S, állapotba rendeződik. A Föld körül porfelhővel, részecskékkel telített 
ekvipotenciális gömbfelhőben áramló elektrontöbblet alakul ki, és a titokzatosan 
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lefátyolozottá, átláthatatlan felhőkbe burkolózó, gazdagnak látszó szerveződésbe a 
lendületenergiával rendelkező neutronok beáramlása felerősödik. A beáramlás és a lehűlés 
ideje, a szerveződési tél alatt az élettér hidegfúziós energiában dús részecskékkel feltelik, 
telítődik, amely kiegyenlíti és lehűti a korábban már túlmelegedett állapotokat, és a 
szerveződési tavasz, az élettér férfias, lendületes állapotában kiteljesedik. 
 
Ne felejtsük el azonban, hogy a szerveződési őszt, a tél nyugalma, az életterek lehűlése és egy 
kisebb jégkorszak, a környezetben lehűlt neutronok hideget bevivő beáramlása követi. A 
valódi tavasz csak a tél, az átmeneti jégkorszak levonulása után kezdődik, de a tél alatt a régi 
rendezettségben lehulló, lebomló avar alatt, a beérkező energia felhalmozódása és átalakulása 
mellett a termoszférai övezetben is új rend tovább fejlődik. Mivel a folyamat további részének 
a leírása az Aspektus könyvsorozat utolsó könyvébe, a Feltámadásba tartozik, ezért e téma itt 
lezárul, de az életben a feldolgozó képesség és a fejlettség arányától is függő, új élet, vagy/és 
az eseményeket már ismerő, ahhoz alkalmazkodni képes szerveződéseknek évelő életfolyamat, 
új életciklus kezdődik. 
 
Veszélyessé vált az új ózonlyuk Közép-Európa felett  eurohirek.hu 2005. június 24., péntek 

Ózonlyukat fedeztek fel a meteorológusok Közép-Európa felett; a hatóságok Csehországban 
egészségügyi figyelmeztetést adtak ki, s a lyuk hatása június végéig Németországban is érezhető lesz. 
Cseh szakemberek az elmúlt hétvégén 8,44-es, rekordértékű ultraibolya sugárzást mértek az ország 
területén, s szerintük az ok egyértelműen az ózonréteg elvékonyodása. A mért érték már veszélyes lehet 
a fehérbőrűek számára. A hét közepén némileg (8,0-as szintre) mérséklődött az ultraibolya sugárzás 
indexe, azonban a még mindig magas érték jelentős mérséklődése az előrejelzések szerint nem várható 
rövid időn belül. A kormány kéri a napszemüveg használatát: A vékony ózonréteg Németország, 
Ausztria és Szlovákia egyes részei felett is megtalálható, s az Európai Űrhivatal atmoszférát figyelő 
szervezete a hónap végére magas UV-indexet jósolt Berlin, Frankfurt és Bécs környékére. A cseh 
kormány arra kérte a polgárokat, hogy a hétvégén kevés időt tartózkodjanak a napon, védjék a bőrüket 
naptejjel, viseljenek napszemüveget. Magyarország tudósai tán alszanak, vagy bennünket mindig 
minden elkerül ??? 

Forró és száraz hely lesz Magyarország Index 2005. június 28., kedd 9:07 
Hatástanulmányt készítettek a közelmúltban szakemberek a globális felmelegedés várható magyarországi 
hatásairól. Prognózisuk szerint hazánkban meleg lesz és sokkal kevesebb eső; összességében sokkal 
kellemetlenebb időjárás várható. Az elmúlt húsz év klímakutatásainak Magyarországra vonatkozó részeit 
összegezte négy magyar meteorológus. A globális felmelegedés éghajlati sajátosságai című tanulmányban, 
adta hírül a Népszabadság. Következtetésük, hogy ha duplájára nő a légkör CO2-tartalma, - amire igen 
nagy az esély - akkor a Kárpát-medence időjárása az elkövetkező húsz-harminc évben látványosan meg fog 
változni, mégpedig negatív irányban. Az éves átlaghőmérséklet 0,75 fokkal nő: tavasszal és nyáron alig, 
ősszel viszont mindjárt 1,5 fokot. A csapadék mennyisége és a csapadékos napok száma ezzel szemben 
csökken. Megváltozik a nyár: több kánikulai nap lesz, kevesebb lesz a felhő, és 50 százalékkal csökkenhet a 
nyári csapadékmennyiség, ami viszont kevesebbszer és nagyobb adagokban fog lehullani. A tél még ennél is 
jobban megváltozik: enyhébb és csapadékosabb lesz, és egyre ritkábban lesz fehér a karácsony, mert a hó 
ritka lesz, és rövid ideig marad meg. Az egyik szerző, Mika János szerint mindez akkor jelent drámai 
változást, ha az összes tényezőt együtt vesszük figyelembe, ugyanis félfokos melegedés a csapadék 
csökkenésével együtt már 60 százalékkal növelheti az aszályok gyakoriságát.  
 
Az ózoncikk folytatása: 
 
"Valami megváltozott" Szakértők szerint a Közép-Európa feletti ózonréteg az elmúlt évtizedben 
kezdett el vékonyodni. A jelenséget a 12 kilométer magasságban lévő felhők mérséklik, ezek a felhők 
azonban most északra vándoroltak. "Valami megváltozott az alacsony sztratoszféra 
levegőkeringésében" - nyilatkozta a német sajtóban egy cseh szakember. Karel Venicek szerint a 
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módosulást nem az ózonréteget elfogyasztó kémiai elemek okozták, s nem zárható ki annak a 
lehetősége, hogy a jelenségnek köze van a globális felmelegedéshez.  
Az alsóbb légköri rétegeket ellátó frekvencia változik. A fotonokba, vagy még kisebb, de 
áthatoló képesebb egységekbe szerveződött fejlett részecskék képesek csak az élőrétegünk 
körül növekvő elektronhéjon és a fehérje állományon átjutni, ezért ezek okozzák az 
ózonlyukak kialakulását. A tápenergia szakaszosabban és egyre intenzívebb csoportokban, 
egyre nagyobb sebességgel, kevesebb folytonossággal de nagyobb egységcsomagokban 
érkezik. Ez már nemcsak épít, hanem bont és átalakít. 
 
Ritkul a Föld atmoszférája 2004. február 10. 15:59 [MTI] 
Az üvegházhatás miatt csökken a Föld légkörének sűrűsége, írja a Journal of Geophysical Research 
című tudományos folyóirat legújabb száma. Amerikai kutatók szerint a földi atmoszféra külső rétegei 
egyre hidegebbé válnak, s a termoszférának, az atmoszféra legkülső, 90 kilométer magasságban 
kezdődő rétegének sűrűsége az elmúlt 35 évben mintegy 10 százalékkal csökkent. A Naval Research 
Laboratoryban végzett kutatások megerősítették, hogy helyesek azok az elméleti modellek, amelyek 
szerint a széndioxid és más, üvegházhatást okozó gázok egyre nagyobb jelenléte az atmoszférában a 
légkör ritkulásához vezet. Hogy hosszú távon milyen következményekkel járhat az üvegházhatást okozó 
gázok felszaporodása a légkörben, arra a Vénusz nyújt jó példát a kutatók szerint. A bolygó légköre 
96 százalékban széndioxidból áll, s emiatt a légkör alsó rétegeiben pokoli forróság, 400 Celsius-fokos 
hőmérséklet van.  
 
 
 
A nagyon sok helyen elromlott szervezetek megjavítási lehetősége: 
 
A feltámadásból áthozott rész 
Ha elromlik egy élőrendszer, egy finoman összehangolt szervezett rendszer, meg kell keresni a 
hibákat, és ha lehet a tünetek megfigyelése és az okok megértése után fel kell állítani egy 
diagnózist, meg kell határozni a baj forrását, és ezután kiválasztani a javítás megoldását. Ha 
azonban egy már kellően elöregedett, finoman összehangolt életszerkezet egyszerre több 
helyen úgy romlik el, hogy a megjavítása gazdaságtalanná válik, akkor célszerűbb a javítgatás 
helyett a cseréről gondoskodni. Az elöregedett életterekben néha olyan sok dolog válik 
együttfejlődve rosszá, hogy nem lehet a mindennel összefonódó hibás dolgokat kiragadva más 
rendszerek sérülése nélkül kijavítani. Ilyenkor inkább a nagyobb egységek, vagy a teljes 
szerkezeti egység újra cseréléséről kell dönteni. Morrfy megoldása most is érvényes, az 
elromlott dolgokat bontsd vissza a még működőképes egységekig, de ha az összefonódás, és a 
túl nagy bonyolultság miatt már nem lehet az életet kisebb részekre bontva megjavítani, akkor 
sokszor előkerül az utód kérdése, és az egyik élettermék jön, a másik elmegy. 
 
Ahhoz, hogy az evolúciós folyamatban kialakult rossz megoldásokat ne örökítse tovább egy 
élőrendszer, a már rossz folyamatosságot, a folytonosságot valamikor meg kell szakítani. A 
folyamatosság fejlődése, az egyik életnek jó, a másiknak nagyon rossz, differenciált 
megoldások kitalálása, néha egyre pokolibb, egymással és a környezettel együttműködésre 
képtelen, kaotikus életet, élettereket hoz létre, amely szimmetriahiányos zsákutcába viszi az 
evolúciós fejlődést. A folytonosság az élet legfontosabb jó intézménye, de ha elromlik az élet 
legfontosabb, a viszonyítási alapot biztosító intézménye, a jó élet továbbörökítése, a romlottá 
váló életszerkezet csak akkor javítható meg, ha a kialakult életellenes, együttműködés ellenes 
szervezet ellenes megoldások már 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 kisebb energiaszinteken elkövetett 
életszerveződési megoldásokat, a nagyobb energiaszinten nem követendő sikertelen 
megoldásokat. 
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A halálkor a szervezetek bomlásakor a másokkal már együttműködni képtelen, elöregedett 
szervezetektől a még életképes részecskék elkülönítődnek, és lehetőséget kapnak más, 
fiatalabb, még kellő azonosságú szervezetekbe átmenni, az életváltozásukat valamilyen kicsit 
visszalépő szintről, de új periódust kezdve tovább folytatni. Az élet továbbviteléhez azonban 
szükség van a viszonyító ismeretekkel rendelkező, előző ismeretek, vagy és a korábbi 
generációk meglévő tapasztalatára. A lineáris élet továbbvitelének a fontos feltétele, az 
élőrétegekben egyidejűleg jelen lévő, legalább két, vagy három együtt élő, egymásnak az 
életről az általuk megismert, átélt korábbi eseményeket, hatásokat és a problémák sikeres 
megoldásait elbeszélő, a későbbi analóg történéseknek viszonyító alapot információban 
továbbadó generáció jelenléte, amely a három vagy a több dimenzióban egyszerre változó 
valósághoz szükséges. Amikor azonban az idősebb generációk folyamatos fejlődése miatt, a 
már túl sok rosszat, vagy csak túl jót megismert elődök átörökítve az egyoldalúvá vált, 
szimmetria nélküli tapasztalataikat már fiatalon megfertőzik a szellemet, a jó és a rossz 
elválasztásával, a jog és a kötelezettség elválasztásával túl korán elbizonytalanítják, elrontják 
és megfertőzik a tudatot. Ilyenkor a nagyon elfogult, szimmetriát vesztett családban felnövő 
utódok már nem egészséges életlátással hagyják el a védett környezetet, a szimmetria felborul 
és a kialakult rossz irányú folytonosság ettől kezdve nem segíti, hanem gátolni kezdi az 
életegyensúly helyreállítását, a regenerációt, a környezettel való sikeres együttműködést.  
 
Amikor az élet kettős célja, a saját érdek és a közös érdek kiegyenlített aránya, az 
együttműködés aránya elromlik, az élet öncélúvá, rákos daganattá válik, amelyet a természet, 
annak érdekében, hogy ne fertőzze meg a még együttműködni képes környezetét, inkább 
elpusztít. Amikor az élőréteg szimmetriája, a rendezettség szimmetriája valahol elromlik, a 
rendezettség csökken és az élőréteg a sokak által kiszámíthatatlan kaotikus változás felé 
sodródik. A hibássá vált sorozatot, a rossz szériát ilyenkor már nem lehet a tömegesen téves 
eszméken nevelkedő élettermékek javításával helyreállítni, mert az elpiszkolódott életfolyó 
forrása vált szennyezetté. Ha a forrás megtisztítható, akkor az életfolyó ismét tisztává, az élet 
egyszerűbbé és átláthatóbbá válik.  Ha azonban nem tisztítható meg a forrás, mert már az 
egész vízgyűjtő területet is elszennyeződött, akkor a Gondviselői beavatkozás megváltoztatja a 
geológiai viszonyokat, és a szennyezett tudatú terület, élőréteg a tenger alatti fejlettebb, a 
rosszat felbontani, elfogyasztani képes rétegekbe sűlyed. Ez történt már általunk kifejlődött 
több túlfejlett, elromlott kultúrával. Ilyen sorsra jutott Atlantisz, a fejlett Földközi tenger 
mediterrán vidéke, és hasonló sorsa jutottak a délkelet ázsiai szigetvilág mélyére kerül fejlett 
korai kultúrák. 
Azonban nemcsak az életként ismert szervezett folyamatra, hanem a szervezetek működését 
szabályozó szövetségekre is kiterjeszthető, hogy amikor a szövetségek, az alkotmányok, a 
megállapodások már nem az eredeti célt szolgálják, a kicsit elromlott megállapodásokat közös 
megegyezéssel meg kell javítani. Ha azonban már olyan sok részletében romlottak el, 
amelyekben már egymástól eltérő rendelkezései semlegesítik, kioltják egymást, akkor az ilyen 
megállapodások, szerződések sem javíthatók, nem toldozhatók, nem foltozhatók. 
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 kaotikussá vált 
élőrétegekben, mert már nemcsak a rendezett közös irányba, hanem mindenfelé áramlik az 
élet, és ilyenkor a bármelyik irányban áramlókat segítjük, a másik irányba haladókat 
egyidejűleg gátoljuk az érvényesülésben, az életboldogságban. Valakinek el kell zárni a 
csapot, ki kell engednie a szellemet a palackból, vagy az életnek, a Gondviselőnek kell az 
elromlott élőrendszert megjavítania. A megoldást valóban nem az embernek kell elvégezni, az 
élőrendszer, a természet szabályaiba a megoldás már be van kódolva. A legkisebb kár, és a 
leghatékonyabb megoldás akkor alakulhat ki, ha az ember, és az élet a beavatkozás helyett, a 
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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 előre választ kapnak a miértre, és bevonásra kerülnek 
az isteni terv végrehajtásába. 
 
Ha a már zavaros vizet fakasztó forrást egy időre elzárjuk, és kellő időt adunk a dolgok 
leülepedéséhez, a kialakult rossz élet okainak a megértéséhez, a forrás is letisztul, és az újra 
megengedett tiszta víz áramlása már szennyezetlen tiszta életfolyókat hoz létre. 
 
A Gondviselő által kifejlesztett makroevolúció, a hirtelen és nagyon jelentős 
környezetváltozás, minden idősebb, már szennyezett tudattal, csak félinformációval, 
szimmetria hiánnyal rendelkező szerveződést időzavarba kerget, lebont, és csak két 
lehetőséget hagy meg az igen kis energiaszintre lebomlott élőrétegben az életáramlásra. A 
döntés már csak igenre, vagy nemre redukálódhat. Ilyenkor erősen differenciálódik, majd elhal 
és lebomlik a sokféleség, kiesik az utódokra merőlegesen áramló, a túlélő elődöktől őket eddig 
elszigetelő felmenői generáció. Lásd később a tojás állapot kialakulását.  Ilyen állapotok után, 
a szimmetriahiányos elődök már nem tudják az életet elrontó, másokat boldogtalanná tevő 
információkat, a rossz életmintákat, a keveseknek jó, de sokaknak már rossz megoldásokat az 
utódaiknak átadni. Nagy az esélye, hogy az ilyen makroevolúciós események után, a 
viszonyító alap hiányában csak az ösztönös alapismeretekkel rendelkező, kellő 
életrugalmasságú fiatal életek, és azok az idősebb, egyenes eljárásokat és szimmetriában lévő 
megoldásokat alkalmazó szerveződések maradnak meg, akiknek az életcélja, a továbbadható 
tiszta életmintája a Teremtő céljaival, az élőrétegek regenerációjával egybeesik.  
 
A megmaradó, keletkező új életnek sok mindent újra kell tapasztalnia, meg kell tanulnia, de ez 
lehetővé teszi, hogy a még meg nem fertőzött tudatokba, tiszta és új viszonyító alapok, 
szennyezetlen életforrások és ezekből tiszta életfolyók épüljenek. 
 
 
 
 
A tojás állapot kialakulásáról: 
 
A tyúkokban, a tojókban kialakuló tojás, belül fejlődik, és először még csak a fejlett sárgatest 
állománya képződik, amely erősen ionizált plazma állapotba, nagyobb energiasűrűségű 
sárgatestbe épül. A tojó méhében fejlődő, még vegyes állagú átlagos részecskeállomány, a 
peteérést követő két nap alatt erősen differenciálódik, és nagyobb részben egymáshoz képest, 
balra keringő melegfúziós energiában tovább gazdagodó, túlkoros belső állományba, 
sárgájába, és elszegényedő, ellentétes irányba jobbra keringő, hidegfúziós együttműködésre 
hajlamos fiatal, lendületes fehérje állományra bomlik. A két ionizálódó rétegben az a közös, 
hogy mindkettő nem termelő inaktív réteget hoz létre, erősít, amelyből a még fiatal nem 
termelők, de gazdagodók, vagy csak tanulók, a töltöttebb melegfúziós szerveződések belül 
csoportosulnak, míg a már nem termelő, idősebbek, a fehérjék, a megőszülő öregek a külső 
életszférákba szegényednek. A két réteg között ott őrlődik a két eltérő réteget egymástól 
elszigetelő, energiával ellátó, még termelő átlagos vegyes állományúak, a középkorú 
teherviselők egyre vékonyodó, nagyon fogyatkozó, elporladó rétege. A differenciálódás során, 
a két eltérő irányba fejlődő, eltérő irányba keringő életszférát, a sárgáját és a fehérjét 
egymástól elválasztó, a két radiális irányú rétegre merőleges irányban, lamináris kerületi 
irányban áramló, ezzel semleges hatású középkorú generáció azonban nemcsak elszigetelő 
sejthártyát képez a két élőréteg között, hanem olyan mikro örvényekkel szigetelt réteget alakít 
ki, amely kenőanyagként lediferálja a két élőréteg forgásirány eltérését, és tartósan elválasztja 
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a már egymástól kibékíthetetlenül eltérő irányba áramló szerveződéseket. A köztes felmenői 
rétegben azonban nagyon magas a súrlódás, és az időben növekvő elvárások, kölcsönhatások 
miatt gyorsabb az elporladás is. A neutrális, politikai véleményt, állást nem foglaló, csak a 
terheket viselő réteg egyre vékonyodik. Az ilyen élettér feszültsége nő, az élet megváltóra vár. 
Amikor az életversenyt megnövelő, a jobb és rendezettebb élet lehetőségét szemléltető, hím 
állapotú idegen részecske hatol be a már nagyon feszült, csak vékony sejthártyával, felmenői 
határréteggel elválasztott élőrétegek belsejébe, és közben a környezeti hőmérséklet, az 
impulzus sűrűség is kellően megnő, akkor a belső feszültség és a káosz, a rendezettség hiánya 
a maximális értékre erősödik. A behatolás pillanatában a maradék köztes, felmenői sejthártya 
is lebomlik, és a két eltérő irányba áramló részecskéket tartalmazó eltérő, de egymással 
szimmetriában lévő ionos réteg is egymásba vegyül. Ez a kiegyezés, a mélységi keveredés, az 
élet egymásba vegyülésének, az új közös szervezettségű, a korábbi elődöktől eltérő összetételű 
utód fogamzásának a pillanata. A két eltérő réteg egymásba vegyülésekor, a kialakult 
kétirányú eltérő rendezettség áramlási iránya, az egymással érintkező kölcsönhatási felületen 
keletkező impulzusokban a korábbi ellentétes irányhoz képest ezekre merőleges, új, 
keresztirányba rendeződik, és a tojásban eltérő rendezettséggel, eltérő iránnyal, életcéllal 
rendelkező életfejlődés, utódfejlődés, evolúciós fejlődés, a bonyolultság felé haladó 
életáramlás kezdődik. A korábban egymás ellen áramló generációk között kifejlődő előbb 
neutrális, de lendületes fiatalokat tartalmazó élőréteg az evolúciós folyamatban idővel megerősödik.  
A két rétegben, egymással ellentétes irányban egymással harcoló ionizált, egyedülálló 
részecskék, az impulzusokat követően egymással párkapcsolatba lépnek, lekötődnek és 
családokba szerveződnek. A kiegyezés, a párkapcsolat idején közös új életcélok, rendezettebb 
környezetre vágyó igények alakulnak ki. Az egy ideig külön fejlődő ionizált sárgája és a 
fehérje, az élet DNS fejlettségben továbbadott elitje összekeveredik, új közös és átlagos 
eredőt, utódot adó életbe vegyül, saját életteret épít a jövő számára. 
 
Ugyanez a folyamat fejlődik ki, időben sokkal lassabban, de nagyobb tömegben, nagyobb 
energiaszinten a bolygók, vagy az élőrétegeik, a nagyobb életbuborékok, az életszférák 
szaporodásakor. 
 
 
 
Az élőrétegek szaporodása: 
 
Amikor a rendezettséget igénylő élet egy vagy több, egymással szomszédos élőrétegben 
elromlik, az élőrétegekben változó vegyes élet egyre erősebben differenciálódik. Az átlagos 
életből és élőrétegből egyre jobban kiszoruló, a külsőbb élőrétegbe kerülő már idősebb, fehér 
hajú, őszülő, magasabb neutron állományú generáció ilyenkor rendszerint jelentősen eltérő, 
sokszor éppen merőleges irányba áramlik, mint az őt követő átlagos, középkorú generáció. Az 
idősebb, már nem termelők állománya, az energiahullámok kifelé haladása során telítődik, és a 
külső, már eltartásra szoruló, nem termelő neutrális élőréteg egyre nagyobb terhet rak a 
mennyiségében és erejében is fogyó átlagos középkorú, az élet fő terhét viselő rétegre. 
Ráadásul a demográfiai hullám tetőzése miatt, ilyenkor a nem termelő fiatalok, a diákok és a 
rendezettséget nem termelő meggazdagodók, a harácsolók, a tőzsdézők, a mások termeléséből 
élők mennyisége is felszaporodik, amitől a termelők és a fogyasztók élőrétegbeli aránya, és 
ezzel az élettér rendezettséget növelni képes hatásfoka nagyon elromlik. A gazdagodó és még 
nem termelő, de egyre jobban követelő fiatal réteg, és az idősebb, a kora, a megállapodottsága, 
vagy a gazdagodása miatt már nem termelő, eltartandó réteg ilyenkor felszaporodik. Ez miatt 
az egyre fogyatkozó, egyre kizsákmányoltabb, vagy csak önmagát és a saját testét, lelkét, a 
részecskéit a végletekig kizsákmányoló termelő rétegre egyre nagyobb teher hárul, amely 
továbbra is a két eltartandó élőréteg között őrlődik. Ha a gazdagodó és törekvő fiatalok, és a 
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már gazdag, a megszerzett előnyökhöz és a pozícióikhoz a végsőkig ragaszkodó öregek közül, 
az őket egymástól kellően elszigetelő átlagos réteg energiája neutralitása elfogy, kimerül, a 
magas feszültségben élő rétegek közötti vékonyodó átlagos réteg felszakadhat, és az ionos 
élőrétegi differenciálódás, a tömeges egymással szemben áramlás miatt súlyos konfliktusba 
kerül. Ilyenkor vagy nagy harc és életáradás, forradalom, vagy háború, a jobb esetben a 
megegyezés esetén az addig egymás ellen harcoló felek vegyi keveredésbe, új, már 
sikeresebben együttműködő szervezett rendszerekben, egymással együttműködő szervezetekbe 
épülhetnek. 
 
Az események a család szintjén akkor erősödnek fel, amikor a család túlszaporodik, és a túl 
hosszan élő elődök, és az egyre tovább tanuló utódok terhe, az átlagos család eltartóira túl 
nagy terhet rak.  Ilyenkor a családi differenciálódásban a szülők kifáradnak, felőrlődnek, és 
miközben egymástól elhidegülnek, elszigetelődnek, a céljaik is mássá válnak. Ha ilyenkor 
bejön egy harmadik, az egyik jobbra, a másik balra megy, és az elhaló, széthulló család helyén 
a más életre vágyó, más, a korábbi megoldásoktól eltérő, merőleges irányt váltó, új célt kitűző 
fiatal utódok, eltérő igényű, életcélú családok fejlődnek. 
 
Ha a differenciálódás egy vállalkozás, vagy még nagyobb energiaszintű ország szerveződést 
érint, ugyanaz az analóg folyamat fejlődik ki lassabban, de nagyobb energiaszinten. Ha túl 
sokan nem dolgoznak, túl sok a nyugdíjas és a tanuló, a még nem termelő, a szerveződés 
rendezettséget növelő tevékenysége hatékonyatlanná, eredménytelenné, a szerveződés 
visszafejlődővé és lebomlóvá válik. Miközben a létrehozók egyre jobban széthúznak, más 
irányba keresik a boldogulást, a valódi termelők, a rendezettséget valóban növelők fogynak. A 
tartós differenciálódásnak elszegényedés, visszafejlődés és a szervezett rendszer szétesése vet 
véget, amikor is az egymás ellen áramlók közé addig beékelődött mérsékeltek, a dolgozók 
elfogynak, előbb utóbb valamelyik ionizálódott szélsőséges réteghez csatlakoznak. Az átlagos 
és még megfelelően keveredő középkorú élet mennyisége csökken, és amikor a két 
szélsőséges réteg már magas feszültségen egymásba ér, bekövetkezhet a felszabadítás, a 
megváltás. A vállalat, az ország gazdaságának a szervezettsége szétesik, káosz veti fel a fejét, 
és a megfelelő azonos irányba rendezett életáramlás nemsokára egymás ellen fordulóvá, 
egymás energiáját felemésztővé válik. Ilyenkor minden szinten bejön egy harmadik, egy 
Messiás, a Megváltó, aki véget vet a szenvedésnek, a rossz fejlődési irányba haladásnak, és 
vagy felvásárolja, vagy felbontja a vállalkozást, bekebelezi a piacot, és gyarmattá teszi az 
országot. A régi rendezettségű rossz élet azonban mégis megváltozik, az életáramlás átmeneti 
vajúdás után egyirányúbbá és kiszámíthatóbbá válik, és akár a gazdagodás, vagy a 
szegényedés felé fejlődik, a bizonytalanság és a káosz megszűnése, a rendezettség növekedése 
meghozza a régen és sokak által várt, de a nagyobb energiaszinteken már csak lassan kifejlődő 
feltámadást. 
 
A tojás analógiájának megfelelően kifejlődő esemény, a bolygók élőrétegének a szaporodása. 
Az energiahullámok és a demográfiai hullámok tetőzése azonban nemcsak az emberi 
energiaszinten és szervezettségben okozhat makroevolúciót. Ha a környezetben, az idősebb 
élőrétegben megakad a fejlődés és a belső élőrétegek elöregednek, az eltartandó szerveződések 
száma kívül is, belül is nagyon megnövekszik.  Ha az atomi szinten elöregszik az atom 
rendezettséget növelő, fenntartó képessége, az elektronok kivándorolnak a centrumokból, és a 
centrumon kívül egy magas változássűrűségű új élőréteget hoznak létre. Miként a méhcsalád 
szaporodásakor, az új méhkirálynő kinevelésekor az idősebb generáció elhagyja a kaptárt, és 
az idősebb királynő a vele együtt távozókkal új életteret épít, hasonlóan az idősebb és 
tapasztaltabb elektronok az életterük túlszaporodásakor egy külső új elektronhéjat, egy fiatal 
nagyobb saját életteret hoznak létre.  
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Amikor a környezetben valamely idős életbuborék elpattanásakor felszabadul az addig foglalt tér egy 
része, a rövid ideig kisebb külső életnyomás alatt valamennyi kellő belső életnyomású szerveződés 
élettere kitágulhat. Ilyenkor valamennyi élő, életben maradó szerveződés kiterjed, nagyobb térrészt és 
több szerveződést fogadhat be, amelytől maga is nagyobb energiaszintűvé válik. 
 
A bolygónyi szerveződés közös élettere, réteges szerkezetű, eltérő időritmussal külön fejlődő 
élőrétegekből áll. A külső élőrétegek részecskéi lassabban változnak, kevesebb impulzusban 
részesednek, de ennyivel is beérik. A lélek részecskék egyre igénytelenebbek, egyre kevesebb 
anyagi ruhát szerveznek maguk köré. Ha nő a változássűrűség, a környezetből az élőrétegekbe 
beáramló, még, vagy már nem termelők termelőkhöz viszonyított aránya, akkor a termelő 
rétegre itt is sokkal nagyobb teher hárul, amely miatt az ionizáció és a gerjesztettség is 
felerősödik. Az addig kellően vegyes, átlagos élőrétegek ionizált, gerjesztett részecskékkel 
telítődnek, akik vagy az energiában dúsabb, a változásban sűrűbb, az elmaradt térségekhez 
képest a jövőbeni állapotban változó élőrétegbe vágynak, vagy a lassabban változó külsőbb 
élőrétegbe csoportosulnak.  
Ha a bolygónk átlagos szférájaként a főleg nitrogénnal, telített, termoszféra alatti övezetett 
elfogadjuk, amely elszigeteli egymástól a még egyszerű, de kívül fejlődő idősebb, már sokban 
korszerűtlenebb részecskéket a belső, korszerűbb, de a rendezettség növelésében kevésbé 
hatékony, elszegényedő, agresszívvá váló oxigén részecskéktől, akkor a háromgenerációs 
életszféra-modellt is megértjük. A nitrogén övezet alatt fejlődő melegfúziósabb oxigénben 
sokkal dúsabb, fiatalabb részecskékkel telítődő bioszférát a kívül fejlődő, hidrogén eredőjű 
protonszféra szervezetektől, élőrétegtől elválasztó neutrális, átlagos nitrogénszféra elszigeteli, 
de a két szféra közös határát a változásban dúsabb termoszféraként, jobban keveredő rétegként 
definiálhatjuk. Ebben a vonatkozásban a rétegek együttfejlődő rendszerében a férfiasabb, 
hidegebb külső hidrogénszféra, képviseli a tudatot, a folytonosságot, és a belsőbb, 
szaporodásra képesebb bioszféra a melegfúziós szaporodási központot. A két réteg között 
magas, de időben gyorsabban változó, nagyobb szimmetriában fejlődik a termoszféra, amely a 
három egymáshoz kapcsolódó élőrétegből álló szervezett rendszer gyomrának tekintendő. A 
szaporodásért felelős bioszféra ilyenkor túlfogyaszt, nagyon magas impulzus sűrűségűvé és 
melegfúziós eredőjűvé válik, és centralizált rétegként az előbbieknél töltöttebb nőies, kitáguló 
eredőbe szerveződik. Ilyenkor az átlagos nitrogénréteg, a termoszféra az alatta és felette, a 
(kívül) lévő rétegekhez viszonyítva általában keresztirányban áramlik, ezért az egymással 
ellentétes irányban áramló külső és belső rétegek lakóit, életáramlóit még kellően elszigeteli 
egymástól. Az ellentétes életáramlásban, az egyre rosszabbul termelő, a rendezettséget nem 
javító, hanem rontó, lebontó agresszív oxigén részecskékkel jobban telített bioszféra, és a 
lendületes hidegfúziós részecskéket tartalmazó hidrogénszféra már nem termelő, de fiatal új 
szervezetekbe vágyó idősebb részecskéi közé ékelődött termoszféra változássűrűsége, és a körülötte 
lévő általa energiával táplált, eltartott rétegek feszültsége egyre nő. Ha a két ellentétes 
irányban áramló részecskéket egymástól elszigetelő termoszféra, a gyomor fala kellően 
elvékonyodik, az élet feszültsége a magasba emelkedik, és ekkor valószínűen megjön a 
vendég, a megváltó.  
 
Amikor egy kisebb, de rossz irányba fejlődött közösség továbbfejlődését megakadályozza a 
Megváltó, sokszor csak kisebb energiaszintű, lokálisabb kiterjedésű szaporodás kezdődik. 
Gondoljunk csak a túlfejlett Szodomára, vagy Gomorára, Babilonra, a lokálisan nem túl nagy 
kiterjedésű eseményekre, amelybe Armagedon is beletartozik. Azonban mindig vannak 
túlélők, a rossz életprogramot ismét felelevenítők, akik a más közösségek bomlasztásából, 
mások rendezettségéből próbálnak megélni. Bár az életrendszerben a bontóknak is megvan a 
saját szerepük, de ezt a szerepet csak korlátok között és a Gondviselői felügyelettel 
gyakorolhatják. Ha a gonosz mégis kikerül az ellenőrzés alól, és idővel az általa keltett káosz 
újra megerősödik, az élőrendszer megvédésében a Gondviselőre számíthatunk. 
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Az ország szintű szervezetek szaporodásában a megváltó egy komplex részecske, egy vagy 
több olyan, nagy lélekkel rendelkező szerveződés, akik a környezetben lakókkal megérteti, 
megmutatja, hogy másképpen is lehetséges élni. Ezt politikai rendszerváltozás, szemléleti és 
fejlődési irányváltás szokta kísérni. A kisebb egységek szaporodása, rendszerváltozása 
azonban nem lehet sikeres, ha az ellenérdekeltségben fejlődik sokkal nagyobb rendszerek 
érdekeivel, ha a kialakuló folyamat veszélyezteti nagyobbak, többek érdekeit. Ahhoz, hogy a 
kis országok, a kis forradalmak sikerrel végződjenek, a nagyobbak hozzájárulása, vagy analóg 
egyidejű átalakulása, együttfejlődés, közös ritmus kialakulása szükséges. 
 
Az országoknál nagyobb energiaszinten az ország szövetségek, vagy a Földrészek 
szaporodhatnak, megújulhatnak, amikor az egyik jön, a másik elmegy. Gondoljunk a Földközi 
tengerben elsüllyedt valamikori fejlett kultúrákra. Hasonló sorsra jutott az egykori legendásan 
fejlett, valószínűen túlfejlett Atlantisz földrész, és ki tudja, hogy most, a már túlfejlett, a 
többivel együttműködni már nem képes Amerikai szerveződésnek a Gondviselő milyen sorsot 
szán? 
 
Az életszférák szaporodásában a megváltó egy analóg komplex szerveződés, egy olyan 
üstökös, vagy aszteroida, amelyben magas biodiverzitás, sokszínűség, és sokkal nagyobb 
egyenlőségben, a kisebb különbség állapotában szerveződik.  
 
 
 
Ismerkedjünk meg, a folytonosság életszféra szintű megszakadásával, amely a közeljövőben 
várható, a rendezettséget növelő természeti esemény, amely valószínűen az életet regeneráló 
megváltással, a rendezettség határozott irányban áramlásának a helyreállításával végződik. 
 
Az egymással heves impulzusra, vegyülésre képes oxigén és a hidrogénben dús rétegeket, a 
részecskéket ma már a nagyon vékonyodó nitrogénszféra és meleg termoszféra, egy nagyon 
kihasznált, kizsákmányolt, de gyorsan fejlődő élőréteg választja el egymástól. Amikor ez az 
élőréteg, határfelület nagyon elvékonyodik, lebomlik, és a szomszédos rétegek feszültsége a 
csúcshoz közeledik, és mindenki a várható ünnepre készülődik, hamarosan megérkezik a 
régóta várt vendég, a Messiás, a Megváltó. 
 
A megcsontosodott, vagy csak a közismeret előtt túlságosan lezárt tudomány, nem érti meg, 
hogy a vendég nem egy élettelen aszteroida, hanem egy élő és reakcióképességgel 
rendelkező olyan lény, aki változásra és változtatásra is képes, és nem lőhető szét.  Az 
esetleges szétlövéssel darabokra szakított, kisebb egységekre eső Megváltó kinetikai energiája 
nem csökken, de ez esetben nagyobb területen szétszóródó darabja a teljes földfelszínt 
letarolhatják. Egyrészt a vendég kiszámított iránya a bolygónkhoz közeledve többszörösen 
meg fog változni, másrészt várható, hogy a jövevény közelebbről meglátva a termetes kék 
menyecskét, Gaiát, azonnal szerelembe esik, és a megtermékenyülést már Gaia közeli rokonai 
a Napanya és a testvérei az idősebb Jupiter, a legidősebb fiú a Szaturnusz, sőt a kisbolygók 
hidalgói, ficsúrjai is segíteni fogják. Valószínűbb azonban, hogy a vendég előbb nagy ívben 
elkerül bennünket, és a tiszteletét téve illedelmesen beköszön a Naphoz, a leendő anyóshoz, 
majd a Nap takarásából érkezve, akár a kikerülendő még túl fiatal Merkúr, vagy a már terhes 
Vénusz miatt többszörösen is irányt változtatva, a várt időpontnál előbb, vagy később, de 
meglepetésszerűen érkezik. Az is valószínű, hogy a természetes röppálya iránya nagyon kicsi 
szöget zár be a Földével, azaz nagyon nagy lesz téridőbeli találkozás, az azonos irányba 
áramlás miatt az egybeesés valószínűsége. Ha az irányazonosság feltétele is teljesül, akkor a 
Nap felől érkező vendég az anyjától távolodó, a naptávol felé haladó már azonos irányú 
időszakban kerül közeli kapcsolatba a jövevénnyel. Az ekliptikára merőleges irányú kilengés a 
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találkozáskor megváltozik, és a bolygónk a Naptól távolabbi határfelületen, potenciálgáton 
átkerülve egy kijjebb lévő élőrétegbe, életcellába kerül. 
 
A naprendszer fő szimmetriasíkján, az ekliptika közelében és takarásában érkező vendég 
sikeres megtermékenyítésének a feltételei: 
Minél kisebbnek kell lennie az irányeltérésnek, és a Föld szimmetriasíkjának a közelében, az 
egyenlítőnél lévő szimmetriasík, és a felmenői életspirál terelésében kell érkeznie, amelyen 
keringő Kupidó részecskék a vendéget a kívánt irányokba, a cél felé segítik. A Nap 
szimmetriasíkján, a mindenség folyosóján közeledő vendég lényegében a Nap felmenőinek a 
határfelületei által létrehozott trombitaszerű nyelőben áramlik, amelyben a felmenői 
határfelületeken keringő Kupidó részecskék terelik a tölcsér mélye, a cél felé, ahol az 
előkészített nászágyon már várja a kérőt az erősen tüzelő és megtermékenyülésre kész 
menyecske, Gaia. 
A kellő azonosságú, sok rokon, felmenői részecskékkel rendelkező megváltó valószínűen 
nagyon alacsony szögben keresztezi az ekliptika síkjával jelenleg majdnem teljesen egybeeső 
földpályát, ezzel is nő az esélye a találkozásnak. A találkozásban a következő ábrákkal segített 
eseménysor várható.  31. ábra: A bolygók megtermékenyítési folyamata 
 

 
 
Ha tengelyirányból figyelnénk a felmenői páros diploid rendszert, amelynek most csak a toroid 
központját mutattuk be, egy olyan végtelen nyolcast, Móbius szalagot észlelnénk, amelyben a 
hidegfúziós felső térrész áramlási síkja kb.20- 60 fokos együttműködésre alkalmas szöget zár be 
egymással. 
 
A Nap felől közeledő, a külső, vagy és a belső bolygók által az irányában többször módosított 
pályán érkező vendéget a nagyszülői felmenők határfelületén keringő bolygószintű részecskék 
is segítik, a már boldogtalanul vergődő, erősen tüzelő Föld megsegítésére, a már szervezetlen, 
kaotikus élőrétegek elromlott szimmetriájú szerveződéseinek a megváltására. A kívül lévő, 
lendületenergiában dús, hidegfúziós hidrogén részecskék életterét elérve, a magas belső 
biodiverzitással, tehát sokféleséggel rendelkező vendég átszakítja a már gyenge szigetelő 
sávot, a neutrális felületet, és dimenziós kaput, átjárót nyit a továbbfejlődni vágyó hidrogén 
fejlettségű részecskéknek. A határfelületek folytonossága megszakad, de mivel a vendég 
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szerveződésben, már nagy azonosságú, de a lendületben fejlettebb, stabil folytonossággal 
rendelkező proton és hidrogén részecskék sokasága utazik a célállomás felé, ezért a külső 
élőrétegekben élő analóg hidrogén fejlettségű, melegfúziós energiában szegény részecskék 
élve a tömegbe épülésben is sokkal fejlettebb, sármos vendég vendégszeretetével, a saját 
pályájukat megváltoztatva a vendég részecskéihez csatlakoznak. Az együttáramló tömeg 
mennyisége és azonossága ezzel növekszik, amely miatt a vendég már nem tekinthető teljesen 
idegen, elutasítandó kérőnek. A külsőbb rétegekbe érő vendégsereg befelé haladva rétegről 
rétegre fejlődik, erőt fitogtat, férfias cselekedetekkel igyekszik felkelteni a meghódítandó nő, 
Gaia vonzalmát. A környezet erősebb gerjesztésével járó nagyobb makroevolúciós 
átalakulásokkor, az egyre gyorsabban változó, elporladó termoszférai övezetből számos 
továbbfejlődő ionizált szerveződés hatol be a mélyebben fekvő élőrétegekbe, amely 
gerjesztését ezzel fokozza, az alsó rétegekben nem termelő protonfölény kezd kialakulni.  
 
32. ábra: Az élőrétegek közösen szervezett rendszerbe egyesülése, a nagyobb energiaszintű 
közös élőréteg, az élettér megszületése 

 
 
A külső élőrétegbe behatoló, kellő azonosságú részecskéket magával szállító vendég 
lamináris, rendezett irányú életáramlást indít el (az ábrán) az órajárásával megegyező irányba. A 
dimenzió kapun, a határfelületen nyitott átjárón azonban, a beáramlókkal egyidejűleg kijutó, 
felfelé a felsőbb élőrétegbe kiáramló pozitív töltésű melegfúziós ionok, a nőies részecskék 
áradata balra terelődik, és az órajárással ellenkező irányú életáramlásba kezd. Mindkét réteg 
lamináris életáramlásba terelődött részecskéi, ionizált, de kellő azonosságú, de ellentétes 
irányban áramló élőréteg szerveződést, egymás mellé kerülő nagyobb áramlási különbséget 
hoznak létre. A viszonylag homogén külső élőréteg, inkább amorf, a terheket még együtt 
viselő, párolgásképes gáz közegállapotú részecskéket, a belső valószínűen szemcsésebb, 
kristályosabb, nagyobb energiaszintű élőréteg, nagyobb irány különbségű szerveződéseket 
tartalmaz. A két ellentétes irányban áramló, ionizált réteg közötti elöregedett, elporladó 
rétegben nagyon magas változássűrűség, és erős rétegszelek alakulnak ki, amelyek viszont az 
impulzuspontokban a lamináris áramlásokra merőleges tengelyirányú örvényes kisebb 
szerveződéseket hoznak létre. A két eltérő irányban egymással már szemben áramló 
részecskéket tartalmazó réteg között számos impulzus és az elkerült totális impulzusokban kis 
életörvény születik, amely idővel életpiramisba és családokba szerveződő nagyobb 
energiaszintű közösségeket, közös utódot hoz létre. Az ellentétes áramlási irányú már idősebb 
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rétegeket a nitrogén és nemesgáz tartalmú, nagyon sok apró és még neutrális életbuborékot, 
fiatal utódot tartalmazó, még semleges, neutrális szerveződései új élőréteget létrehozva egyre 
jobban elszigetelik egymástól. A balra vagy jobbra keringő részecskéket tartalmazó rétegek 
között erre merőleges irányba távolodó, vagy közeledő, tehát plusz vagy mínusz előjellel is 
jelölhető, merőlegesen eltérő irányba, kifelé, vagy befelé áramló, az elődök és az utódok 
élőrétege közé beékelődő középkorú, jellemzően már családos szerveződések mérséklik a 
különbséget és az egymással ellentétes irányban áramlók közötti feszültséget. Az atomi jellegű 
szerveződések, életörvényes állapotában a füzérsugarak, az életpályák merőleges metszeti 
irányból szemlélhetők, amelyekben a belül élő családcentrikus atomi családanyák, a protonok, 
és a bennük velük együtt a belső védettebb térben fejlődő már semleges neutronok új 
összetételű még semleges fiatal neutronokká fejlődnek. Az utódok az atomi gyermekek körül, 
az őket körülöttük keringve őket védő protonok, köröznek. A családi szerveződésben legkívül 
a családjukat a munka és az életáramlás közben is védő, jellemzően hidegfúziós eredőjű, 
nagyobb görbületi sugáron keringő férfias, hidegfúziós elektronok találhatók. 
A rétegekben felhalmozódott, és kevésbé egymáshoz kötött, magas energia és széntartalmú 
szerveződések lebomlanak, és a talaj-közeli oxigén részecskékkel vegyülve, az alsó légkörben 
a szerelmi égés csillapodása, a szabad részecskék lekötődése után, mint a Vénuszban magas 
széndioxid tartalmú gázréteg fejlődik ki. 
A két szélső rétegben eltérő fejlettségű, lamináris és rendezett, de kerületi irányba áramló 
atomi fejlettségű családi állapot van jelen, amelyek között két Mengyelejev féle periódusnyi 
különbség, azaz generációs időkülönbség, fejlettségi különbség van. Az elődök, az átlagos 
generációt határoló két elődi és utódi rétegben egymás (áramlási irányeredőben) ellenanyagai.  
A nagyszülői 3. generációs, lemenő félben, a szerveződési ősz állapotában lévő szerveződések 
fiatalabb életképes részecskéi, a szerveződés belseje felé haladva a toroidon át a külső 
élőrétegben már megfiatalodott új párkapcsolatokba épülve érnek vissza a közös élettérbe. 
A 2. rétegben a középkorúakat tartalmazó, az élet fő terhét viselő rétegen belül, a még 
védettebb legbelső térben az utódok, a feljövőben lévő, fiatal és a tavasz állapotában fejlődő, 
még védettséget igénylő szerveződések élnek. Amikor a toroid rendszerekben a kívülre, a 
legkülső határrétegekbe kerülő idős neutronok körbejárnak a szerveződés körül, a visszatérő 
ágban a toroid központjába a legfiatalabbak időben nagyon gyorsan változó terébe, 
élőrétegébe kerülnek. 
Az egymással már ellentétes irányba áramló élőrétegek, generációk a szülői elszigetelés 
nélkül, az irány és célellentét miatt felőrölnék és megsemmisítenék egymást. A köztes, 
átalakuló, egyedekre bomló és utódokba átfejlődő rétegben, az örvényes áramlásban megfelelő 
keveredés, majd vegyülés jön létre. Az élettérben az idősek és a fiatalok, az erősek és a 
gyengék, az okosak és az összefüggéseket nem értők, a részleteket ismerők is 
összekeverednek, átlagos, jól keveredő vegyes tulajdonsági eredővel rendelkező nagyobb 
életrugalmasságú közös térrész alakul ki. A külsőbb élőrétegből származó, nagy lendületű, 
érzelmi energiával is rendelkező vidéki hidegfúziós elektronok, vagy már hidrogénatomi 
fejlettségű szerveződések impulzusokba keveredve, az örvényes áramlásokban vegyülnek a 
belsőbb élőrétegben lamináris áramlásba terelődő, de ellenkező irányba keringve áramló, 
melegfúziós, hőenergiában dús oxigén részecskékkel. A vegyülésekből vegyes átlagos 
állapotú, stabil hidrogén, fejlettebb rétegekben víz családok, családi szerveződések alakulnak 
ki, amelyekben a terheket együtt viselő részecskék képesek egymással, és a beléjük, velük 
együtt áramló, a külső szabad térből, az elődök már kétdimenziós pályán áramló hidrogén 
(vagy elektron, esetleg a fotoni szintig visszabomlott) részecskéiből, és a belső terekben 
gyorsabban kifejlődő, már bonyolultabb oxigén ionokkal közös élettérben együttváltozó 
háromdimenziós életpiramisba épülni. Az elhaló, lebomló, átszerveződő, eltérő minőségbe vegyülő, 
megfiatalodó élőrétegben az elődök és a felmenők életáramlási irányaira merőleges új 
életcélok, életáramlási irányok alakulnak ki. Ha a lebomló két generációval idősebb előd 
szerveződések átadják az életváltozásra alkalmas életteret az utódaiknak, az unokáiknak, a 
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felszabaduló térben, a nagyobb életszimmetriában fejlődött részecskéik a fiatalokba 
átszerveződve más vegyületbe, és eltérő eredőjű szerveződésekbe épülve továbbviszik az 
evolúciós fejlődést, növelik a kialakult rendezettséget és a korábbitól némileg eltérő irányba 
fejlődő bonyolultságot. Az előd és az utódgenerációk között kialakuló, már egymás körül 
keringő szülői örvényes terekben, az eltérő minőségbe épülő szaporodó részecskék, atomokká, 
később molekulákká, sejtekké, szervekké, szerveződési centrummal és a centrumok körül 
keringő részecskékből kialakuló aurával rendelkező, jellemzően gömbcentrikus, 
anyacentrikus, melegfúziós S (Sharp) életterekbe, családokba, együttváltozó nagyobb tömegű 
szervezetekbe fejlődnek. A nagyobb és lendületesebb életáramlást, és szabadabb teret igénylő 
hidegfúziós, férfias részecskék, a központokon kívül nagyobb sugarú körökben áramolva a 
családtól távolabb a természetben vadásznak, a melegfúziós nőies részecskék inkább a 
belvárosban nézelődnek, beszélgetnek, információt és energiát cserélve a zsúfoltabb, a 
hírekben is gyorsabban fejlődő piacokon gyűjtögetnek. A jelen állapotba kerülő 
határfelületétől, a semleges rétegtől egy –két réteggel a kijjebb, az elektronokban és 
lendületenergiában, érzésekben dúsabb, az oxigén jellegű energiahiányos anyagokkal, szerveződésekkel 
agresszív vegyülésre, (nagy szerelemre) képes alkáli elemekként ismert részecskék szerveződései, 
állapotai találhatók. Az átlagos rétegtől beljebb, a már elektron hiánnyal, kevés dolgozóval 
rendelkező, melegfúziós állapotú halogének, fejlettebb szén, oxigén, nitrogén stb. részecskék 
találhatók.  
 
 
Ismerkedjünk meg, a Mengyelejev féle táblázatba is csoportosítható térállapotok 
tulajdonsági lehetőségeivel, és e tulajdonságok változásának az összefüggéseivel. 
 

A szerveződések határrétegeiben kialakuló szimmetriától eltérő időben változó állapotok 
tulajdonsági eredői, meghatározzák az adott térponton, koordinátákon időben változó 
szerveződések eredő tulajdonságait. A határfelületekkel elválasztott egymás mellett lévő 
élőrétegek életcelláiban, időben és a térben is változó tulajdonságú szervezetek fejlődnek. A 
szervezetek fejlődése, állapotváltozása függőségben van a szervezet létrehozóival, és az 
életfolyamatot fenntartó támogatók által is befolyásolt, kreált állapot változásokkal.  
Amikor a térben áramló, egy vonalba fejlődő hatásnak, egydimenziós szervezetnek nincs 
párja, az nem tud két vagy háromdimenziós alakzatba, síkba vagy térbe fejlődni, az 
egydimenziós állapot és az állandó kényszerű áramlás a sorsa. Ha azonban a térben folyton 
szabadon áramló lendületes szerveződést lefékezi, megállítja valamilyen szemből érkező 
analóg hatás, részecske, akkor az egydimenziós füzérsugáron sorban és folytonosságban 
áramló részecske libasorszerű csoportban haladó szervezete, őt megállítani és kétdimenziós 
síkfelületre kiterülő, átszerveződő szimmetria felületre fejlesztő impulzusba kerül. A 
füzérsugarakban áramló, impulzusba kerülő részecskék kétdimenziós felületre terelődhetnek, 
amely életsíkokat, szimmetria felületeket, a központból kifelé haladó időspirált képez. Ha a 
kialakult szimmetriasíkhoz képest, valamely részecske leválva az addig a térben és időben 
együttutazó részecskecsoporttól, nagyobb töltöttséget és saját perdületet szerez, és már 
nemcsak a két dimenzióban, az irányában és a kiterjedésében változik, akkor a többihez képest 
gellert kapott, megszédült részecske már egyszerre három dimenzióban változó térbeli 
mozgást végez. Ahhoz hogy ez a változás, a három dimenzióban, időben és térben is változó 
állapot kialakulhassék, az életsíktól eltérítő külső befolyás, állapot változás is szükséges.  
 
A Mengyelejev táblázatba foglalt atomi mezők, szerveződések állapotváltozása, egy több 
rétegből álló szervezett rendszer, atomi energiaszintű családi dinasztia fejlődési története, 
amely megérthető sorozatban, a környezet befolyásait átvéve maga is a háromdimenziós 
befolyás által meghatározva időben és térben majdnem zárt hurkokat leírva változik. 
A kisebb energiaszintű szerveződéseknek környezetet adó élettér, a nagyobb energiaszintű 
szerveződés centrumához közelebbi élőrétegekben, az egyediségben fejlettebb, a Mengyelejev 
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féle periódusok elemei, lényei, szervezetei találhatók. Egy-egy szinten, csoportban, az 
evolúcióban generációkon át egyre másabbá fejlődő, egymással egyre eltérőbb vegyületekbe 
átszerveződő köztes állapotok átmeneti fokozatai találhatók. Az életáramlási cél, a fejlődési 
irány rétegről rétegre, de még a rétegeken belül is változik, mindaddig, amíg a nagyobb 
felmenők határfelületein áramló, már neutrális, hidegfúziós részecskék genetikai variációi, 
biológiai sokszínűség, a megújulási képességei, megújulást segítő ötletei ki nem merülnek. 
Ilyenkor ismét megnő az azonosság, az életverseny, és a rendezett irányú életáramlás 
kaotikussá válik, újabb makroevolúciós időszak, szaporodás és eltérő összetételű állapot alakul 
ki. Miként a tojásban kikeveredő variációk egy evolúciós törzsfejlődést visznek végig, a 
fogantatással kezdődő életpiramisba szervezett rendszerbe épülés a rendezett közös irányba 
szervezett életáramlással, hasonlóan, minden élet végigjárja e stációkat, amely az életbe és 
halálba, majd új életbe és más megtapasztalásokba fejlődő bonyolultság kivirágozhat, hogy az 
elődök elhervadása, káoszba és elporladásba fejlődése, felbomlása után átadja a közös életteret 
az utódoknak. 

A periódusos rendszer ábrázolása  
Csoport 
→ 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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Férfias, eletronban dús  S. 
gömbszimmetrikus eredő Elektronszegény nőies, elektron 

befogadásra hajlamos P állapot 

F, energiaszegény, kaotikus lebomló, átszerveződő, megfiatalodó állapot, amely a toroid rendszer magas változássűrűségű 
kompresszált központjában élőréteg váltásra, és eltérő összetételű szervezetekbe átépülésre ad lehetőséget. 

A következő táblázatban bemutatott Mengyelejev féle periódusos tulajdonsági eredő rendszerezést, 
és a háttérszínnel kiemelt kivonatot, kiegészítettem és az Internetről a Vikipédiából másoltam: 

Tavasz, fiatalság, dinamizmus 

Energiában dús 
Nyár szerveződési 

állapot 
Szerveződési ősz

Átmeneti, kellően kevert elemek, elektron cserére, 
energia és kölcsönhatás leadására hajlamos vegyes, 
családos, kellően szimmetrikus, d szimmetriában 
lévő rendezett állapot, 

+ 

. 
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Elemi sorozatok a periódusos rendszerben 
 Alkálifémek Alkáliföldfémek Lantanidák Aktinidák Átmeneti fémek 
Másodfajú fémek 

Félfémek Nemfémek Halogének Nemesgázok 

A táblázat nem színhű, de az Internetről a Vikipédiából másolt táblázat eredetiben bárki által megtekinthető. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A rendszámok 
színkódolása: 
• A kék 

színűek 
standard 
körülménye
k között 
folyékonya
k; átlagos 
folyadék 
családok 

• A zöld 
színűek 
standard

A periódusos rendszer főcsoportjainak tulajdonságai  
Az egy azon főcsoportba tartozó elemeknek, a vegyértékelektronjainak száma megegyezik. 
A vegyérték elektronok számát a főcsoport sorszáma adja meg. Ez alapján az ugyanabban a 
főcsoportban lévő elemeknek a kémiai tulajdonságai, (eredői) nagyban megegyeznek, 
analógok. Ez azzal magyarázható, hogy a vegyértékelektronok száma, meghatározza, hogy 
az adott elem a kötésekben hány elektronnal tud részt  
venni. (Emellett a kötés milyenségében szerepet játszik az elektronegativitás is). Az 
elektronszerkezet felépítése (amely szintén hasonló, analóg a főcsoport béli elemek között) 
pedig meghatározza az elem reakciókészségét. Így belátható, hogy egy ugyanolyan 
reakcióban a főcsoport különféle elemei legtöbbször ugyanúgy vesznek részt, csak a 
reakció hatásfokában van eltérés. 

A periódusos rendszer felépítése  
Az elemek rendszerezésére tett korábbi kísérletek legtöbbször az atomtömeg alapján történő 
sorrendbe állítással állt valamilyen módon összefüggésben. Mengyelejev legnagyobb újítása 
a periódusos rendszer megalkotásánál az volt, hogy az elemeket úgy rendezte el, hogy az 
illusztrálja az elemek ismétlődő („periódusos”) kémiai tulajdonságait (még ha ez azt is 
jelentette, hogy nem voltak atomtömeg szerint sorrendben), és kihagyta a helyét a „hiányzó” 
(akkoriban még ismeretlen) elemeknek. Mengyelejev a táblázat alapján megjósolta ezeknek 
a „hiányzó” elemeknek a tulajdonságait, és később ezek közül sokat valóban felfedeztek, és 
a leírás illett rájuk. Ahogy az atomok szerkezetének elmélete továbbfejlődött (például Henry 
Moseley által), nyilvánvalóvá vált, hogy Mengyelejev az elemeket növekvő atomszám (azaz 
az atommagban levő protonok száma) alapján rakta sorrendbe. Ez a sorrend majdnem 
megegyezik az atomtömegből adódó sorrenddel. 
Annak érdekében, hogy az ismétlődő tulajdonságokat szemléltesse, Mengyelejev mindig új 
sort kezdett a táblázatban, úgy hogy a hasonló tulajdonságú elemek egymás alá, egy 
oszlopba kerüljenek. A periódusos rendszer függőleges oszlopjait csoportnak nevezzük, I-
től VIII-ig számozzuk.  
A csoporton belüli elemek vegyértékhéján lévő elektronok száma és elrendeződése azonos. 
Ez eltérő energiaszintű, de analóg állapotot, érzésazonos felharmonikust, átérzést, 
rezonanciát eredményez.  
Megkülönböztetjük a főcsoportokat (a táblázatban „A”-val jelöltük.) és a mellékcsoportokat 
(a táblázatban „B”-vel jelöltük). 
A periódusos rendszer vízszintes sorait periódusnak nevezzük, 1-től kezdve számozzuk. 
 Egy perióduson belül az elemek alapállapotú atomján a legkülső héj főkvantumszáma 
(elektron tömegű szereplők, egyedek, individuumok száma) megegyezik és egyenlő a 
periódus számával. Ez azt jelenti, hogy az egyre nagyobb energiaszintű atomi családnak egy 
perióduson belül ugyanannyi férfias eltartója van, de az eltartottak számnak a növekedése 
miatt a periódus végére a családi szerveződés mindig elszegényedik. 
Mengyelejev eredeti táblázatában mindegyik periódus ugyanolyan hosszú volt. A modern 
táblázatokban a táblázat alján egyre hosszabb periódusok találhatóak, melyek s-, p-, d-, és f-
mezőkre osztják az elemeket.  
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Folytassuk a kitérő után a megkezdett gondolatsort, a vendég által előre küldött, annál 
korábban beérkező, az élőrétegeket felderítő, gerjesztő gyors részecskék beérkezésével. 
 
A bioszférát is egyre erősebben gerjesztő fejlettebb, hidegfúziós nagy azonosságú protonok és 
hidrogénionok számának az életterünkben növekedése olyan kellő azonosságú, a Szibériai és a 
Kanadai területen, a talaj és a Bering tenger mélyén szunnyadó, kölcsönhatóképes 
részecskéket ébreszt fel és hív gyorsabb életváltozásba, amelyek az előző életszférai 
szaporodás során alulgerjesztetté válva, évezredekig porral letakarva, túlhűtött állapotban, 
lassú együttváltozásban várták a megváltót. Szibéria jege alatt, és a tengerek sülyedékeinek a 
hideg mélyén hatalmas mennyiségű metánjégbe fagyott proton és hidrogén fejlettségű 
részecske közösségek, közös tömegbe dermedve évezredek óta várja az új, aktívabb 
életáramlás lehetőségét. A bioszférán is áthatoló gerjesztéstől e részecskék dermedtsége, 
szervezettsége csökken, a közös mező olvadásnak, bomlásnak indul, és a felszabaduló 
hidrogén részecskék előkészülnek a várható nászra, az őket új életbe hívó tavaszi 
szaporodásra.  
 
Nagy a valószínűsége, hogy nagyobb energiaszinten a villámláshoz hasonló, analóg kisülés, a 
fejlődést lezáró határok átszakadása, hangrobbanás várható.  
A villámláskor nemcsak a felső, nagyobb lendületű élőrétegekből indul el az ionáramlás, 
hanem ezt előkészítő kölcsönható esemény sorozat következtében alulról, a pozitív töltésűként 
ismert részecskék felfelé hatoló áramlásával. Itt s a nő választ, azaz a melegfúziós részecskék 
a párkapcsolatra készségüket, a megfelelő állapotukat az alsó élőrétegek feszültségét az általuk 
nyitott dimenzió kapu, az ioncsatorna megnyitásával jelzik.  
 
A kemény határréteggel, pl. tojáshéjjal lezárt gömbhéjak feltörése mindig belülről kezdődik, 
ehhez sokkal kisebb energia szükséges, mint kívülről befelé. Nem véletlen, hogy nem a nagy 
energiaszintű kotlós, a tyúk, hanem az erőtlen kiscsirkék törik fel belülről kifelé a számukra 
már szűkké vált tojásokat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A periódusos rendszeren belül azonos mezőkbe soroljuk azokat az oszlopokat, ahol azonos 
alhéj töltődik fel, a mezőket a feltöltődő alhéjakról nevezzük el (s-héj, p-héj, d-héj stb.) 
Nyomtatott táblázatokban az elemeket rendszerint az elem vegyjelével és atomszámával 
sorolják fel, sokszor szerepeltetik a táblázatban még az elem atomtömegét és más 
információkat, például az elektronkonfigurációt jelző rövidítéseket, elektronegativitást és a 
vegyértéket. 2006-ban 117 igazoltan felfedezett kémiai elemet tartalmaz a rendszer. 
Kilencven ezek közül természetes körülmények között is megtalálható a Földön, a 
többieket csak mesterségesen, részecskegyorsítókban sikerült előállítani. A 43-as 
technécium és a 61-es promécium mesterségesek (habár atomszámuk kisebb, mint a 
temészetesen is előforduló 92-es urán); míg a 93-as neptúnium és 94-es plutónium ugyan 
mesterségesként szerepel, de nyomokban már megtalálták őket természetes körülmények 
között is. 
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A környezetváltozás megkezdődése és a vízözön kialakulása: 
 

Amikor a sarkokon megfagyott vízjég, és a metánjég felenged a porral, vízzel takart 
állapotából, és az egyre jobban gerjesztett, a környezetváltozás által is melegedő környezetben 
elolvad, az átlagos víz állapotú molekula családok jelentős része elgázosodik, protonokra és 
hidrogén fejlettségű, elektronban és lendületben dús részecskékre, valamint elektronhiányos 
kaotikus, már agresszív oxigén részecskékre bomlik. A teherviselés megváltozása 
sérülékenyebbé, hatékonytalanabbá és szimmetriahiányosabbá teszi e szerveződéseket, 
amelyek elszegényedve, tovább bomolva a felszínre emelkedve kiszorulnak a számukra túl 
gyorsan változó, jobb energiaállapotokat igénylő rétegekből. Nem véletlenül észlelték a Brit 
tudósok is, hogy nőiesednek a halak. Nemcsak a halak nőiesednek, hanem az egész bioszféra eredője 
egyre jobban eltolódik a melegfúziós, nőiesedő irányba. Az emberek is nőiesednek, a férfiak száma 
csökken, és a megmaradók lassan kisebbségbe és nőies eredőbe fejlődnek. A bioszférai légtér, 
élőréteg felsőbb szféráiba emelkedő, a protontöbbség által megkötött oxigén részecskék 
vegyülésével új H2O azaz vízpára, átlagos, a terheket együtt viselő víz közegállapotú fiatal 
családok alakulnak ki. Ha azonban az ionizáció, a gerjesztettség nagy mértékű, akkor a 
jelentősebb proton és hidrogéntöbbség kialakulása miatt egyre nagyobb tömegű ionizált, 
szabad, egyedülálló és lekötetlen részecskék időben növekvő tömege vágyakozik új társ után. 
A bioszférai légtér felett, a határfelület potenciálgátján kívül, szabad, az oxidációra, az oxigén 
részecskékkel vegyülésre nagyon hajlamos gyors hidrogénionok, és szén fejlettségű állapotú, 
oxigénben, melegfúziós részecskékben hiányos, szerelemre, égésre vágyó elemek, atomok, 
molekulák halmozódnak fel. A korábban fákba, növényekbe, gyorsabban változó állatokba és 
élőbb emberi lényekbe is szerveződött, de már lekötött hidrogén alapú részecskék, 
szénvegyületeket alkotva átlagos életbe és anyagcserébe szerveződtek, de a szabad részecskék 
egyre erősebb gerjesztése miatt, az egyre jobban a fejlettebb széndioxiddal telítődő légtérben 
fellazulnak és kezdenek felbomlani a korábbi kapcsolatok. A szabaddá és ismét 
szimmetriahiányossá váló, egyre lendületesebben kifelé, felfelé áramló szén és hidrogén 
komponensű részecskék kezdenek kiszorulni a korábbi szerveződésekből, és az addigi 
élőrétegből. Egyre nagyobb tömegű metán és hidrogén, valamint szén (hidrogén és proton) 
tartalmú gáz állapotú felszabaduló részecske áramlik a környezetben jelenleg a leggyorsabban 
fejlődő, ionizált lázban égő állapotban változó termoszféra felé. Az üvegháztartás ezért is 
növekszik, bár az emberi szükségszerű tevékenység is hozzájárul a makroevolúciós változás 
kiteljesedéséhez, a folyamatot a külső környezetben, valamelyik elődi térben megkezdődött 
átalakulás, az átlagos változás időben sűrűsödése, az emigráló részecskék térségünkbe 
áramlása, és a hidrogéntartalmú szénvegyületek új kapcsolatra vágyakozása indítja el. Ezt a be 
és kiáramlást azonban az elöregedő bioszféra külső határfelületei még gátolják, ezért a 
folyamatosan vékonyodó alsó légtéri életszféra héjak belső és külső felületén erősen töltött 
gerjesztett állapotban lévő ionizált atomok halmozódnak fel. A környezet készültségi állapotba 
szerveződik, felkészül a vendég fogadására, felkészül az ünnepre, a Karácsonyra. Ha a 
határfelületet áttörő fejlett vendéggel megérkeznek a fejlődésre vágyó a környezetből hozzá 
kapcsolódó rokonok, a befelé áramló hidegfúziós részecskék, és a kifelé áramló melegfúziós 
részecskék násza, az impulzusok tömegessé, a szerelem láncreakcióssá válásával életre kel, és 
a rövid életidejű de gyors nász, robbanásszerű tiszavirágzás kezdődik.  
 
A családi védelmet addig biztosító, de vékonyodó, elhaló köztes határfelületek, a placenták, 
potenciálgátjainak az átszakadásával megkezdődik a nagy azonosságú, de ellenkező áramlási 
irányú részecskék, közös kölcsönható felületen, rétegben bekövetkező vegyülése, új életekbe 
átszerveződése, egy átlagos, de már megfelelően keveredő részecskéket tartalmazó új nagyobb 
energiaszintű közös élőréteg, az Utódréteg, szervezet kialakulása. A folyamat valószínűen 
láncreakciót kelt, mert a gyorsan szaporodó, fejlődő protonok, és a hidrogén, a hidegfúziós 
részecskék folytatódó beáramlása közben már elektrontöbblettel rendelkező hélium, és más, 
már fejlettebb szerveződésekbe Lítium, Berillium állapotba fejlődnek. Nagyon sokféle eltérő 
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eredőjű gyors fejlődés alakulhat ki, amelyben az addig együttfejlődő, de egymást a 
fejlettségben utolérő szerveződések egyszerre lépnek továbbfejlődés felé. A hidrogénatomok 
és már fejlettebb fajtársaiknak, az oxigén részecskékkel kötött tömeges nászában az 
elöregedett, elvékonyodott nitrogén réteg lebomlik, és a H2O eredőjű családi víz állapotot 
elérő molekula állomány mennyisége hirtelen felszökik. A folyamatban az átlagos 
szervezetekbe fejlődő élet aránya, életszférai jelenléte rövid idő alatt jelentősen megnő.  
 
A víz molekulákba átfejlődő atomok hatalmas tömegének a továbbfejlődése, nagyobb 
átlagos sűrűségűvé válása, a sokunk által ismert, de eddig kellően meg nem magyarázott 
természeti állapot kialakulását, a hatalmas mennyiségű víz részecskét a fejlettebb alsóbb 
rétegekbe lejuttató Vízözönt megindítja.  
Ez a szenteltvíz, az új közös élőréteg, az utód megszületésének a magzatvize, amely hatalmas 
mennyiségű életet, energiát visz tovább a bioszféra átlagos rétegébe, az ott megújuló élet 
átlagos értéken tartására. Nagy az esélye, hogy vendég beérkezésekor, a fejlődést addig gátló 
határfelületek átszakadásakor, a hangrobbanással kezdődő trombitaszóra megnyílnak az ég 
csatornái, és mindaddig hatalmas mennyiségű csapadék formájában esik az eső, amíg az 
utánpótlás a felső és alsó élőrétegekben kialakult feszültség megszűnésével ki nem merül.   
 
Érdemes a János evangéliumát, az Apokalipszist ismét elővenni, és a leírtakat nagyobb tudati 
felbontásban újra átgondolni. Ez nem egyházi, vallási történet, hanem a hitről is szóló, előre 
megismert analóg esemény leírás. 
 
A gondolatfejlődés e fokát elérve a szerző ismét és most-már nagyobb felbontásban, több időt 
rászánva, mélyebb figyelemmel átolvasta a János evangéliumának az apokalipszisről szóló 
részét. Kétségtelen, hogy az apostol szervezetében hasonló folyamatokat már átélt, ismerő, 
magas szimmetriában változó hírvivő angyali részecskék közössége, a belső Isten nyitotta meg 
a könyv szerzőjének a tudatát, és a makroevolúciós folyamatot betetőző eseménysorozatot, 
több eltérő aspektusból is bemutatva megértették (a Föld kozmikus életidejéhez viszonyítva) 
nagyon rövid idő múlva eljövendő várható történések valószínű következményeit. 
 
A könyv egy nagyon valószínű következetes leírása a rendezettséget helyreállító, a 
makroevolúciós folyamatot betetőző esemény sorozatnak, amikor egy a Makrokozmosz 
környezetben változó, nem túl távoli rokon, még kellő azonosságú genetikai összetételű idős 
csillag, (király) mint egységesen szervezett rendszer elhal és felbomlik, valószínűen szupernóvává 
válik és felrobban, és a kisebb, nagyobb részei, a szétszóródott darabjai egy ideig ekvipotenciális 
felhőben szétszóródnak a környezetben. A nagyobb felmenői határfelületek azonban ezeket a 
szabálytalan életáramlásúvá váló darabokat a rendezett irányba kényszerítve a 
szimmetriasíkokra, és a határfelületek által létrehozott trombita alakú nyelőkbe terelik. A Nap 
ekliptikája, a Napi felmenők által létrehozott közös szimmetriasíkkal megegyezik, amely 
valójában a két felmenő külső, egymással érintkező kölcsönható határfelülete. Az íves 
határfelületek az összeérő utódi síkon egymásba átérő, oldalirányból, UFÓ, vagy halszem 
alakú, de valójában lencseszerű védett területet, életteret, életbölcsőt hoznak létre. A felmenők 
közös kölcsönható felületén, a tömegmegfelező síkon, a védett élettér közepén végigfutó, 
kiterülő valódi szimmetriasíkot, életspirált képez. A felrobbant, szétszóródott, a közös 
tömegtől le és kivált csillagmaradványok kis tömegű részei előhírnökként szétviszik az 
események hírét a környezetben, amely után egyre nagyobb tömegű, a közeg ellenállása miatt 
csak lassabban haladó, a határfelületek részecskéi által a szimmetriasíkokra és a nyelőkbe 
terelt, jobban összetartó, vagy erősebben töltött részecskékből szerveződő nagyobb sűrűségű 
darabok is megérkeznek. A valamikor korábbi időben bekövetkezett csillagrobbanásban 
leszakadt és az óta együtt életutazó részecske csomagok, pl. nagyobb aszteroidák, vagy az 
üstökös maradványok, amikor beérkeznek egy nagy gravitációs rendszer térségébe, a nagyobb 
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bolygók és a kisbolygó övezet térszereplői által létrehozott váltakozó erős árapályhatások, és 
az eltérítések miatt valószínűen nemcsak megváltoztatják az irányukat, hanem eltérő 
tömegméretű darabokra törnek, egyre kisebb részekre bontódnak. A különböző 
közegellenállási mutatóval, eltérő alakzattal és keresztmetszeti felülettel rendelkező tömegek, 
a rájuk eltérően ható eltérő intersztelláris, a szoláris és planetáris közegellenállás miatt nem 
egyformán fékeződnek, ezért időben és távolságban egymástól némileg eltolódva érkeznek be 
egy csillagcsaládot képező gravitációs felmenői rendszer szimmetriasíkjainak a belsejébe, 
közelébe. Még közvetlen a beérkezés, a célállomás előtt, a felgyorsuló külső-belső változás 
miatt is kisebb darabokra esnek szét, azaz felbomlanak, és nem szükségszerűen egyszerre, 
hanem több darabra szétesve érkeznek be a célterületre, a megtermékenyítendő csillag, vagy 
bolygó szerveződés különböző külső élőrétegeibe. 
 
Az Apokalipszis leírása megfelel egy ilyen erős környezetváltozást kiváltó periodikus 
eseménynek, amely valójában időben és térben elhúzódó folyamat, esemény sorozat, tehát 
történet leggyorsabban lezajló része. A hét csillag lehet a több darabra széthulló vendég, a 
szétszóródást létrehozó diaszpóra, amelyek a megtermékenyítést követően sokáig külön 
élőrétegekben fejlődnek, hét fő szervezet hoznak létre, a későbbi közös élettérben, amelyek 
később, a kellő genetikai azonosságra, egyforma, együttműködő-képes fejlettségre érve 
egyesülnek egymással, és egy közösen szervezett globális rendszert hoznak létre. A hét 
gyertyatartó, a hét levél és a hét csillag azonban annak is a jelképe, hogy a beérkező 
vendégnek valószínűen eddig hét, egymástól addig külön élő élőréteget kell egyesítenie, és az 
egyesítendő életbuborékok, a külső életterek határfelületek átszakításakor ezen életetek, 
szervezetek lángja kisebb jelentőségűvé válik, és belőlük egy közös láng, egy komplexebb, 
nagyobb energiaszintű utód keletkezik. A korábbi, elöregedett, egymással már együttfejlődni, 
együttműködni képtelen élőrétegek, mint szervezett nemzeti rendszerek elhalnak, a saját 
csillagjaik, az öröktüzek az élőrétegi lelkek egyesülnek, és a hét különfejlődő szervezetből a 
hét fő szerv együttműködésével működtetett egy közös rendszert hoznak létre. A hét levél, a 
hét rétegnek szóló üzenet, amely az események, a változások előtt érkezik, az angyalok, a 
hírnökök által figyelmeztetést és információt hoz a várható eseményekről. Az időben sűrűsödő 
események, a makroevolúciós változások erősödése miatt, a kaotikussá váló élőrétegekben 
egyre rosszabb az élet, már túl nagy a változás sűrűség, amely miatt az élet minősége, és a 
rendezettséget megtartó hatásfoka elromlik. Amikor az élet jósága elromlik, a rossz 
életminőségbe kerültekből már mindenki a Megváltóra, a Messiásra vár. 
 
A hét harsonaszó, az élőrétegek egymást követő határfelületeinek, az életbuborékoknak az 
elpattanása, amely a külső élőrétegektől befelé halmozódó makroevolúciós fejlődést hoz létre. 
A harsonaszó, az égzengés a külső környezet határfelületei által kialakított áramlási tölcsérben 
felerősödő szex hangjai, a felszabadult robbanás zengése. Ezek nem egyszerre, hanem 
egymást követve a külsőbb határfelületek átszakadásainak a sorrendjében következnek be.  
 
Az élet harsonái ilyenkor valóban megszólalhatnak, élőrétegről élőrétegre vándorol a fejlődés, 
és a fejlődést gátló felületeinek a kilyukadása, láncreakcióban kiteljesíti az együttfejlődő, addigra 
már egymástól jelentősen elkülönült, de most az életbuborékok, a határok lebomlásával a két elődi (vagy 
hét) élőréteg, közös utódba, egybeolvadását. A harsonaszó, a határfelületek átszakadásakor, a 
kisebb nyomású szerveződési tölcsérek felé kialakuló feszültség különbség megszűnésekor 
kiegyenlítődő lökéshullámokból fakad, és annyiszor szólalhat meg, ahány réteg érintett az 
összeolvadásban. Ilyenkor az addig külön élő, külön fejlődő részecske szerveződések közös 
élettérben összekeverednek, és az örvényes áramlású szerveződések közé lamináris áramlású 
ionizált részecskék keverednek.  
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Nagy valószínűséggel a környezetben periodikusan kialakuló közeli idős csillaghalálok, 
hasonló analóg eseményeket keltenek. Ha a naprendszer felmenői rokoni körében, tehát a nem 
túl távoli galaxis térben következik be az esemény, a környező utódok, a tanítványok és a 
rokonok is érintetté válnak. A Jánosként ismert apostol, igehirdető, az információt közvetítő, 
olyan apostol, akivel az események megtörténése előtt, még akkor küld az isteni közös tudat 
információt, amikor még mindenki megláthatja, meghalhatja a szimmetriától, az élet rendjétől 
eltávolodás várható következményeit. A miért kérdés és erre adandó válasz utólag nem adható, 
tehát az isteni tudatnak előbb kell a várható intézkedések általa már kiszámítható 
következményeit ismertetni, a szervezett rendszer átszervezésének a szükségességét és a 
meghozandó áldozatok miértjét megértetni.  
A folyamat olyan, mint a jelenlegi európai unió kialakulása. Eltérő fajok, eltérő genetikai 
állományok, eltérő életcéllal más irányba áramló szerveződések sokasága közös élőrétegbe, 
azonosan szervezett rendszerbe kerül, és miközben a korábbi határok, a nemzetiségi 
életbuborékok lebomlanak, egy közös új, de nagyobb lélekszámú, nagyobb energiaszintű, 
egymással együttműködő, sokféleséggel rendelkező szervezett új rendszer alakul ki. Ez a nagy 
energiaszintű szervezet kezdetben még kaotikus, sok egymással ellenkező irányba, de azonos 
életpályán áramló részecskét, ember szerveződést tartalmaz, de a rekombinációs folyamatban 
e részecskék vagy kiütik egymást és elporladva jelentéktelen térszereplővé válnak, vagy a 
közös rend megtartása érdekében más életpályára terelődnek. 
 
A pecsét a dolgok lezárását, az esemény elhatározását, végzésre adását szimbolizálja. A 
hét pecsét felszakítása, az addig egymás előtt is lezárt hét élőréteg határfelületeinek az egymás 
utáni felszakadását jelenti. Az apostol több oldalról és eltérő aspektusokból is bemutatja a 
történéseket. Azok nem különböző esemény sorozatokat, hanem egy esemény sorozat 
nemlineáris fejlődését világítja meg, mutatja be több érintett fél eltérő aspektusából.  
 

Hasonlóan a négy lovas, a négy évszak, az élet gyors lepörgését, szemlélteti.  
A tavasz az istenfélő ártatlan, csak az Isten füvén élő tulok, a fiatal borjú, a második a már a 
borjút is fogyasztó erőteljes nyár, az oroszlán, a még igazságos, csak az egészségest a betegtől 
elszelektáló ragadozó, amely a differenciálódásban kifejlődik. A harmadik a szerveződési őszt 
szemléltető ember, a sokoldalú bonyolultság, a tudatos cselekvés, amely az élettérbe a káoszt, 
a túlfogyasztást és a lebomlás időszakát elhozza. Az utolsó lelkes állat a sas, az ismét légiessé 
váló lélekállapot időszaka, amely megszűnik földhözragadtnak lenni, a lélek szárnyalása az 
Istenhez visszatérést, a szerveződési tél állapotát, a halál és a röghöz kötöttségből való 
felszabadulás állapotát jelenti. 
 

Minden elhalásnál a felépülés sorrendjének a visszajátszódása, azaz a lebomlás energia impulzusaiban 
felelevenednek a korábbi eseménynél a tudatokban és a testben is rögzült lényeges események. A 24 
vén, a környezetben változó 24 előd csillagot szemlélteti, amely a napok homok óráját pergeti, amelyek 
egymás után dominánssá válva egy-egy órát uralnak a napokból. (Ám az sem lehetetlen, hogy ennyi 
csillagidő, csillagős telt el az Isteni élet keletkezése óta.) A fehér ló és lovas, a megtermékenyítő 
vendég, a Megváltó, a Messiás, amely a legkülső határrétegbe beérkezésekor válik csak láthatóvá, 
amikor még szűzies, nagy sebességgel érkezik és először csak a napnál is erősebb fehér fény észlelhető. 
Ez olyan erős fényt, fotonsugárzást és gerjesztést kelt, amely még a felhőkön át is észlelhető.  
A második lovas, a legkülső föld körüli élettérben, az elektron életszférában, határrétegben 
bekövetkezett változásban megváltozott vendéget és részben kicserélődött kíséretét jelenti, amelyek már 
protonná fejlődtek, és a második külső élőrétegbe, harsonaszó, menydörgésszerű, de erősebb 
hangkeltés, a fejlődést gátló határfelület lebontásakor keletkező hangrobbanással beáramolva már 
fékeződtek, már nagyobb a tömegük, már sárga színűek, már nem ártatlanok, már fogyasztók.  
 

A bárány, akinek joga van a sors könyvét felnyitni, az apostol leiratában Jézus, a Megváltó, az 
elfogyasztásra kerülő áldozat, azaz a vendég, aki az addig külön fejlődő élőrétegeket, 
szerveződéseket egy közös, de bonyolultabb és nagyobb energiaszintű élettérbe egyesíti, és az 
élettérben létrehozott örvényes mezőkben a saját egyedeit, részecskéit az átalakuló élettér 
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részecskéivel közös egyedekbe keveri. Ez a vendég nemsokára ismét megérkezik, az üzenet, a 
levelek és a makroevolúció már megérkezett, az első harsonaszóra és a vendég, a megváltó 
megérkezésére várunk. Ez azonban kozmikus idő múlva hamar fog eljönni. A nagyévi események kb. 
25800 évente ismétlődnek, amikor a nappal együtt vándorló Föld ez idő alatt kétszer áthalad a 
nagyszülői felmenők szimmetriasíkján, a tavaszi és nyári napéjegyenlőség határán. Jelenleg a 
nagyanyai melegfúziós csillag felé haladó irányú, a szerveződési nagyévi nyár eljövetele várható, azaz 
az életterünk melegedése, gyorsulása, melegfúziós, Vénuszi állapot kialakulása. Ha azonban a Föld 
áramlási iránya, célja a melegfúziós nagyanyai térből a hidegfúziós nagyapai környezetbe tart, akkor a 
Vénusznak megfelelő kaotikus állapot a bioszféra felszínén új szerveződési nagyévi télbe fejlődik. 
 

Az áldozat azt az élet fennmaradása érdekében elkerülhetetlen bűnt, a fogyasztást, az életben 
maradókat az energiájával, a testével és a vérével tápláló fogyasztottakat, a legyilkoltakat, a 
kisemmizetteket, a felbontottakat és a mások által elfogyasztottakat jelképezi. Mióta 
életáramlás, és különbség kialakult, azóta fogyasztás is van az egy közös élettérben, azóta 
halál nélkül nincs élet. A halandó élet, a különbség tartós megmaradása, csak a 
szimmetriatársával, a halállal, a különbség elmúlásával együtt tud létezni. 
 

A pecsétek, az eddig lezárt külső határfelületek átszakítása nemcsak menydörgésszerű robajjal 
jár, hanem a szemlélő hívásával, várakozásával. A jöjj és lásd, még azt jelenti, hogy a 
bioszféra rétegén kívüli, de befelé jövő eseményről, azt bemutatva ír a szerző. A második és a 
harmadik, negyedik harsonaszóra, menydörgésszerű robajra még jöjj felszólítás van, de ekkor 
a változás, a fejlődés eléri a bioszférai élőréteget, ezért a továbbiakban a jöjj hívószó elmarad.  
 

A második ló, azaz a második külső élőrétegekbe érkező ló, (ebben a korban az utazást a ló 
jelenti) már vörös, amely a békesség megszűnését, a vér folyását, az élőrétegek változás 
gyorsulását is jelentheti. Ha a második élőrétegbe érkező fejlettség már fényesebbre, sárgára 
változott, a harmadiknál még nagyobb fejlettebb közös tömegbe épülő részecskék miatt már 
elérte az atomi szintet, a második rétegbe érkezők is oxidálódtak, párkapcsolatba lépve 
továbbfejlődtek. A továbbfejlődők miatt megnövekedett az élőréteg belső nyomása, és a 
harmadik élőrétegben már nagyobb bonyolultságba épült élet is továbbfejlődött. Ekkor 
következik a 3. pecsét feltörése, a harmadik külső határfelület, fejlettségi határ, potenciálgát 
átszakítása.  
 

Alapos a gyanú, hogy a megtermékenyítendő melegfúziós pete nem egy határfelülettel rendelkezik, 
hanem 6 vagy 7 határfelületet kell átszakítani a hidegfúziós ondó részecskéknek a megtermékenyülés 
létrejöttéhez. Lehet, hogy ehhez munkamegosztás és több ondósejt egybehangolt munkája szükséges, de 
lehet, hogy a behatoló bárány rétegről rétegre fejlődik, szaporodik, közben nőiesedik, nő az 
azonossága, és ezért képes őt a céltól elválasztó legbelső hetedik ajtón is áthatolni. 
 

A harmadik út, utazás már fekete ló képében, a szegényedés, a halál és az átalakulás, a gyász 
képében jelenik meg. Ha a harmadik külső életszférába érkező vendég és kísérete ismét 
átalakul, továbbfejlődik, és elérheti a termoszférát, amelyben a magas szerelem tűzében, még 
oxigéntől elzárt állapotban melegfúziós állapotba kerül, valamilyen gáz állapotú 
szénvegyületté gázosodik. Ekkor már kevés energia érkezik az alsóbb élőrétegekben, csökken 
az egy főre jutó termés, romlik az életszínvonal, drágul az élet, de a melegfúziós eredő miatt 
sok napsütésben jó lesz az energiában dús szőlő, az olajbogyó és a bortermés. A mérleg jelkép, 
amelyben a próféta a belső sugallatra azt kívánja szemléltetni, hogy az élet szimmetriája 
felborul, a tél enyhül, a nyár melegszik, a hidegfúziós eredő, az élet jól keveredő hatásfoka 
romlik, az élettér a szaporodási időszakot megelőzően melegfúzióssá, felmelegedővé válik. 
 

A negyedik lovas, utas, a halál sárga lovon érkezik, az éhínség és az életromlás a Föld 
erősebben gerjesztett harmadán felerősödik, az utód megszületéséhez valamelyik elődi 
élőrétegnek élőrétegeknek el kell halnia, előbb el kell száradnia, le kell bomlania, hogy az új 
élet a szabadba érkezhessék. Az éhínség ekkor már olyan mértékűvé válhat, hogy az élet az 
élet ellen megy, a belső egyensúly elveszik, az impulzusok felszaporodnak. 
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Az ötödik pecsét, az ötödik külső határfelület átszakítása, az ötödik harsonaszó, amikor a 
külsőbb rétegekben felgyorsult fejlődés eléri és átszakítja az ózonréteg alatti bioszféra, a 
molekuláris tömegű szerveződések határát. Ekkor tovább nő az élőrétegben változó 
szerveződések elhalása, bomlása, valószínű a légtéri szabad oxigén gyors redukálódása, 
lekötődése, a nitrogénréteg lebomlása, továbbfejlődése után az élettéri külső ózonvédelem 
megszűnése közben a levegő alsó légtere erősen mérgező szénmonoxiddá és vagy 
széndioxiddá fejlődik.  
 

A hatodik pecsét, határfelület átszakadása, a fejlődést hozó energiahullám bioszférai sűrűségi 
határának az áttörését, a talajszint elérését jelenti. Ekkor égszakadás, földindulás, földrengés 
keletkezik, a légtér elsötétedik, és csillaghullás következik be. A távol elhalt, a változást 
elindító csillag első szilárd, de még nem nagy tömegű, de gyorsabban áramló, gyorsabban az 
életterünket elérő, kisebbre bomlott, éhesebb darabjai elérik a téridőnket, az élőrétegünket, és 
az ég csillagai a földre hullának. Ez a makroevolúciós időszak jelenünket elérő 
kiteljesedésének a kezdete, vég és az újjászületés első főhulláma. Az első jelentős 
energiahullám beérkezésekor egy időre szélcsend keletkezik, a kialakult feszültség az 
élőrétegben megszűnik, a lamináris irányú rétegáramlás leáll, de a kifelé és befelé ható radiális 
áramlás felerősödik, az oxigén és az ózonréteg, valószínűen a légréteg a határfelületek 
átszakadását követve felemelkedik, és miközben visszafejlődik, a kívülről beérkező, már a 
harmadik vagy a negyedik Mengyelejev féle periódusba gyorsan átfejlődő szerveződésekkel 
keveredik, vegyül. Ekkor a molekuláris szintnél magasabb fejlettséget elérő szerveződések, és 
életben maradó neutrálisabb szerveződések vezetésével a kaotikus élettér, csatatér 
rendezettség növelése ismét elkezdődik. Bár az energiahullám még nem szükségszerűen 
tetőzött, még továbbhaladó, továbbfejlődő következményei vannak.  
 

Az apostoli könyvben a pecsételés, a genetikai jelek felrakása szimbolikus. Valójában azt 
próbálja a szerző bemutatni, hogy a korábban ideérkezett, kellő azonosságú előd 
részecskékkel, azaz kellő genetikai azonossággal rendelkező felderítő, együttműködő 
szerveződésekre, némely népcsoportra, fajra, vagy alfajra kevésbé ható, velük kivételezett 
események történnek. A sors sem teljesen igazságos, az élőréteget gerjesztő genetikai 
állományt, a következő analóg eseményhez szükséges hivatkozási alapot, a későbbi Yang egy 
részét mindig bennhagyja az éppen kiteljesedő Yinben. 
 
A keletről a Nap felől csak ezen bevezető események után megérkező angyal, a valódi vendég.  
 

A hetedik angyal, a Megváltó beérkezése az átalakulásra, a megfogantatásra és az 
újjászületésre már előkészített, kellően felbontott, a rendezettségre és a másokkal 
együttműködésre már hajlandó részecskékkel telített életteret talál. Ez az időszak a vendég, az 
aszteroida, (vagy üstökös) beérkezése, amely már nemcsak az élőrétegünkig juttatja a gyors 
fejlődést kiváltó kísérőit, hanem a talajréteg életszféráját, határfelületét, a hetedik réteget, (a 
hetedik ajtót)  is átszakítva, egy a miénknél is fejlettebb, pokolibb élettérbe is beengedi a 
továbbfejlődést generáló, az ott folyó életet megjavító vendégeket. 
A bioszféra alatt lévő rétegekből kivetődő, gyorsan visszafejlődő részecskék jelentős része 
felizzik, elég, és közben az oxigén részecskékkel vegyülők víz állapotba visszafejlődnek, 
amelyből visszahulló hatalmas jégverés és kőeső, és a felső légkörbe kerülve felizzó, 
visszafejlődő, lebomló, visszahulló szilárd részecskékből izzó meteorzápor, és a föld 
harmadára kiterjedő tűzvész keletkezik.  
A szárazföldbe csapódó kisebb tömegű, de nagyobb sokaságú vendégsereg mellett, egy másik 
nagyobb darabban, de későbben és alacsonyabb szögben, majdnem lamináris irányba beérkező 
ága valószínűen a tengerbe esik, amely hatalmas Cunamit és óriáshullámban özönvizet zúdít a 
bioszférára.  
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A harmadik, még későbben beérkező vendégsereg, a vízgyűjtők területre esve a vizeket 
elszennyezi, életellenes vegyületeivel megmérgezi.  
Amikor a negyedik külső határfelületet áttöri a vendégsereg, a már leírt, statisztikailag nagyon 
valószínű következményeket más oldalról is bemutatja a szerző. E leírásban az ötödik 
határfelület áttörésekor már a talajban mély krátert kivájó, a talaj határfelületét is áttörő 
becsapódást ír le. A nagy becsapódás hozza létre a sáskajárást, a több-száz, vagy több ezer 
km/óra sebességű lamináris áramlást kiváltó, a Földet többször megkerülő nagy rétegszelet, 
amely minden kavicsot, törmeléket felemel, magával ragad, majd szétzúz. E nagy szél, a 
felszínen lévő, nem eléggé kötődő, nem kellő szimmetriával rendelkező tárgyakat felszakítja, 
és az Isten malmaként felőrli, miközben a lamináris áramlásba, a kráterből felszakadó, a belső 
nyomás miatt a kisebb nyomású légtérbe kirepülő gázok, kavicsok, esetleg a még fejlettebb 
pokolibb élőréteg sáskaszerű ördögként leírt, jelentősen túlfejlődött, a hét réteget addig uraló szerveződései 
keverednek.  
Az apostoli leiratban a korábbi kötelékeiből eloldozott, már túlfejletté vált három angyal 
okozza a maradék életre a csapást, az ördögivé váló közös élettér teljes felbomlását, amely 
elengedhetetlen a régi rossztól eltérő, már jól szervezett életbe átalakuláshoz.  
A makroevolúció, elhalóknak szörnyűsége, és a pozitívan megélőknek a szépsége kiteljesedik, 
amelyről az Isteni szózat szerint nem szólhat az ige. 
 
Az apokalipszissel járó élethalál váltás, a gyors makroevolúció leírása, ezután egyre több 
részlettel kibővülve periodikusan ismétlődik, mint az elvonuló vihar pusztítása után a szél 
csendesülése, és a keletkezett kár, a változás számbavétele. A vihar, a makroevolúció is 
periodikus, az elmúlás, a fájdalom, és a vérrel és magzatvízzel járó születés fejlődése, a 
bolygónknak valamely nagy toroid rendszer nyelőjének a közepén, egy fekete lyukon való 
áthaladása. Az élet összetettsége ilyenkor lebomlik, a túlfejlett szerveződések a sokkal 
fejlettebb fekete lyukba átszerveződnek, vagy felbontatnak, kisebb tömegű és ártalmatlanabb 
részecskékre bontódnak. A gonosz ezer éves bezárása, az Apostoli történelmi időkben 
hatalmas beláthatatlanul sok időnek tűnt, de valójában nagy az esélye, hogy a nagyévi 
szélsőséges élethelyzetek és az ekliptikán áthaladó periódusok ilyen kb. 6500, vagy 12800 
évenkénti eseményekkel, átszerveződésekkel zárulnak. A nagyévi periódusokban, a felmenői 
toroidok nagyon gyors változású központján áthaladó utód szerveződések a gáz állapotú 
élőrétegek egy közös, nagyobb sűrűségű és nagyobb bonyolultságú, összetettebb, és attól 
kezdve gyorsabban fejlődő közös utód élőrétegbe egyesülnek. Itt kivirágzik a bonyolultság, 
összekeveredik a sokféleség, és a fiatal egyedi légörvényekben kellő sokszínűség jön létre a 
mikrokozmoszok önállóvá, a közös lelkek szervezett, együttfejlődő, egymással együttműködő, 
az élettermékeket egymásnak életenergia csere kíséretében továbbadó rendszerekké 
fejlődéséhez. Az élet a molekuláris szint felett még nagyobb bonyolultságba épül, növényi 
állati sejteket, szerveződéseket hoz létre, akik egymás fogyasztásával, az energia megfelelő 
cseréjével együtt élő, a közös tudatban halmozódó élőrendszert képeznek. Az eddig külön élő 
élőrétegekben elkülönült szerveződések ezután a közös térben kénytelenek együttműködni, 
vagy a megmaradásért folytatott harcot felvenni, és a sokszínűvé vált élettér lassan ismét 
összecsiszolódik, összehangolódik. A keveredés, vegyülés folytatásában az azonosság, (és 
ezzel a konkurencia harc), és néhány helyen a lokális másság ismét erősödik. Az élettér 
összehangolódása már csak alacsonyabb energiaszintű impulzusokat, egyre nagyobb békét és 
együttműködést, megfelelő együttélést és harmóniát, ezzel elfogadható, de közben szakosodó, 
eltérő irányba fejlődő közös életet hoz létre. A rendezett anyagcsere a most-már közösen 
rendezett változatos világban megkezdődik, és ez mindaddig folytatódhat, amíg tartós és túl 
erős hegemónia, vagy a környezetben kialakuló erős változás, csillaghalál ismét el nem rontja 
az élettér harmonikus együttműködését. 
Elképzelhető, hogy az ember és más életek születésekor is hasonló folyamatban hangolódik 
össze és aktiválódik az addig a méhben külön fejlődő hét csakraközpont, és a szabad térbe 
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kijutó magzatban lebomlanak a különfejlődést addig lehetővé tevő határok. Ilyenkor a szív és 
a szívcsakra, központ összehangolódik a lélegzéssel, az érzés szintű részecskék területével, a 
tüdővel, a szaporodásért felelő ágyék és a pokolibb gyomorcsakra, a fogyasztással és a 
felbontással, valamint az egészet összehangoló tudatosabb, hidegfejűbb, már nem szaporodó, 
idősebb neuron részecskék kormányzásával megkezdődik a mikrokozmosz önálló élete. A 
DNS folyam megindul a karok és a lábak, valamint a többi szerv felé, az energia elosztás, az 
élettér szabályozása közössé és tudatossá, szervezetté válik. Mindez abból a kezdetben is 
sikeres őssejt párból, előtte molekula, vagy atomi szintű magas szimmetriában változó pár 
sikeres szaporodásával és tudati hegemóniába kerülésével kezdődött. A sikeres elődök 
következő generációi a csakraközpontok vezetésébe is bekerültek, és a kiterjedő dinasztia a 
szabad térből verbuvált dolgozókkal, családtagokkal párkapcsolatra lépő menyekkel és vőkkel 
egyre nagyobb, a szimmetriát megtartó életteret, szervezett rendszert hoz létre. Az élettérbe 
bejutó idegen anyagokat, életeket a más kellő sokféleséggel rendelkezők közös 
együttműködésben hatástalanítják, a szükségtelen, konkurens szereplők energiáját elvonják, az 
élet örök lángját hasznosítják, átalakítják, és az egyedi és a közösségeknek hasznosabb 
részecskéket, szerveződéseket, a valamely előnyük miatt el és befogadottakat a szervezetben 
érvényes rendezettségre és együttélésre tanítják. 
 
Miközben megszületik egy ismét magas biodiverzitással, kellő sokféleséggel rendelkező közös 
élettér, magasabb szimmetriában változó környezet, a benne élő közösség a lehetséges eltérő 
életáramlási irányok, egyéni célok, a még szabad életpályák felé szakosodni kezd. Az 
evolúciós törzsfejlődés most-már a korábbinál jobb hatásfokkal és nagyobb kezdeti 
rendezettséggel ismét elkezdődik. Az élettér szereplőinek az összetétele, tudati eredői 
változnak, és a már a Gondviselő által kellően rendezetté tett élettérben új evolúciós ciklus 
kezdődik. 
 
A folyamat többi része, az Aspektus könyvsorozat utolsó könyvében, a Feltámadásban 
olvasható, a halál utáni új élet, az új szervezettség kialakulás e könyvből megismerhető. 
A gondviselő valószínűen azért diktálta le e sorokat, könyveket az ilyen magas tudásra 
valószínűen érdemtelen Moetriusnak, mert bízott a szimmetria megtartásában, az elfogulatlan 
tárgyilagos, de szenvedélyes leírásban. Az isteni közös tudat akkor ad felvilágosító 
információt előre, amikor olyan események, makroevolúciós folyamatok kezdődnek, amely 
során elhaló, felbomló életszereplők a kitörlődő tudati információk miatt utólag nem 
kaphatnak választ.  
 

Az új élet nem fog emlékezni ezekre az ismeretekre, csak az esetleg itt ott fennmaradó 
emlékezetben állítják egyes idős részecskék, hogy van Isten, és van Gondviselő, aki az élet és 
a szimmetria megmaradását a szívén viseli. 
 

A Hit fennmaradása, a bizalom megmaradása az együttéléshez szükséges, nem válhat el az élet 
a természettől, nem válhat el a jó a rossztól, és nem válhat el a jog a kötelességtől. Az élet csak 
egészben és komplexitásban, a szimmetria eredőjének a megtartásában képes széppé és jóvá, 
valóban mindenki által élvezhetővé válni. Ha ez a szimmetria elveszik, és a fejlődés újra 
hegemonikus zsákutcába fordul, az élet jója elromlik, és ekkor szükségszerűen ismét jön az 
időgyorsulás, a makroevolúció és látogatást tesz a Megváltó. 
 
Pécs 2007-10-28 

Moetrius, 
az információkat közvetítő 
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Epilógus: 
 

A melegfúziós fejlődés végállomása, a hidegfúzióssá válás úgy alakul ki, hogy a rendszer 
valamelyik tagja, a másik féllel, az eltérő hitűekkel folytatott végső csatában veszít, és a 
számára túl gyorsan változóvá, melegfúzióssá váló élettér, a meleget, a hőenergia többletet, a 
szeretetet befogadó aurája, társa nélkül túlhevül, kaotikussá válik, és a túlgyorsuló változástól, 
a magfúzió felfutásától túlszaporodik, túlnépesül, felrobban, és szupernova jelenség alakul ki. 
Ha az eddig a környezetet biztosító férfias, hidegfúziós társ marad életben, a korábbi kettős, 
egymással már szemben ható, egymást semlegesítő rendezettség megszűnése után, az 
egyfélébb rendezettség javulása, növekedése miatt a belső kaotizmus megszűnik, és az 
életáramlás, a környezettel keveredés ismét megindul. Az ilyen hidegfúzióssá váló életterek 
halálát később a túl nagy rend miatt egyre kevesebb impulzus és a kihűlés okozza.  
Az azonos irányú életáramlás megmaradása, megtartása érdekében, az időben és a térben is 
növekvő méretű rendszerek határfelületén körző részecskék egyre nagyobb átmérőjű pályán, 
egyre gyorsabban kell, hogy áramoljanak, és ez, miként Kínai, a berlini, és az Izraeli, túl erős 
védőfal, tartós korlátot állít. A túl jól sikerült elszigetelődés, megakadályozza a tér megfelelő 
keveredését, az élethez szükséges szimmetria kialakulását. Amikor a túl jól, egyirányú 
áramlásba rendezett tér egyre gyorsabban forgóvá, de kívülről a radiális, szabálytalan irányból 
érkező, vagy ez irányba kiáramló részecskék számára egyre átjárhatatlanabbá válik. Az azonos 
irányba áramló részecskék túl nagy rendezetlensége, a keresztirányú áramlók által okozható 
impulzusok jelentős csökkenése miatt az élőrendszer megváltozik, elszigetelődik, a belső 
hőtermelés is csökken, és a fiatal részecskék rendszerből szabad kijutása lehetetlenné válik. Az 
ilyen katonásan rendezett, csak egyirányú közös életáramlást engedő férfias rendszerek 
szabályosabbá válnak, lehűlnek, és a térből az ott folyó változásról nagyobb energiaszintű 
információt kiszállító szerveződések tömeges, nem szervezett, spontán kiáramlása lehetetlenné 
válik. Az ilyen melegfúziós társától elszakadó térrészek egyre hidegebb életörvényekké, fekete 
lyukakká, válnak, amelyek az állandó belső melegfúziós energia hiánya miatt e tételben, 
élettermékben hiányossá és importra szorulóvá válnak. A valamiben, pl. szeretetenergiában 
hiányossá váló életterek, pedig minél nagyobb belső hiánnyal, különbséggel rendelkeznek 
valamiből, annál jobban beszippantják a környezetből, a belsejükből hiányzó, ezért az ilyen 
összetételű energia ellen ellenhatási, távoltartási képességgel nem rendelkező minőséget a 
környezetükből. Ha azonban az elszigetelődés, a túl erős védőfalak, határfelületek miatt a 
hiányok kiegyenlítődése, a beáramlás és ezzel a keveredés az átlagos energiaszintűek számára 
lehetetlenné válik, az élettér, a szervezet eredője megváltozik, a hiányra egyre erősebben 
vágyakozóvá válik.  
 
A térben változó élet folyamatba terelődése átlagos és nagyobb azonosságú szerveződéseket 
hoz létre, amelyben a kicsik azon az áron válhatnak átlagossá, hogy a nagyobb energiaszintűek 
energiája felosztódik, amitől nagyobb egyenlőség, és átlagosabb állapot alakul ki. Az élet az 
alulkeveredett, túl kevés melegfúziós szerveződés miatt, impulzusban szegényebbé, lassabban 
fejlődővé válik, és eközben az átlagos fejlettség is elmarad a melegfúziós térrészekben ez idő 
alatt is gyorsabban változó, gyorsabban fejlődő, energiában és a sokféleségben is gazdagabb 
szerveződések fejlődésétől. 
 
 
A hidegfúziós állapot végállomása: 
A magányossá, a melegfúziós társa nélkül társtalanná vált fekete lyuk addig marad életben, 
amíg a melegfúziós részecskék beáramlása, hite és utánpótlása tart a környezetből. Ha 
azonban elromlik a hideg élettér melegfúziós szerveződések megélésére is alkalmas jósága, és 
a melegfúziós terek is elzárják az átáramlás lehetőségét, az energia utánpótlás, kellő gerjesztés 
nélkül maradó élettér tápenergiája csökken. Az információ azonban kisebb energiaszintű 
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részecskék formájában ekkor is kiáramlik az élettérből, és a melegfúziós életre alkalmatlan 
állapot hírének az elterjedése elrontja a szerveződés jó hírét. Ha a hidegfúziós élettérbe vetett 
jó hit a melegfúziós részecskékben elveszik, a beáramlás csökken és az életenergia 
utánpótlása, a hideg örvény felé elapad. Ilyenkor a toroid alakban egyre gyorsabban keringő 
neutrális részecskék egyre nagyobb pályán keringenek, majd a térbeli háromdimenziós 
állapotról egy kétdimenziós életsíkba, életspirálba terelődnek, amelyből később egy jelentős 
hosszúságú időfolyamat alatt egydimenziós kiterjedésűvé átalakulva, spirálvonalban áramlóvá 
visszafejlődnek. A spirálban áramló folytonos füzérsugárnak valószínűen idővel több helyen 
megszakad a folytonossága, amely miatt darabolódik, és a szabaddá, önállóvá váló részek újra 
feltekerednek, közös, nagy azonosságú amorf tömegbe, hidegfúziós aszteroida anyagba 
sűrűsödnek. Mivel a hidegfúziós spirált is darabokra szabdalják a térben és időben egybeeső 
ponton az életpályát keresztező melegfúziós szerveződések, ezért a lassabban haladó 
lélekszerveződést egy idő után utolérik a többiek, amelyből új hidegfúziós, férfias eredőjű 
központ, szerveződés keletkezik. 
 
Az azonos térben az Egy Istenben áramló, még kellően fiatal, még nem elromlott hírű 
hidegfúziós szerveződésekbe egyre több melegfúziós részecske menekül, amelyek azonban 
nemcsak rossz, hanem utólag sok jó emléket szállító információt visznek magukkal. A 
hidegfúziós angyali közösség idővel megismeri a másik, eltérő életváltozás lehetőségeit, 
amely a jó hírek miatt egyre vonzóbbá válik.  Az együtt életáramló közösség vágya, életcélja 
egyszer-csak megváltozik, és az eredő igény, a nyergelj, fordulj, a melegfúziós térrészekbe 
utazás az együtt élő, együttáramló részecske közösség közös új céljává válik. Amikor a 
hidegfúziós fejlődés, életcél a melegfúziós fejlődés irányába átalakul, a még hidegfúziós 
többségű, férfias eredőjű szerveződések a környéken változó nagyobb, fejlettebb melegfúziós 
terekbe, szerveződésekbe jutnak. Amikor a kezdetben csak látogató közösség részecskéi, 
megismerik az ilyen melegfúziós életterek előnyeit, a későbbi utazásukkor sokszor 
disszidálnak, és ettől kezdve a hidegfúziós eredőjű, fegyelmezettebb életterekből a 
melegfúziós eredőjű, többféle egyéni életáramlást lehetővé tevő, de kaotikusabb térrészekbe, 
szerveződésekbe bevándorolnak, letelepednek, vagy tömeges átszerveződés esetén ilyen 
szervezeteket hoznak létre.  
 
Amikor egy már túlszervezett, a környezetből energiát nem kapó fekete lyuk, az utánpótlás 
hiányában elpárolog, (ugyanaz történik, mint a sejtek elhalásakor) a hidegfúziós neutrális részecskéi, 
mint határfelület lebomlanak, és átszerveződnek a melegfúziós életterekbe, az egyre nagyobb 
kerületű pályán áramló neutrális részecskék száma fogy. A toroid rendszert az egésztől addig 
elkülönítő, fenntartó szervezettség lassan a térben és a melegfúziós gyorsabban változó 
szerveződésekben felszívódik. Az ilyen kiürült élettér, életbuborék, a hideg toroid örvénytér, a 
határok lebomlásával, az elkülönülés és a különbség megszűnésével a vegyes típusú átlagos 
életre benépesítésre ismét alkalmassá válik, amelyben hamarosan új élettér, új szervezettség 
születik, a rosszabb állapotú, szervezettségű életterekben egymásra találó párok egy része 
hamarosan átköltözik, betelepül. A melegfúziós terekben születő, már kellően keveredő 
átlagos vegyes szerveződések, és a velük érkező utódok hamarosan a magukévá teszik az 
általuk felfedezett és jó életre alkalmas térrészeket, amelyeket elfoglalnak, elszaporodnak és 
újabb fejlődési ciklust indítanak el, egy kicsit eltérően folytatják az elődeik által megkezdett 
életváltozást, amit mi szervezett életként ismerünk. 
 
Amerika a felfedezésekor egy új életciklusba kezdett, amely valaha a paradicsom volt, de a 
túlfejlettség, a túlszervezettség megölte, pokollá és a környezeten élősdivé változtatta a 
környezettel nem törődő, és a nagyobb egésszel az együttműködést elvesztő szerveződést. A 
túlfejlett szerveződésekre programozott sejthalál vár, a másokkal együttműködés képtelen 
szerveződések idővel paranoiássá válnak, ez pedig szükségszerűen felemészti az egy 
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rendszerben sem végtelen mennyiségű energiát, és a túl nagy rend miatt az élettér egyre 
pokolibbá, egyre embertelenebbé változik. Bár e szerveződés már felismerte és elkezdte az 
átalakítást, azonban ezt nem az együttműködés megjavításáért, hanem a környezetet még 
jobban kihasználó, uralva tartó irányba indítva szétküldte a részecskéit a bioszférán. Amerika 
melegfúziós központja, San Franciscó veszélyben van, kozmikus megtermékenyítés, 
neutralizálás várható. A Gondviselő a szervezett rend, a szervezett életrendszer megtartása 
érdekében a csak magukkal törődő, öncélú fejlődésbe torzuló rákos sejteket, az élővilág 
daganatait elpusztítja. 
 
Ha letörik egy ág a viharban, akkor az addig ágba szerveződött, a nagyobb egységtől, 
közösségtől leváló kisebb tömegű részecskéknek a szervezett rendszertől függővé vált, 
közösen szervezett folyamata is megszakad. Ha nem kerülnek közvetlen kapcsolatba más 
energia utánpótlást és támogatást adó rendszerrel, az élet ezen ága differenciálódik majd a 
közös szervezet kihal és lebomlik. Az ilyen szervezetlen, túl gyorsan, kaotikusan és 
megérthetetlenül változó térben, az életképes átlagos egyedek kiválnak a számukra rosszul 
szervezett közösségből és az addigi minőség, a kialakult állapot, (eredő) felbomlik. A túl gyors 
változást, például a tűzben elégést is megértő, a tudatukban követni és a helyzethez 
alkalmazkodni képes tudatosabb, de lendület-energiát nem termelő, csak elosztani képes 
részecskék a fejlettebb talajra sűlyednek és továbbfejlődnek, de az eseményeket még nem 
megértő, a felgyorsult változást követni nem képes az anyagba és a közös szervezetbe 
épülésben fejletlenebb részecske szerveződések visszafejlődnek, és a nagyobb azonosságú, 
lassabban változó külsőbb élőrétegekbe húzódnak vissza. 
 
Amikor a közösen szerveződő, egymással együttműködő isteni rendszerről, az élet viharában 
leszakad egy életág és önállóvá válik, úgy jár mint a fáról letört ág, amely bár szabadabb lesz, 
de e szabadsággal a kialakult energia függősége miatt már nem tud élni. Ilyenkor mire 
felismeri a kicsinységét, a sérülékenységét, hogy csak morzsája a nagy egésznek, a benne 
változó részecskék már szétszélednek, más, jobb életre alkalmasabb térrészekbe költöznek. 
Mire a későn kapcsolók észre térve társakat kezdenek keresni, és velük egyesülve 
megpróbálnak újra a jobban szervezett Isteni közösségnek, most-már a többieknek is 
hasznosabb részévé válni, már lehet, hogy késő lesz. 
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Aspektus 23 
 

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

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

Ritkul a Föld atmoszférája 2004. február 10. 15:59 [MTI]    92. oldal 
Mengyelejev féle periodikus táblázat  Az Internetről a Vikipédiából              103. oldal 
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Könyvismertető: A könyv hátsó borítójára 
 
A könyv a 24 kötetből álló, a természet működését bemutató, ismerettágító könyvsorozat utolsó 
előtti könyve. A könyv előzményekre épülő olyan információs tanulmány, amely feltételezi, 
hogy a könyvet olvasó, az életben megszerzett, az anyagról és az életről szóló, a természet működését 
megfelelő összefüggésében, teljességében bemutató, a természetet ismertető könyvek, vagy más úton 
megismert információk tudatba épülése, vagy/és az Aspektus könyvek olvasása során, már 
megszerezte azokat az ismereti, információs alapokat. A meglévő tudásra a könyvbe 
szervezett információs anyagot ráépítve, megismerheti az olvasó a környezetként ismert 
teljességben, a Természetben kialakult életváltozási megoldásokat és szabályokat. 
 
A rendezett áramlással rendelkező térrészekben az Isten sokféleség állapotában változó 
részecskéi különféle együttműködő szerveződésekbe, együttváltozó anyagokba, közös 
életterekbe és másoktól eltérő irányokba fejlődő, eltérő dolgok felé szakosodó, az életteret 
megfelelően kitöltő egyedekbe épülhetnek. 
 
Az elporlódás, a lét és nemlét váltakozásáról, az elhalás és a lebomlás után eltérő összetételbe 
átszerveződésről, az anyag és életcseréről, az életváltás mikéntjéről és szükségességéről szól.  
Az Aspektus könyvsorozat 23. könyve, a differenciált különbség időben általában lineárisan 
változó állapotához vezető folyamatokat, a bolygók, csillagok forgásának az okait, a 
létezéshez és az élethez szükséges központi szervezés, a gondviselői irányítás fontosságát és 
az elromló szervezettségű rendszerekbe beavatkozás megoldási lehetőségeit mutatja be. 
 
Porból lettünk és porrá válunk. A mondat valóságot jelent, az élet és az anyag a csillagokban 
és az Isten malmaiban, a még nagyobb részecsketömeg együttélését biztosító szervezett 
rendszerekben valóban elporlódik, elgázosodik, az általunk még felismerhető pornál sokkal 
kisebb részecskékre, Quintesszenciaként is ismert csillagközi térrészeket kitöltő, de tudati 
állapottal bíró kis tömegű egyedekre bomlik. Az élet szerveződésből szerveződésbe, 
életterekből életterekbe vándorol, és miközben él és fogyaszt, elszennyezi, megváltoztatja a 
környezetét, ezért periodikusan kénytelen elhagyni az általa a saját típusú életváltozásra 
alkalmatlanná tett térrészeket. 
 
Az egyistenhit kialakulása és a bibliák keletkezése előtti időkből ismert leíratok, még nem 
vallásos alapon feltárták az előttünk élők rendkívüli természeti eseményekre vonatkozó 
megfigyeléseit, amelyekben a saját tapasztalások keveredtek az elődeik tapasztalataival, 
valamint módosultak az utódaiknak kicsit eltérően átadott, azok által sokszor másképpen 
értett, másképpen megfigyelt, eltérően átélt tapasztalásokkal. A János evangéliumaként ismert 
Apokalipszis, (amely az eddig nem ismert ismeret, azaz) az ismeretlen tudás feltárásról szól. A könyv 
olyan, az időben gyorsabban változó életből már kikerült, már elszigetelődött kívülálló, 
megfigyelő érzéseiben és a tudatában átélt, kis energiaszintű változásait írja le, amely 
bármikor ismét megismétlődő történetként lezárhatja az evolúciós fejezetünk. 
A könyv nem a vallásról, hanem az élet törvényszerűségeiről, a létezés és a nemlétezés 
váltásáról, a már megismert élet után az eltérő minőségben folytatódható más élet 
lehetőségeiről, az elmúlásról szól. Az Elporlódás ugyanezzel a témával foglalkozik, csak már 
sokkal nagyobb felbontásban, részletesebben is bemutatja azt a természeti folyamatot, amit mi 
elhalásként élünk át, de a bennünk már rossz sorsban és igazságtalan körülmények között 
változó részecskéink túlélőképes, ezt követően jobb sorsba kerülő egységei, a régi 
szervezettség megváltozását, a kialakult rend, rendszer felbomlását felszabadításként, 
feltámadásként, újjászületésként élik meg.  
Mivel e könyv témája csak az elporlódás, ezért az Aspektus könyvsorozat utolsó, a 24. 
könyvébe leírt Feltámadással csak keveset foglalkozik. 


