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

A világunk fő energiáinak az áramlásait irányító, elosztó,
politikai és tudományos elithez szól !
A világunkat alkotó emberi közösség megosztott, létbizonytalanságban van, ezért nem tud az
energia megfelelően rendezett áramlási irányairól, elosztási arányairól dönteni.
A bizonytalanságot a megválaszolatlan kérdések, az ellentmondások tömege okozza, amelyek
miatt az emberek nem tudnak dönteni a célokról, a fejlődési irányokról, a rendelkezésre álló
egyéni energiák és az alkotó készség, a személyi kreativitás produktumainak a kiaknázásáról.
A világunk ma kaotikus, a káosz és a további megosztás felé halad. A másság és a zavar nő!
A bizonytalanság fenntartása a többséget uraló kevesek érdekét szolgálja, akik a megosztás és
a bizonytalanság fenntartásával a keletkező produktumot a saját csatornájukba terelik.
A világ túl egyenlőtlenné vált, a szimmetriája elromlott, a mindenki által elfogadható nemes,
közös célok elvesztek. Cél nélkül az élet csak sodródás a Nirvána és a káosz felé.
Az értelemmel bíró embereknek válasz és cél kell, nem cirkusz és kenyér.
A fő fejlődési irányokról, a jövő alakításáról dönteni kell. A korábbi gondolkodási mintára
alapozott fejlődés megrekedt, túl nagy feszültséget és bizonytalanságot eredményezett. Az
emberek igénylik a tiszta válaszokra alapozható döntést, hogy a saját döntéseiket a közös
célhoz igazíthassák. A közös célok pedig elvesztek ! Az eddig elfojtott emberi energiák
spontán felszabadulása robbanáshoz, valódi világ végéhez vezethet. A feszültséggel nem
szabad tovább játszani, azt egyértelmű fejlődési irányokat adva kell elvezetni. A tudat
fejlődése az információs energiaszinten utakat jelöl a jövő felé fejlődéshez, a nagyobb
energiaszintű tartós áramlások folyamatának. A tudat lefojtásával a feszültség nő, robbanás
közeleg. Ideje a bizonytalanságot eloszlatni! A fejlődéshez a tudat korlátait le kell bontani, a
gondolatfejlődés túl szűkké vált csatornáit kitágítva az ismereteket hagyni kell, kiszélesedni.
Az új információk ezt a lehetőséget adják meg, ezzel elkerülhető a válság növekedése, a
világégéshez vezető társadalmi robbanás. A fejlődés nem haladhat szembe az árral, a nagyobb
rendszer, a környezet fejlődésével. A felhalmozódott feszültségnek a környezet áramlásaival
megegyező irányú tudatos fejlődési csatornákba terelése, az értelmetlenné és a feszültség
oldására alkalmatlanná vált túlélesedett versenyhelyzetet, az egyenrangú sejtek korszerűbb
együttműködő társadalmi struktúrájára cserélheti.
" A bölcs a maga tökéletességét tökéletlenségnek tartja, ezáltal lesz maradandó az ő hatása.
A bölcs a maga teljességét ürességnek tartja. Ezáltal kifogyhatatlan lesz az ő tevékenysége.
A bölcs a maga egyenességét görbeségnek, okosságát balgaságnak, kiváló szónoki képességét
dadogásnak tartja. .. Akiben lelki tisztaság és béke van, az a világ példaképe."
Idézet, Juhász Rita Házidolgozat filozófiából (1982.09.05.) című szakdolgozatából
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Az élet históriája
A periodikusan ismétlődő, analóg evolúció

A tér és az idő, az anyag és az élet
összefüggései

Második rész
Az Internetre tett anyag első részét külön kell megnyitni, de az olvasás segítésére a tartalom
és a képjegyzék mindkét rész végére bemásolásra került
Folytatás a 156. oldaltól

A csillagközi térben lévő anyag és információ továbbítási lehetőségei:
A csillagközi teret nem teljesen egyenletesen kitöltő, de viszonylag homogén
buborékanyagban, a szilárd részecskékből nagy azonosságú buborékokat tartalmazó eggyé
váló folyadékközegben a lendületi energiával nem rendelkező elemi részecskék helyet nem
változtatnak, csak az információs energiahatást, a lendület adják tovább változtatás nélkül. Az
ilyen szilárd buborékokból álló folyadék egyik részén elnyelődő részecske hatásinformációt
szállító nettó lendülete, longitudinálisan továbbítódik. Lásd a 71. ábrát, a biliárdgolyó
effektusról. A lendületet szállító részecske nem áramlik, csak a lendülete, az információja, az
üzenete és a benne is kicsit megváltozó pletykája továbbítódik. Az üzenet, az információ, a
megváltozott pletyka a hatásirányban eső túlsó folyadékhatáron, a látszólag változatlan
nyugvó folyadékból, a gömbvillámhoz hasonlóan előpattan, majd a térben és időben
továbbadódva szétterül. Az ismét gáznemű közegbe került lendületinformációt, a kipattanó és
az információt továbbadó, a már kifáradt elnyelődött információszállító részecskéhez hasonló,
analóg, nagy azonosságú új futároknak átadásra kerül, és újra részecskeszerűen, az
információt értő térbeli elosztású részecskéket nem tartalmazó térben kinetikai tömegként,
ballisztikusan továbbítódik. Az új futárok, az információt hordozó térvándorló közösségek a
még nem túl nagy sűrűségű közegben, az értelmetlen, időben és térben kevésbé változó
ellenséges buborékokat, a térakadályokat kerülgetve, hullámszerűen továbbítják a kapott
lendületet. Ez azt is jelenti, hogy a proton, elektron körüli tömegszint alatti energiaszintű
részecskék külső felületén élő, alszerveződéseinek, határfelületeinek a dermedéspontja az
abszolút nulla környékén, vagy valamivel az alatt található.
A Naprendszer bolygóközi tereinek a hasonló, átfedő frekvencián változó élő anyaggal
kitöltött energiasűrűsége a megismert protonsűrűség körüli értéken, az elektronhoz közel,
vagy néhány fraktálszinttel az alatti értéken található. Valószínűen téves az a gondolat, hogy a
mezők és a csillagok között 75%-ban hidrogén fejlettségű anyagi élet található. Ez csak a
mezők körüli szférák egy közeli részére igaz. A mezőktől távolodva egyre kisebb méretű, de
egyre nagyobb azonosságú részecskék töltik ki a szélesedő és a változásban is csökkenő,
anyagban sűrűsödő határfelületeket. A leánybolygókat tartalmazó belső csillagterektől
távolodva egyre kisebb létszámú közösségek, részecskefalvak tanyák, családok találhatók,
amelyek elvben nagyobb sűrűségbe épülhetnek, de nem szükségszerűen töltik ki a teret
maradéktalanul. Ha a csillag-ország településszerkezeti azonosságát megértjük, akkor a
főváros csillagközponttól távolodva nem részecskékkel maradéktalanul kitöltött teret kell
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feltételeznünk, hanem lassabban változó hátországot, a tápláléklánc közösséget ellátó
hátországát. Itt az életpiramis alacsonyabb energiaszintű, de időben lassabban változótermelő
településeit kell keresnünk, a proton és az elektron közösségeket ellátó ültetvények,
tápláléktermelő gazdaságot. A hagyományos emberi élet fővárosban élők arányai 1/5-1/10
között változik, míg a megközelítően azonos változássűrűségű, de eltérő típusú élőtömeg
arányai 1/1000 és 1/10000 között található. Ha a sokkal kevésbé változó, tápláléknak nem
alkalmas, már nem lebontható, az élőflóra által hasznosítható energiát nem nagyon tartalmazó
anyagot is figyelembe akarjuk venni, akkor az atommag és a környezetének csak a térbeli
arányait feltételezhetjük. Az azonos típusú (változóképes) élő anyag aránya tehát nagyon
kicsi, az összes anyaghoz képest, amely így tömegértékben, a rejtett változtató-képességében
nem csak térfogatarányban becsülhető meg. A fraktálszintek lépcsője csak az Oskorbus
körfolyamat tetszőleges pillanatában egy adott populáció ismert (belátható) térbeli arányára
becsülhető meg. Ez más frekvencián változó eltérő típusú élő anyagokhoz nem becsülhető, és
valószínűen a megértésünk fejlődése szempontjából értelmetlen. (Ez felvet egy olyan
gondolatot, hogy a bolygók és a Nap egymással összeérő közös határfelületén nemcsak
azonos energiasűrűségű, hanem azonos fejlettségű anyag található. Ez a nagy azonosságú
élőréteg képezi a tér finomabban változó szivacsos szerkezetét, a lélek azon rokoni húrjait,
amely összeköti a mindenség gyorsabban változó élőlényeit.)
A kevésbé változó, az elmozduláshoz, és az átalakuláshoz szükséges számú és lendületű,
impulzust kiváltó részecskéket nem tartalmazó inaktív környezetben, és hőmérsékleten
(nyugvó közegben) a nagy azonosságú részecskék egyre ridegebb, de akár szilárd héjjal
rendelkező részecskebuborékokból nagy azonosságú és sűrűségű, szupravezető folyadékká,
vagy átjárható szilárd anyaggá válhatnak. Ez megerősíti Moetrius korábbi megállapítását,
hogy az abszolút nullát rosszul állapították meg. A teljes változás megszűnését eredményező
elvi hőhatár, csak közelítőleg állapítható meg. Hasonlóan nem állapítható meg legkisebb
tömeg, és nincs legkisebb hatás sem. Ez csak valamihez képest állítható fel. Moetrius azonban
nincs meggyőzve arról, hogy a tér energiasűrűségét helyesen állapították meg egy az
atommag sűrűségét sok nagyságrenddel, 10 a 97. hatványát meghaladó értékben. Az alternatív
elképzelése szerint a megismert anyagmennyiség valóban a többszöröse annak, amelyet a
látható tömeg alkot, de nem olyan nagyságrendekkel több, mint miképpen azt egyes tudósok
feltételezik. Ha az információt szállító, lendülettel bíró élőtömeg mennyiségét határozzuk
akkor a lendülettel nem rendelkező hatalmas, de egyedenként kis energiaszintű, neutrális
nyugvó tömeg kiesik. Ha a szállított információt, a tényleges lendületet tekintjük energiának,
akkor is csak az áramló anyagba csomagolt lendület és ennek a különbsége vehető
figyelembe. A kötési energiával és lendülettel sem rendelkező neutrális hab közös mezőbe
épült buborékjai, nem képez hagyományos értelemben, életfolyamatban változó anyagot.
Isten nem része a hagyományos értelemben értett anyagi világnak, bár hatalmas energia és
tudás rejlik a szellemi energiának tekinthető csillagközi térben lévő közös tudatmezőben. Ha a
mindenség egy hatalmas összefüggő élő rendszer, akkor ennek a tudatát és a lelkét az eggyé
vált tengerben kell keresni. E tömeg csak gondolatban, nagyon alacsony energiaszinten
változó lélektengernek, a sors óceánjának, a tudat és a lélek forrásának tekinthető. Bár
lehetséges, hogy a lélekbuborékokba egy dimenziós pontszerű térbe csomagolt energia hatalmas
sűrűségű, de ez az energia a beépülési környezettel nagyon magas azonosságú, töltés és ezért nem
nélküli.
Az ilyen anyag érzelmi hiányos, mindenkihez egyformán, de társhoz kötődés nélküli, amely egy az
egészből, amely ugyan olyan. A többieket szolgálás adja a lét (nemlét) értelmét, a közösség hasznos
tagjaként adni, amely a nélkülönözhetetlenség és a fontosság érzését lehet, hogy a közösség
létszámával arányosan emeli. Már sokszor bebizonyítódott, hogy a szolgálás egy belső elégtétel. Ha a
hasznosság érzése beépül a tudatba, ez elegendő hajtóerőt és visszacsatolást ad ahhoz, amelyet a lét
értelmeként ismerünk. Az egyediség csökkenése számunkra még rémítő falanszternek tűnik. A másság
kihaló változatosságának az ilyenkor megerősödő vágyát csak a szeretetszolgálattal járó közösségi
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élet, az információ folyamatos áramlása csökkenti. A túl nagy azonosságot azonban sok erre még nem
megérett egyed valószínűen rosszul tűri, és az azonosság tengerében a másságot erősítve a testtel járó
egyedi változás szép emlékeiről álmodozik. Az élet új periódusra fordulását, a nemlét megváltozását,
az újra születést, valószínűen e vágyak kiteljesedését segítő meghallgatás, és jóváhagyás is kiegészíti.

A tér átlagos energiasűrűsége valahol a középérték körül lehet, a nagy változássűrűségű
mezők belső és a nagyon ritka változású külső határfelületei között, a jelenünk felszínén. Ez
azonban lehet, hogy csak a mi frekvenciánkon változó élet változássűrűségi átlagának
tekinthető. A csillagközi térben a részecske sűrűség, a léleksűrűség nagyobb, ez a többszörös
érték, az atommag nukleonjainak a változás sűrűsége változatlanul nagyobb. A nyugvó közeg,
nyomás alatt valóban nagyobb sűrűségbe épülhet, de az ilyen nem teljesen tömör közeg a
hézagokba beférő részecskék számára átjárható, megismerhető, az akadályai kikerülhetőek.
Ez nem zárja ki azt, hogy a nagyon öreg és nagy mezők halálakor a neutroncsillagnál nagyobb
sűrűségbe roskadjon a tömegközpont felé zuhanva felgyorsuló anyag. A tér szimmetriája csak
így lehet teljes. Ha a felfújt buborék belső nyomásának a megszűnésekor, az áramlás
összeomlásakor kaotikus térösszeomlás következik be, akkor a kaotizmust követő
robbanáskor egy nagyon nagy sűrűségű mag, a részecskeáramlást gátló, de időben lassan
változó, ezért kiismerhető, és a kisebb (információs energiaszintű) részecskék által átjárható
minta, új mezőlélek keletkezik, amely körül a tér ősrobbanásszerűen kitágul és kiüresedik.
Amikor a kiüresedett teret elhagyó (a hagyományos fejlődésben már nem hívő, hitetlen)
részecskék eltávoznak, a változás egy rövid átmeneti ideig jelentősen lecsökken, majd a tér
hűlni és összehúzódni kezd, és a nagy sűrűségre összenyomott áramlási mintákat – az eggyé
vált szilárd anyag magas hatáselvezető képessége miatt - lehűti, és a rendszerváltozáskor
érvényes erőviszonyok alapján a kialakult a térállapotokat tartós arányokba rögzíti. A
folyamatban a szökési sebesség elérésével eltávozott részecskék anyagcsereként más mezőkbe
kerülnek, de a felségterületről még el nem távozott, a környezet által lefékezett, visszalökött
részecskék, és a más mezőkből nagy sebességgel a kiüresedő, a nyomásában csökkenő,
gyarmatosítható tér felé tartó részecskék ismét felelevenítik az áramlást, megnövelik,
felújítják a változást. A mezőben az élet újjászerveződik, a magszerkezet, az áramlási minta,
(tanulva a korábbi hibákból) egy kicsit fejlődik. Az áramlás a magszerkezet átalakulása miatt
megváltozik, és a nagyobb sűrűsége miatt, most-már egy hosszabb ideig tartó, magasabb
energiaszintű és többdimenziós valóságot is kezelni képes új evolúciós ciklus, új életciklus
kezdődik. Az ilyen anyagi mezőkben az atomi szerveződés energia-megoszláshoz hasonló,
arányos centrumbeli tömegértéket kell feltételeznünk. A nagyobb sűrűségű mag időben
felerősödő nagyobb forgalmú változása, nagyobb árnyékoló-képességet biztosít, amely
nagyobb távolságra és térre, hosszabb időre kiterjedő, nagyobb energiaszintű új evolúciós
szakaszt nyit.
A térben egyre nagyobb, és hosszabb ideig a változást rendezni tudó új mezők fejlődnek ki,
amelyek azokat a részecskéket termelik, őrlik, bontják, amelyek kibocsátott, és a hideg térben
elporló részecsketöredékei a legkisebb mezőket táplálják. Az élet hatáslánca bezárul,
bármekkora térre és időre terjedjen ki, az élő anyagból álló tápláléklánc különböző szeletei
egymást táplálják. A nagyok a kicsiket termelik, azok hidegtéri impulzusaiban tovább
bontódnak, de közben magasabb változássűrűség közben nagyobb sűrűségű áramlási
mintákba is épülnek.
A Yang és a Yin, a sűrű energiadús, gazdag, de kis energiaszintű érzelmekre vágyó
áramlási minta, a követendő példa, és a kisebb részecskesűrűségű, szegényebb, de az
alacsony energiaszintű érzelmekben dús, boldogabb részecskeközösség, amelyek mindig
a másik állapotára, a hiányzó lehetőségeik megélésére vágynak, amelyek egymás nélkül
nem élhetnek, csak együtt képeznek egy teljes, de folyamatosan reciprok módon változó
egymást kiegészítő egészet. Ez a vágy tartja fenn az anyag és az élet, a változás
körforgását.
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Ha a látható anyaggal kitöltött tér, és a gyorsan változó mezők közötti köztestér arányait
próbáljuk kideríteni, akkor olyan nagy térfogatkülönbséget kapunk, amelyben sötét és fekete
energiaként a jelenlegi látható anyag tömegértékének a sokszorosa, de az anyaghoz
kapcsolódó változtató-képességének, a lendületenergiának csak a töredéke rejtőzik. Ha a
lendületértékkel (tömeggel) rendelkező lélekbuborékokba sok belső energia csomagolódott,
az információként a változásban kibomolhat, kiegészülhet, és az életre kelő buborékok
viszonyai életfolyamatként megélt eseménysorozatban változhatnak. A jelenleg nyugvó anyag
azonban lendületbe hozható, és a lendületenergia e buborékoknak is kölcsönadható, hogy
életszerű folyamatba szerveződve magasabb energiaszintű változásként, a lélekbuborékok
közösségéből anyagi mintázatokat építsen. Az ilyen térre is érvényes a lehűlő, nem változó
anyag csillagközi szilárd-folyékony és gáz állapotú lehetősége, de a csillagoktól távolodva
egyre kisebb az egységnyi térfogat, a tér egyre kisebb (könnyebb) részecskékkel de egyre
nagyobb térsűrűségben van kitöltve. Ha a látható anyag nukleonsűrűség szerinti arányaira
figyelünk, akkor észlelnünk kell, hogy a buborékmezőkben a kisebb sűrűségű anyag térfogata
a sokszorosa a nagyobb energiasűrűségű állapotba kerülőnek. A hidrogén és hélium aránya
74/24 %, a többi nagyobb sűrűségű pedig alig néhány %. Ha a hidrogénnél nagyobb
hatótömegű (és ezért észlelhető) változó anyag aránya ilyen, akkor az ennél kisebb egységnyi
tömegű anyag aránya valószínűen sokkal magasabb, de ez sokkal nagyobb méretű térben és
térsűrűségben oszlik el. Az életpiramis, a tápláléklánc piramis azt feltételezi, hogy a külső
élőszintek eltartó képességének meg kell egyeznie, vagy a veszteséggel nagyobbnak kell
lennie a belsőbb szintek, a fogyasztók életszintjeinél. Ha az arány az egymás mellett lévő
határfelületeken 3/1, akkor ez az arány valószínűen a többi határrétegben is igaz, vagy még
ennél is jobban növekszik. Ha a hidrogénszféra élőtömege kb. háromszor annyi, mint a
héliumszféra tömege, akkor a proton és az elektronszféra tömege is legalább háromszoros
lehet, és ennél sokkal nagyobb tömeget képez az elektronok által fogyasztott energiaszintű
anyag. Ennek azonban a jelenünkre és a részecskéink térbeli elrendeződésére nincs sok
kölcsönhatása. Az Univerzumunk buborékja még fiatal, éppen csak megszületett a nagy
Mindenségből, Buddha tenyeréből.
Az ilyen közeg a változó mezőktől távolabb egyre kisebb ellenállású, kisebb egységnyi (de
nagyobb összes) sűrűségű anyaggal van kitöltve, amely a csillagoktól távol kellően ritka, kicsi
ellenállású ahhoz, hogy benne a hatást közvetítő, nagy lendületenergiájú részecskék
információs energiája, elhanyagolható kölcsönhatással közlekedjék. Az ilyen térben utazó
kölcsönhatóképes, (élő) információt szállító anyag nem változik és lényegében nem öregszik
a hatástovábbítódás kölcsönhatásmentes időszaka alatt. Ha a szabad tér ellenállása a
részecsketömeg azonosságához és összekapcsolódó képességéhez, a töltésállapotához is
kötött, akkor a nagyobb azonosságú, de egymáshoz nem kötődő részecskék közömbössége,
neutralitása miatt a térben lévő részecskék állapotváltozás ellen történő fellépése, az
ellenállása nagyságrendekkel csökken, és az ilyen közeggel kitöltött térben a lendülettel
(céllal) és energiával (akarattal) rendelkező részecske gyakorlatilag kölcsönhatásmenten
terjedhet, haladhat a célja felé.
Az Idő múlása:
Az események egymás utáni változását, az idő múlását az események, a kölcsönhatás kelti, az
óra percenését a változások léptetik. A változás és kölcsönhatást is kiváltó információadás
csak akkor történik, ha a hatást hordozó eseménybe, változtató kölcsönhatásba, beszélgetési
lehetőségbe, vagy konfliktussal járó impulzusba keveredik. Ha az ikerparadoxont és az
óraparadoxont fel akarjuk oldani, akkor megérthetjük, hogy a kevesebb változásnak kitett, a
kölcsönható részecskéktől szabadabb térben utazó részecskelény valóban kevesebbet
öregszik. Ha átengedünk egy ikerpárt két egymás mellett lévő folyosón, amelyből az egyikben
kardokkal védekező/támadók lépten, nyomon akadályozzák a haladást, míg a másikban
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akadálytalanul lehet haladni, akkor az akadályokkal nehezített, a nagyobb kölcsönhatású
folyosón haladó iker nemcsak több eseményt él át, hanem sokkal jobban változik és öregszik.
Ha két porlódásra is képes részecskemezőnek tekintjük az ikreket, amelyek a születésükkor
meghatározott eseményszámra programozva indulnak az életnek, akkor megérthető, hogy a
sokkal több konfliktusban, nagyobb energiaszintű impulzusban résztvevő részecskemező
(hacsak meg nem kérgesedik, és nem durvul el) a több fájdalommal járó ütközés, következtében
hamarabb öregszik, a részecskeállománya a több impulzusban hamarabb elporlik.
Az észlelt háttérsugárzás egy állandó eredő impulzussűrűséget ad, amely elég melegen tartja a
tér csillagok körüli határfelületeit ahhoz, hogy benne a részecskék gáz állapotban maradjanak.
Ezt a háttérsugárzást, a szabad térben ütköző, nagy lendületenergiájú szétfröccsenő neutrális
részecskék impulzusai keltik, amelynek köze van a távol keletkezett változás, változtató
képességének, a távolsággal arányos idő és energiaveszteséggel történő terjedéséhez. A távoli
galaxisokon észlelt távolságarányos vörös eltolódást, nemcsak a távolodó objektumok
kelthetik, hanem a nagy távolságot megtevő sugárzás és a fény, a hatás lendületének az
elfáradása, a részecskék sűrűségének a csökkenése, az információt szállító részecskék
eltérülése, szétterjedése, megváltozása, letelepedése is okozhatja. A nem teljesen üres
csillagközi térben, a határfelületek felé lassulva, majd azután gyorsulva haladó, periodikusan
változó sebességű részecske a nagyobb változássűrűségű határfelületeken sokszoros
kölcsönhatásba keveredik, és ez miatt folyamatosan veszít az eredeti lendületéből, a
lendületiránya közben módosul, a céljától eltérül és az információja is megváltozik. Minél
nagyobb távolságról érkezik, annál kisebb az azonos ritmusú és irányú energia utánpótlása,
annál fáradtabban, fékezettebben és kisebb részecskeszámú megerősítésként, alacsonyabb
frekvencián ér a távoli megfigyelőhöz. A kezdetben az impulzushelyről a fénysebességnél is
gyorsabban elrugaszkodó részecskék mennyisége és sebessége a terjedést gátló, a céltól
eltérítő kölcsönhatások miatt folyamatosan csökken, bár a hasonló irányból érkezők
lendületével megtámogatva néha még emelkedik, de közben a részecskék szerkezetbeli
azonossága egyre többet változik. A csökkenés és az emelkedés hosszú-távú eredője
egyértelműen a fékeződés javára, az információs lendület ritmusban csökkenő átadódására dől
el. A részecskék a térbe kiterjedés során átalakulnak, módosulnak, a csillagok nagy
azonosságú részecskéinek a hatótávolsága az átalakulás miatt is csökken. Ha nem porlanak el
a csillagtéri közegben keletkező impulzusban a részecskék, akkor is szaporodnak, közben más
csillagokból származó, kicsit eltérő részecskékkel impulzusba kerülve eltérő (csökkenő)
azonosságú utódokat hoznak létre, amely utódok már nem az eredet frekvenciáján és irányába
terjednek. Eltérővé válik az azonosságuk, a genetikai információt képező, kicsi részletekben
rejtett tulajdonságuk. Ha nem így lenne, az égbolt, az Olbers paradoxon okán fényes lenne
körülöttünk. Ez esetben mindenütt adott fejlettségű, pl. foton fejlettségű részecskéket
kellene észlelnünk. Ez csak akkor lenne lehetséges, ha a foton életminőségben megállna
az idő, a változás és a fejlődés.
A csillagok által kibocsátott energiasűrűség négyzetesen csökken, azaz a távolsággal
arányosan növekvő felületű ekvipotenciális gömbön eloszlik. Ez egy arányváltozást
eredményez, mégpedig az egységnyi keresztmetszetre jutó, a részecsketerjedést segítő azonos
ritmusú utánpótlás, és a más ritmusú gátló hatások arányának a változását. Ha a térben lévő
közeg és a változás viszonylag egyenletes sűrűségű, a kezdetben nagy sebességű terjedést ez
folyamatosan fékezni, és a térben szét fogja osztani. Az élőtömeg ismert tulajdonsága, hogy a
rendelkezésre álló teret viszonylag egyenletesen kitölti. Ha a tér a csillagok között egyre
kisebb egységnyi ellenállású, nem áramló és nem ellenállóképes anyaggal van kitöltve, akkor
a csillagközi viszonylag egyenletes sűrűségű, megismerhető közegben áramló lendületterjedés
kiszámíthatóbb, sikeresebb arányú a lassabban változó közegben, mint a mezők közelében. A
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térben terjedő hatást a feldolgozó képességet meghaladó információs tulajdonságú részecske
sűrűség fékezi, a hatáshordozó részecskék csak a hozzájuk hasonló, analóg tulajdonságú
információs energiaszintű részecskékkel akadályozott térben terjednek nehezen. Ha az
akadályok lendületet fékező hatása, vagy a lassabb változás miatt a megismerési lehetőség, az
akadályokhoz alkalmazkodás, az akadályok kerülgetése kialakulhat, akkor a még csak igen,
nem válaszokat értő, alacsony tudati szintű részecskék is szabadabban áramolhatnak,
elboldogulhatnak az élet áramlásában, az életüket megnehezítő impulzus katasztrófákat ezért
ritkán szenvednek. A különböző sűrűségű anyagokkal kitöltött tér határfelületeinek az eltérő
változó sűrűsége miatt, minden hatás gyorsuló, és lassuló, változó ritmusban terjedhet,
amelyben a gyorsulást segítő, azonos irányú és azonos ritmusú után-pótló hatás aránya
folyamatosan csökken a fékeződést eredményező hatásokhoz képest. A térbe kikerülő
anyagbuborékok jelentős része a lendületet átadva összetörhet, lefékeződhet, lemerevedhet és
a folyamatos gerjesztés hiányában, a változásában és az alkalmazkodó képességében is
lecsökkenhet. E buborék részecskék is változnak, öregednek, csökken az eredethez
viszonyított azonosságuk. Az ilyen anyag megszilárduló héjú, részecske buborékokként tölti
ki a változómezők közötti tereket, amelynek a jelenléte talán azért nem észlelhető, mert a
térben és időben csak lassan változó anyaggal van kitöltve, amellyel az ennél később
kifejlődött, áramló és kerülgetésre is képes, rugalmasabb részecskék nem kerülnek
szükségszerűen kölcsönhatásba. A fiatal élő részecskéknek ezekből az anyagokból összeépült
lassan változó strukturális szerkezetek olyanok, mint nekünk a talaj és a Föld a fák és a
sziklák, amelynek a megszilárdult, de lassan változó, időben észlelt akadályait ki lehet
kerülni. Az ilyen akadályok helyzete észlelhető, könnyen kiszámítható, ezért a róluk
visszaverődő alacsonyabb energiaszintű részecskék gyenge kölcsönhatása miatt még időben
észlelhetők, kikerülhetők, és a térben és időben a nagyságrendekkel gyorsabban változó élő
anyagú részecskéinek ez nem okoz lényeges kölcsönhatást, ezért nem változtatja meg a
szerkezetüket.

A kékeltolódás és a vörös eltolódás más aspektusú kinetikája:
A gömbszerű mezőkként elkülönült terek körül, ekvipotenciális, nagyobb változássűrűségű
határfelületek, és nagyobb anyagsűrűségű, kisebb nyomású zónák, élőrétegek jönnek létre. E
felületeken a változómezőkről radiális irányban, ekvipotenciális hullámokban kifelé áramló, a
tereket a változástól védő neutrálisabb részecskék ütköznek a terek rendezettségét rontó,
befelé áramló, a veszélyeztető ritmusú, gravitációsan felgyorsult beáramló részecskékkel. A
szabadesésként ismert gravitációs gyorsulást részben az adott mező okozza a benne gyorsan
változó tér magas impulzus sűrűségével, a téren áthaladó információs energiaszintű párok
feltartóztatásával. A részecskéket nem teljesen radiális irányba szállító energiahullámok
nemcsak torlódnak, hanem egymásról, az ütköző részecskéktől elterelődve rétegáramlásokat,
lamináris áramlásokat hoznak létre. Ezek az áramlások a lendületirány megváltozása miatt a
gömbszerű ekvipotenciális felületek között, a határrétegekben egyre gyorsulva áramlanak a
mezők tengelyén lévő pólusokig, amelyeknél besűrűsödve belépnek a mezők belsejébe, és
lendületenergiával táplálják a mezők belső napját. Lásd az 5-8, és a 11-12. ábrát: Az
ekvipotenciális felületeken áramló rétegszelek, lamináris áramlások a különböző frekvenciájú
ütközőfelületek között áramlásokat gerjesztenek, amely váltakozva radiális és kerületi irányú
lendületi energiában sűrűbb és ritkább, a változásban sűrűbb és nyugalmasabb, de rétegenként
eltérő irányba áramló rétegszeleket képez. Ezek az impulzusban sűrűbb kerületi irányban
áramló neutrális részecskékkel telített rétegszelek, a be és a kihatoló részecskék átjutását
jelentősen megnehezítik, amely miatt azok lendülete nem szükségszerűen folyamatos, rétegről
rétegre szakaszos. A nagyobb változássűrűségű és ezért nagyobb nyomású rétegek (a
potenciálgátak) előtt, az áthaladó részecskék fékeződnek, amely miatt a haladási sebességük a
megismert (és elvárt) értékhez képest csökken, a frekvenciájuk (a részecskesűrűségük) viszont
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növekszik, a fékeződő füzérkukac egyedei közötti távolság csökken. Ha a nagyobb
változássűrűségű rétegen, a haladást akadályozó keresztáramlási irányú akadályon
átvergődnek, a csoport meglódul, az elől járók haladása felgyorsul, és a csoport egyedei
közötti távolság növekszik. Ekkor nő az összetartozó füzérkukac, részecskeszerveződés, (húr)
hossza, a részecskeegyedek közötti távolság és az áramlási sebesség, amely miatt a
kerülgetési tehetetlenség a hullámhossz is növekszik, de az időegység alatt áthaladó
részecskeszám, a frekvencia csökken. Ha az egymást nagyobb távolságban követő részecskék
ilyen megnyúlt csoportja egy hozzájuk mérhető térbeli elrendeződésű, és kölcsönható képes
akadályhoz érkezik, a becsapódásai, a kölcsönhatásai ritkábban következnek be, amelyet a
frekvencia csökkenésének észlelünk. Ezt a csökkenést a fény tartományába tartozó
frekvenciáknál a vörös fény (növekvő hullámhossz) felé eltolódásként, azaz a hullámhossz
megnyúlásaként, és a frekvencia növekedéseként észleljük. Tehát ha a nagy és távoli
rendszerek határfelületeihez érkező, lassuló csillag energiaszintű részecskékre figyelünk,
akkor azok sűrűségére és frekvenciájára figyelve azt észleljük, hogy a korábbi (elvárt)
állapotukhoz képest növekedni fog az egyedsűrűségük, a színképük a kék felé, míg ha a
határfelületen már átjutott csillagszintű részecskékre figyelünk azok ritkulni fognak, amely
miatt a színképük a vörös felé fog eltolódni. Feltételezhető, hogy mivel belülről figyeljük e
részecskéket, mindig a felénk gyorsuló füzérköteget, a részecskében megritkuló, megnyúló
(húrkukacot) fogjuk észlelni. Ez esetben statisztikailag valószínűbben több ritkuló
egyedsűrűségű, csökkenő frekvenciájú részecskelényt (húrkukacba szerveződött kolóniát)
fogunk észlelni, mint növekvőt, amely miatt az észlelő képességünk a vörös szín és az
alacsonyabb frekvencia felé, a bennünket védő határfelületeken már átvergődött, felénk jövő
hatások észlelése felé fog eltolódni. A mezőnk hatóképességének a határain belül valószínűen
fordított lesz az észlelési rendünk, több besűrűsödő, velünk nagyobb azonosságú részecskét
fogunk észlelni, de a távolodással arányosan az észlelési lehetőségünk a felénk jövő kisebb
energiaszintű de nagyobb sűrűségben érkező (várhatóan majd bennünket is megváltoztató)
hatásokra terelődik. Ez azonban nem zárja ki a trombita alakú tértágulást, pontosabban a
szülőcsatornából kikerülve a valóban egymástól távolodó megfigyelő részecskék vörös eltolódásának
az észlelését, amelyet az Univerzum tágulásának értelmeztek eddig. Valóban csak látszólagosan tágul
az a buboréktér, amely a velünk együtt lendületbe jött hasonló sorsú, nagy azonosságú
buborékmezőket tartalmazza. A benne élő nagy kezdeti azonosságú lények úgy távolodnak egymástól,
ahogy az azonosságuk eltérése növekszik. Az élet kezdetén még azonos irányba tartó, sok
tulajdonságában analóg szerveződések tulajdonságai, arányai megváltoznak, amely részben ellentétes
tulajdonságokra, célok felé hajtja őket. Ez növeli a másságot, ez tartja fenn az egymástól távolodást
fenntartó feszültséget. A másság növekedése addig tart, amíg az időben változó részecskelény a
teljesen szembe ható, teljesen ellentétes tulajdonságú, nem kikerülhető antirészecskével nem
találkozik. Ekkor végzetes impulzusba kerül, látszólag annihillálódik, de valójában csak a nagyobb
energiaszintű mezők közepén bekövetkező impulzusban Yangra és Yinre bomlik, egy nagyobb
sűrűségű kevert tulajdonságú áramlási mintára, és a körülötte keringő elektronszerű szegény, de
érzelemben (kis energiaszintű részecskékben) gazdag részecskéket tartalmazó térre.

Ha egy ekvipotenciális hullámokkal sokszorosan körülvett mezőt, pl. egy Napot a kifelé
haladó fotonok el akarnak hagyni, akkor határrétegekhez érve mindig csökken a sebességük,
azaz fékeződnek. Sok esetben nem képesek átjutni e felületeken, ezért a mezőben ide-oda
verődnek, amíg kellő lendületre nem gyorsulnak a határfelületek által képezett potenciálgátak,
a rétegszelek áttöréséhez. A gyorsulást az teszi lehetővé, hogy addig pattog a foton-buborék a
csillagban, vagy és a határrétegekben, amíg éppen vagy vele szemben, vagy azonos irányban
érkező nagy rugalmasságú, de ellenirányú részecskére nem talál. A vele szemben érkező
részecskéről, (vagy -vel) a kettőjük rugalmasságának az eredője szerint elrugaszkodhat, és bár
az elrugaszkodó, (kijutó) tömeg ilyenkor csökken, az a fény sebességére gyorsulva áthatolhat
a határfelületeken, a rétegszeleken. A másik lehetőség az azonos lendületirányú párra találás,
azzal történő egyesülés. Ez esetben az együttes lendülettömeg, azaz a kinetikai energia
füzérkukac neutrális hasítóék keresztmetszetének felületre jutó aránya megváltozik, és e
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nagyobb tömegre jutó kisebb keresztmetszet miatt a határrétegeken átszökés is lehetővé válik.
Sokszor nem egy lépésben jutnak ki a részecskék, hanem rétegről rétegre, újabb és újabb
azonos irányba haladó társakkal egyre nagyobb tömegű szimbiota szerveződésbe egyesülve.
A mezőket így elhagyó részecskék sebességváltozása szakaszossá, periodikussá válik, a
határrétegek előtt fékeződik, de a határrétegeken átjutást követően a nagyobb rétegnyomás
addig gátló hatása átmenetileg segítő hatásként érvényesül. Az átvergődött foton energiaszintű
részecskepár, a neutrális rétegszelektől, azok elhagyása után lendülettámogatást kap, és más
hasonló irányban áramló részecskékkel szövetkezve átmenetileg gyorsulhat. Minden ilyen
határréteg kifelé történő átlépése (a sík terepre kijutás) esetén kis mértékű gyorsulás
bekövetkezik, amely sebesség növekedése, kék eltolódásként és csökkenő hullámhosszként
észlelhető. Mivel az észlelési lehetőségünk a felénk jövő, a bennünket megváltoztatható
változásokra szelektálódott (vagy a határfelületek takarása miatt) elsősorban a befelé gyorsuló
részecskelényeket észleljük. Az alábbi ábrán bemutatjuk a kék és vörös eltolódást okozó
rétegszelek sebességváltozásra, gyorsulásra, az áramlásra és a frekvencia és hullámhossz
arányváltozására ható következményeit. A visszatartó erő a rétegek átlépése előtt magasabb
impulzus sűrűséget, általunk kevésbé észlelhető energiaátalakulást eredményez, de a kifelé
ható, a távolodó lassító effektusokat, a kék eltolódást (ha nem ilyen frekvenciákon figyelünk)
kevésbé észleljük, míg a látható, felénk jövő gyorsító effektusok következményét a tér
tágulásaként is értelmezték. Nagyon fontos, hogy a táguló, majd összehúzódó életterek
különböző fraktálszintjeinek mely életszakaszára és frekvenciájára koncentráljuk a
megfigyelési lehetőségünket.
A könyv elején kifejtett Trombita alakú tágulási tölcsérek nem lineáris szakaszára figyelve
gyorsulva táguló életteret, az élet delén túljutott szerveződéseknél pedig csökkenő, egyre
jobban összehúzódó életteret figyelhetünk meg, de a változó idő egy részét eltakarják előlünk
a látósíkba eső határfelületek. Az egyensúly és az idő szimmetriája csak így maradhat teljes.
Az öregedést csak akkor észleljük, amelykor már a sorsunk nyelője felé haladva a velünk
szemben áramló fiatal részecskék bennünket sértő dinamizmusát észleljük.

74. ábra

A határrétegek előtt a részecske sebessége
csökken, a határrétegek átlépése után gyorsul. A
határrétegeken azonos ritmusban de nem
pontosan egymással szemben haladó részecskék
ütköznek, és impulzusba kerülnek, és a radiális
irányú fő lendületkomponens héjirányú lendület
és perdület-alkotókra bomlik. A határfelületek
tehát torzítják a kifelé és befelé haladó
részecskehullámok alakját, megbontják a
részecskék áramlási szimmetriáját. A frekvencia
eltolódás attól függő, hogy a részecskéknek a
gyorsuló, vagy lassuló életszakaszára figyelünk.
A felénk jövőket, a felénk gyorsulókat mindig
jobban észleljük, ezek nagyobb eséllyel
változtathatják a szerveződésünk.

Ha az emberi részecskék nappali életszakaszára figyelünk, a tevékenységük gyorsul, ha az
estire, akkor lassul. Nézőpont és az időmegválasztás kérdése, hogy mit fogunk észlelni.
Valószínű, hogy nappal sokkal több a felénk jövő, (besugárzó) részecske, mint éjjel, amelykor
a kisugárzás, a nagyobb frekvenciájú veszteség erősödik.
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A genikus élő energia, és a hold, a bolygó és a csillag energiaszintű mezők hőtermelési
mechanizmusa:
Az élőrendszer változatossága olyan nagy, hogy az sokféle energiaszinten analóg
életszerveződéseket hozott létre. A térben lévő füzérkukacok, húrkukacok, a kör alakú
baktérium DNS, a fák és az idegsejtek analógiája egyértelművé teszi, hogy minden
szerveződési alakzat, térbeli minta bármelyféle energiaszinten kifejlődhet, az analóg módon
az eltérő frekvencián változó térméretben és energiaszinten is kifejlődhet. Ami megtörténhet
kicsiben, az nagyban is kialakulhat, és analóg términtázat analóg tulajdonságokkal rendelkező
eltérő energiaszintű, eltérő frekvencián változó lényeket eredményezhet.
Olyannak tűnik az egész, mintha a kicsiben történő események több nagyobb térbeli vászonra is
kivetítődnének, illetve a nagy térben történő dolgok egy kicsi fókuszpontú térben hologramként
egyszerre történnének. E hologram a jelenünk felszínén van változási egyensúlyban egymással. Lásd a
73. ábrát a 149. oldalon. A mikrokozmoszban lévő kis részecskéknek van egy nagy energiájú, nagy
azonosságú szimmetria-párja, amely a térben és az időben összetartozik. Ha a részecskék eredő
tulajdonsága a nagy energiaszintű lény eredő tulajdonságaival, analóg módon megegyezik, közöttük
valami interferenciaszerű távhatás, azonossági kommunikáció, jelen idejű energiacsere, nagy
energiaszintű hologram-képzés alakul ki. A kisebb lények viselkedéséhez, változásához a nagyobb lény
adja az energiát, és lehet hogy a kisebb lény a tudatot. E változásban kétségtelenül egy fordított
szimmetria rejlik, a nagy energiaszintű lassan változó múlt és a kicsi energiaszintű gyorsan fejlődő
jövő szimmetriája.

Ezek szerint az élethelyzetek variációi nem végtelenek, azok a részecskék keringési síkjához,
a kinetikai áramláshoz és a töltésként ismert perdületi lehetőségek pályaadatainak az
arányaihoz, és ennek az arányoknak a változásához kötőnek. Méretben és energiaszintben
azonban sem lefelé, sem felfelé nincs végső határ, ami kicsiben gyorsan megtörténhet, az
nagyban ugyan időben lassabban de szintén kialakulhat. A részecskék a bevált sikeres
élőszerkezeteket nagyban is felépítik, és a kicsi mintákat sokszorosítva nagy távolságokra is
eljuttatják. Az idő a tömeghez is kötődik, a tömeg nagysága a tehetetlenség mutatója. Minél
kisebb létszámú egy részecskemező, kolónia egyedszáma, tömege, annál kisebb a
tehetetlensége, a tömeget alkotó részecskék annál jobban megértik egymást. A Bábel tornya
azért nem készült el, mert a közösség már annyira túlszaporodott, annyira mássá vált, hogy a
másság miatt nem értették egymást. Az embernél nagyobb rendszereknek a tömegükkel
arányosan nagyobb a tanulási és alkalmazkodási tehetetlensége, a múlt hagyományaira és
szabályaira épülő konzervatív megoldások csak lassan fejlődnek. A csillagokban alkalmazott
konzervatív törvények még az emberiség megjelenése, szerveződésként kialakulása előtti
állapotokat tükrözi. Bár a csillagok belseje fejlett, a jövőbe mutató, a csak a konzervatív
hagyományokat ismerő kisebb tudati fejlődésben állók többsége, a már megismert
szokásokból, áramlási mintákból, hagyományokból nem tud kilépni. A csillagvilág felé
kutakodásban tehát a múltat és abban (akkor) érvényesülő törvényszerűségeket ismerhetjük
meg, de ha a csillagok gyorsan változó, sokkal fejlettebb belsejébe is betekinthetünk, az
emberszerveződés felett átlépő jövőbeni lehetőségeket is megismerhetjük. A részecskéink
ezeket a részecskékben deportált hologram információkat kapják azokból a csillagokból,
amelyekből származnak, amelyekkel nagy azonosságú az összetételük, amelyek az őket
teremtő mezőisten képére formálódtak.
A csillag energiaszintű lét az emberéletekhez hasonló, de nagyobb tömegű részecskéből
kialakult életszerveződés, amely éppen úgy hét nagy periódusban fejlődik, mint a sokkal
kisebb energiaszintű rendszerek. Ez az életfolyamat széles sávú, nagy idővallumot átfogó,
amely a holdként születéssel kezdődik, és a szülő bolygótól időben és térben kellő
eltávolodáskor éri el a szaporodásképes bolygó fejlettséget. A fejlődés a csillaglét felé
történik, amely már a holdakban elkezdődik, de a bolygókban már belső Napként tüzelő
narancsszínű emésztőtűz, belső Nap működik. E Napnak a színképe folyamatosan a fehér
fény, a teljesség és a nagyobb összetettség felé tolódik el, az egyre nagyobb térre kiterjedő
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evolúciós változás felé. A fehér fény kiteljesedését (amely a részecskegyorsítási lehetőségre, a
tömegméretre és a korbeli fejlettségre utal) a sugárzási tartomány magasabb frekvenciája a
nagyobb részecskeforgalom követi. A fekete lyuk egy magasabb energiaszintű keringési
áramlási rendszer, amelyből a Jetsugarakon nagyon nagy sebességgel kirepített nagy töltésre
sűrített életcsírákba kompreszált részecskék már nem a fény sebességével, hanem a sugárzási
tartományként ismert frekvenciákon, nagyobb részecskesűrűségben, egymást sokkal
gyorsabban követve repülnek ki. A nagyobb és időben gyorsabb energiaforgalom mögött a
csillagoknál fejlettebb rendszereket feltételezhetünk, amelyekben már a bolygók belsejében
kisebb energiaszinten korábban kifejlődött változási variációk nagyobb energiaszinten is
működőképes, de sokkal több idő alatt felépíthető változásai valósulnak meg. Az ember ezzel
analóg, a belsőnkben már fejlett szimbiota társadalmi együttélési variációk szerint zajlik az
élet. A szerveződésünk csak azért maradhat életben, az élethez alkalmas könnyen változó
egyensúly környékén, mert ezt a belsőnkben élő alszerveződések állandó együttműködésének
és harcának eredői nálunk fejlettebb, sikeresebben alkalmazott demokratikus együttélésben
ezt lehetővé teszik. Az emberbe szerveződött részecsketársadalomban fejlett munka és
jövedelem elosztás, egyenrangú partneri együttműködés van.
A holdak születését és keletkezését leíró rész a Szintézis című könyvben kellően kifejtésre
került, idő és lehetőség sincs a részletek megismétlésére. A folyamat következményeit azonban
átgondolhatjuk, mert az összefüggésében az alábbi anyaghoz tartozik.
A bolygók szaporodásából a még Holdakként megszülető bolygók belül üregesek, és a
keletkezéskor a keveredő genetikai anyaggal kirepült törmeléknek a tömegközepére sodródott
anyagából kialakuló tömörebb maggal, belül nagyobb változás sűrűségű áramlási mintával
rendelkeznek. Az új részecskemező körül, a belső változásnak megfelelő árnyékoló képesség
miatt gravitációs erőtérkülönbség is kialakul. A nagy értékű impulzusban megfogant mezők, a
szülőmezők külső határfelületein belül kifejlődő placentájában, a nagy sebességgel keringő,
áramló porból és törmelékből jönnek létre. A holdcsemetét, a bolygó életkorú szülőanyja a
tényleges mezőjén belül a tömegének az árnyékoló képességével, és sokszoros határfelülettel
védi a környezet nagyobb változásától, de egyúttal az árnyékolásával lehetővé teszi, hogy a
megszületett holdcsemete nem teljes szimmetriájú téregyenlőségi helyén az általa
megváltoztatott, megperdült és töltötté vált részecskék egy része, DNS-be szerveződve a szülő
időspiráljának a holdhoz vezető karján (Ariadné köldökfonalán) az utódba áramoljon. Ha már
az áramlásszerkezet rendeződött, és az önálló, de a túl nagy ellentétektől a rekombináció
folyamán megtisztított, inaktívvá, receszívvé tett részecskéktől nem zavart, önálló részecske
élettér, a részecskék áramlásával fenntartott örvénylő mező teljesen kialakult, és eljöhet az
idő a születésre. A placenta ilyenkor (a már leírtak szerinti folyamatban) felszakad, a por
részben a szülő mezőre, részben az új holdra, lassú folyamatban leülepedik, az üvegházhatás
energia-dús időszaka, az elektron többlet átmeneti gazdagsága kialakul. A sokszoros félig
áteresztő porburokkal körülvett mezőbe bejutó (áthaladó) neutrálisabb részecskék, a
poranyaggal kitöltött térben sokkal nagyobb mennyiségben kerülnek impulzusba, amelytől a
sebességük és a részecskesűrűségük csökken, az eltérülők, elcsábítottak beházasodnak az új,
még csak a fejlődés kezdeti lehetőségénél tartó ígéret földjébe telepednek. E porrészecskék
önálló áramlási torlaszokat képeznek, amelyeken megperdült részecskékből önálló DNS-ek
fejlődnek ki. Fizikai és materialista aspektusból az impulzusokban veszítenek a
lendületenergiájukból, töltöttebbé válnak és keringő pályán gravitációsan leülepednek a
mezőkre.
Az új élettérben a családok sokasodnak, a mező, mint élettér benépesül, és a tanult minta
alapján szakosodik. Ez egy statisztikai azonossági eredőt biztosít, a pékrészecske gyermekei
nagy valószínűséggel pékekké, a cipészé cipészekké stb. válnak. Az új részecsketársadalom,
hasonlítani fog a régire, azzal analóg társadalomszerkezeti struktúra alakul ki, egyes szakmák
(társadalmi jellemzők) kihalnak, újak is alakulnak, a részecsketársadalom a környezethez
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alkalmazkodva korszerűsödik. A lényeg az, hogy az energiaháztartásban ilyenkor gazdagodási
időszak következik, az időegységre jutó beépülők, betelepülők száma az eltávozók számát
magasan és tartósan meghaladja. Az átlagos életkor csökken, a dinamizmus növekszik.
Tegyünk egy kis gondolati kitérőt.
Az ellenerő árnyékolása miatt az ekvipotenciális határfelületek torlaszt állító részecskéi által
elfogott, a mező tömegközpontja felé kanyarodó, egyre nagyobb gyorsulással a mező színes
és változatos fővárosába, az energiaellátó és elosztó rendszerébe szállított részecskék a mezők
tömegközpontja felé tartó fluxus-csatornákon, (sugárutakon) füzérpályákon, a mező
pólusainál egyre kisebb szögben keresztezik egymást, ezért lendületösszegződés közben egyre
nagyobb sebességre gyorsulnak. Az azonos irányban áramló részecskéket tartalmazó közeg
ellenállása gyengül, gyakorlatilag megszűnik, csak az áramlással szembe haladva érvényesül.
A mezők körül sokszoros határfelületeket alkotó neutronhéjakon lamináris irányban is áramló
gyors neutronok, fluxus és füzérpályákat hoznak létre, amelyeken nagyobb sebességű
jellemzően neutrális részecskék, és a körülöttük keringő megszédített (felbontott neutronokból
kialakult) töltések áramlanak a pólusok között. A füzérpályák a füzérkötegek bevezetődnek a
pólusok körül a mezők belsejébe, amely helyeken áramlási szűkület, áramlási tölcsér és nagy
töltéssűrűség, pontosabban áramlási sűrűség alakul ki. Amíg a füzérpályák alakja a mezők
körül almahéj (kerületi) irányú, addig a pólusokban képződő áramlási tölcsérben egyre
közelebb kerül a párhuzamoshoz, az alma szárát is rejtő szűkülő, trombitaszerű tölcsérben
végződik. (lásd az 5-8, és a 11-12. ábrát). A gravitációsan a tömegközpont felé tartó áramlás
folyamatosan sűrűsödik, az áramlási keresztmetszet folyamatosan csökken. Ez az impulzus
fordítottját eredményezi. Az impulzusokban korábban szétszóródó részecskék, a tartós
áramlási folyamatokban, azonos irányban áramolnak, megismerkednek, összeépülnek, és
együtt utaznak tovább a tömegközpontban lévő főváros felé. A pólusoknál azonban olyan
nagy, a tömegközpont felé haladó áramlási sebesség és nagy részecskesűrűség alakul ki,
amely a sebességnövekedéssel arányos, az ellenirányú részecskékben megritkult tér miatt
impulzusszegény áramlási csatornát és lehűlő, a nyomásában is csökkenő közeget
eredményez. A töltött részecskék forgása akadályozottá válik, és az idegen impulzusokkal
nem zavart védett tölcsérben (nyelőben) az együtt utazó más töltésű részecskékkel
kapcsolatokat építenek, részecske gyerekeket nemzenek és forgás nélküli neutronokra,
sokgyerekes megfiatalodó társadalmakra bomlanak. Ez a gyors azonos irányú áramlás okozza
a pólusok környékén az impulzusszegénység miatt kialakuló hideget. Az állandó radiális
irányú áramlás miatt az elvont energia azonos irányba áramlása miatt sokkal kisebb az
impulzus sűrűség, kisebb a lokális hőtermelés, ez pedig nyomás csökkenést és energiahiányt
és lehűlést eredményez. A fluxus-pályák pólus környéki szűkülete egyre kisebb
irányeltéréssel azonos irányba áramló töltésekből hidegfúziós, kapcsolatépítő övezetbe
sűrűsödik. A töltés és neutronáramlás, a pólusoknál besűrűsödik, a részecskesűrűség nagyon
megnő, de az irányában rendezett áramlás miatt nem kerülnek konfliktusba, az áramlást gátló
ellenállásba. Az itt utazó részecskékre a környezet azonos irányú áramlása miatt egyre kisebb
közegellenállás hat, a szabadesés egyre nagyobb sebességre gyorsítja a töltéseket.
Ez egy részecskegyorsító, amely a füzéreken elfogott, eltalált, töltötté tett idegen
neutronokból párba kapcsolható, megperdített töltött részecskéket készít, amelyeket a
mezőkbe kanyarodó határfelületeken folyamatosan gyorsítva a mezőben lévő nagyobb
változássűrűségű, a mező lelkét, vezetőjét, szerveződési Istenét képező mezőmagnak, és a
szemből jövő ellenirányú antirészecskéknek ütköztet. A központi léleknek segítőik vannak,
akik (Szent Péterhez hasonlóan) eldöntik, hogy a lélekre lecsupaszított részecskék, a
mennyországba, vagy a tisztítótűzbe, az emésztő rendszerbe kerülnek e. Ha pontosan
ütköztetik, akkor neutronként annihilációs impulzusba kerülve megsemmisülhet, eléghet,
alacsony energiájú és hatóképtelenebb részecskékre bomolhat, vagy beépülhet a mező
lelkeiben magas hőmérsékleten élő nagy hatóképességű angyalok közé, esetleg
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visszarugaszkodhat az anyagi életbe, nagyon nagy sebesség esetén a bolygók és csillagok
közötti nemlét tengerébe. Ha, túl töltöttek voltak, és nem elég jól nem szemben ütköznek, akkor még
nagyobb töltöttségre (de kisebb lendületre) tehetnek szert, és kiperdülhetnek a frontvonalból, a
tűztérből, de a kicsi lendületi eredő miatt sokáig a tisztítótűzben keringhetnek, pattoghatnak addig,
amíg nem sikerül a szökéshez alkalmas kiegészítő társra találniuk. Ha rövid idő alatt nem jár sikerrel,
a tisztítótűzben eléghetnek és alacsony energiaszintű hatásképtelen lélekbuborékjaik felkerülhetnek a
mennyországba.

A mezőközpont felé gyorsuló haladásban az ellentétes előjelű töltés-párok hidegfúzióban
egyesülve egyre nagyobb lendületre gyorsulhatnak, amely végén a mező belső napjának, a
tömegközpontjának ütközve leadják a kinetikai és kötési energiájuk jelentős részét. Ez
hatalmas impulzussűrűséget és ezért nagyon magas hőmérsékletet eredményez a központi
térben, (a mező belső napját ez fűti) amelyet koncentráltan bombáznak a párba szerveződő és
hasító-képes magányosabb neutronok, amely az anyag ütközés közbeni bomlását és
átalakulását, részben magasabb energiaszintre épülését (fúzióját) eredményezi. Míg a hideg
térben történő összeütközés a rideg buborékoknak az aprításával a részecskék porlódását
eredményezi, addig a mezők mélyén fúzió, összeépítés, energia-sűrítés történik. Nincs
legkisebb méret és legnagyobb sebesség az egymás felé haladó részecskék sebessége
egymáshoz viszonyítva mindig megduplázható, ez történik a központi fúziós, bontó – építő
reaktortérben. Bár a mező mérete és a gyorsító-pálya hossza meghatározza a kezdetben
elérhető gyorsulás maximális lehetőségét, ez csak a szabadesés időszakára maximált sebesség
a tisztítótűzben tovább fokozható. A gravitációs gyorsulás lehetőségével egymásnak ütköző,
egymásnak antipárt képező, de a meleg miatt nagyobb rugalmasságú részecskék lendülete a
rugalmasság miatt összegződhet, amely az ütköző tömeg részbeni szétfröccsenése (impulzus)
ellenére a központi részen összeépülő, nagyobb energiasűrűségű, nagyobb bonyolultságú,
eggyé váló részecskéket hozhat létre. Mivel az ütköztetés nagyobb keresztmetszetben, egymás
mellett nagyon sűrűre összefutó neutronpályákon történik, ezért a középső pályákba kerülő
részecskék nem tudnak oldalirányba kitérni, kénytelenek nagyobb sűrűségbe összeépülni.
Lásd a 32-37. ábrákon bemutatott impulzust. Tehát nemcsak anyagbomlás tartja fenn a bolygó
energiaszintű mezőket, hanem ha kis mértékben, de a fúzió is megvalósul, de ez még nagyon alacsony
arányú, a bontással fékezett ezért nem szaladhat meg.

A leadott kinetikai energia és a bomlási energia hatalmas változássűrűséget alakít ki a
magban, amely miatt egyre nagyobb energiaátalakulás, és ezzel, a csatát és a fővárosban zajló
nagy változássűrűségű életet nem jól viselő, a fejlődés árát megadó részecskék felbomlása,
eltávozása miatt időben növekvő hő és fénytermelés keletkezik. A bolygókban fiatal
csillaglélek fejlődik.
A fejlődésnek induló holdban, majd a bolygó életszakaszban a kialakult folyamat önálló
táplálkozásnak, részecskecserének, anyagcserének tekinthető. A magzat még sokáig a környezet és a
szülő által táplált, védett. Az életfolyamat, a változási idő előre haladtával egyre nagyobb részarányt
képvisel a saját szerzés, és a saját belső emésztésből fakadó hőtermelés. A bolygó fejlettségi szintet
elérő holdakban már jelentős belső energiaátalakítás történik, amely a környezeti energia lendületi és
kötési energiájának, a befogott élő részecskeenergiának a hasznosítása, azaz életszerűen változó
anyagcsere folyamat. Mivel az energia átalakításnak a hidegfúzióban egyesült anyag bontási és
energia felszabadítási folyamata még nem éri el azt az ütköztetési sebességet, amely a fúziós energia
önfenntartó folyamatához szükséges, az energiaátalakítás módja jellemző sárgás-vöröses fényt adó, a
vörös szín felé eltolódó spektrumban észlelhető, de a mag mélyén már a fehér összetett fény, a mező
Isteni lelke uralkodik. A felnőtt bolygókban, a Vénuszban, a Földben és a Marsban belső tisztító,
tápláló, emésztő tűz ég, a Jupiterben és az idősebb Napgyermekekben ez már sokkal nagyobb lehet,
már a barna törpe felé tartó stádiumú, de a külső határrétegek nagy változássűrűsége miatt a fény
frekvenciájú részecskecsomagok még nem tudnak áthatolni. Az infravörös tartományban megfigyelt
nagybolygókban az atomfáklya mérete, a csillaglény fejlettsége már megbecsülhető. A nagybolygók
határfelületein keringő nagy sebességű neutronok a kifelé haladókat megtizedelik, ezért csak a kisebb
sűrűségű, csak a külső határfelületeken lévő porfelhők időben lassúbb változása látható.
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A csillagok színe a kisugárzott energia összetételétől és intenzitásától, a részecskesűrűségétől
is függ. A nagybolygók, Pl. a Jupiter és a barna törpék fényében még jelentős részt képvisel a
hidegfúzióval táplált, de belül atomfáklyaként működő részecskegyorsító mezőmagok
hőtermelése, amely a kisebb energiaátalakulási intenzitás, a kiáramló részecskesűrűség,
frekvencia miatt az aranyló vörösebb frekvenciasávba esik. Ez meghatározza a nagybolygók,
a barna és a vörös törpék tömeg/fényesség (kisugárzott energia) színskáláját, (étvágyát és
korát), az anyagcsere intenzitását. Ez az anyagcsere csak a tömeg jelentős méretével tolódik el
az egyre világos sárgább, az erősebben vakító, az összetettebb fehér színtartomány felé.
A nem ritkuló anyaggal kitöltött tér elemélete szerint, a térben történő szabadabb
energiaáramlást a véletlenszerűen időben és térben egybeeső hasonló fejlettségű, és ezért
egymásra kölcsönható képesebb részecskeütközések fékezik. A rideg, hideg, kevésbé változó
környezetben lehűlő, rugalmatlanná váló de még lendülettel bíró buborékok egymást
semmisítik meg, teszik változás és lendületképtelenné, egyre kisebb energiaszintű
hatóképtelen részecskékké. Az életszerű változással járó helyváltoztatást nemcsak a szemből
érkező, hanem az oldalirányból érkező ütközések, és az impulzusban keletkező, a helyét
gyorsabban változtató rideg csillagpor is fékezi. A csillagtéri közeg e buborékokba, lassan
fejlődő mikrovilágokba merevedő törmelékből áll, amely rideg térben keletkező
impulzusokban annihillációban elvesztheti a lendületét és a töltését is, és beágyazódhat a
hasonló sorsú erőtlenné és hatóképtelenné vált részecskéket tartalmazó éterszerű sorstengerbe.
Az eseményekben megpördülő részecskék töltöttebb, egyensúlyhiányosabb részecskéké
válnak. Az ilyen részecskék akár többszörösen pörgő pályákon, a neutrális részecskéknél
(radiális, terjedő irányban) sokkal lassabban haladnak, amely pörgés és a vele járó önkontroll
csökkenés, a szédülés miatt sokkal több kölcsönhatásba, kapcsolatokba keveredhetnek. Míg a
neutrális részecskék szimmetriavesztése a lendületi dimenzióban, a töltött részecskék
szimmetriavesztése a perdület dimenzióban következik be.
Nemcsak a távolságarányos szétosztódás miatt csökken a fény intenzitása, hanem, az impulzusokban
történő szóródás miatt nagyon sok részecske letér az eredeti pályájáról, veszít a sebességéből és az
áthatolóképességéből. Az összetett kölcsönhatási mechanizmus miatt, az eredeti irányba tartó
részecskék nagyon megritkulnak. A kezdetben nagyobb részecskesűrűségű (és sebességű), pl. a
kozmikus sugárzásként induló részecskeáramlás, és a fény is megritkul, elfárad, a sűrűségéből és a
sebességéből, az intenzitásából is veszt. Az egyre ritkábban megtámogatott ismétlődést, az azonos
irányban áramló részecskék sűrűségének a csökkenésével a beérkezők, kölcsönhatók által keltett
eseményszám is csökken, amely az adott helyen észlelhető impulzusszám, a becsapódási frekvencia
(ismétlődés) csökkenését eredményezi. A fény színképe a sugárzótól távolodva az alacsonyabb
intenzitású vörös felé tolódik el. Az egymás körül keringő kettőscsillagok ezt kiválóan megerősítik a
felénk gyorsuló periódus és a tőlünk távolodó ritmikusságában is megfigyelhető periodikus kék és
vörös eltolódásban.

Az ennél nagyobb fékezést elszenvedő hatásterjedést már nem fényként, hanem nagyobb
hullámhosszúvá, időben ritkábban kölcsönható, kisebb részecskesűrűségűvé vált
hősugárzásként észleljük. Ellentmondás észlelhető a megállapítás és az okozott következmény miatt,
Lehetséges, hogy a tömeg növekedése okozza a nagyobb hullámhossz felé eltolódást, a nagyobb
tömeghez tartozó tehetetlenség növekedés miatt, a részecske eloszlás már nem egyenletes, hanem
ritkul, de mivel nagyobb impulzusokat okoz, azt nem nagyobb áthatolóképességű fényként, hanem
nagyobb helyszíni impulzussűrűséget, nagyobb helyszíni energia-leadást eredményező hő-változásként
észleljük. E frekvencia közeledik a mi észlelési tartományunk felé, amely valószínűen a hő-

frekvenciák és a fény között a legnagyobb. Ha a távoli térben keletkezett változásban, a
kezdetben nagy sebességgel elrugaszkodó részecskék még jobban lefékeződnek, (vagy
nagyobb tömegbe épülnek) az észlelt sugárzás a vörös tartományból a fekete testre jellemző
háttérsugárzássá, a környező tér átlagára jellemző anyagcsere forgalommá, fényként elnyelt és
hőként kibocsátott rezgéssé szelídül. Ez a sugárzás már nem direkt, nem a kibocsátási helyről

16
érkezik, hanem sokszorosan visszaverődött, kis energiájú, a csillagközi térről visszaverődött
rezgésként észleljük. Ez a frekvencia az észlelési lehetőségünk alsó határának megfelelő
tömegű részecskék impulzus sűrűséget jelenti, de ez nem zárja ki, hogy ezzel egyidejűleg
sokkal nagyobb és sokkal kisebb ritmusú impulzusok ne keletkezzenek, de ezek az észlelési
körünkön kívüli frekvencia tartományba tartoznak. Ha gravitációs lendületkülönbség
érvényesül, akkor a nagyobb sűrűségű anyagot a gravitáló (árnyékoló) tér felé, a térben
elakadt szimmetriatársa felé kényszeríti. A kisebb sűrűségű (azonos térfogatban kevesebb
részecskét tartalmazó) anyagra kevesebb lendületenergia hatás érvényesül, amely miatt az
ilyen gázszerű kisebb energiaszintű anyagot, a többségi hatást élvezők, az energiát jobban
elnyelő gazdagabbak kiszorítják a gravitáló tér peremvidékére. Ha nincs közelben gravitáló, a
nagy energiájú részecskék ellenlendületét elnyelő árnyékoló anyag, akkor a térben izotróp
hatásegyenlőség, egyenlőség és szimmetria keletkezik, amelyben az eltérő, de a törekvésében
egymást kiegészítő tulajdonságú, a változással szétválasztott szimmetria párok az újbóli
egyesülés boldogságában rezeghetnek.
A mezőket sokszoros határfelületekkel körülvevő rétegek eltérő változó sűrűsége éppen azért
tud kialakulni, mert egyes rétegekre ható, összegződő lendület nagyobb hőmérsékletű, de
kisebb sűrűségű gáz állapotú, a kevésbé változó rétegekben pedig nagyobb azonosságú
folyadékokba, szilárd anyagba tömörít. A mezők szempontjából a rajtuk már változtatott
részecskék a múlt eseményei, a külső tér felé szállnak, és az ekvipotenciális határfelületeken
érvényesülő térbeli és a születéstől időbeli távolodás egyben folyamatosan tágítja a felületek
egyre eltérőbbé váló részecskéi közötti távolságot, és csökkenti a részecskék hatóképességét.
Az eseményben is ritkuló tér időben csökkenő változása ezért alakul ki, ez az, az ok, amiért a
hideg csillagközi tér felé haladva egyre kevesebb az időegységre jutó változás.

A visszacsatolt múlt:
Ha a térben és az időben távolodunk a nagyon távol lévő, más irányba haladó változó
mezőktől, ez egyben azt is jelenti, hogy közeledünk a velünk azonos irányba tartó mezők felé.
Míg a fiatal éppen csak megszülető, a fejlődésük kezdetén lévő élőmezők, Pl. a fiatal nyílt
csillaghalmazok egy trombitaszerű tölcséren (kinyíló virágkelyhen) távolodnak egymástól, addig az
elöregedett részecskemezők, mint a Hyadok csillagai közelednek egy hasonló tölcsér, a közös sors
nyelője, a vertexük, a végzetüket rejtő fekete lyuk felé. Ez a vertex egy nagyobb energiaszintű keringési
rendszer, élőmező központja, amelyben nagy tömegű csillag, vagy fekete lyuk működik, amelyben a
csillag energiaszintű élet befejeződik, és magasabb minőségűvé alakul.

A változás szimmetriája a változatlanság. Ha az anyag a változás terméke, akkor az antianyag,
a nem változó tér, a változatlanság terméke. Mi az anyag és mi a változás?
Az anyag konzerválódott kevert információ, és a változás ennek az információnak a
folyamatos módosulása. Az információ, a változtató képességű élőrendszer, az energiával
rendelkező részecskék azon lehetséges kis energiaszintű állapotai, amelyeket, az artikulációt
lehetővé tevő különbség határoz meg. Az azonosság erősít, csökkenti a változást és az eltérés
lehetőségeit, tehát ahol nagy azonosság, és stabil szimmetria alakul ki ott a változás csökken.
Az élethez szükséges változás a szimmetriához közeli de instabil feltételeket kíván. Ez
állandó különbség jelenlétét igényli, mégpedig a nagy szimmetriát átlépő tehetetlenségű,
folyton változó különbségét. Ha a szimmetria valamely irányban, pl. a lendület dimenzióban
nagyon eltolódik, akkor áramlás alakul ki, de a többi másság különbsége csökken. Ha a
szimmetria a perdületi értékben csökken, akkor keringés alakul ki, az áramlással analóg
hosszan fenntartható időbeli folyamat. A kis térben keringve lezajló töltött élet hasonló
hosszúságú, analóg változási sorozatokat eredményez, mint a nagy térben áramló rendszer
kisebb keringés/áramlás aránya. A legnagyobb eltérés, a szimmetria körül változó értékeknél
alakulhat ki. Ez a különbség sokféle tulajdonság, vagy dimenziós értékeltérés lehet, amely
megnyilvánulhat: dinamikai, lendületkülönbségben, energiaszint, erő, nyomás, hő
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különbségben, vagy és statikusabb potenciális, helyzeti különbségben és ezek eltérő értékű
(energiaszintű) keverékeinek a különbségében. Az élet, a különbségekkel rendelkező élő
anyag átalakulása, amelyet valamilyen eltérő értékű, de egymáshoz tartozó aránypárok
fordított, inverz szimmetriában történő megváltozása, amelyet az információs energiaszintű
apró pici egységek változási folyamata, és ennek a nagyobb élőrendszerekbe halmozódása
hoz létre. A halmozódott egységek bármely variációját besűríthetjük egy egységbe, amelyet
alapegységnek tekinthetünk. Gyakorlatilag bizonyos szempontokból mindegy, hogy az
egységet mennyi részecskéből hozzuk létre. A véges számú egységek, karakterek egymáshoz
képesti helyzete, a bitek variációja véges térállapot lehetőségeket ad. Ha az egységek közötti
arányokat megtartjuk, a kisebb egységekből szerveződő alacsony energiaszintű élet
változásának és függőségének a lehetőségei a nagyobb energiaszintű egységek változási
lehetőségével, bonyolultsági lehetőségével megegyezhet. Bár a nagyobb energiaszintű
egységek elvben nagyobb bonyolultságúak, mert a kisebb egységeik, a nukleonjaik is számos
még kisebb energiaszintű részecskéből áll, de ez csak akkor igaz, ha megértik a kisebb
energiaszintű részecskéik információját, az általuk feladott jelzéseit, a nagy rendszernek túl
alacsony energiaszint miatt a legtöbbször nem észlelhető jelzéseit. A kis energiaszintű analóg
szerveződések gyenge jelzéseit a nagyok rendszerint nem értik ezért látszólag egymástól
független, de egymással kapcsolatban álló információs rendszerek, élőrendszerek fejlődtek ki.
A túl nagy tömeg azonban olyan sokféle ellentétet, másságot tartalmazhat, hogy azt nagyon
nehéz közös nevezőre hozni, ezért a nagy rendszerek tehetetlensége, a tömegükkel arányos.
A legkisebb energiaszint, az egységnyi információ, a pont, a bit, amelynek az eltérése
minimális, az azonossága magas. Ismert hogy ennek csak két jelentése lehet, hogy van, vagy
nincs. Bármely egydimenziósnál nagyobb értékű kiterjedés, már változásnak és
értéknövekedésnek, a változatlansághoz viszonyítható különbség növekedésének tekinthető.
Sokféle alacsony energiaszintű különbség alakulhat ki, amely az atomi és az elektronok
energiaszintje alatti változási variációkat, a legkisebb energiaszintű információs energia
artikulációját, az élet finom összetevőinek a különbségeit testesíti meg, míg az ennél
nagyobbak már az anyagi világ durvább építőkövei, a nagyobb energiaszintű valóság időben
tartósabb teremtményei. A megismert (konzerválódott) összeépült, kevésbé változó anyag
energiaszintje, és a magas intenzitásban változó tér energiaszintje között sok nagyságrendű
értékkülönbség lehet, de az eltérő arányú, de egymással analóg változási folyamatok tartalmi
különbözősége, nem törvényszerű. Rendkívül nagy energiák összegződésekor kialakuló
magas stabilitású, lassan és gyengén változó de nagy sűrűségű anyagok, a kristályok
energiaszintje fölött nagyobb azonosságú és kisebb változású lehetőségek is vannak. Ezek a
folyamatok egy pillanat alatt lejátszódó nagy energiákat, sok részecskét egyszerre mozgósító,
kaotikus, gyors átalakulási folyamatban, forradalomban, vagy kisebb energiaszinteken, időben
lassabban lecsengő események egymást követő sorozatában, időfolyamat alatt lejátszódó
periodikus folyamatban is változhat. A térben lévő anyag és élet, e két szélsőség között
változik, Yang és Yin ősanyag eltérő arányváltozásban periodikusan egymásba alakul. Ez az
átalakulás a makroevolúciós és a mikroevolúciós folyamatban forradalmakhoz, nagyobb
azonosságú közösségek egyenrangú társadalmához, békés együttéléséhez, és feszültséggel
teli, periodikusan megismétlődő analóg történetek evolúciós folyamatához vezet.
A megértett folyamat az ősrobbanás rendszeresen megismétlődő lehetőségének a
felismeréséhez, az életszerű folyamatban változás összefüggéseinek a nagyléptékű, de csak
vázlatszerű feltárásához vezetett. Az összefüggésbeli hibákat, a részleteket jobban ismerők
kijavíthatják, pontosíthatják, a körülöttünk változó, a Mindenségre kiterjesztett élővilág
törvényszerűségeit, eltéréseit a mélyebb fraktálrészletek felé is kiterjeszthetik.
Ismerkedjünk meg az anyag halmazállapotként ismert belső szerkezetével, és e
szerkezeti eltérés vezetőképességet is módosító következményével.
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Az információs hatásterjedés és az energiaszint összefüggése:
Az élő rendszer egy fraktálrendszer, amelyben a fő reakciókat, az ösztönös rendszerként
ismert öröklött tapasztalat mellett, az alacsonyabb energiaszinten, tudásként és
megtapasztalásként beépült, csak (bizonytalan) helyzetekben bekapcsolódó mérlegelő
tudatnak a szimmetria felé vagy attól ellenkező irányba történő megoldási lehetősége
határozza meg.
A távol keletkezett hatásátalakulásoknál talán nem szükséges mindig ismerni a változás
keletkezését, mert nem annyira az információs energiaszintű hatás állapota, és az útközbeni
változása a lényeges, hanem az, hogy a kölcsönhatott helyre milyen állapotba ér, és az átadott
információs energia a lokális helyen mit és miképpen és milyenre változtat?
Ez leszűkítheti a hatások átalakulásának a vizsgálatát, az életet közvetlenül működtető, a
térállapotokat helyileg megváltoztató, módosító kölcsönhatásokra. Ha a változásokon alapuló
élőrendszert meg akarjuk érteni, fogadjuk el, hogy a közeli és a távoli térben folyamatosan
olyan átalakulások állapotváltozások történnek, amelyekben impulzusok keletkeznek,
amelyekben egyesülő és osztódó, szaporodásból keletkező, születő részecskék folyamatosan
felénk jönnek, és ha elérik az életterünket, mint alacsony energiaszintű hatásokat, információt
közvetítők, módosíthatják a helyileg már a múltunkban kialakult térállapotokat, a jelenünk
sok dimenzióban egyidejűleg és sorozatban is változó felszínét. A változtató-képességük
elsősorban az időegység alatt hozzánk beérkező tömegek lendületétől, sűrűségétőltulajdonságaitól függ, ha még nem értek el, akkor attól, hogy időben, lendületben,
frekvenciában és rajtunk változtatni képes egységeik, jeleik sűrűsödnek, erősödnek vagy
gyengülnek e?

A változás idővesztesége, az információ időutazása:
Ha a távolságokban és az időben nem a szokásos (hozzánk mért értékű) mértékekben, hanem
az Univerzum által meghatározott mértékekben gondolkodunk, akkor el kell fogadnunk azt a
megállapítást, hogy az adott pillanatban egyszerre történő nagy energiájú távoli változás,
átalakulás, csak hosszú idő múlva és jelentősen megszelídülve, eseményrendet, időképzetet
keltve ér egy távoli megfigyelőhöz. Ez az időveszteség, pontosabban sebesség eltérés időbeli
különbséget eredményez a csillagokban történt esemény, és az e változástól távol és időben
sokkal később kiváltott lokális hatásátadás között. Az idővesztést meghatározza a két
kölcsönhatási hely közötti távolság, a hatás-utat kitöltő közeg állapota, hőmérséklete,
sűrűsége és változássűrűsége, valamint a változást kiváltó feszültségnövekedés gyorsasága és
csúcsértéke, főleg a távoli változás keletkezésekor kialakult feszültségi állapot, azaz az induló
lendületenergia sebessége és tömege, kezdeti állapota, valamint a nagy azonosságú utánpótlás
értéke. A korábban és távoli változásban keletkezett, és e változásban megszerzett
információs energiát csak később és távol átadó részecske, bármilyen nagy lendülettel halad,
az életúton haladva közben fejlődik, számára is múlik az idő, apró kicsi vagy nagyobb
eseményektől periodikusan fejlődik. A keletkezési pillanat és a kölcsönhatási pillanat alatt, a
változási információt szállító részecskékből (információs húrokból) álló hírlánc sokszor
eltérül, időkésedelembe esik. A változásban keletkezett lendületenergiát, mint információt,
áthelyezhető változtató képességet, a különböző méretű, de valamilyen tömeggel rendelkező
részecskék, hatásközvetítők (postások), hírszállító húrkukacokba, gyűrűkbe, mezőkbe
szerveződött kisebb energiaszintű részecske-szerveződések hordozzák. A hatás
továbbadódása során, nem mindegy, hogy milyen állapotú a hatást közvetítő és fékező közeg,
és mennyit változtat, módosít a hatásnak, a hírnek a terjedés alatt is folyton változó
minőségén és mennyiségén, a lendületbe és perdületbe csomagolt hír, vagy a hírt vivő
állapotán. A kölcsönhatott, a módosított mező szempontjából lényeges, hogy a továbbított
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információ, vagy átvett lendület, perdületeffektus, milyen következményekkel jár (mit okoz),
mit és milyenre változtat meg a kölcsönhatott helyen. Az átadott információ lehet egyszerű
jelek, impulzusok sorozata, vagy a sorozat szünetjelei, amely a hírvivők szerkezetébe
építhető. A hírvivő egységek száma vagy hiánya egy igen –nem válaszokból álló információt
közvetíthet, amely erősségi, ritmizálási stb. artikulációt is tartalmazhat.
A hatásváltozással kiváltott, a térben és időben áthelyeződő változtató képesség, nagyon kicsi
tömegű és nagyobb sebességű, vagy nagyobb tömegű és kisebb sebességű hatáshordozókban,
egyaránt terjedhet. Ha a keletkezett feszültség által elmozdított változtató képesség nagy
tömegű hatáshordozóban nyelődik el, akkor lelassulva annak az energiaszintjét növeli, amely
az adott mező belsejében (és határfelületein) a teljes elnyelődéséig, oda-vissza verődve,
keringve módosulhat, változhat.
Míg a nagyobb energiaszintű anyagmezőbe szerveződött részecskemezőkön is változtatni
képes tömegű, távol keletkezett változásnak, a nagy adagú és ezért nagy tehetetlenségű
energia csomagja a későbbi hatóhelyre, hosszas kerülgetés után, a térben bukdácsolva, nagy
sokára megérkezik, addig a cél, a később megváltoztatandó mező fejlődik és változik, más
kölcsönható eseményektől számára is múlik az idő. Az a pillanat, amikor a változtató
információ, energia eléri, vele kölcsön hat, számára a jelen lesz. Ha a változás még nem ért
hozzá, akkor egészen addig, míg meg nem érkezik, számára a változtatási lehetőség csak a
jövő lehetséges alternatíváját jelenti, amely még nem, csak majd, valamikor később, - ha
közben el nem térül - a bizonytalan jövőben fogja megváltoztatni. Ha a főtömeggel egyszerre
azonos helyről, eseményből induló kisebb energiaszintű, kisebb tehetetlenségű és ezért a
térbeli akadályok között ügyesebben lavírozó részecske, a nagy energiaszintű csomagnál
gyorsabban képes haladni, akkor még a főhatás (a nagy tömeg) kifejlődése előtt a
változtatandó mezőhöz érhet, és az abban, vagy/és a határrétegeiben fejlődő hozzá mérhető
energiaszintű, az ő ritmusán fejlődő részecskéknek átadhatja a jövőbeni változásról szóló
információt. E részecske tehát a későbben érkező, a nagyobb hatással valószínűen
megváltoztatandó részecskemezőkbe időben előbb viszi a hírt, és a várható esemény ideje
előtt, ahhoz viszonyítva a jövő állapotában, az esemény nagyobb energiaszintű kifejlődése
előtt adja át az információt. Ha a későbbi kölcsönhatást elviselő mezőnek a hírt idejében vevő
részecskéi kellő határozottsággal továbbadják, és felhívják a nagyobb energiaszinten változó
lény figyelmét az esetleg kedvezőtlen kihatású következményre, akkor megadják annak a
lehetőségét, hogy a várhatóan negatív hatásra felkészülve, idejében adott válaszreakcióval a
rendezettségét nagyon rontó hatást kivédhesse, megelőzhesse, legalább csökkenthesse. Tehát
az információ jövőbe szállíthatóságának a lehetőségét, az eltérő energiaszint miatt sokkal
nagyobb áramlási sebesség, és a kis tömegű részecskék nagyobb lavírozó képességet biztosító
kisebb tehetetlensége segíti. Egyrészt a kicsi tömegű részecskék könnyebben gyorsíthatók fel
sokkal nagyobb sebességekre, másrészt, ha az akadályokhoz érnek kicsi a lendületi
tehetetlenségük, sokkal könnyebben átjuthatnak, kanyarognak a tér közbeeső útvesztői,
részecskeakadályai között. Az idejében kapott információ leadásától, a tényleges nagy
energiaszintű főhatás megérkezéséig elég időnyeresége van a gyorsabban reagáló, azonnali
részecskemozgósító (statárium) képességgel rendelkező léleknek a főhatás kivédésére,
semlegesítésére, elhárítására. Ez a mechanizmus biztosítja az élet megmaradását, a
folyamatosan romló rendezettség ellenére, az entrópia magasabb szintre hozását. Az élet, és
az életre kelt anyag, megtanulta a változás időveszteségét a saját javára, a megmaradására
fordítani, és ezzel a hírszerző információját az életfolyamatban rendezetten változó anyag, az
élet fenntartására fordítani. E javítási lehetőség alapozta meg a rendezettség egyre magasabb
bonyolultságát, az élet fennmaradása mellett az evolúciós rendezettség javulását. Az evolúció
azonban nem egyenletes, nem folyamatos, azt az információ átadásával és a változtatással járó
események sokféleképen ritmizálják. A legkisebb energiaszintű változások, a kis tömegű, de
egymással átfedett fraktálrendszerben, sokmilliárd érzelmi szálon összefüggő, információs
energiaszint részecskéinek az idejét nagyon gyorsan percentik, míg az egyre nagyobbak egyre
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csökkenő ritmusban szaporodnak, egyre kisebb frekvencián, de nagyobb energiaszinten,
nagyobb hatótömegben változnak. A változás és a lokális fejlődés mértéke attól függ, hogy az
adott lokális térrészben hány részecske, mekkora részecsketömeg él együtt, közös
teherviselésű rendszerben, szimbiózisban. A részecskemezők attól függően fejlődnek,
változnak, hogy a tömegükhöz képest a rajtuk változtató részecskék aránya és fejlettségi
eredője milyen. Ezt az arányt a legnagyobb természeti törvénynek tekinthetjük.
Az eltérő frekvenciákon zajló anyagszerveződésnek az élet fennmaradására fordított
erőfeszítéséről még több szó esik, de előbb ismerkedjünk meg a változás más aspektusaival,
nézzük meg e hatások következményét a nagyobb energiaszintű mezők aspektusából.

A Föld és a bolygók szerkezete:
Ismert, hogy az élőrétegünkben egy leszorító jellegű gravitációs erő működik, amelyet
Newton óta vonzó gravitációként ismerünk. Nagy a valószínűsége, hogy e gravitációt részben
a nagyobb azonosság miatt a taszítóerő hiánya okozza, de valószínűen összetettebb
jelenségről van szó. A Newton megállapítása ma is annyiban érvényes, hogy az anyagként
ismert részecskéket egy vagy több erőhatás kétségtelenül egymás felé kényszeríti. Ez a hatás
egyértelműen olyan különbség, amely a felülről lefelé, a Föld tömegközéppontja felé mutató
erőtöbbletben, lendülettöbbletben, azaz az alulról érkező lendület hiányban mutatkozik meg.
Valamely erő folyamatosan lefelé szorítja a kölcsönhatásképes, a környezetünknél nagyobb
sűrűségű anyagot, míg valamely hatás a kisebb sűrűségűként ismert anyagokat felfelé, kifelé
kényszeríti. Moetrius a gravitáció okát nem egyetlen erőben, a vonzalomban, hanem egy
dimenziós erőpárban, az azonosság és a másság, a lefelé és a felfelé terjedő hatóirányú,
lendületet szállító, kölcsönhatásképes anyag áramlásának, és áramlás közben átadott
lendületátadásnak a következményében, okozatában keresi. A gravitáció nem ok, hanem
következmény, az élőrétegünkben-többségben érvényesülő, ránk folyamatosan erősebben és
lefelé ható lendületerő különbség. A szervezetünkben élő, a felmenőinken keresztül velünk is
kölcsönhatóképes kapcsolatban álló szimbiota részecskéinkre folyamatos lendületerő hat, a
velük kellő azonosságú, hasonló téridőbeli elrendeződésű információs energiaszintű
részecskelények utánpótlása.
Minden anyag annyit nyom súlyban, amennyi lendületkülönbözet, erőtöbblet hat rá a Föld
tömegközpontja felé mutató eredővel. A szervezetünket felépítő fraktállánc valamelyik alsó
szintjén éppen olyan azonosságú részecskék élnek, változnak, mint amelyek az
életszféránkban jellemző gravitációt keltik. E nagy azonosságban a lefelé haladva gyorsuló
részecskék, az azonos téridőbeli elrendezés miatt kölcsönhatás közben folyamatosan
lendületenergiát adnak át, amely a bennünk és a sejtjeinkben lévő áramlási mintákon torlódva
DNS-be épül. A lefelé irányulóan nagyobb kinetikai tömegerővel rendelkező részecsketömeg
egyszerűen többségben van, és folyamatosan érvényesülő hullámaik szorítanak le a földre.
Minden olyan, hasonló frekvencián változó anyagra hat e leszorító erő, amely azonos
frekvencián változó, hasonló struktúrájú részecskékkel rendelkezik. Mivel a gravitáció az
ionos anyagokra is hat, ezért e gravitonként keresett részecskét az atomi szint alatti ionos
világban kell keresnünk. Olyan nem teljesen neutrális részecskealkotó lehet, amely átfér a
kisebb sűrűségű légköri anyagok buborékjai, időrései között, de ahhoz kellő lendületű, vagy
sűrűségű, hogy a szervezetünkben változó, hozzájuk mérhető frekvencián változó tömegű
részecskéknek folyamatos lendületnyomást adjanak át.
Ez a gravitáció azonban nem egyenletes, az elnyelődéstől, a frekvenciaérzékenységtől, és a
Föld, mint életfolyamatban változó, magasabb energiaszintű élőlényben áramló kilépő
töltéscsatornáktól is függő. A Föld, mint minden mező, a La grange néven ismert librációs
téregyenlőségi pontban, (tömlőszerű ellipszisspirálon) térségben fejlődik, amelyben együtt áramlik
a hely szimmetriájának a változásával. E pontot, a mezőt szülők, a nagyobb és idősebb
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környezetben változó mezők, és a közvetlen családi környezet, a felmenők hozták létre, tartják
fenn a térrészt átfedő határfelületeikkel a térrész védelmét. A nagy környezeti mezők
ekvipotenciális határfelületét alkotó réteghatárok, az interferenciánál megismert átfedéssel
fokozottan védett életteret és eltérő nem teljes diszkrét szimmetriát biztosítanak.
A hullámok interferenciája védett
térrészt és energiaösszegződést
eredményez

75. ábra:
Az interferenciára alkalmas, La grange pontok,
térrészek a két mező és a közeli dominanciás
környezet egymáshoz viszonyított változásában egy
térpont körüli térrészben változik, amely lehetőséget
ad a mezők némi önálló mozgására, bolyongására.
Azon helyek, ahol az erővonalak metszik a bolygók,
a mezők felszínét, be vagy kiáramló
töltéscsatornáknak tekinthetők, amelyeken a nagyon
nagy sebességgel töltések áramlanak ki vagy a
tömegközpont felé. Ezeket a be vagy kilépő
töltéscsatornák helyeit, neutrális pontokként
ismerjük, ahol a gravitációs leszorító erő a
környezettől eltérő. Lásd a 118. ábrán.

Később, a 118. számú ábrán bemutatásra kerül e pontok olyan nagyobb energiasűrűségű
hálózata, amely a Föld Lagrange, (librációs) pontra kerülésekor, a tavaszi és őszi
napéjegyenlőségek idején éppen szimmetriában, meghatározható helyeken metszi a Föld
felszínét. E nagy energiaszintű energiahálót sok kisebb energiaszintű töltéscsatorna egészíti
ki, egy egész kristályháló rendszer, amelynek része a Földsugárzásként már megismert
Hartmann háló. E hálózat a Földhöz képest (egymáshoz képest is) periodikusan, időben és
térben egy körciklust (spirált) leírva elmozdul, és kiegyenlítetten energiával látja el, tölti fel
vagy felhasználja a töltéscsatornába kerülő földi keresztmetszet tartalék energiáit. A távolkeleti, az Olmék és a dél-amerikai kultúrák is felismerték e pontok jelentőségét, és az
egyiptomiak talán az Atlantiszi túlélők tudására alapozva a piramisokat szándékosan itt
építették meg. A Föld neutrális pontjain a gravitáció, a neutronok lendületének az iránya és a
hatásközlése is eltérő. Az ilyen pontokon (töltéscsatornák környékén) a bentről kifelé ható
lendülettöbblet miatt kisebb a leszorító erő, a gravitáció. Ha lefelé irányuló füzércsatornát
találunk, ott éppen sokkal nagyobb a gravitáció, a köveket és a fémeket, érceket a saját
súlyuknál fogva a nagyobb sűrűségűként ismert talajba is el tudja süllyeszteni. Ez csak akkor
lehet, ha az ilyen pontokon, területeken lefelé vagy felfelé irányuló, részben
kölcsönhatóképes neutronáramlási többlet van, azaz a le vagy a felfelé ható
lendületszimmetria többlete, vagy hiánya a lendületértékben eltérő, és ez áramlást okoz.
Csak az időben gyorsabban változó, nagyobb sűrűségű és változássűrűségű anyagra hat ez a
lendület, a kisebb energiaszintű, kis sűrűségű buborékokon kölcsönhatás nélkül áthatol.
Moetrius feltételezése szerint a bolygók és az egyéb nagy gravitációs tömeget gyűjteni képes
mezők, a később bemutatott ábra szerint ellenkező töltésű (nemű) mező-párokból képződnek,
és a mezőkben nagyobb szimmetriába került közös neutrálisabb családba szerveződnek. A
Napraforgó ezzel analóg rendszert képez. (Lásd a Szintézisben és a Tiltott természeti törvényekben
bemutatott, és a 254. oldalon megismételt 92. ábrát). A két pár körül saját keringési rendszer
működik, amely az utódba egyesülést követően is megmaradt. A két eltérő (nemű) töltés,
egyesülése között magas áramlási sebesség alakul ki, amely áramlási csatornát, gerincet és
pólusokat képez a Föld forgási tengelyvonalában. Az interferenciában összeérő mező között
kialakuló áramlási pályák egy része a mezők közös tömegközpontja felé ható áramlási
iránnyal rendelkezik, míg a pályák más része kifelé irányuló áramlással bír. E pályákon nagy
sebességgel neutronok által vezetett töltések áramlanak az egyik neutrális csatornán kifelé, a
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másikakon befelé. E pályák, olyan füzércsatornák, energiapályák, amelyeken általunk eddig
nem mérhető nagy sebességű, kicsi, de valós tömegű, nem teljesen neutrális részecskék
áramlanak. E részecskék ionos élőlények, amelyek frekvenciájára hangolódva a segítségüket
igénybe lehet venni, velük nagy tömegű nehéz, sok tonnás köveket lehet felemeltetni, vagy
hasonlóan nagy tömegű köveket a Föld mélyébe elsüllyeszteni. Feltételezhető, hogy ezeknek
a csatornáknak a mezőből ki vagy belépő energiafolyama, áramlási keresztmetszete nem
pontszerű kiterjedésű, hanem meghatározott pont körül csóvaszerűen kering. Hasonló lehet az
áramlási keresztmetszetek örvénylése a tornádók tölcséréhez. Az energiaáramlási rendszer
megerősíti a Hartmann által felismert, de a felszínen állandóan helyet változtató energiahálót.
Ez az energiaháló is része a Föld aurájának, miként a mezőkből ki és a felszín alá belépő
nagyobb energiafolyamú füzércsatornák is. Curie, Ley stb. térben és időben is változó hálók.
Ismeretlen szerző anyaga az Internetről:
A Nap Éltető csillagunk nemcsak hőt és fényt küld felénk; belső energia-átalakulása is befolyásolja éltünket,
nemcsak a meteorológiai események. Amikor a XX. század második felében egy kutató azzal állt elő, hogy a
világgazdasági fellendülések grafikonja pontosan követi a napkitörések idő-grafikonját, számos szakértő a
lexikonok, az adatbázisok után kapkodott, megcáfolandó a képtelen ötletet… Aztán jött a döbbenet: nem lehet
megcáfolni – igaz az állítás….

Moetrius megjegyzése: Nemcsak a fellendülések, a konjuktúra változik a környezeti változás
intenzitása szerint, amely következmény, hanem az élővilág feszültsége, a változás nyomása,
amely változást generáló ok. A feszültségváltozást követő konjuktúra ingadozás, a háborúk és a
békék váltakozása csak okozat. (Erről több információ olvasható a Titkos Természeti Törvények,
című könyvben, az Aspektus 7-ben.)
Miről van szó? A Nap belsejében (kis hányadában) folyik a magreakció, a hidrogénatomok egyesülése héliummá
– s közben energia és anyagi részecskék szabadulnak el. A folyamat nem egyenletes: fellobbanások,
plazmakilépések: napkitörések „színezik”… mindenféle részecske-kiáramlással. Ezek hatása, „szele” napok
alatt végigsöpör az egész naprendszeren. Közben, állandóan neutrinók is repülnek ki a folyamatból. Ezek igen
pici, még az elektronoknál is kisebb tömegű, töltés nélküli részecskék - így igen nagy az áthatolóképességük. Alig
hihető, de a tudósok állítják: a Föld minden Nap felé forduló négyzetcentijén 66 milliárd nem, vagy csak
gyengén kölcsönható neutrinó tombol át – másodpercenként… És ez alig kimutatható…
A napszél „látványos” a Föld mágneses mezejét felborzolja, zavarokat okoz a rádiózásban, mágneses viharok
keletkeznek, és sarki fény villog északon. Ha fúj a szél, megérezzük: behúzzuk a dzsekiket… Ám a napszél okozta
vihart nem érezzük az érzékszerveinkkel, de érzi pszichénk és idegrendszerünk. Ilyenkor fokozott az adrenalin
szintünk – máskor, mélyponton, megnyugszunk, sőt passzívvá válunk. Ezeket a hatásokat most kezdjük
megismerni; a katonai ellenőrzőrendszerek, légi irányítók, űrhajósok már kapnak előjelzéseket a szoláris
viharokról – bár még nem elég korán, csupán egyetlen órával a vihar hatásának Földre érkezése előtt. Sokkal
nagyobb a hatásuk életünkre, mint azt gondolni merészeljük az ezredfordulón. Egy ilyen okozta 1984
márciusában azt az áramkimaradást, amely a québeci elektromos központból kiindulva 6 millió ember otthonát
borította sötétbe.
Vannak egyéb kozmikus sugárzások is. A körülöttünk lévő kőzetek pedig természetes sugárforrások. Az alattunk a
föld mélyében futó vízerek valóságos patakokat képeznek, és sajátos sugárzásuk van… A fizikusok Hartmannés Curie-hálók után kutatnak – legalábbis, akik dacolni mernek az akadémikussá merevedett fizikával…
Mind-mind részese a körülölelő világnak… és még mi minden, amiről nem tudunk… A bolygók és a Nap
vonzása, a Hold árapály-indító tömeg-közelsége… A gravitációs hullámok: azok egymást erősítő és kioltó
rezonanciái. Mind részese életünknek…
Az embert körülölelő aura, amit lassan a hivatalos tudomány is kénytelen elismerni, legalábbis a Kirlián-fotók
okán… Vagy nevezzék, ahogy akarják – a lényeg az, hogy minden élő szervezetet valamiféle energiamező
(bioenergia) vesz körül; ezek természete növénynél, állatnál és embernél megegyezik. Egyes látnokok állítják,
hogy látják ezt, sőt képesek helyreállítani. A Kirlián házaspár (1970) lefotózta nagyfeszültségű készülékével.
A fény élénksége, színe fluktuál az alany fizikai és érzelmi állapotának megfelelően. Egyes fizikusok inkább
nyilvános harakirit követnének el, semmint hogy belenézzenek Kirlián készülékébe…

Nos, ez az a világ, amit szennyezünk, és lecsupaszítunk.
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Moetrius megjegyzése:
A Föld alatti vízerek, a környezetnél kisebb sűrűségük miatt valóban jelentős kilépő irányú
sugárzással rendelkeznek, amely a vízgőzben és az esővízben, nagy mennyiségben elnyelődő töltés föld
alá kerüléséből származik. Az ilyen, a Föld természetes töltéseivel, részecskéivel nem mindenkor
összeférhető idegen részecskék magasabb változássűrűséget eredményeznek a vízerekben és ezek
környékén. Az impulzusokban felbontódó alacsony energiaszintű részecskék nagy sebességgel,
sugárzásként hagyják el a számukra végzetes, túl idegen és túl nagy változássűrűségű területeket.
Hasonló auraövezet vesz körül minden a környezeténél gyorsabban változó és ezért eltérő sűrűségű
mezőt, számukra a vízerek ideális töltés, Ionvezető csatornáknak tekinthetők.

A neutrális energiafolyók megismeréséhez a mezők erővonalainak a ki és belépő csatornáit, és
ezek térbeli áthelyeződését érdemes feltérképezni, és a Föld eddigi nagyfokú kihasználása
helyett az együttműködést, a megmaradás fejlődő védelmét kell erősíteni.
76. ábra:
Moetrius felidézi a más könyvben már bemutatott ábrát, amelyet jóindulatú,
az emberiséget is segíteni kész lények rajzoltak a gabonába, amelyből
megértette, hogy a bolygónk, Gaia, két ellenkező forgási eredőjű,
különböző nemű részecskemező (örökítő anyag) forgási szimmetriában és
ezzel nagyobb egyensúlyban álló párba szerveződése. A két ellentétes
töltésű örökítő-anyagból szerveződött új lény fehér foltként a pólusok alatt
található. Idézzük fel a gabonaábrát, és nézzük meg a Föld neutrális
áramlási csatornáit, használjuk ki e pályákon áramló részecskék segítségét,
és fizessünk érte szeretettel és megbecsüléssel, a Föld sokkal nagyobb
megkímélésével.

Az áramlási csatornákat az író már több könyvében bemutatta, amelyek a gabonaábra szerint
egyenletesen törik át a Föld felszínét, de a ki és a belépő irányban áramló csatornák
váltakozásával. A pozitív töltésű nő nemű mezőmaghoz a negatív töltésű, energiahiányos,
megfáradt, kimerült részecskék, az elektronok tartanak, míg a mező másik párját egy negatív
töltésű, ellenkező forgásirány eredőjű olyan mezőmag képezi, amely a pozitív töltésű
protonokat vonzza. A párt képező két részecskemező között, a mező magjának a közepén
egyesülnek neutronokká azok az ellenkező töltésű, nagyon kicsi méretre lebontott részecskék,
amelyekből a nagyobbak az egyenlítő és a pólusok irányában egyesülő lendülettel
kiszóródnak. A részecskepályák csak akkor képezhetnek neutrális eredőt, ha az ellentétes
irányban áramló pályák összefonódnak, és egymás erőhatását, túltöltését kölcsönösen fékezik.
Az író egy korábbi könyvében már bemutatta a határfelületek mentén kialakuló lamináris
áramlás szabályait, amelyek között örvényes áramlások csökkentik az ellenkező irányú pályák
részecskéi között a feszültséget. Ez az áramlási séma törvényszerűen kialakul egy összetett
áramlási rendszerben, amelyben egymást kiegyenlítő ellenkező irányú áramlások kellenek a
mező stabilitásához, a forgási egyensúlyához, hogy az életre is alkalmas kiegyenlítetten
változó bolygó lehessen.
A megöregedő csillagok éppen azért válnak pulzárrá, forgócsillaggá, mert a mezőt alkotó genetikai
részecskeanyag- párból a társát addig a forgásában is fékező, egyensúlyban tartó másik társ
életfolyamata lejárt, a maradék részecskék szerveződési egyensúlya, forgásban megnyilvánuló
áramlási szimmetriája ezzel megbomlott.

Az előző oldalon bemutatott gabonakép szerint, a két fő áramlási rendszer között az áramlási
pályák torzulnak és összeszűkülnek. Ez azt is bizonyítja, hogy az áramlási csatornák jelentős
része a mezőn kívül elhelyezkedő nagy töltésforgalmú aurát képez.
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Az apai genetikai részecskeanyagból
szerveződő áramlási minta, DNS

Északi pólus
77. ábra:

Az utódokba
fonódó kevert
örökítő anyag,
az utódot építő
DNS.
Egyenlítői sík,
neutronszórás,
időspirál

Déli pólus

Anyai
genetikai
anyagból
származó
részecskék
áramlási
mintába
szerveződése

A két genetikai anyagban lévő egymással keveredő alszerveződési részecskék közös mezőbe,
utódba szerveződnek, de az eredeti tulajdonságok kettőssége, a felmenők áramlási mintáinak
az együttműködő elkülönülése megmarad. Érdemes megfigyelni a kék nyíllal jelölt kilépő
füzérpályákat, amely kilépő neutroncsatornáknál a töltéspályák lokálisan csökkent gravitációs
lehetőséget tartalmaznak. Ha a belső kommunikációval e részecskék frekvenciájára
hangolódunk, megkérhetjük őket, hogy a kifelé tartó lendületüket hasznosítsák, a gravitációs
hatást ellensúlyozó emelő erőként. Ha a befelé haladó töltéspályák részecskéire koncentrálva
azokat szólítjuk meg, akkor azok segítségével nagytömegű köveket süllyeszthetünk ásás
nélkül a talajba. Lehetséges, hogy az ilyen talajtömörítésre felkért részecskékkel megállítható
lenne Velence süllyedése.
A nagyobb mezőkről azt feltételezzük, hogy egy analóg fraktálrendszerben az ő felmenőik
genetikai anyaga van összeépülve, ezért feltételezhető, hogy minden egyedben két szülői
(felmenői) részecskemező örökítő anyaga kering, és egy nagyobb szimmetriába került új
egységet, leszármazói utódot alkot. Tehát miként az emberi lényeknél is a szülői genetikai
állományból átkerülő ellenkező nemű részecskék szerveződése képez valamilyen forgási
eredőjű, (nemű) utódot. A nagyobb energiaszintű mezőkben új párba, új egyedbe szerveződő
örökítő anyag is két ellenkező nemű elődből származik. Ez meghatározza a részecskemezők
leszármazottainak a szerveződését, amelyben minden egyedet a felmenői fraktál hoz létre. Ez
alapján a Föld részecske mezőjét az ő felmenőitől átörökölt részecskék mezője képezi, fele –
fele arányban, akikben a négy nagyszülői felmenő 25 –25 % arányt képviselnek. A felmenői
fraktál hasonlóan folytatódik, az utódban érvényesülő dominanciától függetlenül az örökölt
genetikai hatóanyag mindig feleződik. Sokmillió előd tulajdonságai keverednek a leszármazói
rendszerekbe, amelyekből az elporladó, elvándorló részecskékben elveszett tulajdonságokat
az új féltől kapott részecskék más domináns tulajdonságokkal mindig pótolják. A túl
ellentétes irányban áramló, és nem megfelelő ritmusban keringő kisebb energiaszintű
részecskék a fogamzást követő rekombinációban semlegesítődnek, és receszív, lappangó
tulajdonságokban felőrölve, elporladva, csak részben, és alacsony energiaszinten (időben és
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hatóképességben visszaszorítva) örökítődnek át. A rekombinációban elporladó részecskék
jelentős része olyan kicsi energiaszintre és méretre kerülhet, hogy a mezőt védő részecskék
hatásrései között a jelentősebb hányaduk megszökhet. Az arány, amelyet az adott felmenői
szint az örökítő anyagban képvisel, a maradó arányt jelenti, amelyre az ősi felmenő korábbi
50%-a lecsökkent. A 6. felmenői szinten lévő előd örökítő anyagának a 94.4 %-a már
elporladt és eltávozott, de kicsi és receszív energiaszinten az egész előd majdnem minden
tulajdonsága továbbra is képviselve van.
Az alábbi kétdimenziós ábrán az író megkísérli bemutatni, az örökítő rendszer piramisát, a
genetikai örökítő arány változását a felmenői családfából:
78. ábra:
Mendel munkássága ezt elsőként kiválóbban feltérképezte.
Az utód a szülők örökítő
anyagának a keverékéből a
szülők 50 %-ot, ½ részt
részecskét képviselnek
A nagyszülők csak 25 % =1/4
rész örökítő anyagot

Az új egyedben érvényesülő szülői arány
A szülők
A négy nagyszülő genetikai aránya

A dédszülők 12.5 %-ot,
1/8-ad részt.

A nyolc dédszülő aránya

Az ükszülők 6.25 %
Az 5. felmenői sor
3.12%-ot 1/32 részt

A 16 ükszülő genetikai részaránya

A 6. felmenői
Szint már csak
1.56 %-ot, azaz csak 1/64 részt
Az örökítő anyagunk még a baktérium állapotból is őriz a korábbi ősöktől részecskéket, és a
teljes törzsfejlődési sor korábbi állapotinak az örökítő anyaga is valamilyen szinten képviselve
van. Valószínűen ezek lehetnek a DNS-ben jelenleg dominánsan nem öröklődő és nem
örökítő, inaktív szekvenciák, a kisebb hatóképességűvé őrlődött kiszóródható intronok. Ha a
Dinoszauruszok korában valóban cickány féle emlős volt az ember korai őse, az örökítő
anyagunkban magas részecskeszámmal ez is képviselve van. Az örökítő anyag arányának a
csökkenése nem az elvesző részecskeszámot jelenti, hanem a hologramhoz hasonlóan csak a
dominancia arányának a genetikailag azonos állománynak a csökkenését. Ha kezdetben 1
millió közepes energiaszintű örökítő anyagegység, pl. gén képviselt egy-egyedet, akkor
valószínűen a későbbi leszármazókban is hasonló mennyiség, vagy éppencsak egy kicsit
kevesebb található, de ezek az örökítő anyagnak az életszakaszok során történő elporladása
miatt sokkal kisebb energiaszintet és ezért egyre kisebb tulajdonsági hányadot, csökkenő
befolyásolási arányt képviselnek. Az elvesző részecskék helyett beépülő új részecskék
folyamatosan növelik a másságot, a genetikai eltérést.
Ez alapján megérthető, hogy a felmenői örökítő anyag valószínűen sohasem csökkenhet
nullára, az energiaszintje és ezzel az aránya azonban egyre kisebb részt képvisel az egészben.
Ezek a genetikai szálak, nagyobb azonosságú testvéreiken keresztül köt össze
bennünket, távoli rokonokat, embereket az egész élővilággal, és az egész Mindenséggel.
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A jellemző tulajdonságokat átvivő genetikai anyag átörökítő rendszere:
A gének és az öröklött tulajdonságok fogamzáskori módosulása.
Az előző fejezetben megismert, megerősített genetikai piramis bemutatta a felmenőileszármazói viszonyt, az örökítő anyag felhígulását, arányának a változását. Ha a piramisban
képviselt valamely előd genetikai anyagát olyan jellemző és különböző energiaszintű
egységeknek képzeljük, amelyben többféle összetételű és elmérő tömegszámú kapszulában
együtt kerül át az örökítő anyag, akkor megérthető, hogy ha egy nagyobb méretű, nagyobb
energiaszintű kapszula, részecsketelepülés bekerül az örökítő anyag felhőjébe, akkor annak az
alrészecskéi, kisebb energiaszintű szerveződései is átkerülnek. Egyes atomok átkerülésével
egész mikrovilágok együtt örökítődnek át, vele átkerülhetnek a hozzá tartozó elektronok, és
az átkerülő elektronok kisebb alszerveződései. Az így átkerülő nagyobb azonosságú anyag
együttes tulajdonságokat visz át az utódba, meghatározza valamely testrész alakját, a szem
vagy a haj színét, az orr alakját, vagy esetleg egy nagyobb összetartozó tulajdonságcsoportot,
vagy néhány fontos de finomabb jellemtulajdonságot.
Az átörökítéskor az örökítő anyagból a fogamzást eredményező impulzusban egy viszonylag
steril tér alakul ki. Az impulzuskor a genetikai anyag génjeit tartalmazó, nagyon kicsi
energiaszintű, részecskefelhő alakul ki, amely azonban nem üres térben és mindentől
elszigetelve keveredik. A keveredés olyan valós, a fogamzási téren nagy sebességgel
átszáguldó, részecskéket is tartalmazó mikrokozmoszban történik, amelyben a környezetben
lévő kisebb nagyobb mezők Pl. a környező atomok, sejtek és a távolabbi bolygók, valamint a
nagyon messze lévő nagy energiaszintű galaxisok éppen áthaladó, nagy áthatolóképességű
részecskéi is megragadhatnak, képviselésre kerülnek. Az asztrológusok régi óhaja teljesülhet
annak a bizonyításával, hogy elsősorban a fogamzáskor, de azt követően is a legnagyobb
sebességű részecskeszaporodáskor, tehát a fogamzástól a születésig eltelő időben, a
környezetben kikeveredett a térrészben domináns és a placentába bejutó idegen
részecskearány, az örökítő anyagot befolyásoló, és a kezdeti feltételeket és a későbbi
tulajdonságokat is módosító befolyásoló tényezőként a genetikai anyaghoz társul. Ez az anyag
képviseli a szentháromságban a szent lelket, a szülők anyagához társuló és az azoktól
átörökített tulajdonságoknak a fogamzáskori térdominanciával befolyásolt módosítását. Ezt
ábrázolja a címkép, a Moetrius hármas végtelen emblémája. Ez a lélekbuborék egy korábbi
élet végén egy nagyobb mezőben felbomlott, nagy szimmetriával és nagy tűrőképességgel
rendelkező, mindent elviselő, az új szerveződést egyensúly körül tartó személyi Istennek, a
nagy és Egy Isten élőlényekbe került képviselőjének, lélekőrének tekinthető. A környezetben
domináns mezők azonban folyamatosan érvényesítik a dominanciájukat, amelyet a térrészbe
szórt, kompreszált, miniatürizált részecskéik új mezőkbe telepítésével képviselőikkel juttatnak
kifejezésre. Ezek a részecskék hamar megfertőzik az új szerveződét, folyamatosan rontják,
módosítják a szimmetriáját, amelynek a megtartásához az összetett lélek az ellenhatást
biztosító részecskékből szervez a rontó hatást megfékező ellenerőt.
Az utód tehát sohasem csak a szülők genetikai anyaga által meghatározott arányokat rögzíti,
hanem az örökítő anyag egyesülésekor, a fogamzó térben bejutó részecskéknek a pillanatnyi
arányait is rögzíti. Ez az arány határozza meg a megfogant élet, kicsit később még belső
tulajdonságokban módosulható individualista egység összetettebb, tehát korszerűsített
genetikai programját.
A rigó elköltözik a levágott tövű rózsalugasban lévő keltető fészekről:
Az udvarban a városi betonrengeteg közepén egy sűrű futórózsa bokor rejtett ágai közé fészket
rakott a rigó. Egy kényszerű kötelezvényen alapuló átalakítás miatt ki kellett vágni a rózsa azon
ágait, amelyek között a tojásokat tartalmazó fészek megbújt. Halogattuk az ágak kivágását a tojások
kikeléséig, de egy túl buzgó munkás a rózsatőnél - a fészek bolygatása nélkül -elfűrészelte a
fészekhez vezető főágakat. A rózsafészket ölelő ágakban megszakadt a keringés, és már másnap,
tehát még a leveleket tartalmazó zöld ágak elszáradása előtt a rigó elhagyta a fészket, otthagyta a
tojásokat. A tojásokon ülő tojót és a tojásokban fejlődő rigó magzatok fejlődését megzavarta az ág
elhalása, a környezeti alacsony energiaszintű részecskeáramlás, az aura működésének a leállása.
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Elképzelhető, hogy folyamatos szimbiota kapcsolatban állt a tojás és a fészket körülvevő, környező
lomb. A rózsa egészsége, életszerű változása, az aurájának a működése befolyásolta a tojásban lévő
életcsíra fejlődését. Következtetés, hogy az élet fejlődéséhez az életszerűen, hasonló ritmusban
változó környezet hozzájárul, azt befolyásolja, segíti. A lombikban fejlődő magzatokba is
bejuthatnak azok a környezeti részecskék, amelyek a távoli mezőkből a lombikanyag részecskéinek a
rései között beférnek. A nem természetes körülmények között, nem a méhben, tojásban fejlődő
életcsírára, a változó közvetlen környezet alacsony energiaszintű befolyása elmarad, az élet színe, a
tulajdonságok íze csorbát szenved. A lélek néhány tulajdonsággal szegényesebb, ridegebb, a fejlődő
lény érzelmi telitettségben és a globális egyensúlyában sérül, egy kicsit más lesz. A világ élőlényei
durvulnak, a harmónia egyes etitűdjei elvesznek, a disszonancia növekszik. A közelítő frekvenciájú
készülékeink tönkreteszik a fraktállánc azonos frekvencián változó alszerveződéseit, az életpiramis
biodiverzitása sérül. A technokrata világ fejlődése a lélek szegényedése felé halad. A durva fals
zene, a mondott recsegő hangú ének, a növekvő tempó, az egyre rövidebb időre szóló építkezés, az
egyre silányabb anyagok és romló életminőség felé fejlődés arra utal, hogy valami olyan készül,
amely már nem igényli a tartós, hosszú-távú építkezést, valami nagy változás közeleg, amelyre az
emberi tudat alatt készül az élet.

Az élet gyorsulása miatt a fogamzásképes időszakra már korszerűtlen állapotban lévő
szülőnek az örökítő anyaga a fogamzáskor folyamatosan megújításra, korszerűsítésre kerül.
Az örökítő anyag keverőtere, - amely a petevezetéken kívül a méh vagy akár a lombik is
lehet, - mindig olyan arányban tartalmazza a térben a genetikai egységek hatásarányait, a
környezetben domináns mezők részecskéinek az erőviszonyait, amilyen az adott fogamzási
pillanatban a fogamzás helyén kialakult. A területfoglalás vetített jelen-idejű hologrammal
történik, az új mező a kialakulásakor meglévő legkorszerűbb térállapotokat, erőviszonyok
tiszta másolatát kapja a szentlélektől örökül.
A fogamzási keverő térben, a placentában kialakuló domináns rend egy tulajdonsági rangsort
alakít ki, amely a nagyobb energiaszintű szülői anyag által meghatározott külső tulajdonsági
jegyek mellett elsősorban a kisebb energiaszintű belső tulajdonságokat, a jellemet formálja. E
dominanciában a közeli sejtek és atomok legalább olyan arányban és energiaszinten
képviselésre kerülnek, mint a részecskéiket az ekliptikájukon a térségbe szóró környékbeli
bolygók és csillagok. A nagyon távol lévő, nagy energiaszinten változó mezőkből a
füzérpályákon a pólusaik mentén nagy sebességgel és időben régebben a Jet sugárban
kijuttatott részecskék is bekerülnek az örökítő anyagba, ezért a kialakuló, szerveződő egyén
tulajdonságaiban a távoli csillagok és galaxisok hatóanyaga is képviselésre kerül. Ha a
fogamzáskor, és az azt követő alacsony energiaszintű életszerveződéskor, az életcsíra
fejlődésekor, valamelyik közeli bolygó, pl. a Szaturnusz egyenlítői szórási síkjából, vagy egy
távoli csillag Jet sugarából sok anyag került a térségbe, az ilyen időszakban (és ilyen
részecskearányt) tartalmazó térben fogamzott, fejlődő élet tulajdonságait a Szaturnuszra (vagy
a távolis csillagra) jellemző hatóanyagú, tulajdonságú alacsony energiaszintű részecskék az
élet végéig befolyásolják. A kifejlődő élőlény későbbi tulajdonságait, aktivitását, motivációit
és cselekedeteit valóban erősen meghatározhatják a kezdeti állapotok, amely a pillangó
effektussal, a fák törzsét, vagy a Szaturnusz gyűrűjét is az élet végéig torzító, analóg
életkifejleteken is végigvonul. Ha a fejlődés során a lényt tartalmazó élőréteg olyan
környezetbe jut, amelyben valamely beépült hatóanyagból többlet alakul ki valamelyik bolygó
idősíkjának a neutron szórásába kerül, akkor az utódba szerveződött, bolygói tulajdonság,
részarány dominanciája is megerősödik. A lények, emberek jellemét a tér és a környezet
változása befolyásolja, de a kezdeti feltételek és arányok határozzák meg a legerősebben.
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Az anyag, a test, az örökítő anyag által képviselt alapító részecskéknek, az őssejteknek és az
utódaiknak, valamint a beházasuló töltéseknek, a környezeti dominancia módosítása miatt
folyamatosan változó életprogram szerinti anyagba, részecsketársadalomba épülése. A test a
testet és az aurát is tartalmazó fázistérbe jutó, a lélek szellem által irányított, a program
zászlaja alá csatlakozó, együttműködő (és ellenzéki) részecskék szimbiózisba kapcsolódó
szerveződése, és e részecskék hasonlóan korszerűsödő, sokgenerációs leszármazóinak a
társadalma. A fejlődő testhez részben kényszerrel, részben önkéntesen elég nagy azonosságú
elektronok, protonok és ennél kisebb energiaszintű részecskék csatlakozhatnak, és a
táplálékkal bevitt információs anyag felbomló kötési energiája mellett felszabaduló kellő
azonosságú részecskékkel idegen ellenlábasok és kémek is beépülhetnek. Ha elég nagy az
azonosság, az együttműködés, és ez a fejlődő életszerveződés változását, az életfolyamát nem
rontja le, akkor a környezetből bekerülő elfogyasztott részecskék tartósabban is
megtelepedhetnek, a tömeget növelő, a testet, az emberi mezőt építő kolóniához,
A tartalékolt genetikai anyag és a klónozás problémái:
A mélyhűtött és csak később aktivált örökítő anyag fő problémája az lehet, hogy nem tudjuk a környezeti
változás miatt közben átalakuló, megváltozó környezethez kellő korszerűségben tartani. Ha tartalékoljuk
az életcsíra anyagát, a magokat, azok a hosszú evolúciós idő alatt kifejlődött sokrétegű, de az időközbeni
korszerűsítő alacsony energiaszintű részecskéket szelektáltan átengedő maghéjon, pelyván stb. átjutva a
mag kellő korszerűsítését elvégzik. Ha jelentős zavar támad, a mag nem csírázik ki, vagy Pl. sugárzás
miatt bekerült idegen részecskék módosítása miatt genetikai mutációt szenved. A lombikban és
hűtőgépekben tárolt genetikai és klónozási alapot képviselő anyagok környezete nem egyezik meg azzal a
genetikai védőrétegekkel, amelyek eléggé szelektálják a környezeti részecskéket ahhoz, hogy az örökítő
anyag szükséges, de sérülést és mutációt nem okozó változása harmóniában történhessék. Az így tárolt
anyag változása, korszerűsödése eltér a szükségestől, ezért nem csak kevésbé, hanem eltérően
korszerűsödik. Az ilyen örökítő anyagokból kifejlődő, egymást követő generációkban, valószínűen túl nagy
lesz a változás aránya, vagy éppen az időközben megváltozó világhoz szükséges alkalmazkodási
korszerűsítési csorbát szenved. Mindkét eltérés a tartós élet minősége ellen hat, és bár véletlenszerűen
sikeres mutáció is kialakulhat, az így fejlődő életszerveződések statisztikai életesélye romlik. Ha az örökítő
anyag korszerűsítése elmarad, a kifejlődő lény egy idő után nem tud alkalmazkodni, védekezni a
környezetben közben kialakult életet rontó variánsok ellen. A Dolly bárány életét a genetikai elmaradás
pecsételte meg. Ha túl nagy az eltérés, a más felé fejlődés és szakosodás, ez is rontja az életesélyét, a
szerveződési és ellenállási rendet, az élet rendezettségét és a környezeti hatások elleni hatékonyságot, a
rendezettség tartós megvédését.

társadalomhoz csatlakozhatnak. A nem kellő azonosságú és a hitüket vesztett részecskék
közben kibocsátott anyagcsere termékként, vagy ennél alacsonyabb energiaszintű hatásként
kikerülnek a környezetbe, visszacsatolt jelzésre és visszaható változásra kényszerítve a
környezetben folyó evolúciós fejlődést.

A Részecskemezők szerkezeti azonossága:
A mezők a legkisebb mérettől a legnagyobbig analóg szerkezetűek, a fraktálrendszer szerint
az eltérésekben is halmozódva fejlődnek. A részecskék és a közöttük lévő hatáshézagok is a
mezőkkel arányos méretűek. Az arányosság és az energiaszint azonban nem határozza meg,
hogy egy kicsi energiaszintű mező bonyolultsága csak kicsi lehet. Ha nagyobb a benne
szerveződő részecskék aránya, és gyorsabb az evolúciója, a fejlettsége, a sokkal több
generáció kifejlődése miatt a tapasztalása és a tudása akár nagyobb is lehet.
A bonyolultságot a mezőbe épült részecskék száma és egymáshoz képest betöltött rendezett
áramlás változásai, a keringési szerkezet térbeli átalakulásai befolyásolják, és az is, hogy a
mező megértési szintje milyen összetett fejlődési fokra jutott el. A kis energiaszintű mező is
lehet sokkal fejlettebb és nagyobb tudású, mint egy nagy energiaszintű olyan mező, amely bár
összetettebb, de nem érti meg a kis részecskék feladott információját, és nem képes azt
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nagyobb rendezettségű értelmezhető statisztikai eredőkbe, megértett információkba rendezni.
Bár a nagy mezők hatalmas információs készlettel rendelkezhetnek, azonban ennek a
rendezettsége, főleg ha a mezőben a környezetében élő nagyobb tömegű túl sok konzervatív
részecske miatt az alulról feladott információt nem értik meg, nem fogadják el, kicsi a tudati
fejlődés. A konzervatív tudományban elterjedt egy mondás, amelyben a nagyság mérője,
hogy milyen sokáig tudja valaki akadályozni a nem általa felállított tudományfejlődést.
Valami van benne, mert a nagyobb tömegű mezők hasonlóan viselkednek. A központokban
élők gyorsabban fejlődnek, de a különbség megtartása érdekében nem adják tovább a
felismert, feladott információt a periférián élőknek, sőt a hatalom irányítóinak sem.
A nagy mezők belsejében magasabb a hőmérséklet, és sokkal gyorsabb a kicsi energiaszintű
részecskék evolúciója, ezért rövidebb idő sokkal több generáció fejlődik ki, amely miatt
magasabb rendezettséget érhet el a megértett részecskekombinációkból felépülő alacsony
energiaszintű mezők tudása. Ráadásul a jövőből származó információ csak alacsonyabb
energiaszinten továbbítható, amelynek kicsi a tehetetlensége, ezért a nagy mezők fejlődése
csak akkor lehetséges, ha megértik a kisebb energiaszintű részecskéik jövőről (és múltból)
származó, a változásról tudósító üzeneteit. A nagy mezők evolúciója lassú, a csillag körüli
hidegebb térben keringő ionos anyagé, a magas energiaszintje ellenére igen alacsony, az idő a
csillagokból, kiszabadult mezőrészeknek lelassul. Ha az ilyen csillagtörmelék, részecskepor
magasabb változású csillagba, bolygókba kerül, a változása felgyorsul. A jövő a mezők
belsejében fejlődik, időben sokkal előrébb jár, de ebből a sok-dimenzión változó jövőből, még
nem tudjuk, hogy mely lehetőség erősödik meg az anyagi evolúció jövőjeként. Ezt a belső
részecskeviszonyok, a dominancia belső változása határozza meg, de ezt befolyásolja a
környezetben történő változás. A fizikai testként felépülő részecsketömeg jövője arra fordul,
amely minták kicsiben (a jövőben) már beváltak, amelyek már visszacsatolással az adott
körülmények között hatékonynak igazolódtak, de a környezeti tér változása a legelőrelátóbb,
leggondosabb kiviteli terveket is módosíthatja.
Nézzük meg más aspektusból, hogy valóban leáll e a fejlődés a csillagokból és a gyors változású
mezőkből kiszakadt részecskekolóniákban, a változás határfelületeivel védett buborékszerkezetekben!

A szerkezeti analógia a kicsi femto és pikoméretű buborékok és a hold vagy bolygóméretű
buborékokban nagyon magas. A térben áramló buborékok, keringenek a kibocsátó mezőjük
körül, vagy/és az utolsó jelentős impulzushely körül, és mivel azok is keringenek valamely ős
vagy gyorsabban változó pont körül, ezért sokszoros és többszörös összetett, nagy
bonyolultságú keringési rendszerek alakultak ki. Valamennyire részecskemezőre, kolónia
településre érvényes az a megállapítás, hogy sok, állandóan megújuló határfelülettel veszi
magát körbe, amelyek nemcsak önálló védő buborékokat, határfelületeket képez, hanem a
részecskében és impulzusokban is ritka határrétegek, rendkívül jól elszigeteli a mezőket a
környezet durva hatásaitól, pl. a hőelvonástól, vagy a túlzott változástól.
79. ábra:

A jobboldali ábrán egy sokszoros
határfelülettel védett atomszerű,
Földszerkezetű analóg mező látható, amely
szintén szférákkal védve elszigeteli a
gyorsabb változású mezőközpontot a hideg és
lassabban változó külső környezettől, de
egyidejűleg a hidegebb környezetet is a gyors
változású belső központtól.

A mező mérete nano, piko vagy femtométer, vagy ez alatti
is lehet, az elektronnál és a fotonnál is kisebb tömegű, ezért
a gyorsulása nagy lehet. A hideg űrben a külső
határfelületeken lévő anyag lehűlhet, megszilárdulhat, de a
sokszoros hőszigetelő burkolaton belül még a hideg
csillagközi térben is viszonylag gyors az életet fenntartó
változás folyhat. A szerkezeti analógia nagy, de a kis méret
miatt a mezőmag felé ható gyorsulás energiája nem elég a
fúzióhoz, ezért a helyi hőmérséklet relatív alacsony, de a
csillagközi tér külső hőmérsékletnél még mindig

És most gondoljuk hozzá az emberi részecskemező
sokrétegű szerkezetét. A külső auránkon belül az
emberi test is sok határfelülettel, bőrréteggel védi a
belső gyorsabban változó részeit, a folyékony és
szilárd szféráit a külső hidegtől, amelyeken belül aktív
együttműködésben sokféle alszerveződés szimbiota
kapcsolatban embereredőt alkot.
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A sok rétegből álló, kifelé részecskékben ritkuló buborékok rendkívül jó hőszigetelők, jól
elválasztják a különböző fejlettségű, eltérő evolúciós gyorsaságú szférákat, az eltérő
sebességgel a sokpályás autópálya rendszerű füzérpályákon áramló közösségeket.
Az egymás melletti szférákban csak kicsi a különbség, az ellentét és a másság, az áramlási
sebesség, a változási hőmérséklet, a fejlettség, stb. ezért elviselhető a feszültség. Ha a
különböző szférák, régiók lakói a túlzott migráció miatt összekeverednek, a feszültség az
egymás mellé keveredő másság növekedésével emelkedik.
Ha a szupernóvaként felrobbant csillagtörmelékből, vagy az egyenlítői forgási síkon
kiszóródott, a mezők pólusainál nagy sebességgel kilőtt részecskék előző szerveződési helyén
kialakult evolúció magasabb fejlettségű, a részecskék evolúcióban előrébb járó mezőkből, pl.
fejlett csillagokból is származhatnak, több és fejlettebb információkkal érkezhetnek az új
beépülési helyre. Az ilyen részecskéinek a fejlettsége sokkal magasabb is lehet, mint annak a
mezőnek a részecskéié, amelybe becsapódtak, beépülnek. Ilyenkor a migrációs keveredés
történik, azaz a fejlett és a primitívebb részecskék sokáig elkülönülnek, csak fizikailag
keverednek. Ha elég nagy a genetikai (és a fejlettségi) azonosság, és nem pusztítják ki
egymást, néhány generáció eltelésével beolvadhatnak, és a genetikai anyagok a
leszármazókban vegyileg, visszabonthatatlanul összekeverednek. Az ilyen keveredés
következménye, hogy a korábban fejletlen részecskék evolúciója hirtelen felgyorsul, sok új
találmány születik, az élet és a gazdaság felvirágzik, a fejlődés, a konjuktúra növekszik. Mivel
a fejlett részecskék az előző mezőjükben magasabb hőmérséklethez, és gyorsabb változáshoz
szoktak, a csillagközi hidegtéri evolúciós pangás után örömmel vetik magukat újra a
változásba és a lendületbe jövő életbe. Az ilyen részecskék által felgyorsított fejlődés azonban
a tudatban lassan fejlődő konzervatív többség ellenállásába ütközik, a tudati tehetetlenség
sokszor eredményesen megakadályozza a fejlődés felgyorsulását. Minél nagyobb e
megváltoztatni, felzárkóztatni kívánt mező tömege, annál nehezebb az átlagos tudatszintet
felemelni. Az ilyen mező átlagos fejlettsége azonban sokáig nem éri el azt a szintet, amely a
fejlődési utat ismerő fejlesztők korábbi hajdani lakóhelyén, a régi csillagban, galaxisban stb.
volt. A korábbihoz hasonló analóg körülmények emlékeket ébreszthetnek a részecskékben.
Bár a régi változáshoz és fejlettséghez képest ez visszalépés számukra, de a csillagtéri lassú
evolúcióhoz képest mégiscsak pozitív irányú az elmozdulás a változás az áttelepültek új
periódusú evolúciójában. Valószínű, hogy a szimbiota mezőnkbe beépülő fejlett részecskék
segítik a fejletlenebb részecskéink tudatát és evolúcióját, hogy minél előbb az általuk ismert
fejlettebb, sikeresebben együttműködő körülmények alakulhassanak ki. A befogadó
mezőkben élő primitívebb részecskék többségének általában kedvező a fejlődés, bár
rendszerint nem értik meg a fejlettebb részecskékkel felszaporodott spontán tudású részecskék
információt adó, hozó, társadalomfejlesztő szerepét. Az emberi naivsághoz és gyenge
képzelőerőhöz hasonlóan, az így beépülő tudást a legtöbb magas ismeretfejlődésre kerülő
részecske a saját fejlődésének, az egyéni képességének, eredményének tudja be, és a
fejletlenebb részecskemezőkből kialakult környezet, a társadalom is egyéni megszerzett
tudásként preferálja. A tudományos körökben elakadó tudás meggátolja a fejlődést, és ezzel
lehetővé teszi a társadalom kedvezőtlen irányú deformálódását. A tudás és ismeret kisajátítása
bűn, az nem egyedi érdem, az a társadalmi együttélést és a közösségi célt kell, hogy szolgálja.
Az evolúció felgyorsulása azonban nem történhet az elavult dogmák, a rossz
társadalomszerkezet lebontása nélkül. Isten és a természet csak nagyon ritkán avatkozik a
társadalmi folyamatokba, csak akkor, ha a társadalom már annyira elromlott, fejlődési célt
tévesztett, hogy ez egy nagyobb energiaszintű rendszer megmaradását veszélyezteti.
Az együttélést javító részecskék mellett azonban az életet rontó, a feszültséget gerjesztő,
elmaradott, fejletlenebb mezőkből is érkezhetnek részecskék, amelyek tudati szintje még nem
érte el a társadalmi együttműködés szükségességének a megértését. A túl nagy eltérésű, vagy
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túl idegen összetételű mezőkből származó, de a befogadó mező keringési szerkezetét nem
lerontó részecskék sokszor nem kapcsolódhatnak hozzá a meglévő közösségekhez, az
együttműködés a fejlettségi, célbeli genetika eltérés miatt nem jön létre. Ilyenkor vagy a
meglévő szerveződéseket támadó, új vírusszerű szerveződések, vagy a korábbiak működését
rontó hatóanyagok jöhetnek létre. Ha az idegen szerveződési egység, az eltérő frekvencia,
vagy egyedi jellegű áramlási szerkezet kialakulása miatt nem kerül lényeges kölcsönhatási
ellentétbe a helyi közösségekkel, akkor a meglévő hiányok közé, semleges eredőjű új
élőlényként, új tulajdonsággal színesítve a palettát beépülhet. A beépülés során bármelyik
szférában, az emberben, növényekben és kozmopolitaként a légkörben, ingoványokban,
bárhol, az élőrendszerekben is megtelepedhet. Mindaddig valószínűen nem fogjuk észlelni,
amíg a szerveződés, vagy a kibocsátott mellékterméke, a fejlődése során nem kerül ellentétbe,
ellenhatásba, összeütközésbe a szerveződésünket, étrendünket alkotó részecskék, a szimbiota
alszerveződéseink életfolyamatával. E részecskék mellett olyan korszerű hatóanyagok,
ellenszerek is érkeznek, amelyek megadják a lehetőséget a kedvezőtlen irányba fejlődő
evolúció helyreállítására, a kialakult új betegségek, vírusok lehetséges ellenszereiként.
Rövidesen megértjük ezen anyagok fontosságát.

A káosz és a kiszámítható folyamatok.
Ha a változást okozó események egymás utáni sorrendje megkülönböztethető, folyamatokról
beszélhetünk. Az élet olyan időrendben egymást követő eseményekből kialakuló változási
folyamat, amely kontrolállt, a megfigyelő és a feldolgozó képességgel követhető. Ha a
változás követhető, akkor kiszámítható és determizálható. A változások során sokféle eltérő,
összetett, egymástól függő, vagy független folyamat alakulhat ki, akár rétegenként,
életpiramisonként, mezőnként egyidejűleg több is. Ha a változási sorozatokat, a
részecskeszerveződések és követni és megérteni képesek, akkor kis térben számtalan egyidejű
változás a káosz veszélye nélkül, sokféle egyszerre változó, de a tudat által részben
időrendben elkülönülő, okságban megérthető folyamatot alkothat. A lényeg az, hogy az adott
szinteken változó, élőrendszerek követni tudják az eseményeket, és az eseményrend
megértésében, feldolgozásában helyi aránytalanság ne alakuljon ki. A sok szinten egyidejűleg
történő változási folyamat akkor követhető, ha az események labdáit az adott szinteken
folyamatosan észlelik, beazonosítva visszaütik, tartós helyi egyensúlytalanság, eltolódás,
megértési és időzavar sem alakul ki. A kaotikus változásokról jelzés megy a magasabb
energiaszintek felé, amelyek az eseménysűrűséggel túlterhelt régiókat részben
tehermentesíthetik. A feszültség és a túl gyors változási tempó csökkentésével a központi
tudat, nagyobb élőtömeget képes egyben tartani, a szervezett társadalom az időbe rendezett
folyamatokat megértve a káosz nélkül fejlődhetnek. Az ilyen rendszerben az organizmusok
változása kiszámíthatóbbá válik, az egyensúlyhoz közelebbi társadalmi eredők alakulhatnak
ki. A káosz az élő anyag nem teljesen kiszámítható reakciójának a következménye. A
tudatfejlődés és a válaszok hiánya, a személyi töltöttség, az érzelmek és a személyi kötődés
miatt, nem tudunk objektívak, neutrálisak maradni, az igazságos elosztási arányokat a
hozzánk közelállók felé is megtartani. A szubjektív elkülönítés, az egyedi előnyök kialakulása
szabálytalanságokhoz vezet, amely miatt a kiszámíthatóság csökken. Ha nagyon felerősödik a
megkülönböztetés, ez főleg a nehezebb gazdasági helyzetekben az egyedi előnyök
kialakításához, korrupcióhoz és korrumpáláshoz vezet. A zavar nő, az elosztás egyenlősége
csökken. A gazdasági válságok időszakában, a téregyensúlyok nagyobb változásakor, a
megkülönböztetés és a szabályok sajátos értelmezése egyre nagyobb méreteket érhet el. A
változás szimmetriája torzul, az ember, az ember, és az együtt élni akaró világ ellen fordul. Az
ember a saját farkasává válhat. A kicsi előnyök, a baksis és a korrupció elszabadulása rontja a
szervezettséget, a rendezett folyamatok kiszámíthatóságát, a változás rendezettségét, az élet
rendezettségét. Ha megélünk egy ilyen időszakot, sajnos megtapasztalhatjuk, hogy a jól fizető
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munkák, egyedi csatornákon egy gazdaságilag megerősödött, hatalomra került (vezető)
rétegekhez és ezek érdekkapcsolat-rendszerébe tartozókhoz áramlik. A mezőkben feketén
harácsolt vagyonokból tehetősebb, nagyobb energiaszintű rétegek, nagyobb hatalomra
erősödő, aszimmetriába kerülő központi mezők alakulnak ki. A gazdag gazdagodik, a szegény
A gazdagodás önmagában még nem bűn, ha kellő szorgalommal és becsülettel párosul,
követendő példa lehet. A szocializmus és a XX. Század kommunista kísérletei
bebizonyították, hogy az emberek elé állított célok anyagi érdekeltség nélkül nem tudják
fenntartani a fejlődés versenyben álló folyamatát. A gazdasági példa nélkül, nem tudott a
fejlődés kellő célokat állítani, amely az embert az egyedi alkotásra motiváltja. Moetrius
megélte a szocialista időszakot, és kevésbé kényszerű tempót kínáló nyugodtabb, a
többségnek boldogabb lehetőséget adó életként emlékszik rá. A kísérlet sikeresebben
valósította meg Isten célját, a demokráciát és az egyenlőséget, de a rendszer hibái és az
ösztönző célok, a kellő motiváltság hiánya és az eltorzított megvalósítás megfullasztotta e
kísérleti lépéseket.
szegényebbé válik, a társadalmi feszültség éleződik.
A gazdagság erény és követendő példa lehet, ha ésszel, arányérzékkel, magas önkontrollal és
kifinomult igazságérzéssel párosul, ha küzdésre, és egészséges versenyre késztet, ha kellő
vágyat kelt a gazdagságon kívül még számos felállítható más célok, eredmények elérésére. A
rendszerváltások azonban kevésbé sikeredtek, a harácsolás, a törvénytelenség, a Nazarobin
emberek, (önmagukat a törvényen felül (kívül) helyezők) és a törvénytelen cselekedetek
felszaporodtak, a szabályok egyenlősége, betartása megsemmisült. A világ és a morál
ilyenkor romlik, az erkölcsi értékrend súlyosan sérül. A világ egyre kaotikusabbá,
kiszámíthatatlanná, és egyidejűleg túl sokféleképpen változóvá válik. Ma Magyarországon az
infláció erősödik és a káosz hatalmas sebességgel taszítja a világunkat a Nirvánába. A
törvények túl gyorsan és rosszul változnak, célzottan egyedi előnyöket keltenek. A szabályok
megkerülhetők, egyesekre másképpen vonatkoznak. A törvény nem működik, az egészségügy
a darabjaira hullt, az oktatás és a nyugdíj intézménye a saját romjain vegetál. Az ország és a
Nép többsége szegény, fél a kilátástalan jövőtől, retteg az inflációtól. Miközben a Nép
hangtalanul sír, a káosz tombolva tör utat a gazdaságunk romjain kevesek élvezetére.
Az életfolyamatok végét a káosz felerősödése jelenti, a szervezetlenség növekedése és a
kiszámíthatóság kezelhetetlenre csökkenése. Az emberi társadalom súlyos válság felé halad,
és nem menti az sem, hogy ezt már igazoltan a környezeti tér agresszívvá válása váltja ki. Az
életképtelenné váló emberi társadalom tehetetlenül sodródik a végzete felé, a rend és a
szervezettség csökkenése, a totális tőkeuralom, a tőkediktatúra felé. A világ legerősebb
állama, önhatalmú törvénytipróvá vált, és a Világ népeit elnyomva a határain kívül védi, félti
a gazdagságát. Az egyenlőség, a partneri viszony, az önmérséklet, az erkölcs és a morál
csökkent, a társadalom irányítása a pénz, az energia hűbéres rabjává vált, az élővilágunk és
életterünk szimmetriája krónikusan csökken.
Nézzük meg, hogy hová vezet ez!?
Akkor válik a követhető életfolyamat kaotikussá, ha az időzavar fokozódik és a
kiszámíthatóság, a tartós időzavar miatt nehezebbé válik. Egy élő organizmusban, a változás
kiszámíthatósága, nyugodt egyenletesen változó mezőt eredményez, amelyben az alacsony
szinten tartott feszültség, az energia egyenletes elosztása nem készteti a mező szereplőit
kiszámíthatatlan, előre jelezhetetlen kaotikus viselkedésre. Ha a feszültség tartósan magas
szintű, amelyet a túlfeszített helyeken élők már nem tudnak tolerálni, akkor az egyedi váratlan
cselekvések száma nő, a váratlan és kiszámíthatatlan dolgok felszaporodnak. Az élet és a
társadalmi szerkezet nem véletlenül jelentősen konzervatív. A tudás és a konzervatívság a
dolgok kiszámíthatóságát segíti, a kiszámíthatótól eltérő változás lehetőségét szűkíti. A
társadalomba szerveződés, az egyházak, vallások alapítása a rend és a törvény, a szabályok
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megalkotása, megtartása az életet segíti, e nélkül nem jutottunk volna eddig el. A szabályok és
a törvények azonban a jó vagy a rossz irányba is változhatnak, elmerevedhetnek,
ellehetetleníthetik az egyenletes együttfejlődés lehetőségét. Ha a szabályok túl konzervatívvá
válnak, ha a tudás fellegvára lemarad, adós marad a gyakorlatban előrébb járó dolgok
magyarázásával káosz alakul ki. A konzervatizmus túlzott megtartása egy idő után teher, ha
túl sok ellentmondás keletkezik a társadalom alkalmazkodó képessége elmerevedik, a
rugalmassága csökken. Ha a fejlődésben túl nagy a lemaradás, a régió, szervezet, mező vagy
társadalom alkalmazkodóképessége csökken. Ez a megértés csökkenéséhez, fokozott
időzavarhoz, a feszültség és a káosz növekedéshez vezet. Ez egy öngerjesztő, többszörösen
visszacsatolt folyamat, amelyet a változástól félelem táplál. A túl konzervatív szerkezetű
rendszerek, néha túlságosan fékezik a fejlődő változást, amelyet a környezet változása
folyamatosan kikényszerít. A változási igényt és a helyes cselekvési rendet felismerők
változtatni akarnak a hagyományos trenden, de ezt a túl konzervatív erők mindig fékezik.
Tény, hogy amely változások lokálisan kicsiben ésszerűnek mutatkoznak, azok nagyobban és
több dolgot is befolyásolva nem biztos, hogy sikeresek. Az átgondolatlan, példa nélküli
kísérletek elszegényítik a társadalmat, az energiahiány, a pénzhiány, a kitermelt érték hiánya
krónikussá válhat. Moetrius évmilliárdok alatt kifejlődött, kellően kipróbált mintát állít,
amelyet a természet már sokszor kipróbált, amely kicsiben és nagyban egyaránt bevált.
A haladás és a tradíciók harca folyamatos a térben, amely periodikusan feszültséget kelt. A
feszültség növekedés része, hogy a túlfékezett egyedek elképzelésében más, kevésbé fékezett
élet, eltérő megoldás utáni vágy alakul ki. Ha az eltérő megoldást, cselekvést a konzervatívak
túlságosan fékezik, elnyomják, a tudat alatti, majd megerősödő és tudatosuló ellenérzés,
szabotázs, sztrájk alakulhat ki. A kereskedelmi terror, a tőketerror és a gazdasági elnyomás
ellenállást, ellenterrort vált ki, a feszültséget nem a védekező, hanem az elnyomó generálja.
Az egyéni elképzeléstől eltérő megoldásra kényszerítés növeli a másságot, az ellenérzést, a
feszültséget, és a kaotizmust erősíti. A tradícióktól és szabályoktól és a valóságos
erőviszonyoktól eltérés növekedése fokozza kaotizmust. A kiszámítható és az előre nem
kiszámítható változás aránya határozza meg az élet lehetőségét. Ha ez az arány jelentősen
eltolódik, a kiszámítható változási folyamatsort jelentő élet fennmaradása megnehezedik. Az
egyre nehezebbé váló életet a kisebb tűrőképességűek nem jól viselik, a haladást és mást
követelők fellázadnak. A káosz akkor alakul ki, amikor az események kiszámítható, követő
aránya, a szerveződés és a környezetváltozási szinkronitása, eseménykövető szimmetriája
elromlik.
Ha a konzervatívok aránya túlságosan meghatározó, a másság és az ellentét is megerősödik.
Az egyensúly a környezeti változáshoz alkalmazkodást kíván. A túlzott haladás és a túlzott
fékezés, a túl nagy konzervatizmus is rontja az alkalmazkodó képességet. Ha a kiszámítható,
életet segítő folyamatok, és a kiszámíthatatlan, a változást túlságosan segítő, vagy túlságosan
gátló folyamatok harca, az utóbbiak megerősödését eredményezi, a folyamat káoszhoz vezet.
Ez pedig csak idő kérdése. Az idő pedig a káosznak dolgozik, a káosz erősödik.
Ha a változás túlságosan behúzott féke nem eresztődik fel, a társadalom elmegy a fékezők
mellett és a túléléshez alkalmatlan, konzervatív rendet fenekestül felforgatja. Ha nem születik
meg az új rend, gazdasági összeomlás, és ezt követhető kaotikus változás az emberi
társadalom halálát eredményezheti.

Az új rendhez, a megmaradáshoz szemlélet változás, gondolkodási mintaváltás,
paradigmaváltás szükséges!
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Az új mezők telepítése:
Jó példa erre egy pécsi autókereskedés. A jó szervezőképességgel rendelkező főnök, felépít egy
szervezetet, amely a jelentős eredmény felhalmozás miatt változtató-képes energia (tőke)
felhalmozódást eredményez. Amikor a környezet ellenállása túlságosan lefékezte a terjeszkedési
lendületet, a főnök váltott. A kész mezőt eladta, majd a vételárból egy újat épített. Amikor ez is
megosztódott, túl nagy teher lett, a másik céget is eladta, és az árából és a szervezőképességgel egy
újabbat épített. Észre kell venni, hogy ez is újabb és újabb mezők létrehozását eredményezte,
amelyekben a változtató képesség sok befektetés, a jó munkaszervezés következtében felhalmozódott.

A bolygók, a csillagok és az élőlények, mezők szaporodása hasonló, analóg folyamat. Ha
felépül egy működő mező, amelyben az energia felhalmozódik, a mást akarók és a
konzervatívok között feszültség támad. Ez migrációt, elvándorlást vált ki, és a mező
szaporodásához vezet, amelykor a mást akaró alszerveződések, részecskék, egyedek
elhagyják a hitükkel már nem támogatott konzervatív mezőt. Új mezőt, új szerveződést, új
társadalmat hoznak létre. Ha az újítók elképzelése, mezőalapítása sikeres, hatalmas iramban
elszaporodhatnak, új közösséget, kolóniát, organizmust, államrendszert, élőlényt fejlesztenek
ki. A szaporodás lehetővé teszi a túlnépesedett, a túl mássá és ezzel túl feszültté váló
kolóniák, társadalmak szakadását, a mezőket alkotó egyre nagyobb máságú részecskék két
mezőbe elkülönülését. Ha ez nem történne meg, a társadalom önemésztő harcához, és az
önmegsemmisítéséhez vezetne. A szaporodás ezt előzi meg.

A követhetőség relativitása.
Einstein hangsúlyozta ki először eléggé, hogy a dolgok mennyire relatívak, viszonyításfüggők. Minden valóságtartalma, eredménye attól függ, hogy honnan nézzük, és mihez
viszonyítjuk. A kicsi is lehet nagy, ha egy sokkal kisebbhez viszonyítjuk, és ami tőlünk
távolodik, arra még igaz, hogy máshoz közben közeledik. A felénk jövő valami lehet vörös,
de a távolodó oldalról figyelőnek ettől még kék is lehet. A felénk nagy sebességgel áramló
tömeg, fokozódó veszélyt jelez, de ha a kiindulási hely környékén állunk, a tőlünk távolodó
tömeget elmúló, figyelmen kívül hagyható veszélytelen valaminek nyugtázzuk, amely már
nem fog elérni bennünket, amely már csak nagyon kis valószínűséggel változtat rajtunk. A
jövőben változtató hatások felénk jönnek, a már változást nem okozók pedig távolodnak
tőlünk. Einstein kivette alólunk a biztos valóságot, amely miatt sok fizikus átkozhatja
álmában. A megértés fejlődése egyértelműen a távolodó múltbeli valóságoktól a kisebb
energiaszintek, a felénk jövő egyre nagyobb bonyolultságú jövő megismerése felé halad.
Ráadásul az elektron helyzeti vagy energiaszintjének a relativitásával, az anyagi részecskék
alkotói is kikerültek a megfogható tárgyi dolgok anyagi valóságból. A nagyon gyorsan
szaporodó elektronokról nem tudhatjuk, hogy hol vannak, csak a statisztikai jelenlétük biztos.
Az élőtömeg így változik! Meg kell végre érteni, hogy egy élő rendszer az, amelyet
vizsgáltunk, amelyet csak az élettelen dologként kezelése miatt nem értettünk meg.
Miközben az ultrakonzervatív fizikai tudomány változatlanul ragaszkodik az általa
megismert, még mindig tanított, megfogható, megmérhető valósághoz, az ellenkező
végletekbe esőknek könnyen elhihetjük, hogy az egész élet csak illúzió. Az általunk
megfigyelhető dolgok a változó tárgyakat, élőlényeket alkotó részecskekolóniák pillanatnyi
állapotai, a változás közben önállósodott és kialakult eredői. A megfigyelési pillanat
megállapításai csak a jelenre és csak átlagokra érvényes valószínűség, amelynél csak
statisztikailag determinálhatók a folytatólagos állapot lehetőségek, de az élő alkotórendszer
miatt az eredők teljes biztonsággal sohasem határozhatóak meg. Ami megbízhatóság
megmaradt, azt a statisztikai lehetőségben találjuk meg, a nagyobb mennyiség átlagában az
előre kiszámíthatóság sokkal nagyobb.
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A fizikailag tapasztalt valóság tehát egy statisztikai eredőként megbízható változó valóságot
eredményez, amelyben előre jelezhető, és a folyamatok valószínűsége kiszámítható. Ez
lehetővé teszi, hogy a megismert fizikai törvényeket az anyagméretű, nagyobb energiaértékű
dolgokra valóságosnak tekintsük, és változatlanul alkalmazzuk. A hologram valósággá válhat,
ha kellően nagy energiasűrűséget alkalmazunk, ha a foton energiaszintű részecskék helyett
sokkal kisebb energiaszintű, de sokkal nagyobb energiasűrűségű hologramokat hozunk létre.
Az anyagot és a fényt alkotó részecskék egy és ugyanazon alacsony energiaszintű élő
részecskék eltérő változássűrűségű megnyilvánulásai. A hologramokba vetített részecskék
élnek, és ha a létrehozott kép nem sérti meg az anyagszerveződés törvényeit, a kellően
energiakoncentrált részecskesűrítménnyel befolyásolhatjuk a valóságot. Ha a hologramokat
interferáljuk, sok kicsi de teljesnek látszó képet kapunk. Ha e három dimenzióban, események
sorozatában, az időfolyamatban változó kép bármely szintje nem élne, a megfigyelőként
közreműködése, a tudat kialakulása sem valósulhatna meg.
Newton elméleti rendszere a fizikai anyag megfigyelésére épült. Mindaddig teljesen helyesek
voltak a megállapításai (ma is helyesek és érvényesek) amíg a felbontást nem növeltük a
kvantumok szintjére. Einstein a nagyobb felbontásban érvényes kiegészítőkkel megtoldotta az
ismeretünket, amelynek az érvényességi határa kitolódott. A legkisebb és legnagyobb
dolgoknak, a hatások terjedésének és a részecskék méretének nincs alsó és felső határa, a
mérhető értékeknél a statisztikai adatok megbízhatóbbnak bizonyultak. Moetrius olyan
támpontokat keresett az összefüggések megértésére, amelyben a fraktálok végtelensége
helyett a közös szabályokat és a valósághoz kapcsolódó azonosságokat kereste. Az
azonosságok az arányok, és az arányok analóg változása. A tér szereplői élő rendszerek,
szaporodó organizmusok, amelyek eltérő egyedi változása, demográfiai hullámai csak
statisztikai azonosságok alapján értékelhetők.
A fizikai eredmény elfogadhatóságának a három alapfeltétele a mérés, ellenőrzés és a
megismételhetőség. A felállított új hipotéziseknek falszifikálhatóknak kell lennie. E filozófiai
tan szerint az elméleteknek, magyarázatoknak addig nincs (elismert) értéke, amíg valósággal
párhuzamba állított megfigyelés, vagy kísérlet nem erősíti meg, amíg a levont következtetés
nem bizonyul hamisnak vagy igaznak. Ha a feltételek egy része bizonyítható, a saját maga
által felállított feltételekkel a tanuló, előadó mindig megbuktatható. Kinek van joga minősíteni
és következtetni a felállított dolgok igazáról vagy hamisságáról? Emberek vagyunk,
szubjektív lények, akiknek csökkent az észlelési és a megfigyelési lehetőségei. A körülöttünk
változó mezők elfogják az igaz információ, a teljes valóság egy részét, amit látunk vagy
érzünk, az csak a valóság töredéke. Mi emberek együtt is csak egy szélesebb szeletét látjuk a
valóságnak, vajon van e jogunk megítélni, van e lehetőségünk a nagyobb teljességet, az Isten
összes valóságát megismerni?
Moetrius teljes elméleti rendszere a valóságra épül, a megfigyelt változásokra és a megértett
összefüggésekre, a természet példáira. Az állításai valóságát vagy hamisságát azonban
olyanok akarják minősíteni, akik már nem feltétlenül alkalmasak az új megértésére és
befogadására. Az elméleti rendszer, amely az Aspektus könyvekben feltárul a megfigyelt
valóság statisztikai kiértékelésére alapul, és a más, nyitottabb kutatók időben megelőző
munkáira. A világ megértését a legfőbb törvényeinek a megértése teszi lehetővé, ez pedig az
azonosság és a másság törvénye, a jó és a rossz megértése. Ami a mindenségben változik, az,
az azonosságnak és a másságnak az arányai, a jónak és a rossznak az arányai.
A megfogható eredményt adó, mérhető, ellenőrizhető és megismételhető valóságok tehát
statisztikailag nagyon valószínű eredményt adnak, amely a lassan változó, nagyobb
energiaszintű anyagi tartományra, Newton törvényeivel együtt érvényben maradnak. A
megismételhetőség a statisztikai valóságot erősíti, de a kivételt is lehetővé teszi. Bár ez
konzerválja a klasszikus fizikát, változatlanul felhasználható támpontot ad, a lényeges
kölcsönhatást eredményező energiaszintű, a mérhető, és az életünket is meghatározó
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frekvenciával változtató, nagyobb számú élő egységből szerveződő valóságlehetőségekből a
könnyen megismerhető, megvalósított tartományára. Az eredmény elfogadható pontosnak
tekinthető, ha a kivételeket, és eltéréseket nem vesszük túl szigorúan, ha megértjük, hogy a
mérési, ellenőrzési lehetőségek csak statisztikai eredők. Ez viszont lehetővé teszi a tömeg
viselkedésének a megértését, és ezzel a totális diktatúrák kialakulását.

Annak a nagyobb felbontásban figyelt valóságnak, amelyet meg akarunk ismerni számos arca
van, és ez nemcsak megfigyelési helytől, hanem a megfigyelő személyétől és annak az
ismereteitől is függő. A valóság relatív, a fizikai valóságnál, (a statisztikai átlagnál) sokkal
összetettebb, árnyaltabb, amely a megfigyelési mód és eszköz felbontási lehetőségétől is
függő. Az általunk megfigyelhető, átélhető valóságot, az elképzelt valóság statisztikailag
megvalósítható eredőjének kell tekinteni, amely részleteiben az eltérő, analóg lehetőségeket is
megengedi. A valóság az, hogy az anyagot és a gyorsabban változó élő lényeket hasonló,
analóg változó rendszereknek kell tekinteni, amelyek nagyon sokféle energiaszintű, a
részleteiben és az egyéni eredőkben kicsit más, de a statisztikai eredőjében együttváltozó
mezőkbe szerveződhetnek. E mezők sokféle frekvencián változhatnak, de a kolóniák eredő
bonyolultsága nem az energiaszinttől, hanem az időre számított változási mennyiség kezelési
lehetőségétől, és az alkalmazkodási lehetőségétől függő.
A bonyolultság tehát a kölcsönható és észlelt események kezelési lehetőségét határozza meg,
amely egy fontos arányt eredményez, az érintett mező tömege, energiaszintje, és a
kölcsönható energia tömege, energiaszintje, valamint a hatást adó, (keltő) bonyolultsága és a
hatást elszenvedő (élvező) bonyolultsága között. Ennek az aránynak, viszonynak a megléte
nemcsak egy tartományban tesz lehetővé életszerű változást eredményező kölcsönhatási
kapcsolatot, hanem a nagyon kis tömegű és a nagyon nagy energiaszintű szerveződések között
is kialakulhat hozzámérhető változást keltő, érzékelő, alkalmazkodó mechanizmus. Ez a
sokféle lehetőség egymással összefüggésben álló életláncot, változási láncot, életpiramist
eredményez. Az egymással átfedően összeérő változási tartományok, az életpiramisok
szeleteiből egy összetett de végtelen időben határtalan változórendszert, a Természetként
ismert környezetet építette fel. A Természet, a változórendszer egésze olyan Mindenható
Istennek is tekinthető, aki méretben, bonyolultságban, összetettségben, térben és időben is
végtelen, amely él, folyamatosan változik, állandóan megújul, korszerűsödik, és az egyre
nagyobb együttműködés, az élő lények és a halhatatlan lelkek finomodása felé fejlődik.
A végtelen értelem és bonyolultság kifejlődési lehetősége, az ennél kisebb értelmű és
bonyolultságú, alacsonyabb tudatállapotú szerveződéseknek hihetetlen, felfoghatatlan. Az
Isten létét a matériához ragadt tudatunk nehezen akarja megérteni. A tér és az idő
végtelenségében egy önmagát tökéletesítő, mindenható organizmus változik, fejlődik,
amelynek a sejtjei Univerzumok, az atomjai Világegyetemek, az elektronjai Galaxis
rendszerek.
A változórendszerekkel, lényekkel kitöltött tér, a környezet állandó és örök, de e térben, az
Istenlényben, nagyon sokféle változássűrűségben, időben lassabb és gyorsabb folyamatban
eltérő bonyolultságú lények szerveződése, szimbiota együttműködése, időhöz és térhez kötött
periodikus életfolyamatokban változik. Az állandóan változó környezetben kevésbé változnak
az arányok, de az életfolyamat az azonossági arányok folytonos változása.
Az egymásba érő, a teret behálózó változópiramisok egy egész teret eredményeznek, az
egymásba érő időt eredményező változási sorozatok egymást követő folyamatai egy egész, de
önmagába záródó Oskorbus időt képeznek. Az egymásba érő végtelen folyamatot, a
Természetet is alakító, tökéletesítő, az arányokkal egyidőben és összhangban változó
törvények határozzák meg, amelyek a változással maguk is fejlődnek. A változás konzervatív
voltát, a viszonylag állandónak tekinthető arányokat a nagy rendszerekben, időben sokáig
tartó, a kisebbekhez viszonyítva állandó szerveződési törvények határozzák meg. E törvények
állandósága, tartóssága lehetővé teszi a kiszámíthatóságot, a determinálható, az előre
megismerhető, statisztikai valószínűségű valóságot. A nagy rendszerekben felbontott,
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sokszorosan visszacsatolt részecskék időben gyors keveredése, a csak lassabb változást
követni képes megfigyelőnek kaotikusabb változásként jelenik meg. Az élőrendszerek, a
változórendszerek, az időfolyamatban változó tér olyan tartományai, amelyekben a múltbeli
változásokból kifejlődött, sokkal nagyobb energiaszintű mezőkben gyorsan változó mikrovilágok,
a mikrokozmoszok általunk érzékelt, néha kaotikusnak látszó gyors változása, sok frekvencián
változó, de csak egy szűk tartományban megfigyelhető életfolyamat statisztikai eredőjének
tekinthető. E változás megfigyelhető, érzékelhető következménye az általunk ismert változó
valóság, amely a bennünk és a más mezőkben is szerveződő belső világ a Mikrokozmosz, és a
külső világ, a környezet, a Makrokozmosznak a mezőnkben keletkező, ránk kölcsönhatásban
érvényesülő tartománya. Ez az általunk érzékelhető valóságtöredék, csak a tényleges de
sokkal összetettebb teljes valóság folyton változó szelete.
A végtelen tudású és bonyolultságú lény azonban analóg módon működő fraktálszerveződés,
analóg minden élő rendszerrel, amely a bevált, de folyamatosan fejlődő módszer a Természet
törvényei alapján épül fel és változik. A legnagyobb lény mérete nem határozható meg, mert
mindenben, ami élő és változik, benne van, mert minden, amely van, ami észlelhető az a
részét képezi. A változórendszereket alkotó részecskék éppen úgy Isten részecskéi, miképpen
a Galaxisok, Univerzumok, a tér az idő és az energia összessége. A materializmus anyagra
koncentráló gondolkodása a valóság téves lokalizációja, a mindenség és a teljesség
megfigyelhető eseményekre szűkítése. A kreacionizmus kétségtelen a valóság talajából
fakadt, de sok téves emberi érzelemmel és vággyal, illúziókkal telítődött, amely miatt a
racionális elme a teremtés lehetőségét elutasította. Ha lecsupaszítjuk a tévesen felruházott
emberi miszticizmust a Kreacionista tanokról, előbukkannak a Természet végtelenül bölcs
törvényei, a mindenséget működtető rendszer szerveződésünkkel analóg legstabilabb változói.
A mindenségben olyan fejlett tudat alakult ki, amely képessé vált a tér működésének a
megismerésére, a folyamat megértésre és a kialakult folyamatok teremtésként ismert módosító
hibajavító beavatkozásokra. Az ember közeledik e képességhez, de a tudati megértése még
nem elég fejlett. Változások előtt álunk, a tudatunk fejlesztése folyik, és adja az Isten, hogy
nem szakmai rivalizálás megelőzésévé váljék az, ami következik.
A bolygónkon a szerves anyag felhalmozódása egyre nagyobb arányú, egyre telítettebb. A
bioszféra változása nemcsak hőt termel, hanem a szerves anyagok felhalmozódását is
eredményezi. Baktériumok sokasága termel fehérjéket és molekulákat, valamint atomi, elemi
ként, hidrogént, szenet, foszfort, stb. amelyhez a kovalens kötésű élő anyag változása is
hozzájárul. Az élő anyagban, pl. az erdei alomban, a trágyában, a szarvasmarhákban,
emberekben lévő baktériumok sokszor másodlagos nyersanyagokat termelnek, pl. Metánt és
más könnyebben bontható molekulákat, Ch4,-et amelyet az elégetésekor felbontunk és ismét
atomos anyagként kerül a körforgásba. Az energia e körforgását helytelenül különítettük el
életfolyamatra és anyagváltozásra, mindkét átalakulás egy egyenrangú körfolyamat része. Ez
a változás folyhat gyorsabban szűkebb csatornákon, és lassabban, tágabb terekben, élő
szerveződésekben és nagyon lassan anyagba sűrűsödő mezőkben. A változás hírvivői, apró
részecskék, akik a hírt nagyobb tömegben lendülettel, és ennél kisebb energiaszintű
információs morzsákban közvetítik. E részecskék hírvivők, akik a megszerzett információt
magukkal hordva áramlással, vagy egymásnak közvetített kisebb energiaszintű információs
hatásokban továbbítják. Ez lehet szó, jel, illóanyag, feromon, vagy bármilyen hatással
közvetített kölcsönhatóképes egyszerű információ, egy bármilyen energiaszintű igen vagy
nem választ tartalmazó jel, vagy a jel hiánya.
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A frekvencia elhangolódás, eltolódás következménye:
A dadogás csökkentése hangvisszajátszási refrexálással.
Ha a szóképzési gondolati rendszer nincs szinkronban a hang, a beszédképző rendszerrel, a
frekvencia eltolódása a hangok kiejtését megnehezítheti. A dadogás ilyen rendellenesség
következménye. Ha a dadogó hangját némi frekvencia eltolódással visszacsatoljuk,
találhatunk olyan frekvenciacsúszást, amelykor a kiejtendő szó fékezése helyett, a
megfelelően megerősített rezonanciával gerjesztett szavakat a dadogó könnyebben kimondja.
A folyamatot az alábbiakban egyszerűsítve szemléltetjük:
80. ábra:

A normál hang
(folyamatos vonal) a
hangképző (szaggatott
vonal) gerjesztésével
szinkronban van, kicsi
időeltolódással
folyamatosan követi.

A dadogóknál az
időeltolódás túl nagy,
közel félhullámnyi, amely
miatt egyes interfer
szakaszokat természetesen
vagy hadarva, mások
akadályozva ejtődnek ki.

Ha a saját hangját egész
hullámeltolódással
visszacsatolva visszahallja a
dadogó, kellő eltolódás
esetén az erősítés létrejöhet,
a dadogás csökken.

Az élet a felismert ellenhatás frekvencia eltolódási lehetősége. Ha a tér valamely része olyan
tulajdonságokkal rendelkezik, amelyben a részecskeanyag halmazállapota rugalmasságot
eredményez, akkor a térrészbe áramló részecskék lendülete részben elnyelődik, és nem
azonnal verődnek vissza. Az ilyen mezők energiaszintje, változtató képessége (tartalékja) a tér
többi részéhez képest növekszik. Ha nagy a térrész rugalmassága, és a hatást követő
visszahatás a mezőben eltérített, fogságba ejtett változtató képességet hordozók jelentős
időkésedelmet szenvednek, akkor a térrész a környezetéhez képest energiában feltelik, tartós
energiatöbbletre tehet szert. Az egymással szemben áramló, egymásnak torlaszt támasztó
áramlások csökkentik az áramlás lehetőségét, az áramlásra kényszerített részecskéknek
átmenetileg védettebb, nyugalmas térrészt biztosítanak. Az ilyen nyugalmas térrészben,
mezőkben befogott változtató-képes lendületet, energiát, hatást szállító részecskéket (és az
információjukat), el lehet tartalékolni, nyomásban, hőben, feszültségben felhalmozni, vagy
nagyobb sűrűségű anyagba építeni. Az élet az anyagba halmozódott változtató képesség
determinálható története, amely a környezeti energiaszint rovására átmeneti időelőnyt
eredményez. Az élet kezdeti szakaszán az energia egy testként és lélekként ismert mezőben,
térrészben rendezetten felhalmozódik, majd a reakcióképes életszakasz kiszámítható változási
sorozata után a rendezetlenség növekedésével a kezdeti kölcsönt vissza kell fizetni. A kölcsön
kapott energia az egyre kevésbé irányítható folyamatok kaotikussá válása során az élet végére
elvész. Az anyagi mezőkbe épülő részecskék többsége korábban nagyobb azonosságú
közösség tagjaként, rokonokként valószínűen összetartoztak. A nagyobb szerveződésbe épülő
kolóniák, családok nagy részét genetikai azonosság kapcsolja össze.
A valódi nagy tömeget összekapcsoló erő, a párkeltéskor sohasem teljesen kielégülő teljesség, az egyes
tulajdonságok megmaradó kielégítetlen hiánya, a libidó maradvány, a kapcsolatokban nem teljesülő,
egyensúlyba nem kerülő tulajdonsághiányok. A barátságok a teljesség vágya miatt kötődnek, ez miatt
épülnek a részecskék egyre nagyobb társadalomba, nagyobb közösségekbe. Valamennyi spin,
kielégítetlen rejtett tulajdonsághiány, a teljesség hiánya mindannyinkban jelen van, a teljesség és a
nagyobb szimmetria iránti vágy a kapcsolatépítő őserő. A valamennyire megszerzett szimmetriát, az
élet által gerjesztett változás mindig elrontja, amely állandó életcélt állít, a diszkrét szimmetria körüli
állapotban maradásra.
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A társadalmi dadogás, a kellő visszacsatolás hiányának a következményei:
A szervezetünkben folyó változás, a változtató képes anyag időbeli folyamatot eredményező
felhalmozódása csak a tér más részében közben lecsökkenő tömeg és változási energia
rovására történhet. Az energia csak kölcsönben lehet a birtokunk. A kezdetben kapott
időelőnyért az élet végén fizetni kell. Az energia egyenletesen oszlik el a térben, azonban
magától nem szaporodik, csak ha akadályt állítunk a környezet sodrásába. Csak akkor
halmozódik fel, ha teszünk érte. Nem általánosságban Mi, hanem a konkrétan a cselekvő
egyedek lehetősége. A véletlenszerű felhalmozódás a természet műve, amelyet részben
befolyásolhatunk, a természet adta lehetőségnél nagyobb energiaszintet, de nagyobb
összetettséget is felhalmozhatunk. Ezzel azonban lokálisan megváltoztatjuk a természet
törvényei által meghatározott arányt, a mezőnk és a környezet energiaszintjének az arányát.
A természetes gerjesztés megváltoztatása azonban növeli a gerjesztést, az időegységre jutó
változást, és könnyen visszaható exponenciális gerjesztéssel az akadályt túlgerjesztve
megszűntetheti. Az élet a változást gerjesztő környezet időegységre jutó változtató
képességének az ellenhatással kivédhető kölcsönhatási tartományára terjed ki. A
Mikrokozmoszban és a lokális környezetben folyó belső változás irányítottsága, rendezettsége
egyensúlyban áll a külsőbb környezet, a Makrokozmoszban folyó változás rendezetlenséget
keltő változásával. A lokalizált élet szempontjából ez az arány a legfontosabb. Ez az arány a
rendezettséget rontó hatások és a rendezettséget segítő hatások aránya az esemény és
információ feldolgozási lehetőségét, értékét határozza meg. Az élet addig tart, amíg a külső
belső változás, e két gerjesztés, hatás, a megértés és a feldolgozhatóság az események
változásával szinkronban van. A természetben a kaotikus jellegű, követhetetlen változások az
entrópiát növelik, az életszerű folyamatot eredményező kezelhető változások pedig a
rendezettséget segítik. A fizika megállapítása szerint az entrópia, a rendezetlenség
folyamatosan nő, de ez téves megállapítás, mert nem veszi figyelembe a külső környezet és a
nagyobb energiaszintű élő rendszerek folyamatos újrarendezési lehetőségét. Az általunk
megfigyelhetetlen, kaotikusnak látszó folyamatok valójában a nagyobb eseménysűrűséget
kezelni képes változó mezőknek rendezett, az életszerű változás fennmaradását segítő
folyamatot jelentenek. A rendezés egy része alacsony energiaszinten, de nagy
bonyolultságban, a Mikrovilágban fejlődő változás és az ellenhatási szinkronitás
következménye. E szinkronitás szimmetriája a kezdeti körülmények pillangó effektusként
ismert nagy érzékenysége miatt meghatározó a nagyobb térségek későbbi rendezettségére. A
megfigyelhető rendezettség e két térrész, a benn és a kinn változási arányának, egymásra
hatásának a jelen állapotként megfigyelhető eredője.
A rendezettség növelésének a módja a pillangó effektus kihasználási lehetősége. Ha a kezdeti
feltételeket jól szervezzük, magasan rendezett folyamatokat engedünk érvényesülni, akkor a
jövőnk is rendezettebb, kevésbé kaotikusan változó lesz. Ha nem szennyezzük el a forrást, a
folyók tiszták maradnak, és nem kell hatalmas energiákat a megtisztításukra mozgósítani.
A folyók folyamatokat jelentenek, a víz változásának a folyamatait, amely egyidejűleg sok
ezer változó momentum, örvény együttes eredője. Ha elszennyeződik a folyó, a megtisztítása
hatalmas energiákba kerülhet, az eredmény bizonytalan és kétséges. Bármennyi energiát
fektetünk egy folyamat magasabb szinten nem megfelelő rendezettségének a javításába, ha a
szennyezést a kezdeti folyamatoknál nem szűntetjük meg az eredmény mindig kétséges
marad. A dolgok, folyamatok rendbetételét a nagyobb érzékenységű kezdeti folyamatoknál
kell kezdeni, és ha egyenletes kiszámítható változást szeretnénk, akkor itt kell nagyobb rendet
tartani. Ha a folyamatok körfolyamatot képeznek, bárhol keletkező beavatkozás visszahat a
jelenből fejlődő jövőre. A változtatás, a rendezettség növelése tehát elvileg bárhol
bekövetkezhet, azonban nem mindegy, hogy mennyi energia kell a végrehajtásához. Az
alacsony energiaszintű változási folyamatok a nagyobb energiaszintű, a környezetben
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domináns folyamatok visszacsatolásából keletkeznek. A kezdeti folyamatok azonban kisebb
energiával, de csak nagyon érzékeny beavatkozással módosíthatók. Körfolyamatban változó
rendszerben élünk, ezért a jelen minden pillanata, a jövő kezdeti állapotát jelenti. Ha a
jövőnket meg akarjuk változtatni, a jelen kezdeti feltételein kell javítanunk.
A részecskelények maradvány töltésértékkel rendelkező párokba, és nagyobb energiaszintű
örvénymezőkbe, részecsketársadalmakba szerveződnek. Az új mezők körül mindig új
hatásegyenlőségi helyek, terek alakulnak ki, amely helyeken megtapadó szervezőképes
részecske-párok új mezőket, kolóniákat, egymást fékező, szimmetriába hozó közösségekkel
szerveződési feltételeket biztosító finoman szabályozott kezdeti állapotokat alakítanak ki. A
kezdeti állapotok nagyon alacsony energiaszinten de kellő bonyolultságban kezdődnek ahhoz,
hogy egyensúlyban és változó folyamatban, életben maradjanak. A folyamatok
periódusváltásnak tekinthető ,,kezdete,, mindig nagyobb energiaszintű mezőben a
részecskéket összeépítő párbontással indul. Tekintsük a körfolyamat kezdetének a szaporodási
folyamat periódusváltását. A természetes fordulat szerint, az elöregedett, túl merevvé vált
összeépülések lebontódnak, és az életcsíra kialakulásakor elhaló részecskék energiája egy
sokkal nagyobb kezdeti rugalmasságú, nagyobb energiaszintű közös áramlási mintába
tömörödik. A folyamatok elején egy rekombinációként ismert folyamat alakul ki, amely az új
mezőben, a későbbiekben érvényesülő, maradó tulajdonságokat meghatározza. A
rekombináció során az egymással szemben ható irányban, azonos síkban de egymással
ellentétes irányban keringő (áramló) részecskék ütköztetése, és a dominális rend kialakítása
történik. (A forradalmak és a rendszerváltások után, ez minden társadalomban kialakul, a
hatalomra kerülő erők, az igazgatást és a rendezett folyamatokat zavaró erőket eltávolítják,
semlegesítik.) Az azonos pályákon energiafölénybe kerülő, megmaradó részecskék
tulajdonságai érvényesülnek, a vesztesek szétporladnak, receszív, szunnyadó, kisebb
energiaszintű, eltérő pályákra kényszerített, kevésbé hatóképes egységekre bomlanak. A
kezdeti feltételeket a mező domináns részecskéi mellett a későbbiekben befolyásolják azok az
új mezőbe a változó környezetből beépülő, és a rekombináció során is lappangva
bennmaradó, receszíven öröklődő más tulajdonságot bevivő részecskék, (kisebb hatószintre
bontott, lefojtott egységek) amelyek a mezők későbbi tulajdonságváltozásainak megerősödési
lehetőségeit is megalapozzák. A kezdeti feltételekben ezek szennyező információnak
tekinthetők, amelyek a domináns hatásokat hordozó részecskék által felülíródnak, ezért a
szerveződés elején a kezdeti feltételekben nem igazán érvényesülnek. Ha a mást akaró, meg
nem semmisített, receszíven átörökített egységeket elfojtják, az akaratukat, az indulatukat és a
töltéseiket besűrítik, ez időzített bombaként, a hatalmat később megbontó zárványként bennmarad, és
csak idő kérdése hogy megerősödjön. Ha a töltést és indulatot, a bennrekedt feszültséget nem

sikerül az új mező vezetésének megszűntetni, feloldani, a szerveződés egységét később
biztosan megbontják, és a díszharmóniát erősödő ellenzékként fogják növelni.
Ha az új szerveződésben később a dolgok nem a tervezettek szerint alakulnak, ha a gazdaság pang, a
konjuktúra csökken, akkor ezek az erők a hasadékokból, a búvóhelyekről előtörnek, felerősödik a
hatásuk. A szerveződésekbe rendszerint már a kezdetben beépülnek azok a mást akaró, mást öröklő
egységek, amelyek a későbbi ellentéteket és a bomlásokat megerősítik. Ez ellen elfojtással,
sterilizálással nem lehet védekezni, csak a feszültség feloldásával, a Gandhi féle módszer sikeresebb
alkalmazásával. A feszültségek feloldásának a módja az információ, a pontos tájékoztatás, a
szembenálló felekkel a tényleges helyzet ismertetése, az elvárások egyeztetése és a realitással bíró
lehetőségek feszültség oldásra felhasználása. Ez lehetővé tehet egy megegyezést. Ha valamelyik fél
konok, az értelmi szintje nem fejleszthető, a tárgyaló felet ki kell cserélni egy magasabb fejlettségű,
nagyobb értelmi képességű vezetőre, és a lokális feszültséget csökkenteni. Mivel a leírtak szerint
fejlődik a társadalmunk, lehet, hogy ez a világok legjobbika? Az arányokra figyelni kell, de az arányok
is folyton változnak!

Az érvényesülő részecskék mezőkön belüli, mikrokozmoszbeli pályái alakítják ki a
szerveződések szempontjából legmeghatározóbb kezdeti feltételeket, amelyek tisztasága az
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egész változási folyamatra rányomja a bélyegét. Ha a forrásból szennyezett víz buzog, a hozzá
kapcsolódó tiszta patakok vizét is elszennyezheti, és a folyam is szennyezetté válik. Minél
nagyobbra nő a szerveződés, annál nehezebb később megtisztítani, tisztán tartani. Ha
ügyelünk a forrás, a kezdeti tisztaságára, a szükséges arányok pontos kialakítására, a kezdeti
feltételek finom hangolására, a társadalmi magatartás, gondolat, öntudat és szellem
kialakítására, az új szervezetből fejlődő közösség a környezet szennyezettsége ellenére is
sokáig megőrzi a tisztaságát. A kezdeti feltételek tisztaságának és finomhangolásának a
feladata, a hatalomra került rétegek, az áramlási minták (követendő példák) magas
egyensúlyt biztosító sikeres megválasztása.
A mai magyar választási rendszer nem alkalmas a korrekt irányítás megválasztására, nem alkalmas a
tiszta közélet kialakítására. A gazdasági visszaélések lehetősége, az önkontroll és a társadalmi
kontroll elégtelensége, beavatkozási és módosítási lehetőségének a hiánya Nazarobin féle, sajátos
önkéntes jogérvényesítést eredményezett. A kétpártrendszere alapuló hatalom nem jó, az egymással
szembenálló, azonos tulajdonságúvá (töltésűvé, indulatúvá) váló felek egymással hadakozása közben a
népet emésztik. A hatalmi egyensúly megtartására szükséges a középen álló, stabil neutrális, semleges
erő, kell, ami a túl sok értelmetlen, egyedi előnyöket biztosító változást megfékezi. Ha a megosztott
hatalom, egymás rosszirányú folyamatainak a fékezése helyett a jó irányú folyamatokat is lerontva
egymás ellen hadakozik, a köz, sír, a gazdaság romlik. A két oldal egymás elleni hadakozását, az
ország további szétzilálását csak egy mérsékelten konzervatív, erkölcs és vallásalapon álló, a gyenge
erőket egyesítő, a népben rejlő előnyöket, tulajdonságokat védő valódi demokrata középerő fékezheti
csak meg. A pártérdekek hadakozásában a közérdek elsikkadt, az ország érdek nincs képviselve.

A folyamatok kezdetének a legtisztább lánglelkű, a legalkalmasabb mintának alapítók
eredőjét tekintjük, ezt tekintjük a szerveződést alapító és egyensúlyát felügyelő léleknek, a
kezdeti állapotokat elindító ősöknek. A szerveződés későbbi állapotait, e kezdetet alapító lélek
egyensúlya, és egyensúly körüli változása határozza meg. A leszármazók sokáig az általuk
már ismert, többnyire erősen konzervatív (a korábbi) szabályok szerint változnak, e szabályok
csak lassan és ezért kezdetben káoszt okozva változnak. A konszolidálódó mezőkben
születettek, leszármazók kapcsolatokat építenek, párokba szerveződnek családokat és
nagyobb közösségeket, érdekcsoportokat hoznak létre, a befolyási arányuk változik.
Az élet szerveződése együttváltozó közösségeket, kolóniákat, államokat, társadalmakat hoz
létre. A társadalom rendezettségét és tudatát, a kisebb közösségek és az egyének tudati
rendezettsége határozza meg, amelyek magasabb rendezettsége nem anyagi energiaszinten,
hanem a tudati szint alatt történik. A tudatfejlődés hiánya az oktatás és a sikertelen úton járó
tudomány példaállító alkalmatlanságának, a tudati útmutatás hiányának a következménye.
Ha a társadalmi tudatot, a személyekben kialakított gondolkodási mintákat nem tesszük
idejében helyre, az új társadalom is elfuserálódik, a stabilitás, a szimmetria környékén
maradás lehetősége elvész. A tudatfejlesztés elmaradása megbosszulja magát, az öntudat
nélküli személyek, és az Öntudat nélkül kialakuló társadalmak rendezetlenek maradnak, az
ilyen alkalmas minta, jó példa nélküli szerveződésben a Káosz marad az úr.
Először lett az IGE, a gondolat. Ha a gondolat magasan rendezett, abból rendezett anyagi
mező, tartósabb változási folyamatsor, stabil és biztonságos társadalmi élet alakulhat ki.
Mi rendezi a gondolatot? A gondolat rendezése a változó események helyes időrendbe
állítása, a megértett környezeti változás uralása, feszültségmentességet biztosító tudatos
visszahatás, feszültséget oldó megoldása.
A gondolat rendezési lehetőségét, az ismeretként belénk épült, a mezőnkben összegződő, a
környezeti változásokat visszacsatoló részecskéknek a jövő lehetőségekről szóló információi,
a Tiborcok meghallgatott panaszai keltik. Ha az életszerű változást veszélyeztető, a
rendezettséget csökkentő impulzust, eseményt észlelünk, ez reakciót vált ki, gondolatot
ébreszt a negatív hatás később megerősödhető következményének a kivédésére. A
megerősödés felismerési lehetőségét, a negatív jövő esetleges lehetőségét a tapasztalatainkkal
összevetés kelti, a folyamatban a negatív következményű azonosságok felismert észlelése. A
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tudatosodás, a hatáskövetkezmény felismerési és beazonosítási lehetősége, amely a felismerés
energiaszintjén beavatkozási lehetőséget ad a kezdeti folyamatok nem cél szerinti irányba
fejlődő dolgainak a módosítására, a lehetséges kellemetlen kimenetelű, megerősödhető
jövőlehetőségek kikerülésére. A gondolat a beavatkozási lehetőségek alternatíváiként jelenik
meg, amelyet a kisebb energiaszintű alszerveződéseink, az ember részecskék gondolatainak
az egyedi és statisztikai eredői keltenek. P.W.Atkins, egy remek könyvet írt, a Mengyelejev
táblázatba szervezett atomi energiaszintű anyag rendszeréről és birodalomként történő értelmezéséről.
A periódusos birodalom címet viselő könyvben a szerző talán abban alkotott a legnagyobbat, hogy
parlamenti többpárti rendszernek azonosította az atomi mikrovilágot, a periódusos birodalmat.
Ha többféle gondolat, alternatív lehetőség is felvetődik, valamelyik mindig megerősödik annyira, hogy
a kezdeti folyamatokat a környezetben a részecskéink többségi tapasztalat szerinti irányba tereljük. A
magas biodiverzitású, a bármilyen irányba fejlődőképes rendszereknek itt van nagyobb lehetősége. Ha
túl nagy a határozatlanság, a parlamenti demokrácia erőviszonyai megoszlanak akkor a szerveződés
és a döntéshozói testülete döntés, és cselekvésképtelenné válhat. Ha a kormányzás, az irányítás kicsi
ingadozásokkal a szimmetria környékén marad, a rendszer az autóhoz hasonlíthatóan majdnem
egyenesen halad, fejlődik. Ha lassú a visszajelzés, nem figyelnek a rossz irányt észlelők
visszajelzéseire, a kedvezőtlen irány késői, nagyobb energiaszintű észlelése, a már negatívra fordult
folyamatok csak nagyobb energiaszintű beavatkozásokkal, csak nagyobb kanyarokkal védhetők ki.

A merev kormány lassú reakció miatti ide-oda tekeredése káros kilengéseket, pulzációt
eredményez, amely a gazdaság egyensúlyvesztéséhez vezet, amely az ellentétes irányú
kilengésekkel egyre kaotikusabb feszültséget kelt. A fejlődés, a haladás akkor a
legegyenletesebb, ha a kezdeti nagyobb érzékenységű folyamatok kontroláltabbak, a
felismerés a korán visszajelzett negatívumok kiküszöbölését, a beavatkozást és a helyreállítást
azonnal megkezdi. Ilyenkor sokkal kisebb energiamennyiség kell a rendezettség javításához,
az ilyen részecsketársadalom, fejlődése, változása kiegyenlítettebb, kevésbé kaotikus. A
természet csodás példákkal szemlélteti a rendezettebb társadalom, a környezettel magas
harmóniában álló változó rendszerek kiegyenlített, harmóniában fejlődő változási lehetőségét.
Az Isten, a Természet törvényei erre tanítanak, az együttműködésre, a környezet változásával
nagyobb harmóniára. Az egymásba érő, egymással bonyolultan összefüggő életpiramisok
akkor eredményezhetnek egymással szinkronban változó magasabb szintű, energiával
egyenletesen ellátott rendszereket, ha az áramlási keresztmetszet és a feldolgozó képesség, az
átbocsátó képesség piramis rendezettségű arányokban és viszonyokban áll. Ez azt jelenti,
hogy az életpiramis határrétegeknek tekinthető szintjei azonos átbocsátóképességűek,
amelyekben a változási sűrűség és a térméret, (átbocsátó keresztmetszet) képez egymást
kiegészítő aránypárt. Az ilyen piramis szeletekben, szférális rétegekben a centrális irányú
változás eseményszáma statisztikailag állandó, de a szférákon belül a feszültségövezetekben
eltérő. Az eltérő feszültségek irányultsága azonban nem egymás ellen, hanem a mindenkori
áramlási mintára, a kormányzásra fejt ki kellő nyomást az egyensúly korrigálására.
81. ábra:

A szférákat, rétegeket elválasztó határfelületek közelében a
változási sűrűség eltérő, kaotikusabb, változásban sűrűbb
ekvipotenciális életterek alakulnak ki. E felszíneken és ezek
közelében élő, változó részecskék, lények a környezeti
változástól nagyobb függőségben álló, a térségi nagyobb
gerjesztéskor, pl. a Naptevékenység felfutásakor kevésbé
kiegyenlített kaotikussá váló változásnövekedésre számíthatnak.
Az egykori elődeink, őseink egy része azért költözött át a
határrétegek védettebb térségébe, hogy a kaotikussá váló
változási időszakokat elkerülhesse. A mélyebb rétegekben
ráadásul a kezdeti állapotok befolyásolása kisebb energiával,
gondolati energiaszinttel is megtörténhet, amely a felszín alatti
életterekben paradicsomi állapotokat alakíthat ki.
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A paradicsomi világ, a mennyország a Földön is valóságos lehetőség, a védett terek, rétegek
belsejében a kezdeti feltételek alkalmassága a tiszta gondolattal is fenntartható. Ehhez
azonban érett és tudatban is fejlett részecskék szükségesek, akik megértették a tér
szerveződési szabályait, a másoknak nem ártok, a tisztelet és a szeretet szabályait. Az
angyalok, ilyen védett térben élő sikeres részecskeszerveződések kolóniáinak a küldöttei,
amelyeket nem a távoli térben, hanem a Földi életszférákban kell keresni.
Ahhoz, hogy a gondolat lehetőségével módosítható környezetalakítást megérthessük, a
bonyolultság és az összetettség alakulását, az anyagmezők, részecskék, lények fejlődési
lehetőségeit is meg kell értenünk. A periodikus rendszerrel analóg fejlődési lehetőség, az
egyre nagyobb összetettség, egyre nagyobb nukleonszám, (részecskeközösség) közös térben
történő elférő, együtt élő szerveződése felé, a nagyobb megértés felé halad. A tudás nemcsak
a megszerezhető részecskékkel fejlődik, hanem a beépülő, információt és tapasztalatokat,
megoldási lehetőségeket jól ismerő és sikeresen alkalmazó részecskékkel. Az összetettség és a
megértés növekedése a kisebb térben elférő tömeg sűrűsödéséhez vezet, de a sűrűsödés
feszültségemelkedés nélküli lehetősége csak a megértés és elfogadással lehetséges. A
természet törvényei szerint, ha túl sokká, túl sokfélévé válik egy közösség, amely már nem
tartható csúcsfeszültség nélkül közös társadalomban, akkor a társadalmi szakadás, ország
szakadás, (lásd Jugoszlávia felbomlása) élőréteg szaporodás következik be. A feszültség
csökkentésének a lehetőségeit még a miniatürizálás jelentheti. A természet mindkét utat (és
még számos mást is kipróbált), és az együttélési fejlődés a miniatürizált, lecsökkentett
hatóképességű gazdasági egységek új mezőkbe áttelepülése és a nagyobb szimbiózisa felé
halad.
Moetrius az Aspektus című könyvsorozat könyveiben feltárja a Természet általa felismert
(relatív) törvényeit, az anyag és életszerveződés lehetőségeit és a változás periodikus analóg
folyamatait. Az élet körforgása az összefüggések felismerése, a nagyobb megértés, a lélek
finomodása felé halad. A már bevált minták kicsiben, a mezők belsejében fejlődnek ki, e
lehetőségek közül kell megismerni és kiválasztani, a sikeresebb megoldásokat, a harmonikus
egyedekbe szerveződött részecskék magasabb rendezettségi lehetőségeit.
A részecskék impulzust eredményező ütközései miatt az anyagba zárt tudatmorzsák
egymáson felőrlődnek, az anyag előbb vagy utóbb felbomlik. Ha a morzsák a tudatban
rendeződnek és megértésként egymáshoz illesztődnek, a térben sokkal nagyobb sűrűségben is
elférünk, főleg ha az egymás ellenni rontó, feszültséget generáló (áramlási és töltésbeli)
távolságot növelő tevékenységeket, hatásokat csökkentjük. A sűrűség növekedése csak
nagyobb feszültséget, hőt, súrlódást stb. elviselni képes, és/vagy az ilyeneket nem gerjesztő,
egymással jobban elférő, tudatban rendezettebb részecskék esetén lehetséges. A lények és a
részecskék, az élet súlya alatt rárakódó események, részecskék súlya alatt egyre mélyebb
határrétegekbe kerülnek, amely során eltérő változássűrűségű, elviselhető és kaotikusabb
nagyobb feszültségű övezetekbe kerülhetnek.
A megértés az élettel növekszik, de a feszültségekkel telített határfelületeken áthaladva a lélek
megedződik. A fájdalomtól nemesedik a lélek. Ha a lelket képező részecskék edzettsége,
tűrőképessége, neutralitása, nemessége kellő szintre fejlődött, elhagyhatják a szerveződési
színteret, és egy kisebb áramlási keresztmetszetű rétegben nagyobb sűrűségbe épülhetnek. Az
ilyen tudatban kellően fejlett részecskék a leszármazottaiknak új lehetőséget, tiszta folyókat,
harmóniában élő társadalmat, hagynak, hogy azok megvalósíthatják az ősök és saját álmaikat!
Az emberiség olyan vírusnak, alszerveződésnek tekinthető, amely a Föld, Gaia
élősködőjeként fejlődött ki, amely hegemóniába jutva túlszaporodott, és a nagyobb
energiaszintű fejlődés természetes velejárójaként felélte az életteret adó gazdalény eltartóképességét. E vírus nemsokára képessé válik a térbeli lokalizációt leküzdve kozmopolitaként
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szétrajzani, és a gazdalény leszármazóit, rokonait és környezetét is megfertőzni. Ha a
természet törvényei az embervírus megértési szintjét nem növeli, ha a túlszaporodását nem
fékezi meg, az képessé válhat növelni az arányát, a befolyását a mindenséghez képest. Ha
Isten, a végtelen lény tűrőképessége, a Természetet egyensúlyban tartó szimmetriája, vagy az
emberiség saját ellenirányú áramlása az emberrészecskéket nem fékezi meg, az embervírus az
elhaló bolygó után nagyobb térség tönkretételével, átalakításával a hegemóniáját kiterjesztheti. A
vírusszerű organizmusok azonban szimbiózisba épülve együttműködő ártalmatlan lények,
amelyek ha a kihasználás helyett összeférnek, együttműködnek más szerveződésekkel. Az
evolúció a létjogosultságát elismeri, a megmaradásukat a természet törvényei is lehetővé teszi.
A természet szabályai azonban nagyon bölcsek, maradiak és kellően konzervatívok ahhoz,
hogy a lokális fejlődés negatív irányú rontó hatása, a nagyobb, és egymástól kellően
elszigetelt terekbe, mezőkre, társadalmakra, a helyi állapotokat kaotizáló, robbanásra késztető
díszharmóniája ne terjedjen ki.

A csillagsíkok, a befolyási szimmetriák és a töltések összefüggése, emberi és ionos
anyagszerveződési aspektusból:
A leírás és a rajz a csillagsíkhoz, a nagyobb szimmetriához, a semlegességhez képest betöltött
térhelyzetet, és az attól való eltérés lehetőségeit, a pártosság ballos és jobbos elforgásának a
lehetőségeit mutatja be. A természeti elemek e rendszere a Szintézisben a 37. és a 38. ábrán
részletesebben bemutatásra került.
A pontosan a csillagsíkokban ütköző, egyenes irányú neutrális
részecskék neutronok maradnak, és az eltérő töltésirányú hatásoktól
felőrlődve, magasabb nyomású neutrálisabb réteget képezve
elválasztják egymástól az eltérő töltésű részecskéket
A nem pontosan ütköző, nem teljes szimmetriával, spinnel, töltéssel
rendelkező részecskék a szimmetriától, az egyenes iránytól eltérve
jobbra vagy balra elhajolnak, elektronhiányos, (csak vezetőkből álló)
vagy elektron tulajdonságú részecskékből többlettel (visszacsatolt
dolgozókkal) rendelkező pártokra szakadnak. E töltések egymást
kiegészítő elhajlások, amelyek együtt szimmetriában tarthatók, de ha
valamelyik fél túlságosan megerősödik, az egész rendszer töltötté
válhat és veszít a szimmetriájából.

82. ábra:

A természet alacsonyabb energiaszintjén, a Mengyelejev féle atomi
táblázatban az egyenesebb demokratáktól, (neutrálistól) eltérő töltések
alkálifém jellegű, S mezőt kialakító elektrontöbblettel, vagy Halogén
jellegű, P alakú áramlási rendszert képező elektronhiánnyal rendelkeznek,
tehát balra vagy jobbra helyezkednek el az atomi rendszer demokráciájában.
A két egymással feszültségben élő rendszer között, a neutrálisok, a D
mezőbe szerveződő stabilabb tömegre, a középrétegekre támaszkodhatnak,
de a rendszernek óvakodni kell a szerveződés felbomlását eredményezhető
F mezőbe áramló, széthúzódó, túl nagy feszültségben élő, a szervezett életet
és közösségeket lebontó szélsőségesektől.
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A hatás hordozó részecskemezők terjedési lehetőségei:
Az élőrendszerek egy hatalmas fraktálrendszert képeznek, amelyben az egységnyi méretű
részecskék sokféle eltérő energiaszintű és eltérő bonyolultságú mezőt alakíthatnak ki,
életszerűen változó, kis sűrűségű részecskebuborékba épülhetnek. Minél kisebb méretű, de
nagyobb azonosságú részecskékből áll egy részecskebuborék, annál nagyobb lehet a
népességsűrűsége, a mező eltartó képessége. A részecskemezők áramlási lehetőségeit a
környezetben lévő hasonló buborékok mérete, téridőbeli azonossága és átszerveződési
lehetőségei határozzák meg. Minél nagyobb a térfogatához viszonyított részecskesűrűsége
egy buboréknak, annál nagyobb az áthatoló képessége, (ha már áramlási viszonyban van.
Lásd az ólom és az urán puskagolyót). A nagyon kicsi egységnyi térfogatba sűrített, de
relatívan nagyobb mozgási tömegű felgyorsított buborékmezők hatótávolsága nagyon nagy,
(de nem tartós) főleg ha az őket szülő mezőből egyenes pályán, neutrálisan repülnek ki. A
nagyobb töltésűek, a spinnel is rendelkezők rövidebb távolságra, de időben tartósabban
hathatnak. A nagy sebességre gyorsított részecskék kinetikai tömeget, lendületet visznek
magukkal, amellyel az eltalált részecskéknek anyagnak, mezőknek erőt, lendületinformációt,
(hitet) adhatnak át. Ha kicsi tömegű és kevés számú részecske lövődik ki, az nagy tömegű
mezőnek nem okoz komoly kölcsönhatást, de ha nagyon nagy mennyiségben és nagy
sűrűségben érkeznek, akkor komoly tolóerőt, sugárnyomást tudnak kifejteni, komoly változtató
képességgel hathatnak.
Ha elfogadjuk, hogy a sokszintű életlehetőség és a folyamatos kölcsönhatások következményeként a nagy
energiaszintű, sok részecskéből álló anyagmezők is elporlódhatnak, akkor megérthetjük, hogy
az impulzusok következményeként tehetősebb és hatóképtelenebb részegységekre
különülhetnek el, és sokféle méretű, atomszerkezettel analóg porszerű részecskéket is
tartalmazó mezőkben, eltérő energiaszintű egységekben kevereghetnek a térben. Ha az
atomoknál sok nagyságrenddel kisebb méretű, de hasonló, analóg szerveződéseket is
feltételezünk, amelyeket valamely nagy mező, időben gyorsabban változó fejlett
életszférájában élő lények miniatürizáltak, akkor e lények áramlási és változtató képessége az
indító energiától és a tömegüktől is függő. Minél kisebb relatív tömegűek, annál nagyobb
sebességre gyorsíthatók, ezért az embernél sokkal kisebb lények lehetősége, a sokkal nagyobb
sebességű haladás, az igazi tér és időutazás. Mivel a gyorsítási lehetőség a tömegtől, a
gyorsító erőtől és a gyorsító pálya hosszától függ, ezért nagy mezők hosszú füzérpályáin, a
részecskegyorsító csatornáin a relatív kis tömegű részecskék nagyon nagy sebességre
gyorsíthatók. A foton méret körüli részecskemezők, az elektronok alatti fraktálszinten lévő, az
atommal analóg szerveződéseknek tekinthetők, amelyek az atomokhoz hasonlóan sokféle
tömegméretű, és ezért eltérő eredő tulajdonságú szerveződésekbe épülhetnek. Az atomok a
fotonokhoz képest már nagy tömegű részecskemezőknek tekinthetők, amelybe sok részecske
épült be, amely miatt a fényhez hasonló sebességre már nem gyorsíthatók fel. Az
elektronoknál alacsonyabb fraktálszinten álló fotonok azonban sokkal kisebb egységnyi
méretű részecskékből szerveződnek, amelyek ezért sokkal nagyobb sebességre gyorsíthatók,
és nagyobb egyedi sűrűséggel bocsáthatók ki. Az ilyen kicsi részecskék azt az alsó határt
jelentik, amelyeknek az egyesült kölcsönhatását, a fotonok által közölt becsapódási energiát, a
fénysugár melegítését még képesek vagyunk közvetlenül érzékelni. Ha az ilyen kicsi méretű
és (talán) alacsonyabb bonyolultságú szerveződésekről is azt feltételezzük, hogy az
atomokhoz (és az emberekhez is) hasonlóan többféle méretűek, egymástól is eltérő fejlettségű
egyedeket, családokat, kolóniákat alkothatnak, sokféle egymástól is eltérő tulajdonságaik
lehetnek, akkor megérthető a fény sokféle lehetősége. Ráadásul valószínű, hogy a kisebb
tömegűek jobban felgyorsíthatók, és nagyobb sűrűségben követhetik egymást, tehát nagyobb
lehet az időegység alatt áthaladó jelsűrűségük, a frekvenciájuk, az átadott kölcsönhatásuk.
Okkal feltételezhetjük, hogy az atom alatti energiaszintű részecskék az atomi periódusos
rendszerrel analóg életfejlődésben változnak, születnek, fejlődnek, megöregednek és elhalnak,
átalakulnak.
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Gondoljuk át e részecskék kölcsönhatását az alacsonyabb energiaszintű aspektusokból:
Tételezzük fel, hogy az általunk, a még a természetes érzékszerveinkkel érzékelt legkisebb
energiaszintű hatásokat, e kicsi részecskék különböző változatai közvetítik. Ha alacsonyabb
sűrűségben de a nagyobb tömegbe szerveződött viszonylag kis töltéssel rendelkező
neutrálisabb részecskék kolóniái követik egymást, akkor nagyobb egységnyi tömeg által
szállított, átadott lendületüket, melegítő hőenergiaként, vagy még kisebb frekvencián érkező
(és nagyobb elektron tömeg által szállított) energia kölcsönhatása esetén elektromos
impulzusokként érzékeljük őket. Az ilyen relatív nagy tömegű töltésekből álló hatást
közvetítőknek, a nagy egységnyi tömegük miatt, nagy a tehetetlenségük, amely miatt csak
nagy hullámhosszban képesek az irányukat módosítani. A technikai váltakozó áramban
haladó töltések hullámhossza 18000- 3000 km, tehát igen hosszú. Mivel az ilyen
részecskéknek nagy az egységnyi tömegük, ezért a testünk bármely részét éri ilyen
töltésáramlás, az a tehetetlensége miatt áthatol rajtunk ezért valamennyi érintett sejtünkkel
érezzük. Ha a részecskék áramlási sűrűsége is nagy, rövid idő alatt hatalmas energiát adhatnak
át, amelyet már nemcsak megrázásként, hanem megégésként észlelhetünk. Az ilyen
nagytömegű, de a felsőlégköri atomokhoz mérhető részecskék azt a felső tömeghatárt
képviselik, amelyek a légkörön még képesek áthatolni. A nagy tehetetlenséggel áramló
többségük nem képes az útba kerülő, nagyobb tömegű hidrogén, Hélium, stb. légköri gázok
atomjait kikerülni, azoknak ütköznek, impulzusba kerülve ionizálják és gerjesztik a gáz
állapotban lévő légkört, és a közeget képező nagyobb atomi mezők táplálékává, felbontóikká
vagy/és részecskéivé válnak, miközben lebomlanak, vagy átalakulnak.
A frekvencia az egységnyi idő alatt megérkező, egy felületen áthaladó kölcsönható részecske
tömeget, az időegység alatti kölcsönható részecskék ismétlődését jelenti, tehát az azonos
tulajdonságú tömeg számszerű mennyiségének a függvényét. Ha növekszik a kölcsönhatást
átadó egyedsűrűségük, a jelsűrűségük, akkor az általuk közvetített információs energia
frekvenciája is növekszik. A részecskék kisebb egységekből álló csoportja nagyobb
sebességre gyorsulhat, és természetesen kisebb lesz az áramlási tehetetlenségük is. Az ilyen
részecskék időegységre jutóan gyorsabb áramlását, nagyobb jelsűrűségét különböző
hangfrekvenciákon észleljük. E frekvencia észlelésére a fülünk szakosodott, de a bőrünk és az
üreges szerveink körüli sejtjeink szintén érzékenyebbek erre a rezonálásra. A nagyfrekvencián
érkező kisebb áthatolóképességű részecskék csak a bőrfelületeken terjednek, a testünkbe
mélyen nem hatolnak be, ezért bár az égnek áll a hajunk tőlük, de az élettani változást csak a
bőrfelületeken keltenek. Ezeknek a részecskéknek a kisebb tömegű és nagyobb lendületű,
nagyobb egységnyi sűrűségű szerveződései, már képesek áthatolni a légkörön, de a
határfelületekre nem merőleges irányban áramló részecskék még visszaverődnek, vagy
felbomlanak az ionoszféra határfelületéről. E határfelületen ütköznek a Földről kirepülő, vagy
a Föld felé tartó hasonló tömegű és frekvenciájú részecskék. Az ilyen részecskéknek csak a
mikrohullámokon, vagy ez feletti frekvenciasűrűséggel, egyedsűrűséggel és a határfelületekre
merőlegeshez (sugárirányhoz) közli irányú egységei, csoportjai képesek elhagyni a
bolygónkat. Az ilyen kicsi egységnyi tömegű részecskéket, ha nem túl nagy az áramsűrűségük, az
egyedenként kicsi lendületátadás, az alacsony személyi energiaszint miatt már közvetlenül
nem észleljük. E részecskéknek folyamatosan átadódó egyesült hatását, a periodikus, intenzív
érkezését egyre magasabb frekvenciájú, a felsőbb frekvenciákat már általunk sem észlelő, de e
tömegű részecskéink által pontosan értett hanghatásként észleljük. Ezen a fraktálszinten álló
részecskék tömege és sebességi viszonya már 3000 km-től az 1 m-es hullámhossz közötti
hangfrekvenciás tartományt öleli fel.
Az ennél nagyobb sűrűségben érkező, még kisebb egységnyi méretű (tömegű) részecskék
egyesített hatását hőként érzékeljük. Ezen részecskék egységnyi tömege még kisebb. Ha az
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atomi periodikus szerveződési táblázathoz viszonyítjuk, akkor egy analóg, de alacsonyabb
egységnyi energiaértékű hétszintű táblázaton a középső periódusokba kerülnének.
E részecskék a mikrohullámoktól a látható fény is tartalmazó tartományokig képviselik azt az
életszintet, amelyben meghatározott méretű kolóniákba szerveződnek, ezért nagyon nagy
azonosságú és statisztikailag magas szinten determizálható a kölcsönhatásuk.
E részecskék az 1m.-től a 380 nanométeres hullámhossz tartományt képviselik, amely (a mi
mértékegységeinkhez képest) igen kicsi tömeget és relatív kicsi tömegtehetetlenséget jelent. E
részecskék nagyobb jelsűrűségben is követhetik egymást, de képesek a légkört tartalmazó,
náluk lényegesen lassabban változó, de nagyobb egyedsűrűségű atomokat, mint lassan változó
tereptárgyakat kerülgetve, hullámszerűen terjedni, azok hézagaiban is közlekedni. E
részecskék tehetetlensége és spinje még elég nagy ahhoz, hogy a közvetlenül meg nem
világított, a fényiránytól eltakart területekre a kisebb részecskéik beszóródjanak,
bepattogjanak, beszűrődjenek. A világos és a nagyobb reflexiós képességű, nehezebben
észlelhető felületekről a légkörben megszerzett töltötté válás, megszédülés és a lendület
tehetetlensége miatt még visszapattannak, megégetik és kiszárítják a világos felületek mellett
álló növényeket. Mivel a terjedés során a nagyobb sűrűségű légkörben sok kölcsönhatásba
kerülnek, felmelegednek, e részecskéknek nagy a rugalmasságuk, és a becsapódási megpördülés, a
maradék spin miatt a talaj alá is bejut az energiájuk. A folyamatosan nagyobb tömegben
átadódó eredő hatásukat nemcsak fényként, hanem jótékony melegítő hőként észleljük. Ezt a
meleget, a bőrünkben és a bőrön belüli rétegekben elnyelődő, keletkező impulzusok keltik. A
mikrokozmoszunkban a bőrfelületek néhány rétegében élő, alacsonyabb energiaszintű, de e
frekvencián változó részecskéink, ezen impulzusok hatására szaporodnak, miközben energiát
és információt vesznek át a környezettől, és adnak tovább a belsőnk magasabb
változássűrűségű határrétegeiben élő szimbiotáiknak. Minél kisebb egységekből álló, de
nagyobb egyedsűrűségben érkező részecskékből áll a bennünket is érő hatásközlés, annál
nagyobb a részecskék be és áthatolóképessége, annál mélyebben be tudnak hatolni az anyag
és az emberi testet védő, időben gyorsabban változó rétegek belsejébe. A behatolás mélységet
az anyagmezők változássűrűsége csökkenti, amely a változó mezők és szerveik, sejtjeik
belsejében magasabb frekvencián zajlik. Az élő anyag éppen ezért nem ég meg, mert a
belsejében kialakult áramlás folyamatosan elvezeti a már találatokat kapott (szaporodó, elhalt)
részecskéket, ezért az energia lokális túlzott felhalmozódása nem következik be.
Az atomoknál alacsonyabb energiaszintű periodikus rendszer második, harmadik szintjét, a
sejtjeinkkel nagyobb azonosságú, analóg szerveződésű, az életünket segítő fénytartomány
jelenti. A fénytartomány az infravörös 760 nanométeres hullámhossz körül kezdődik és a
szemünkkel és optikailag már nem észlelhető röntgensugárzásig tart. Ez a hullámhossz
tartomány a 10 nanométerig terjed. A korábban leírtaknak megfelelően, ezek még kisebb
tömegű, és nagyobb egységnyi sűrűségű részecskékből állnak, amelyek már bármilyen
irányban át tudnak hatolni a Föld légkörén, és számos nagyobb azonosságú nagyobb
sűrűségű, de kisebb változássűrűségű anyagokon, a Kvarckristályokon, az üvegeken, a gyémánton, a
vízen, és sokkal sűrűbb, de vékonyabb anyagokon is. E részecskék időegységre jutó jelsűrűsége, a
becsapódási ismétlődése 3.9 x 10 a 14. hatványától a 3 x 10 a 16- hatványig terjed.
Egyedenként ugyan nem nagy, de összességükben jelentős energiát tudnak szállítani. A
bioszféraként ismert élőrétegünket főleg ez az energia látja el pozitív energiával, elsősorban
ezen részecskéknek köszönhetjük a jelenlegi létünk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a csak a
látható fénytartomány feletti frekvenciákon szállít az élő anyag magával változtató képes
lendületet. Ha elhalunk, és mélyebb talajrétegekbe kerülünk, a magasabb frekvencián érkező,
nagyobb lendületsűrűségű, és nagyobb áthatolóképességű részecskék sugárzását fogjuk élvezni.
Az élet iskolájában, az együttélésben sikeresen továbblépők későbbi életváltozása egyre
magasabb frekvenciákon zajlik. A mélyben lévő kövek és az atomi energiaszintű nagyobb
tömegbe épülni képes ionos anyagokat ezek a magasabb áthatolóképességű sugárzások látják
el energiákkal, a bioszféra alatti ionos evolúció a mélyebben fekvő rétegekben folytatódik.
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Már az érzékszerveinkkel észlelhető, megismert kölcsönhatási tartományok felett sokkal
nagyobb áthatolóképességűek is léteznek, amelyeket sugárzások néven ismerünk. Az
ultraibolya fénynél kezdődő sugárzások, még kisebb egyedi tömeg és energiaszintet
képviselnek, amelyeknek még a fénynél is nagyobb az áthatoló képességük, nagyobb a
jelsűrűségük. A Gamma és a kozmikus sugarak olyan nagy áthatolóképességűek, hogy még a
nagyon távoli változómezőkről is eljutnak hozzánk, nagyon sok akadályon, útba eső nagy
változássűrűségű mezőn áthatolva. E sugarak 16 milliárd fényévről, sőt távolabbról is eljutnak
hozzánk, olyan időkről és körülményekről hoznak információt, amelyek az Univerzumunk,
vagy a tágabb életterünk, a Makrokozmoszunk korábbi állapotában indultak útnak. Ezek a
sugártartományok az atomi szint alatt fraktálszintű periodikus rendszernek talán az első
periódusát képviselik. Ezek a nagy sűrűségben már számunkra is ártalmas sugárzások a
mezők mélyén változó világok, a mélyebb élőrétegek lényeit látják el energiával.
Azonban ez a kis tömege miatt nagyobb egyedsűrűségbe szerveződni képes részecskeanyag
sem jelenti az anyag és életszerveződés alsó határát. Az atom energiaszint alatti világot
tápláló neutrinó tömegű részecskéknek ugyan olyan családjai, szerveződési szintjei léteznek,
mint az atomoknak és a fotonoknak. A nagy áthatolóképességű részecskék a tömegűk
csökkenésével egyre nagyobb sebességre gyorsíthatók, amelyeknek az elektronok és a fotonszintű részecskekolóniák közötti hézagok hatalmas átjárható űrnek tekinthetők. E részecskék
kisebb de gyorsabban haladó, nagyobb áthatolóképességű csoportjai szinte jelen-idejű
jelrendszert szállítanak, amelyek képesek néhány fényévnyi távolságra minden akadályon
átkelve információ szállítására, azonnali és majdnem jelen idejű jel és hatás közvetítésére. Ez
az fraktálszint valószínűen nemcsak egy alsóbb energiaszintet jelent, egy szuperfejlett
technikájú csillagbelsőkben készített miniatürizálást. A nagyon öreg, fejlett csillagokban, a
galaxis központokban és a fekete lyukakban ilyen folyamat zajlik. Az ember csak most kezdi
megtalálni a miniatürizálás lehetőségeit, de nálunk fejlettebb rendszerekben ez már
hatékonyabban működik. Nem kell fejlett technikájú távoli csillagokat keresni ahhoz, hogy a
miniatürizálás lehetőségeit megismerjük. Az emberi mikrokozmoszban is hasonló fejlesztés
folyik, a természet technikai fejlettsége, az élet fejlesztése nagyságrendekkel az emberi
technikai fejlettség előtt jár.
Az emberi mezők, sejtek belső változásában, a fraktálrendszer alsó energiaszintjén élő
információs energia olyan kicsire miniatürizált részecskékből áll, amelyek a megérzésként
ismert információs hatást közvetítik. E részecskék olyan kicsi tömegű és méretű élő
egységekből állnak, amelyek a Földön, annak a relatív nagy változássűrűsége ellenére is
képesek áthatolni, és e távolsághoz képest a változással keletkező hatásinformációt majdnem
jelen időben közvetítik. E nagyon kicsi méretű részecskepárok, közösségek bármely egyedei,
ha korábban közös szerveződésben, közös vegyi reakcióban, azonos sorsban vettek részt, ha
közeli közös ős leszármazottai, rokonok, netalán egymás testvérei, olyan nagysebességű
információs jelátadásra, hatás átadásra képesek, amely közvetíti a nagy azonosságú
részecskékből szerveződő közeli rokonok, a testvérek, a szülő - gyermek, vagy és az egypetéjű ikrek
részecskéi között az információk és a változások továbbítását. E részecskék még értik a közös
nyelvet és a szülői örökségből hozott tájszólási frekvenciát. E részecskék nemcsak nagy
egymást kiegészítő inverz szimmetriában állnak, hanem olyan nagy azonosságú rokon
részecskékből, amelyekből ha bármelyik mezőben élők szimmetriája lényegesen megváltozik,
a szimmetria az inverz társban is hasonlóan változik. Ezt a nagyfokú információcserét, a nagy
genetikai azonosság teszi lehetővé. A kisebb energiaszintek felé, a részecskék bonyolultsága
csökken, az azonosságuk és az őket egymáshoz kötő érzelmi szálak száma nő.
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Kvantumkommunikáció

Szabó Zoltán szabadenergia.lap.hu szerkesztő

Az úgynevezett hivatalos tudomány által is elismerten létezik egy fantasztikus jelenségcsoport:
a kvantumjelenségek. Bár sajnos a szabadenergia, nullponti energia ügyét nem viszi előbbre, a hivatalos
tudományban még nincs áttörés ezen a területen, de talán az áttörés a kvantum-kriptográfiában közvetve
éreztetni fogja a hatását, legalább a tudósok látókörének tágításában.

Az áttörés, amiről most beszámolok, a következő:
A MagiQ Technologies - http://www.magiqtech.com - bejelentette az első,
kereskedelmi forgalomba kerülő, kvantum-kriptográfiás rendszer kifejlesztését.
Hogy értsük, miről van szó:
Az atommag mágneses rezonanciájának (Nuclear Magnetic Resonance, NMR) mérésére képes
készülékeket széles körben használják a tudományos kutatásban a fizika, kémia és biológia területén.
Például NMR műszerekkel elemzik a laboratóriumokban az anyagok kémiai összetételét, a molekulák
felépítését, és még nagyon sok más alkalmazás létezik. Például hazánkban is találkozhatunk már MRI
(Magnetic Resonance Imaging) orvosi diagnosztikai képalkotó berendezéssel (többet tud, mint a
röntgen). A mágneses rezonancia mérésén és manipulálásán alapul a kvantumszámítógépek működése
is. A kvantumszámítógépek teljesítménye -elvileg- azért múlhatja fölül többszörösen a hagyományos
számítógépekét, mert ki tud használni egy kvantummechanikai törvényszerűséget, a részecskék
kvantumállapotának korrelációját. Két vagy több részecske kvantumállapotában szoros korrelációt
lehet mérni, ha előzőleg a részecskék közösen részt vettek valamilyen kémiai reakcióban.
Fotonok esetében is létrejön a szoros korreláció, ha például lézersugarat egy prizmával több
sugárnyalábra választanak szét. Fotonok esetében a polarizáció az a kvantumjellemző, amelyet a
számítási feladatok során manipulálnak. A részecskék kvantumállapotában mérhető
korreláció egy különös tulajdonság. Azt jelenti, hogy ha egy részecske kvantumállapotában változást
okoznak (például azzal is, hogy mérést végeznek rajta), akkor a párján ugyanabban a pillanatban
ugyanúgy lebomlik a határozatlansági állapot, függetlenül attól, hogy a két részecske milyen távol
került egymástól.
A két részecske közötti kapcsolat mindenféle közvetítő közeg nélkül alakul ki,
és a kvantumállapotokban bekövetkező változás bármilyen nagy távolságtól függetlenül azonos
időpillanatban létrejön. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy létezik valamiféle jelátvitel, és ez
fénysebességgel terjed, hanem arról van szó, hogy az állapotok együttes változása ténylegesen
egyazon pillanatban történik, legyenek a részecskék akár a galaxis túlsó végeiben is (elvileg). Ezért
nevezik az eljárást teleportálásnak (teleportation), egészen pontosan kvantumállapot-teleportálásnak.
Ezen alapul -pontosabban elvileg ezen alapulhat a kvantumkommunikáció.
Hivatalosan elismert módon kvantumkommunikációs készülék még nem létezik.
A MagiQ Technologies cég mostani bejelentése, a kvantum-kriptográfiás rendszer
kifejlesztése, egyszerűen szólva egy lebutított kvantumkommunikációt jelent.
Ezt a rendszert kódolásra, rejtjelezésre lehet használni, például a kereskedelemben
internetes vásárlásoknál a bankkártya-szám biztonságos továbbítására alkalmas. Arról van szó, hogy
hagyományos (pl. internetes) úton történő üzenetváltás rejtjelező kódjait lehet a (lebutított)
kvantumkommunikáció segítségével továbbítani. Mert bár két távollevő atomcsoport között a technika
mai -hivatalos- állása szerint nem tudjuk létrehozni a teljes értékű kvantumkommunikációt, bizonyos
korlátozott mértékű kapcsolat mégis létrejöhet. Ha az egyik atomcsoporton valamilyen matematikai
műveletet végeznek, akkor a másik, távol levő atomcsoporton mérhető változások alapján következtetni
lehet az előző atomcsoporton végzett műveletek jellegére. Ez teszi lehetővé a kódolást.
Ez tehát még nem kvantumkommunikáció, továbbá távolról sem a vákuumból nyerhető energia
bármiféle hivatalos elismerése. De bízzunk benne, hogy mégis egy teljes joggal fantasztikusnak
nevezhető jelenség hivatalos -és főleg kereskedelmi- elismerése történik, ami áttételesen a többi
tabutéma és tilalom ledőlését is elősegíti. A kutatók tévednek, a jelátvitel itt is működik, csak az jelen
időben és általuk nem észlelhető, nem mérhető energiaszinten következik be.

A jelenséget az író az előbbi fejezetben már leírt azonossági körbe sorolja:
Minél nagyobb bonyolultságú, minél összetettebb egy részecskeszerveződés, azaz minél több
máshonnan származó részecskéből áll a szerveződése, annál nagyobb a közös mezőbe szerveződött
részecskék között az eltérés, annál kisebb az azonosság. Ahogy a genetikai örökségi fraktálon
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visszafelé megyünk, a legkisebb (legősibb) részecskemezők felé, úgy csökken az
egyedszámuk, az összetettségük és a genetikai eltérésük az egy mezőbe, egy kolóniába, egy
családba tartozó részecskeszerveződéseknek. A nagy azonosságú egyedek számának a
csökkenése egyben azt is jelenti, hogy a nagyobb sok generációs kolóniákról az egymáshoz
tartozó nagy genetikai azonosságú családokra bomlott le a megfigyelési lehetőségünk. A
családi kapcsolat vegyi kapcsolat, amely vissza nem fordítható, amely közösségen belül a
testvéri és a szülői genetikai azonosság, a tulajdonságazonosság és ezzel az érzési reagálási
azonosság nagyon magas szintű. Ha igaz, akkor eljutottunk az élet keletkezésének a legalsó
lépcsőjéhez, az élet alapjához, a részecskecsaládokhoz, az életpiramis alacsony energiaszintű
fraktálrendszerének az egyik legalsóbb, még megismerhető szintjére. Ez alatt már csak az Isten
nem nélküli angyal szolgái vannak, akik még kisebb egységekből, de teljesen azonos lelkekből,
töltésektől és érzelmektől lecsupaszított klónszerű részecskékből állnak.

A szoros korrelációt mutató részecskék olyan egyidőben született testvéreknek, egypetéjű
ikreknek tekinthetők, amelyek vagy azonos szülőtől, vagy/és azonos eseményben és azonos
pillanatban keletkeztek. Lehet, hogy ez az a részecskepár, amely egy nagy mező
központjában, azonos pillanatban egymással ütközött, amely előtte nagy sorsazonosságban, a
közös miniatürizálásban együtt vett részt, és egymásról elrugaszkodva azonos pillanatban
indult az életnek. E részecskék között anyagi energiaszintű kapcsolat nincs, csak lelki, érzelmi
kapcsolat, az azonossági húrok kötik őket össze, az érzelem és az összetartozás húrjai. Az
egymással így kommunikáló részecskék között olyan nagy az azonosság, hogy az egyik
részecskét érő változást a másik jelen időben és az egypetéjű ikrekhez hasonlóan valószínűen
teljesen ugyan úgy érzi.
Ez a részecskeazonosság már közelít a nagy eggyé vált csillagközi tér részecskéinek az
azonosságához, amely még nagyobb azonosságot, teljes sorsazonosságot jelent. Ők az eggyé
vált mező teljes azonosságú részecskéi. Ha az egyik féle részecske keletkezésének az ára a
másik részecske inverz keletkezése, vagy azonos átalakulása, akkor e viszony a lét alapvető
viszonya. A fogamzást bemutató életcsíra eseményeiben ezek a részecskék együtt vettek részt,
de a háborúban elszakadtak egymástól, de egymás rezdüléseit az óta is érzik.
Az élet alapjait feszegetjük, amelynek már olyan nagy a felbontása, hogy e mélységekben az
író nem kíván belemenni. Bár sokat lehetne erről is írni, de e könyv célja nem a részletek,
hanem az összefüggések nagyobb feltárása. A mélység, amelyet elértünk már feltárta az
evolúciónak a mi életfolyamatunkhoz tartózó főbb összefüggéseit, ezért a könyv további
részében ezek eltérő aspektusai kerülnek bemutatásra.

Hologram a való világ?

Index 2004. június 26., szombat

Különböző tudományágak képviselői jutottak arra a meggyőződésre, hogy ez érzékszervek által
tapasztalt világ csupán egy szelete a valóságnak. A mélyebb szinteken a teljes világegyetem
összefügghet, és az elme nem csak vetítheti, de alakíthatja is a valóságot.
A párizsi egyetemen 1982-ben különleges kísérletre került sor. Az Alain Aspect fizikus vezette
kutatócsoport egyes vélemények szerint a 20. század egyik legfontosabb megfigyelését tette. Az
eredményekről nem tudósított a média, és Alain Aspect nevéről is csak azok hallhattak, akik
folyamatosan bújják a tudományos szaklapokat. Mégis vannak, akik szerint az adott felfedezés
felfordíthatja a tudományt. A francia kutatócsoport felfedezte, hogy bizonyos körülmények között a
szubatomi részecskék, például az elektronok képesek egymás között az azonnali kommunikációra,
függetlenül a közöttük húzódó távolságtól. Így nem számít, hogy 3 méterre vagy 10 milliárd
kilométerre vannak-e egymástól.
Tudnak egymásról
A jelek szerint valahogyan mindegyik részecske tudja, hogy mit csinál a másik. A probléma ezzel csak
az, hogy ellentmond Einstein azon tézisének, miszerint semmilyen információ nem haladhat a
fénysebességnél gyorsabban. (Ez már régen megdőlt, csak még nem ismerik el! Moetrius)
Mivel a fénysebességnél gyorsabb haladás egyet jelent az időkorlát áttörésével, a megdöbbentő
kilátások arra indítottak néhány fizikust, hogy megkíséreljék megmagyarázni, mi állhat valójában az
Aspect-féle megfigyelések hátterében.
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Másokat viszont az eredmények ennél is radikálisabb kísérletek elvégzésére ösztönözték. David Bohm,
az University of London fizikusa például arra jutott, hogy Alain Aspect eredményei közvetve az
objektív valóság cáfolatát jelentik. Tehát az univerzum kézzelfogható szilárd formája csupán
látszólagos, a mindenki által megélt valóság gigantikus hologram.
Darabokban az egész
Bohm megdöbbentő következtetésének megértéséhez tudni kell, mi is valójában a hologram. Ezeket a
háromdimenziós fényképeket lézer segítségével készítik. A megörökítendő tárgyat először
lézersugárral pásztázzák. Egy második sugár fénye a visszaverődő mintával interferenciát hoz létre, és
ezt a mintát örökítik meg a filmen. Előhíváskor a film csupán fényes és sötét vonalak kavalkádja, de ha
lézerfénnyel világítják meg, megjelenik az eredeti tárgy háromdimenziós képe. A hologramok viszont
nem csak a háromdimenziós kép miatt különlegesek. Ha egy rózsa hologramját félbevágják, és lézerrel
világítják meg, a mindkét fél darab a teljes képet tartalmazza, bár kisebb méretben. Ha a darabokat
tovább aprítják, minden kis darab az eredeti egész képet tartalmazza. A hagyományos fényképekkel
ellentétben a hologram minden szelete az eredeti információ egészét tartalmazza.
A "teljes egész a részletekben" megközelítéssel teljesen új utak nyílnak a természettudományok előtt.
A nyugati világ tudósai mindig is hajlottak arra, hogy a fizikai jelenségek megértéséhez, legyen az
béka vagy atom, a szétdaraboláson és a részletek tanulmányozásán keresztül vezet az út.
A hologram viszont megmutatja, hogy a világban, néhány esetben téves lehet ez a megközelítés.
A holografikus struktúrák szétdarabolása nem az építőkövekhez, hanem kisebb egészekhez vezet.
Ennek fényében Bohm más utat javasolt az Aspect-féle felfedezés értelmezéséhez.
Hal az akváriumban
Bohm szerint a szubatomi részecskék nem azért képesek egymással kapcsolatban maradni, függetlenül
a távolságtól, mert valami titokzatos jel áramlik közöttük. Ehelyett a szétválasztottságuk nem más,
mint a megfigyelőt becsapó illúzió. A kutató érvelése szerint a valóság valamely mélyebb rétegében
ezek a részecskék nem különálló egységek, hanem egy alapvető egész kiterjesztései. A jobb megértés
érdekében Bohm a következő példát vezeti elő. Képzeljünk el egy akváriumot, amelyben egy hal úszkál.
Az akváriumot nem láthatjuk közvetlenül, és a benne szereplő világról is csak tévékamerák révén
értesülünk. Az egyik kamera az akvárium elejét veszi, a másik az oldalát. A megfigyelő a két monitor
képét figyelve azt gondolhatja, hogy a két hal külön-külön létezik, majd a halakat tovább figyelve
felfedezi, hogy valami kapcsolat van közöttük. Amikor az egyik hal elfordul, a másik ugyanabban a
pillanatban hasonló fordulót végez. Ugyanígy amikor az egyiknek az eleje látszik, a másik mindig az
oldalát mutatja. Ha a teljes összeállítás továbbra is rejtve marad a megfigyelő előtt, az nyugodtan
feltételezheti, hogy a halak valahogy összebeszélnek, ezért mozognak egyszerre.
Mélyebb a valóság
Bohm szerint a szubatomi részecskékkel pontosan ez történik az Aspect-féle kísérletben. A látszólagos
fénynél is gyorsabb kommunikáció valójában arról árulkodik, hogy a valóságnak a kézzel foghatónál
mélyebb rétegei is léteznek. A szemmel nem látható komplex dimenziókat ugyanúgy nem érzékeljük,
mint a megfigyelő a halat körülvevő akváriumot. A részecskéket azért látjuk egymástól elválasztva,
mert csak a valóság egy szeletét érzékeljük. Az ilyen részecskék nem különállóak, hanem részei a
mélyebben meghúzódó egésznek, amely holografikus oszthatatlanként viselkedik. És mivel a fizikai
valóságban mindent ez épít fel, az univerzum is csak egy illúzió. A világegyetemnek e fantomszerű
viselkedés mellett más megdöbbentő tulajdonságai is lehetnek. Ha a szubatomi részecskék csak
látszólag szétválaszthatóak, az annyit is tesz, hogy a valóság mélyebb szintjein a teljes világegyetem
összefügg. Az emberi agyban meghúzódó szénatom elektronjai kapcsolatban állnak a Nap vagy
tetszőleges távoli csillag felszínén lévő hidrogénatomok protonjaival.
Minden összefügg
Ahogy minden mindennel összefügg, értelmetlenné válik a világegyetem jelenségeinek osztályozása,
mivel az összefüggő hálózatot alkotó természet fittyet hány minden ilyen felosztásra.
A holografikus univerzumban még az idő és a tér sem tekinthető alapfogalomnak. A helymeghatározás
minden formája csődöt mond olyan környezetben, ahol semmi sem válik el igazán a másiktól. Így az
idő és a háromdimenziós tér úgy viselkedhet, mint a halat mutató monitorok, és csak kivetülései a
mélyebb rendnek. Bohm nem az egyetlen kutató, aki igazolva látja, hogy csupán hologram a
világegyetem. Az agykutatás területén dolgozva Karl Pribram, a Stanford egyetem neurofiziológusa
szintén arra a meggyőződésre jutott, hogy a holografikus lehet a valóság.
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Agyi jelrögzítés
Pribram akkor dolgozta ki ezt a modellt, amikor az agyban az emlékek tárolási helyét kereste.
Évtizedek során sok tanulmány jutott arra a következtetésre, hogy az emlékek adott helyhez kötöttség
nélkül, a teljes agyban szétoszolva őrződnek.
A múlt század 20-as éveiben Karl Lashley rendkívüli jeletőségű kísérletsorozatban mutatta ki, hogy
bármely részletét távolítja el a patkány agyának, képtelen megszüntetni a műtét előtt megtanult
bonyolult műveletsorra vonatkozó emlékeket. Akkoriban viszont senki nem állt elő olyan
magyarázattal, amely leírhatta volna ezt a "teljes egész a részletekben" jelenséget. Pribram a 60-as
években ismerte meg a hologram elvét, és rádöbbent, hogy megtalálta az agykutatók által régóta
keresett magyarázatot. A kutató szerint az emlékeket nem neuronok vagy idegsejtek kis csoportja őrzi,
hanem idegi impulzusok mintázatába kódolva hordozzuk, ahogy a lézerfény interferenciája elmenti a
holografikus képet. Vagyis Pribram szerint agyunk holografikus tár. Ez az elmélet egyébként
magyarázatot ad arra is, hogyan képes az agy ilyen kis helyen ennyi emléket megőrizni. Becslések
szerint az átlagos emberélet során 10 milliárd bitnyi információt ment el az agy. Ez az Encyclopaedia
Britannica adatmennyiségének ötszöröse.
Jelek özöne
A rendkívüli emlékezőtehetség nem az egyetlen talányos agytevékenység, amely értehetőbbé válik a
holografikus agymodell által. Legalább ilyen rejtélyes, hogyan képes az agy megbirkózni az
érzékszerveket érő különböző frekvenciák özönével, és hogyan képes valós időben értelmezni az
érzékszervek jeleit. Pribram szerint az agy holografikus elvet használ a fogadott frekvenciák
matematikai átalakítására. Ez az elmélet egyre több támogatót szerez. Hugo Zucarelli argentin
származású olasz kutató a holografikus modellt kiterjesztette az akusztikai jelenségek területére. Ez az
elmélet ugyanis megmagyarázhatja, hogyan képesek az emberek meghatározni a hang pontos forrását
a fej elfordítása nélkül, még akkor is, ha csak egy füllel hallanak.
Eltűnik a valóság
Pribram holografikus agymodelljének legmegdöbbentőbb vonatkozása mégis az, amikor összevetik
Bohm realitáselméletével. A világ megfogható képe így csak másodlagos valósággá változik, a
tényleges környezet pedig frekvenciák holografikus kavalkádja lesz. (Porvihar) Ebből a holografikus
agy csupán néhány fontos frekvenciát választ ki, és érzékszervek jeleként értelmezi. Eközben az
objektív (valóságból az, amely nem vagy csak kevésbé befolyásolja a jelenünket ) teljesen elsikkad.
Keleti vallások már régóta azt tartják, hogy az anyagi világ illúzió, és bár azt gondolhatjuk, hogy
fizikai lényként mozoghatunk a fizikai világban, ez is csak képzelődés. Valójában vevőkészülékek
vagyunk a frekvenciák tengerében, és amit kiszűrünk ebből a kavalkádból, az csak egy szelete a
valóságnak.
Természetes a telepátia
Bohm és Pribram elméleteinek egyesítését, a holografikus paradigmaként emlegetett megközelítést sok
kutató szkeptikusan fogadta, másokat viszont felvillanyozott. Néhányan egyenesen azt gondolják, hogy
ez a modell képes lehet megoldani tudományosan eddig le nem írható rejtélyeket, sőt általa a
parapszichológiai jelenségek a természet részévé válhatnak. A holografikus paradigma által leírt
univerzumban minden agy részét képezi a láthatatlan egésznek, és a telepátia pusztán a holografikus
(befolyásolási képesség) szint elérését jelenti. Hasonló módon a telekinézis (tárgyak mozgatása az
akarat segítségével) szintén megszűnik rejtély lenni, hiszen az összefonódó mélyebb valóságban az
egyén és a tárgy eleve egy. Bohm és Pribram egyaránt emlékeztetet arra, hogy sok vallási illetve
misztikus élmény, például az univerzummal való transzcendens együvé tartozás érzése szintén a
holografikus szint elérése lehet. A régi írásokban ugyanerre, a mélyebb valóság elérésére
gondolhattak, amikor a kozmikus egység érzéséről számoltak be.

Az egymás közötti és a közvetlen környezettel történő kommunikáció a sejtek
kommunikációjához hasonlítható, amelyek csak az életük és az együttműködésük
szempontjából fontos kölcsönhatásokat észlelik, és nincs szükségük a körülöttük lévő
nagyobb egészt érintő jelek zavaró özönére, mert azok feldolgozására, kivédésére más szakosodott.
Bár a sejtek részei az egésznek, ezért befolyással bírnak a környezet által meghatározott
funkcionális változására, de a nagyon eltérő arányok miatt a hatóképesség is a lokális
működési területre és kommunikációs frekvenciákra szűkül. A sejtjei vagyunk egy nagyobb
valóságnak, amely egy még nagyobb változó rendszer sejtjeinek tekinthető.
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A mindenségben valószínűen rengeteg sziklaütközés, lokális robbanás és állandó porvihar
van, amelyben azonban minden ,,részecske,, csak a hozzámérhető energiájú és frekvenciájú,
tehát a vele kellő azonosságú változást érzékeli. Ha ez az elkülönülés nem lenne, minden jelet
minden sejtünk egyszerre érezne, nem lenne folyamat, nem lenne élet, és nem lenne
értelmezhető valóság. Ezt a tényleges valóságot, csak nagyobb rálátással bíró, a környezetet
sokkal több dimenzióban észlelő, a káoszt is megérteni képes Istenszerű szuperlény képes
kezelni. A környezetünkben olyan nagy a jelsűrűség, a sok dimenzióban, sok frekvencián
időben majdnem egyszerre közvetített adás, hogy az alacsonyabb frekvenciákat feldolgozni
képes személyek valamennyit észlelnék, akkor a feldolgozó-képesség hiánya miatt csak a
káoszt észlelnék, és abszolút működő-képtelenné válnának. Ez esetben a fraktállánc sem
épülhetne fel, és a nagyobb feldolgozó-képességű, összetettebb változást is megkülönböztetni,
értelmezni és követni, reagálni tudó mezők, lények sem alakulnának ki. A nagy sűrűségben és
széles frekvencián egyszerre érkező jelek kavalkádja a káosz, amelyet a csak egymás utáni
változásokból álló folyamatot kezelni képes élőrendszer, szingullarításként nem tud
értelmezni. Az értelmezhető valóságunk az egyidejűleg, és folyamatosan keletkező jelek özönéből az
események egymást követő folyamatából a bennünket és a közvetlen környezetünket érintő
kölcsönhatási sorozat, amelyet élet néven ismerünk.
Az alábbi anyagban részleteket idézünk Tél Tamás, A Káosz természetrajza, című írásából, de sajnos az érdekes
anyagot teljes egészében nem tudja a szerző a könyvbe beemelni. A teljes dolgozatra (6 oldal) kíváncsiak
megtalálják az Interneten, az Ufó lap.hu oldalon a tanulmányok és cikkek alatt:

TÉL TAMÁS

A káosz természetrajza

…Az utóbbi húsz évben elterjedt szóhasználat szerint a káosz a kevés összetevőből álló rendszerek
összetett mozgása. A káosz tudományos forradalmának alapja az a felismerés, hogy egyszerű
törvények is vezethetnek igen bonyolult viselkedésre. Lehet persze bonyolult egy sokkrészecskerendszer mozgása is, de az, hogy ilyen összetett rendszer mozgása bonyolult, nem meglepő. Ez utóbbi
kifejezésére ezért a molekuláris káosz szóhasználat terjedt el, ami gyakran szinonimája a zajnak. A
legegyszerűbb példa a zajra egy pollenszem mikroszkóp alatt jól megfigyelhető összevissza
bolyongása (a Brown-mozgás), ami számtalan folyadékrészecske lökdösésének a következménye. Az
általunk használt káosz fogalmat pedig a determinisztikus jelző illeti meg, ugyanis a körülmények és
törvények által egyértelműen meghatározott. Ezzel arra is utalunk, hogy külső zaj a jelenségben nem
játszik szerepet, a bonyolult viselkedés a dinamika belső sajátossága…
… A káosz tehát a nemlineáris rendszerek időbeli viselkedése. Mivel szinte minden rendszer ilyen, a
káosz megjelenése tipikus. Ezen azt értjük, hogy a káosz lehetősége szinte minden nemlineáris
rendszerben megvan. Az azonban, hogy ténylegesen megvalósul-e, a rendszer konkrét tulajdonságaitól
és kezdeti helyzetétől is függ. Úgy tűnik, hogy mind a biológiai, mind a technikai evolúció főleg a
periodikus viselkedésnek megfelelő paramétereket választotta ki, s ezért élhettünk sokáig abban a
tévhitben, hogy nincs lényegesen különböző másik mozgásforma. Poincaré már a múlt század végén
tudta, hogy a bolygók rendkívül bonyolult pályákon is mozoghatnak, de ezt sokáig matematikai
kuriózumnak tekintették. A hetvenes években azután, a meteorológiai jelenségek előre jelezhetősége
mellett, éppen bizonyos állatfajok évi populáció-számának szabálytalan ingadozása – pl. a sáskajárás
– volt az egyik fontos vonal, mely a káosztudomány kialakulásához vezetett.) A számítógépek
elterjedésével az utóbbi két évtizedben hirtelen megfoghatóvá és könnyen szimulálhatóvá váltak a
kaotikus mozgás szokatlan sajátságai.
II. Az előre jelezhetőség elvesztése
A kaotikus mozgás részletesebb megfigyelése egy alapvetően új tulajdonságot tár fel, a
határozatlanság felerősödését. Ez azt jelenti, hogy a jelenségek alakulása rendkívül érzékeny a
kiinduló helyzetre. Nevezik ezt a kezdőfeltételekre mutatott érzékenységnek is, s a pillangó-effektus is
ennek egy megfogalmazása. Hiába igyekezünk két azonos falevelet azonos helyzetből leejteni,
mozgásuk rövid idő után különböző lesz….
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…Ezért egyetlen mozgás pontos megfigyelése helyett érdemes mozgássokaságot vizsgálni: át kell térni
valószínűségi leírásra. Abban a tartományban tehát, ahol a kiinduló helyzetre való érzékenység
fennáll, a mozgás helyes előrejelzése annyit jelent, hogy megadjuk, adott idő után, milyen
valószínűséggel lesz adott helyen a test. Meglepő, de igaz, hogy ezzel a statisztikus szemlélet
óhatatlanul bekerül, pl. a mechanika eszköztárába is, ahol pedig Newton óta úgy tűnt, rá nem lesz
sohasem szükség. Fontos hangsúlyozni, hogy a valószínűségi leírás nem jelent bizonytalanságot,
indeterminizmust. Sőt, az egyedi mozgásokkal szemben, a valószínűségek időfejlődése előre jelezhető.
E leírással is nagyon pontos kijelentések tehetők, az átlagértékek például egzaktul megadhatók. A
valószínűségi leírás elkerülhetetlensége a húszas évek óta nyilvánvaló a mikrorészecskék világában. A
szokatlansága ellenére a valószínűségi módszer éppoly hatékony, mint a hagyományos, s elvezetett
olyan alapvető új felfedezésekre, mint a tranzisztor, a mikrochip, a lézer vagy a szupravezetés.
Az eddigieket összefoglalva tehát a káosz olyan megjósolhatatlan mozgás, ami determinisztikus, azaz
a körülmények által egyértelműen megszabott. A megjósolhatatlanság itt gyakorlati szempontból
értendő: Minden, tetszőlegesen kicsi kezdeti bizonytalanság a mérendő mennyiséggel azonos
nagyságúra, sőt nagyobbra felerősödhet, s így a hiba több mint 100%-os lehet. Ugyanakkor a mozgás
elvi szempontból determinisztikus (amit bizonyít a törvények [egyenletek] jellege is), azaz végtelenül
pontos kezdeti adatok esetén a mozgás tetszőlegesen pontosan előre jelezhető lenne. A bonyodalmat az
okozza, hogy az ilyen végtelenül pontos kezdeti meghatározás irreális absztrakció, s ennek lehető
legjobb gyakorlati megvalósításai is drasztikusan különböző végkifejletre vezetnek. A káosz egyszerre
fejezi ki az elvi determinizmust, s annak gyakorlati korlátait…
… Egyáltalán nem véletlen, hanem biztos, hogy a kaotikus attraktorra elegendő hosszú idő után
rákerülünk. Ez a meghatározottság egyik fontos megnyilvánulása.
Az attraktornak, noha bonyolult alakzat, nincsen térfogata. A nulla térfogatú, de véges kiterjedésű és
ezért bonyolult elrendezésű ponthalmazokat fraktáloknak nevezzük. A fraktálok olyan alakzatok,
melyek minden részletükben a fraktál egészéhez hasonlóak. A kaotikus mozgás kapcsolata a
fraktálokkal azt mutatja, hogy a periodikus mozgástól való eltérés minden léptékben jelen van.
Az attraktor egyértelmű geometriai szerkezete is a mozgás determinisztikusságának következménye.
A káosz időbeli kiszámíthatatlanság és állapottérbeli rend egyszerre történő megjelenése. A mozgás
és a szerkezet (dinamika és geometria) egysége világosan mutatja, hogy a determinisztikus káosz nem
zaj (nem molekuláris káosz)!

A környezetben történő nagy energiájú változásokat a határfelületek fókuszálják, amelyekből
a jelenünk felszínén belül a határrétegek által fókuszált fordított kép keletkezik a környezetről
és annak a változásáról. Ha a környezeti változásban a rendezett áramlás irányú folyamatok
dominálnak, akkor a fókuszált képek is rendezett áramlást keltenek és a Mikrovilág szinteken,
a fókuszáló buborékok belsejében letükrözik és leképezik a külső környezet nagyobb
intenzitású változását. A kaotikus folyamatok nem a képek megszakadásához vezetnek,
hanem az egyidejűleg vetített, a változást megörökítő képkockák felgyorsulásához. Ha a
környezeti térben egyre több sugárzó válik aktívvá, akkor a változás sűrűsödik, a kölcsönható
frekvencia időben lényegesen megnövekedhet. Ez, mint gerjesztés felgyorsítja a
határfelületekkel körbevett vevőkészülékek lejátszását is, a korábban lassan pergő film
felgyorsul, az élet egyre kaotikusabbá válik. Egyértelműen bizonyításra került, hogy a
környezeti változás gyorsulása, pl. a Naptevékenység felerősödése rövid időn belül felerősíti,
időben meggyorsítja a Naprendszerben a változást. A Nap felhevülése is következmény,
amely annak a következménye, hogy nagyobb adagú részecskecsomag, aszteroida került a
mezőjébe. Akkor is felerősödik a Naptevékenység, ha a keringése során nagy
változássűrűségű mezőbe ér, vagy egy nagyobb rendszer ekliptikáját, idősíkját vagy Jet
sugarát metszi. Ha hasonlóan nagy mezők közelednek egymáshoz, mindkét mezőnek
felgyorsul a változása, magasabb hőmérsékletre kerülnek, amely felpergeti az eseményeket és
a filmkockákat is. A nagy mezők szerelmi tevékenysége, egymáshoz közeledése fokozza a
változássűrűséget. Az időben kiszámítható ritmusú folyamatok a párosodáskor felgyorsulnak,
kaotikussá válnak.
A folyamatról több információ olvasható, néhány fejezettel hátrább a Niribúról szóló részben:
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A hologram alternatívái:
A Tv. Műsorok sugárzásával telített a tér. Tehát sokféle, viszonylag kis energiájú részecskét
szórunk szét (sugározunk) a térbe, amelyet a TV. Vevőkészülékeinkkel kétdimenziós képként,
vagy háromdimenziós strukturális mélységben is változó hatásként, térbeli képként
megjeleníthetünk. A síkbeli kép, a képernyő síklemezére vetített pontok telítettsége szerint
változik, amelyek fekete, szürke, fehér, vagy finomabb spektrumú elosztás esetén színes
képként megjeleníthetők. Ha több eltérő aspektusból felvett képet egyszerre több forrásból
sugározva egymásra vetítünk, akkor időben változó térbeli háromdimenziós látszólagos képet,
a felvett valóság mélységgel rendelkező többdimenziós változásának a mélységét is bemutató
hologramot kapunk. Ez a kép a kétdimenziós képhez hasonlóan a megvilágított felületen
részecskesűrűbb, fénysűrűbb, telítettebb és fényben ritkább részecskesűrűségű
interferenciaképként jelenik meg. Lényeges, hogy nem egy sűrű vászonra, kétdimenziós síkra,
hanem a teret kitöltő közegre, a levegő, vagy valamely más, a közvetlen környezetben lévő sokféle
törésmutatójú tükröző-képes buborékaira vetítünk. A viszonylag homogén közegek
molekuláin, részecskéin a molekulák határfelületeinek ütköző változó intenzitású hő,
fénysugarak stb. Fotonjai, részecskéi térhatású képet alkotnak. Ez a kép is csak egy
kétdimenziós, de időben változó, a harmadik dimenzió mélységét és fázisszögeit is tartalmazó
egyidejűleg különbözően megvilágított határfelületként jelenik meg a megfigyelő előtt. A
változások mélységét a buborékok görbülete, és a képváltozás intenzitása határozza meg. A
kis görbületű reflexiókor a képek gyorsabban változnak. A Tv programot sokféle adó eltérő
frekvencián sugározza a térbe, és a vevőkészülékek valamint a beléjük épített frekvencia
azonos, részecske (impulzus) válogató programok dolga a frekvenciatartományokat a
sugárzott műsorokra ismét szétválogatni. A kép ugyan térhatású, de nem tartalmazza, az
észlelt kép térbeli mélységének a változását, amely a megvilágítással képzett látszólagos
határfelületnél mélyebb rétegekben észlelhetően nem változik.
Ha feltételezzük, hogy hasonló, de sokkal nagyobb energiaszinten sugárzott műsorok
kavalkádja hasonló részecskeenergiával tölti fel a környező tér buborékokból álló képernyőit,
akkor az is feltételezhető, hogy sokmilliárd távol és nagy energiaszinten változó lény adóként
eltérő frekvenciaspektrumban sugározza a tükröző-képes buborék határfelületeken észlelhető
jelenlétét és változását. A mezők kölcsönhatásában az egymással interferenciába kerülő
rendszerek egymáson átérő, a közös téregyenlőségi helyre fókuszáló határfelületei a
környezeti dominancia arányait és ennek a változását jeleníti meg. A sugárzók változásakor a
kép a mélységben is megváltozik, és leképezi a sugárzó változását megörökítő folyamatokat.
Ha a sugárzás jelsűrűsége a távolság és a sugárzási intenzitás eredője, akkor a közelebbi de
kisebb energiával sugárzó változó terek, a helyi mezők jelsűrűsége elérheti és meghaladhatja a
távoliak hatásának a helyi érvényesülését. Ha az adások sokféle frekvencián és eltérő
energiaszinten történnek, akkor bármilyen frekvenciára hangolódunk, egy-egy
sávtartományban valamilyen változó rendszerre (rendszerekre) jellemző folyamatos változási
jeleket, változási információkat kapunk. Ha jó a zajszűrőnk, és ismerjük a venni kívánt műsor
egyedi azonosítóit, (vételi kulcsait), akkor arra hangolódva folyamatos információt kapunk. A
szemünkkel, a sejtjeinkkel, a részecske buborékjainkkal szelektált vételre is képesek vagyunk,
egyidejűleg összetett, sok helyről sugárzott műsorokat foghatunk. Ha csak egy szűk
frekvenciatartományra hangolódunk, akkor e tartományból folyamatosan felénk érkező,
jeleket, információt közlő részecskék térhatású sztereó adását foghatjuk, az adás lényeges
ismétlődéseit magunkba építhetjük, és ezzel csökkenthetjük a kép behozásához szükséges
időt. Az azonos tartalmú információs jeleket algoritmusokra, igen nem jelekre
egyszerűsíthetjük le…
Érdemes észrevenni a térbe sugárzott műsorok és az életlehetőségek vételi azonosságait.
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Ha az embert és az élőlényeket is egy speciális frekvenciasávra hangolt érzékeny
vevőkészüléknek tekintjük, akkor megérthető, hogy e készülékkel miért csak az érzékenységi
körébe tartozó frekvencián ismétlődő változások lényeges eltéréseit észleljük. A már
megismert kép, a már megismert információ a részecskék által képzett hologramokba belénk
épült, azokat nem kell újra sugározni, ezért a beépült algoritmusok sokasodásával, a
beazonosítható térállapot-változások megértésével képesek vagyunk az egyre nagyobb
frekvenciával érkező jeleket is venni, megérteni. A fejlődésünk úgy halad az egyre nagyobb
összetettség megértése felé, hogy egyre sűrűbben kapjuk a jeleket, de a már megismerteket
nem kell újra észlelnünk, mert az algoritmusként érkező jelre mi helyettesítjük be, rendezzük
az információt a megértéshez szükséges helyére. Ha távoli csillagok környékére robotokat
küldenénk, valószínűen hasonlóan oldanánk meg a rutinszerű, már betanított, beprogramozott
feladatok elvégeztetését. A távolról irányító tudatnak csak a rutinszerű megoldások
alkalmatlansága esetén kell csak beavatkozni. Ez a beavatkozás lassúbb reakciót jelent, több
idő kell, míg a jelek és visszaigazolásuk a feladóhoz megérkezik. Ezzel kevesebb információs
jelet kell közvetíteni, a távoli kommunikáció hatékonysága csökken.
Az anyagi mezőket, objektumokat és az élő lényeket is olyan, részecskékből képződő
sokszoros határfelületeket alkotó szűrőrendszernek tekinthetjük, amely részecskék egy
változóan megvilágított térbeli buborékrendszer határfelületein, nagy energiasűrűségben az
emberi alakformát vetítik ki. Sok egymás után elhelyezett ilyen félig áteresztő szűrőt kell
feltételeznünk, amelyek egymáshoz képest is mozognak, változnak. Ha egymás után
elhelyezett síkszűrőkkel szeretnénk a kialakult állapotokat szemléltetni, akkor ezeket a
szűrüket egymáshoz képest a síkban és a térben el kell mozgatnunk, esetleg még a
lyukméreteket, az objektívot is változtatnunk kell. Az ilyen hatásfelfogó- átengedő szűrő
rendszeren a nagyon gyorsan, nagy lendülettel jövő, de a lyukméretnél nagyságrendekkel
kisebb információs részecskék, lényegi kölcsönhatás nélkül áthatolhatnak a mezőnk belsejébe,
és onnan visszaverődve, energiában sűrűsödve befolyásolhatják a bent fejlődő jövőt, amely
nemcsak befelé, hanem a besűrűsödés után a távoli múlt felé, kifelé halad. Lényeges, hogy
frekvencia eltérés esetén a vételi (kölcsönhatási) kapcsolat nem jön létre, vagy ahhoz nem
elég, hogy belőle a zajszűrés után eseménysorrendi folyamatkép alakuljon ki. Ha nagyon
kevés a jel, ritkán jön vagy túl kicsi a frekvenciája és az áramlási keresztmetszete és már a
legkülső felületeken elnyelődik a lendülete, akkor a belsőbb rétegekhez nem ér el jel, amely
miatt azokon nem következik be változást előidéző közvetlen kölcsönhatás. Az ilyen ritka, a
vevőhöz képest túl alacsony frekvenciájú jeleket az érzékszerveinkkel nem észleljük, azokat
legfeljebb az ilyen kis energiájú változások észlelésére szakosodott sejtjeink egy csoportja
észlelheti. Ennek az észlelésnek azonban túl kicsi a szerveink (sejtjeink arányában) a
kölcsönhatása, amely miatt a szervezetben keltett sekély változás nem ad fel a tudathoz a
tudati szinten észlelhető, megértést és döntést igénylő változást. Ha a külvilág (és a belvilág)
egyéb zaja, egyéb jeláradata éppen sekély, akkor ez a gyenge energiaszintű változás elérheti
azt az arányt, amellyel a tudatba kerül, és észlelt információként az általa közvetített változást
megértjük. Minden mező, anyag és élőlény egy reá jellemző frekvenciatartományban észleli a
környezet változását, de ezek a frekvenciák összeérnek, ezért a hasonló frekvenciákon
sugárzók egymás jelenlétét és változását is észlelik.
A külvilágban kavargó jelkavalkád, hatalmas térerőként változó energiával tölti ki a teret,
amelyből az élő lények, és az anyagok a sűrűségük és a belső változássűrűségük által
meghatározva veszik le a számukra észlelhető és megértendő frekvenciájú jeleket. Mivel a
bioszféra élőlényei meghatározott anyagokból épülnek össze, ezért meghatározott az a
frekvenciatartomány is, amelynek a jelsűrűségre fogékonyak. A kölcsönhatási lehetőséget az
határozza meg, hogy milyen sűrűségű, (tudású) anyagokból épül fel és milyen összetett a
szervezetünk. A testünket is alkotó anyagok az atomos energiaszinten a periódusos elemek
első három periódusába tartoznak, azon belül a bioszféra, mint élőszféra határozza meg a
környezetre és a lényeire jellemző összetételt. Ez elsősorban szén, hidrogén, nitrogén, kalcium
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és oxigén különböző keverékeiből és vegyületeiből áll, amelyek együtt meghatározható
nukleon áramlási mintákkal rendelkező atomos, és analóg molekuláris összetételt, erre
halmozódó sejtszintű eredőt eredményeznek. A szervezetünket felépítő atomos anyagok
magsűrűsége, nukleonszáma (kitöltöttsége) szoros kapcsolatban áll az általunk észlelhető
valósággal, amely elsősorban e magban lévő nukleonoknak (a részecskéken keresztül) ad át
jelentős energiaszintű kölcsönhatást. A magokban lévő nukleonoknál kisebb energiaszintű
elektronok is az érzékelő állományunkba tartoznak, amelyek által vett térinformáció,
jelerősség azonban nagyságrendekkel kisebb, igaz, hogy többen vannak, de az általuk felvett
információ erősen relatív, a valóságok egyre kisebb energiaszintű aspektusait érzékelik csak.
A bennünk élő magasabb energiaszintű szerveződések, amelyek az alszerveződéseinkkel a
testünk észlelt 90%-át alkotják, folyamatosan kapnak feladott információt az atomoktól és az
elektronoktól, azok pedig a még kisebb energiaszintű (érzékenyebb) alszerveződésiktől…
Az alszerveződések által feladott információkból a teljesen ellentétes szubjektív észlelések, illúziók
egymást semlegesítik, és a döntéshozó nukleonokhoz csak a letisztított különbségek, az objektívban is
megvalósítható lehetőségek jutnak el.

Térjünk vissza egy átgondolás erejéig az atomjaink nukleonsűrűségére, amely meghatározza
azt is, hogy a körülöttünk zajló változásból mennyit és mit észlelünk. A térinformációs film
pereg, az isteni adás, a Természet változása folyamatos. Az is lehet, hogy az adás viszonylag
állandó, csak a vevőkészülékek öregednek, a részecskéik mikro-buborékjaink elporladásával
finomodnak és az érzékenységük ez miatt (is) folyamatosan növekszik. Ha olyan állandóan
változó Univerzumban élünk, amelyben a vevőkészülék öregedése felelős az elhangolódásért,
akkor a személyiség részecskeállományának a viszonyán ezért változtató belső változás, az időt és az
egymást követő eseményeket folyamattá kapcsoló valami. Ez az elmélet szerint, a térben
történő folyamatos változás egy állandóan módosuló energiadús, részecskékkel feltöltött
közeget (teret) biztosít, amelyben minden egymáshoz épülő, egymáshoz viszonyítva csak
keveset változó részecskehalmozódás, anyag, az idők folyamán kialakult szerkezeti struktúra,
a változó összetételű részecskékből szerveződött sokszoros, de átjárható határfelülettel részben elkülönül.
A környezeti változások e határfelületekkel elkülönülő, vételi lehetőséggel rendelkező változó
mezőknek folyamatosan változó eredőt biztosítanak. Az élet (és az életperiódusok) során
folyamatos elhangolódás következik be, amely miatt a kölcsönhatási tartomány e nagyobb
frekvenciákon érkező alacsonyabb energiaszintű változások észlelése felé tolódik el. Az
érzékelés és a reakcióképesség, az egyre kisebb energiaszintű, finomabb részecskékkel védett
állomány fel tolódik el, egyre több csökkenő energiaszintű eseményérzékelés, és ezzel egyre
több észlelt ellentmondás, határozatlanság keletkezik.
A részecskéink porlódásával az érzékenységünk és a feledékenységünk is nő. Miközben egyre
kisebb energiaszintű hatásokat is érzékelünk, a finomabbra porlott régi információkat őrző
részecskéink egy része megszökik, a bennük tárolt információ elkóborol, valamelyik sokadik
leszármazó részecske genetikai információjába rögzülve, rendezetlenné válva a régi helyen
(neuron kötődésnél keresve) a rövid úton elérhetetlenné válik. Minél alacsonyabb
energiaszintű részecskékre koncentrálunk, annál több illúziót, egymással is ellentétben álló
változási vágyat észlelünk. Ha a fraktálszintek nagyobb felbontása felé tovább megyünk, a
bizonytalanság addig növekszik, amíg meg nem értjük a részecskéink illúziókban feladott
változási vágyainak az okait, a valódi problémát, és ezzel megérthetjük az elhárítás
lehetőségeit. A dolgokat igennel vagy nemmel (népszavazással) eldöntő tudat csak akkor
avatkozik közbe, ha az automatikus rutinszerű ösztönös reakciók nem eredményeznek
határozott eredőt, és a még több generációban nem rögzült megoldás miatt egyedi elbírálásra
van szükség.
Az érzékenységünk az atomjaink magjainak a sűrűsödésével, finomodásával nő. Az élet során
tapasztalatokat is hozó, belénk épülő és ezzel tudást is eredményező részecskék képezik azt a
vevőantenna rendszert, amely a környezetet adó tér változásaiból egyre többet fog be, megért
és beazonosít. Az élő szervezet olyan térbeli hologrami adó-vevőrendszer, amely a szerkezeti
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struktúrájára, és ennek a változására jellemző műsort fog és vetít a változó térből. Ez a műsor
egy kicsit más egy kutyának, más egy egérnek és más egy csak hasonló genetikai áramlási
mintával rendelkező embernek. A térben lévő változás hatalmas és összetett, amelyből a
belénk épült részecskék egységnyi sűrűsége, a térben is időben, a mikrokozmoszunkban
változó kombinációja határozza meg, hogy mit, és milyen azonosságokat észlelünk.
Az élet, generációkról generációkra gyorsul, de a teknősbéka és némely krokodilfaj 200 millió
év alatt alig változott. Az elcsontosodott páncéljuk ezek szerint nagyon maghatározza a
környezetből észlelt bejutó adásvételi lehetőségét. Ez hathatós védelem a Föld vizes és
légkörrel védett korszakában, de kétségtelen, hogy a vevőkészülékek mellett az adóként
működő környezet is változik. A Föld is egy adó-vevőkészülék, egy nagyobb energiaszintű
élőlény, amely a tágabb környezeti változásból szintén az alszerveződésein keresztül észleli
az öregedését. A Föld külső környezetet jelent az embernek és a hasonló élő lényeknek,
amelyeknek a vételi lehetőségéhez az általa sugárzott változással az adáshoz is hozzájárul. A
Földön kívüli tér is változik, amely nagyobb energiaszinten a Földre is folyamatosan
kölcsönhat. Tehát a rendszer együtt változik, az adást biztosító környezet, és az adást vevő, az
átjárható szűrőrendszerekkel részben fraktálszerűen elkülönült élőmezők.
Az adást, a távoli nagyobb energiájú mezők változása mellett a közeli tér, a közvetlen
környezet változása is kiegészíti. Nemcsak a mezőkön kívüli terek változása befolyásol,
hanem a vevők védettebb terének a belsejében történő alszerveződési változás, (a helyi
túlmelegedés és a vételi zavarok) is kiegészíti a műsort az általuk vett, észlelt
térinformációval. (Ne feledjük el, hogy a TV. Vevő készülékekben történő műsorvétel hasonlóan belső
rezonanciákat is tartalmaz, azaz a készülék minősége és részegységeinek a fejlettségben és
alkalmasságban is megjelenő az állapota mindenkor befolyásolja a vett adást.) E rendszerben

minden anyag, minden dolog és részecske nemcsak vevő, hanem műsorkeltő, azaz adó is.
Az egyszerűség kedvéért vegyük alapul a kutyánk hangként kibocsátott jelrendszerét, az ugatást. A
kutya részecskemezője érzékel egy kölcsönhatási folyamatot, egy környezeti változást, amely lehet egy
feromon, vagy hormon jelzésein alapuló megértő nagyon kicsi energiájú változás, pl. egy szagnyom. A
műsor jelzése szerint idegen járt a ház körül. A kutya információt kapott és ugatni kezd, jelez. A
kutyaugatás ugyan nem hallik az égig, de a szomszéd kutyák és a hangot már felismerő gazda azonnal
veszik az adást. Ha folyamatosan e hang változására koncentrálunk, (növeljük a felbontást), akkor
egyre jobban megérthető artikulációt, eltérő, de valamilyen rendszerességgel ismétlődő jelrendszert
hallhatunk. Mivel egyértelmű, hogy a kutyák, - mint mi emberek- egymást kiválóan megértik, ezért
csak a sajátos ismétlődéseket és az artikuláció változását kell felbontanunk. Az idegenek azért nem
értik meg a kutya jelzéseit, mert nem épült beléjük az, az algoritmus rendszer, (öröklött ismeret)
behelyettesített információ, amelyet a kutyák sem ismételnek. A másik kutyákban és az előzményeket
ismerő gazdákban viszont ez felépülhetett.

Az emberi nyelvben is számos alkalommal előfordul, hogy azonos jelrendszer többféle
értelmet kap, ezért a jeleket már részben (az összefüggéseket is) ismerők megértett adásként
veszik. A gazda megismeri a kutya ugatásából, hogy embert, vagy kutyát észlelt e, a
szomszéd kutyatársak pedig az információkból azt is megértik, hogy az idegen személy
rosszindulatú, veszélyt jelentő, vagy nagyobb figyelemre érdemtelen, amely veszélyt nem
jelent.
A kaotikus világunk a túlzott másság peremére került, a Bábeli állapotokhoz kezd hasonlítani a
Világunk. Az emberek nem ismerik kellően az előzményeket, ezért a hasonló eseményeket másképpen
fogják fel, másképpen értelmezik. Egyre eltérőbb a gondolkodás, a jelrendszerek értelmezése, egyre
nagyobb a bábeli zűrzavar. Az ember nem érti az embert. Bár a társadalom építménye az azonosság
alapjáról indult, de az eltérés felé fejlődik és az információk, mint az egészt összeépítő modulok nem
kapcsolódnak össze, az építőanyag mássága az építményt instabillá teszi.
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A tér tehát, amelyben élünk, valóságos, azt nem az érzelmeink és a képzeletünk generálja, de
csak annak a valóságnak szűri ki a változását, amely érinthet bennünket, amely valami miatt
fontos lehet, amely valamilyen hozzánk mérhető energiaszinten változtathat rajtunk.
A tudat úgy sorolja a csak nekünk kiszűrt jeleket, hogy azokat a bennünket ténylegesen érintő
hatáskövetkezménye megértett fontossága alapján rangsorolja. Itt lép be a szubjektív
lehetőség, az egyéni tudat mássága és különbözősége. Mivel nem vagyunk egyformák, a valós
változásból levett és ezért észlelt jeleink is mások, a személyiségünk szűrőjének, a már
beépült ismeretnek megfelelő. Nemcsak az ismeretünk, hanem az összetételünk is részben
más, ezért a fontossági sorrend is eltérő.
Az élet és a tér nem csak illúzió. A részecskéink észlelése valóságos, de az észlelésre
elképzelt és kisebb energiaszinten esetleg bevált változás, a nagyobb egységre már csak
illúzió. A valóság a mezőnket alkotó részecsketársadalom vezetőinek a döntése, és e döntések
megvalósult, anyagi szinten kialakuló eredője a tényleges élet. Az egyénekből álló
részecsketársadalom objektív valósága mellett az egyének elképzelése sokszor csak illúzió. A
valóság az egyének csoportjának, és ezek összességének, együtt élő társadalmának az illúziók
megvalósított sikereredője. A nemzetek illúzióit országok valóságának, az országok illúzióit
társadalmi valóságként ismerjük. Az országok is rengeteg illúziót halmoznak fel, sokféle
elképzelést, gondolati játékot a lehetőséggel, amely kisebb energiaszinteken lokálisan
alkalmas valóságoknak bizonyult. A nemzetek illúziója össztársadalmi szinten a világunk
valóságát eredményezi, azét a valóságét, amelyet a szegények, a sokféle illúziókban élők
nehezen viselnek. A sort folytatni lehet, a fraktálon felfelé. A bolygóknak és a csillagoknak is
vannak illúzióik, vágyaik, egyéni elképzeléseik, de ezekből is csak azok az eredők valósulnak
meg Bolygószintű valósággá, amelyet a térszereplők az egészhez viszonyított arányaikkal
meghatároznak. A sokdimenziós nyers valóság, az objektív valóság már kevés illúziót
tartalmaz. Ha elég nagy a rálátásunk, globálisan durva kaotikus világot észlelünk, de ez nem
zárja ki, hogy lokálisan a valóságnál szebbnek látott világegyetemben az illúziók ne éltessék a
szebb és jobb mindenség lassan fejlődő lehetőségébe vetett hitünk.
Az illúziót és vágyakat is érzékelni képes megfigyelők a térrel együtt valóságosan változnak.
Ha e változást kicsi energiaszintű, háromnál többdimenziós egyidejű változtatásra, térbeli
hologramot létrehozni képes részecskék keltik, az csak alacsonyabb energiaszintű de a kis
energiaszintű illúziók kölcsönhatásaitól sűrűbben módosított változó folyamatot eredményez,
Túl elvont területre tévedtünk, amelyet nem könnyű egyszerre megérteni és feldolgozni. Lazítsunk egyet,
mielőtt mélyebben belemennénk a káosz és a folyamat kérdésébe, az oksági probléma megoldásába. Egy
kicsit térjünk vissza a hatások terjedési lehetőségeire, más aspektusokból is megvizsgált átgondolására.

és nem állandóan változó durva környezeti átalakulást. Lehet, hogy a tudat csak lelassítja az
ősrobbanás eseményeit, és időben és változási sorozatban hosszan elnyúló, megérthető
folyamatba rendezi. Ez esetben a tudat fejlődése valamivel, de nem sokkal gyorsabb, mint a
robbanási hatás kivetülése, és addig tart, amíg a robbanásban fejlődő, együtt változó és azonos
irányban szálló részecskék egymáshoz viszonyítva megérthető rendben, rendezettségben
tudnak maradni. Ha egy nagyon nagy tömegértékű, de ellentétes irányból jövő mezővel,
térben és időben egybeeső pontra tévedünk, azaz összeütközünk, a gyors változásban a
rendezettségi lehetőségünk elmarad, és az időben nagyon gyorsan változó dolgokat nem
értjük meg. A kaotikusan változó időszakot nem fogjuk tudni értelemmel, és megértéssel
követni. Gyakorlatilag mindegy, hogy a mező jön felénk, vagy csak a bennünket is eltartó
bolygóval közeledünk a végzetünk felé, a többi dolog ilyenkor mellékessé válik. A sors,
amely módosul a mi sorsunk, a lehetőség, ami következik a mi lehetőségünk. Ha megértenénk
az esemény elkerülhetetlen lehetőségeit, a tudatunk talán összezavarodna a kiút megoldási
alternatíváinak a keresése közben. Isten, az elsőként kialakult természeti tudat úgy szervezi a
dolgokat, a természet rendjét, hogy csak közvetlenül a nagy változások előtt értjük meg az
egészet. A megismerés joga a bárány lehetősége, a kérdésekre előbb kapunk választ, mielőtt
azok bekövetkeznének.
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A hatást szállító részecskék, részecskemezők terjedésének más aspektusai:
A fénysebességet és a hatás terjedési sebességét a tér sűrűsége és kitöltöttsége, a torlódás
mértéke határozza meg. Az áramlás relatív sebességét azonban az áramlást körülvevő közeg
nyugvása, vagy áramlási iránya, intenzitása is befolyásolja. Ha egy térben, vagy /és a térrészt
kitöltő közegben valami kicsi tömeg áramlik, akkor az áramló részecskék sebességét a
környezetet adó, az áramlást gátló vagy segítő részecskék áramlási keresztmetszetre jutó
aránya, irány és sebességeltérése, ezen kívül a rendezettsége határozza meg. Ha a közeg maga
is áramlik, abban a hozzá képest fénysebességgel azonos irányban haladó részecskék a nem
abban az irányban áramló részecskékhez képest akár kétszeres fénysebességgel haladhatnak,
tehát Einsteinnek csak a relativitásban volt igaza, de az információ, a hatást hordozó
részecskék maximált sebességű terjedési lehetőségében nem. A relatívság a viszonyítás
kérdése, a mihez képest. Ez egy térkitöltési és azonossági arány, amelyet befolyásol a
fénysebességgel haladó a részecskék körül lévő közeg terjedési iránya is. Ha a részecskék, a
megfigyelő felé jönnek, a részecskék sűrűségétől, a frekvenciától is függő mennyiségű
impulzust kelthetnek. Ha a megfigyelő a fényimpulzussal szemben nagy sebességgel halad,
akkor a becsapódási eseményszám, az impulzusszám növekszik. Ha szemből éri a
megfigyelőt ez az impulzus sorozat, a közelítő irányból, akkor gátolja a haladását, ha hátulról,
ahonnan elindult, akkor segíti. Mindkét esetben változik az áramlás és a benne eltérően
áramló részecskék viszonya és ezért az egymásra kölcsönható lehetősége.
Nem lehetetlen, hogy az eltérő frekvenciájú hatásokat csak azért tudjuk a fény, vagy az
alacsonyabb és a magasabb frekvenciájú hatások közé sorolni, mert azokat a mi áramlási
sebességünkhöz viszonyítva magas frekvenciájúaknak, pl. fénynek érezzük akkor, ha az
áramlási irányuk velünk ellentétes vagy/és hozzánk ilyen sebességgel közeledik. Alacsonynak
érezzük akkor, ha az áramlási iránya velünk megegyező, ha időben nem, vagy csak lassan
sűrűsödő. Az alacsony frekvenciákról, a valószínűen csak lokális ősrobbanásból, a
megszületésünkből indultunk, az azonosságunkat és az eredetet innen származtathatjuk. A
fénynél magasabb frekvenciát, az ennél nagyobb sűrűségben bennünket érő hatást
felbontóként, a megértést csökkentőként, a káoszt növelőként, a változásunkkal szinkronban
állókat, pl. a fény és a hősugarakat dinamizálónak, a kellően ritmizált zenét pedig nyugtató
támogatóként élvezzük. E tartomány az ember kolóniába szerveződött részecskehalmaz
feldolgozó képességét jelenti, a számunkra ideális változási tartományt jelenti.
A kék és vörös eltolódásnak itt van szerepe és értelme. Ha a saját átlagos feldolgozó
képességünk a fény frekvenciájának felel meg, akkor az ennél alacsonyabb, tehát az
Univerzum trombita peremének a nemlineáris szakaszán, a velünk együtt áramló, de tőlünk
valóban távolodó részecskék időben és becsapódási frekvenciában ritkuló visszaható
következményeit jogosan éljük meg az alacsonyabb frekvencia felé eltolódó, nagyobb
tömegbe épülő részecskék másképpen ható vöröses sugárzásként. A velünk egy időben
keletkezett, a trombita hasonló szakaszán táguló részecskéktől mind időben, mind térben
valóban távolodunk. A róluk visszaverődő jelek egyre ritkulnak, de egyúttal közeledünk más
részecskékhez, amelyekről érkező eseményt keltő részecskék felénk jönnek és időben
sűrűsödnek. A kék és vörös eltolódás, a változás felénk jövő sűrűségének, és a közeghez viszonyítva különböző
gyorsulástól is függő aspektusai bővebben is kifejtésre kerül.

Ha a térben a hatás, áramlással terjed, akkor az áramlási sebesség maximumát, az áramlási
keresztmetszetben érvényesülő áramlási átmérő és a környező közeg ellenállása, a hasonló
sűrűségű, térelrendezésű és hasonló energiaszintű környezeti közeg ellen ható, tömeg
kiáramlását gátló hatása határozza meg. A fénysebességet, a mi Univerzumunkra jellemző
részecskesűrűség, közegsűrűség akadályozó képessége, ellenhatás képessége határozza meg.
Ez azonban csak hozzánk viszonyítva határozható csak meg. Az ellenállásban és a terjedési
lehetőségben fontos, hogy a környezeti közeg merre és milyen sebességgel áramlik. Ha a nagy
sűrűségben kitöltött térben a tömeggel megegyező irányban haladunk, akkor a nem haladó
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objektumokhoz képest csak egyszeres sebességgel, de a velünk áramló közeg azonos sodrása
miatt kisebb ellenállás mellett és ezért gyorsabban haladunk. Ha a tömeg áramlásával
szemben akarunk előrébb jutni, a nem áramló környezethez képest csökken a sebességünk, de
a velünk ellentétes irányban áramló tömeghez képest megnövekszik. A terjedési
lehetőségekben fontos az, az arányszám, hogy a környezettet adó többséggel azonos vagy
ellenkező irányban haladunk. Ez is azonossági tényező, amely az irányazonosságon túl a
részletek azonosságában, a sebesség, a tömeg, a keresztmetszeti tényező, alaktényező,
eloszlástényező időtényező (dimenziós tulajdonságokban) is érvényesül. Bármilyen ritka a
mezők közötti tér észlelhető energiasűrűsége, ha ebben nagy, a fényéhez közeli sebességgel
áramlik valami, akkor a haladási sebességet egy összetett függvény határozza meg. E
függvényben a haladó hatást hordozó részecske, anyag, tömeg haladás irányú keresztmetszete,
és e haladást gátló, akadályozó környezeti anyag, közegként ismert töltöttségi eredője,
(sűrűsége) és az áramlásának a sebesség és irányeredője is számít. Ha a haladás irányú felület
irány és eloszlás rendezettsége az áramlási keresztmetszetben lévő részecskék
rendezettségétől eltérő, kevesebb kölcsönhatás miatt nagy áramlási sebesség alakulhat ki, de
ha ez az arány, az azonossági arány magas, akkor a torlódási érték is magas, a sebesség ez
esetben már a fénysebességen maximált, és csak fékezett áramlás alakulhat ki. Ha mérethez,
elrendezettséghez, sűrűséghez, azonossági jellemzőkhöz kötött a terjedő dolog, pl. egy
részecskemező, akkor a terjedési sebességének a lehetősége is maximált az esetben, ha a
környezeti közeg, amelyben áramlik, hasonló, hozzá mérhető struktúrákkal, szereplőkkel van
kitöltve. Mivel a közegellenállás nem lineáris, a sebességtől is függő, ezért kellő azonosságú,
ismert sűrűségű, és ellenállás képességű, nem végtelenül ritka közegnél minden részecskeméretnél be
fog állni egy terjedési sebesség maximum, amelykor a sebességnövekedésre jutó
kölcsönhatás, az ellenállás növekedés nagyobb lesz, mint a lendületet fokozó, fenntartó erő.
Ez a foton tömegnél nagyobb kolóniákba szerveződött részecsketömegekre is érvényes,
amelykor már nem gazdaságos, és hosszabb távon, statisztikailag már nem lehetséges a
nagyobb sebességű haladás.
Nézzük meg, hogy mi történik, egy átlagos sűrűségű közegben nagy sebességgel áramló
részecskebuborékkal. A részecskebuborék struktúrájának fogadjuk el az atomi mező analóg
szerkezetét, amelyben egy nagy részecske és változássűrűségű (és nagy tudású) buborékokból
(nukleonokból) álló mag körül számos kisebb tömegű és tudású (az anyagszerveződésben
átlagosan fejletlenebb) részecske, elektron (por) kering.
Ha a részecskemező az átmérőjéhez és a tömegéhez, valamint a feldolgozási képességének, a
megértésének megfelelő sebességgel, a környezettel megegyező irányban áramlik, akkor a
részecskék kicsi sebesség eltérésnél megtartják az ideális gömbszerű alakjukat. 83/1-es. ábra.
Ez az együttáramlás, együttfejlődés tipikus példája, amelykor a közvetlen környezettel azonos
irányban haladunk, sodródunk, vele együtt fejlődünk.

83/1 ábra

83/2-es ábra:

Ha ez a sebesség a környezeti áramláshoz viszonyítva fokozódik, vagy a környezetben áramló
kisebb részecskék áramlási iránya velünk eltérőre módosul, a különbség fokozódik, akkor a
mező tojás alakúra, az áramló részecsketér ellipszis alakúra torzul. 83/2-es kép. Ilyen áramlási
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alakja van a bolygókba szerveződött részecskék buborékjának. Ha a környező közeg sűrűsége,
vagy az áramlási sebesség különbsége, azaz az időegységre jutó közegimpulzus mennyisége
tovább növekszik, akkor az ellipszis egyre elnyúltabbá válik és a részecskeszerveződés alakja
a nyújtottabb alakzat felé torzul. 83/3.ábra.
83/3-as ábra:

Ha a mező közeledik egy sokkal nagyobb tömegű,
időben nagyobb változásban álló, és ez miatt az
ellenkező irányból érkező, az áramlását fékező, az
ellenkező irányú részecskéiben ritkuló, (nagyobb
gravitációjú) tér felé, (az egész környezet ilyenkor a
magas impulzus sűrűségű tér felé áramlik), akkor a
sebessége a más irányba áramló részecskékhez és a
közeli nagyobb tömeghez képest folyamatosan
gyorsul. Lényegében a szemből ható ellenerő
csökkenése miatt egyre szabadabb eséssel közeledik
egy nagyobb rendszerhez.

Ha a mező felveszi a környező közeg áramlási sebességét, akkor ismét gömbszerű alakzatot
vehet fel, de eközben folyamatosan az őt megfogó, vele áramló környezettel együtt gyorsul a
nagyobb tömegű rendszer felé. Ez az áramlás a közvetlen környezethez viszonyított áramlás,
amelynek azonban nem ismerjük az áramlási irányát.
Két lehetőség van. Vagy a mezőnk áramlik a vele szemben kifelé áramló részecskékhez
viszonyítva a Nap felé a közben távolodás irányába haladó kisebb részecskékkel ellenkező
irányba, e részecskék által adott környezetnél gyorsabban. Ez alapján a kicsi, de nem túl nagy
áthatoló képességű részecskék lendületenergiája a külső határfelületeken átadódik, amelyeket
a környezeti közegáramlás irányába eltorzít. Ez a frekvencia kölcsönhatása, rendezettsége,
nem jut el a nagyobb változássűrűségű mezőközpont –egyébként is nagyobb tehetetlenségű –
mezőmagok felé, ezért azok lemaradnak, kevésbé hat rájuk a Napszél.
Az is lehet, hogy valamely általunk meg nem figyelhető tömegű, kisebb méretű, de nagyobb
áthatolóképességű részecskék a külső határfelületeken kölcsönhatás nélkül áthatolva Nap felé
taszítják a mező tömegközpontját, és a gyorsabban haladó tömeget a részecskeuszályra ható
Napszél ellenállása fékezi, stabilizálja. A Napszél egyensúlyt tart a távoli apacsillag nagyobb
áthatolóképességű részecskéi ellen, és a térben s a pályán stabilizáló egyensúly így jön létre.
Az is lehet hogy a mező áll vagy a nagyon gyorsan a (Földnél a Nap felől) áramló foton
tömegű részecskék Planetáris szele fúj, és sodorja a mezőt a Naptól egyre távolabb. Amíg
nagy a Nap gyermekének tekinthető Földszerű mező anyai genetikai azonossága, addig a
távolító hatás lesz a domináns, mert a bolygónk rendezettségére a Napszél erőseben hat. Ha az
azonosság csökken, az eltávolító kölcsönhatás értéke is csökkenni fog, és a mezőt a többi
nagyobb azonosságú környezeti változás a szülő Nap felé fogja kényszeríteni. Az eltávolító
erő azonban lehet hogy az egész életen át, - kevés kivétellel - működik, mert a távolodó
bolygó azonosságának a változása csak a belső térben módosul lényegesen, a gyermek belül
fejlődik. A külső határfelületeken táguló, de nagy azonosságú részecskék magas azonossága
egymáshoz viszonyítva nem változik, ezért az erre ható szülői kölcsönható tolóerő is
megmarad. A leszármazó változásával és távolodásával a szülői frekvencia is módosul, és
egyre ritkábban ható, egyre nagyobb energiaszintű ösztönzésként az élet végéig megmarad.
Mivel nincs a közelben stabil viszonyító pontunk, mint a Nap és a környező bolygók, ezért
szabad szemmel elsősorban csak az ezekhez viszonyított áramlásokat tudjuk észlelni.
A korábbi tanulmányokból megismertük, hogy a Föld a bolygótestvéreivel kering a Nap körül
és a bolygókhoz viszonyítva a Naptól való távolságától megfelelő pályán és sebességgel
kering. Ez a keringés a Nap ekliptikáján, az idősík tömlőszerű időspirálján történik, amelyen a
kifelé áramló, a legnagyobb kerületi sebességnél kiszóródó DNS-be szerveződő
részecskeáradat táplálja és sodorja egyre távolabb a szülői mezőtől. (Régebben kevesebb
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napból ált az év, tehát közelebbi határrétegben keringett a Föld, és ennek megfelelően
rövidebbek voltak a napok).
A környezeti nagyobb frekvencián a Nap felé áramló nagyobb áthatoló-képességű
részecskenyomás, a Nap felé kényszerítve viszonylagos egyensúlyban tartja, a bolygókat. Ez
az egyensúly azokban a rövid időszakokban bomlik csak meg, amikor külső vagy belső alsó
együttállás következik be, azaz valamely belső bolygó a Nap és a Föld közé kerül, vagy ha
valamely külső bolygó, a Mars vagy a Jupiter, és a Szaturnusz egy vonalba, (vagy ehhez
közeli együttállásba kerül a Földdel, azaz a Föld a külső bolygó és a Nap közé kerül).
A Napanya (és a többi anya is) úgy rendezi el a térben fejlődő csemetéit, hogy azok ne kerüljenek
egymással átfedésbe, a szeretet sugaraiból valamennyi egyformán részesedhessék. Valószínűen ennek
is köze van az ekliptikával különböző szöget bezáró bolygópályáknak, és ezek folyamatos, de csak
ritkán és nagyon rövid időre együttálló, egymás elől az anyai áldást eltakaró változásának.

A közeli bolygójárás a Nap fénynyomásának, (és egyéb spektrumú részecskenyomásának)
vagy a külső nagyobb frekvenciájú lendületnyomás leárnyékolása megbontja a kialakult
egyensúlyt, és ekkor az egyensúlyi librációs pont koordinátájának a megváltozása miatt a
bolygó átmenetileg egyensúlytalanná válik. Ez a periodikus folyamat okozza a bolygók
bolyongását, és ha ez túl erőssé válik, vagy egy lendülettel érkező nagyobb kinetikai tömegű
test becsapódásával felerősödik, akkor átlépteti, átlöki a bolygót a keringési pályát határoló
határfelületen, a potenciálgáton egy belsőbb, vagy külsőbb határrétegbe.
Az anyacsillag, pl. a Nap,
fény és hő tartományban
sugárzott frekvenciáján
kibocsátott részecskék kifelé
tolják a bolygót

84. ábra:

Librációs téregyensúlyi
pont, közös fókuszpont

Az idősebb és távolabb lévő apacsillag, vagy/és
más környezeti mezők magasabb frekvencián,
de nagyobb sűrűségben kibocsátott
részecskékkel ellennyomást, lendület és
hatásszimmetriát biztosítanak

Míg a Napszél a Föld nagyobb tömegű részecskéit a látható határfelületeket kifelé torzítja,
addig a Föld magasabb frekvenciáján kibocsátott részecskéiből álló, de a nagy sebesség és a
kisebb tömeg miatt általunk nem látható részecskékből képződő határrétegeket, az aurát a Nap
felé torzítja. Így alakul ki az a magas szimmetria, amely a tartós élethez szükséges, amely
miatt a librációs, interferenciás pontra telepedett mezők mindig a téregyenlőségi neutrális
ponton, a környezeti sugárzók közös szimmetriaspirálján helyezkednek el. Ha a pont
térhelyzete, szimmetriája változik, akkor e neutrális pont közelében fejlődő mező is hasonlóan
de a tömegének megfelelő tehetetlensége miatt mindig egy kicsit túllendülve változik. Tehát
bár a környezeti közeget képező részecskék nagy sebességgel áramlanak a librációs ponthoz
képest egymással ellentétes irányban, de a két szülőhöz és a közeli környezethez képest a
bolygó térhelyzete csak a környezettel együtt módosuló szimmetria környékén változik. Ha a
bolygó a Naptávoli határrétegbe ér, az apai és az anyai hatásegyensúly aránya mindig
ellentétesen változik, az apai (környezeti) hatás felerősödik és visszatéríti a bolygót az anyja
felé. Mivel a naptávoli helyzetben a fotonoknál nagyobb sebességű neutrális részecskék
nyomják vissza a bolygókat, ez nagyobb sebességű áramlása miatt nem a bioszféra felső
szintjén érvényesül, hanem mélyebb rétegbe tolja a nagyobb szimmetriát biztosító
impulzusfelületet. Természetesen a téli nyári periodikus változáshoz a Földtengely dőlése is
hozzájárul, és a beeséséi szög változása nagyon befolyásolja a beeső energia behatolás
mélységének az arányát, a napenergia és a külső nagyobb áthatolóképességű nap felé szorító
frekvencia egyensúly arányát. Mivel a Napszél csökkenésekor a nagyobb frekvenciájú,
nagyobb áthatolóképességű áramlás aránya növekszik, ez fenntartja a szimmetriát, de az
mindig periodikusan eltolódik a Föld tömegközéppontjához viszonyítva.
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(Ha egy nagy élő rendszernek tekintjük az Univerzumot, akkor e tömlőszerű pályákat, energiát vezető
meridiáknak, ereknek, biológiai funkciójú energiacsatornáknak tekinthetjük, amelyekben vérsejtek,
fehérjék, nukleoszómák és még kisebb energiaszintű részecskék keringenek, áramlanak).

A környezet áramlásával szemben két lehetősége van a részecskének:
Ha élettelen tömeg, amelyben a tömegközpontnak nagyobb a sűrűsége, akkor a
tömegközpontjára nagyobb gravitációs erő hat, (a viszont gravitáció, a kettős árnyékolás
miatt a köztes térrész nyomása kisebb). A nagyobb tömeg a gyorsulási tehetetlensége miatt
elmarad, tehát mindig a környezeti áramlást keltő, fenntartó mező (szülő, felmenő vagy nyelő)
felé tolódik el, viszont a nagyobb áthatolóképességű részecskék, a változásban sűrűbb
tömegben nyelődnek el jobban, tehát ha az a másik irányból érkezik, a nukleonszerű
tömegközpontot az alacsonyabb frekvencián sugárzó felé tolják. A másik (idősebb) szülő,
amely távolabbról és nagyobb frekvencián sugároz, egyenlő lendületsűrűséget állít, tehát a
kisebb energiaszintű, de nagyobb lendületsűrűségű mezőt ellensúlyozó librációs, neutrális
térhelyzetet teremt.
(Megjegyzendő, hogy akkor is ilyen áramlási profil alakulhat ki, ha a szemből áramló közeg relatív
sűrűsége, térbeli eloszlása, frekvenciája a kisebb sűrűségű a mező magja körül keringő részecskékkel
nagyobb azonosságú. Ilyenkor a Napszélhez hasonló, a mag körül áramló nagyobb azonosságú
részecskéket jobban fékező, toló, ezért a kisebb tömegű részecskékből az ellenáramlás irányával
szemben elnyúló uszályt épít.)

Az ilyen rendszer a kisebb részecskesűrűségű környezeti anyagnál gyorsabban áramlik, tehát
az elnyúló ellipszis az anyai sugárzótól (vagy a végzetes céltól) hátrafelé elnyúló, az áramlási
sebességben elmaradó, de nem látható tömegméretű részecskékből álló kisebb energiaszintű
határrétegek auráját üstökös-szerű csóvába torzítja.
A részecskemező a sűrűségben fejlődik, ha a szülőtől távolodó irányba lépi át a határfelületet,
az összesített tömege ilyenkor nő, de gyakran előfordul, hogy az időben visszalépés,
visszafejlődés történik. Ha a mezőket a tömegükhöz mérhető energiájú találat éri, azok
felületén lévő lazább és a nagyobb sűrűségű nukleonanyag egy része felverődik, gázfelhőbe
tömörül. Ilyenkor bár egyre nagyobb térre terjed ki a részecskéi hatóköre, de a tömegsűrűsége
az impulzusból fakadó neutrálisabb gázállapotba kerülése miatt csökken. Ha a becsapódó
mező kifelé taszítja, a szülőhöz képest fejlődik, a kisebbé váló átlagos sűrűsége miatt a szülő
magasabb szférájába kerül. Ha az impulzust adó részecskemező befelé taszítja, akkor a szülői
külsőbb határfelületről egy belső határfelületre kerülhet, amelyet már végigjárt egyszer, és
dejavű érzésekkel megismétli az élet néhány periódusát, de a por leülepedésekor ismét
nagyobb sűrűségbe kerül., a tér összehúzódik és nagyobb átlagos eredő sűrűségbe épül.
Hogy miért kerül e gondolati kitérő a leírásba, mindjárt erre is kitérek.
A Nap sugárzását ellensúlyozó ellennyomás megértésére szükség van ahhoz, hogy megértsük az
egymáshoz közeli rendszerek egymáshoz viszonyított mozgásának a még fel nem tárt
törvényszerűségeit. Ha megismerjük, és megértjük, hogy a bolygó energiaszintű fejlődés lehetősége
teljesen analóg, mint az atomi világ a periodikus táblázatban megismert evolúciós folyamata, csak
méretben és időritmusban más energiaszinten történik, akkor feltárulhatnak előttünk a sokszintű
élőrendszer kisebb és nagyobb szintjein megismerhető analóg részletek eltérései és azonosságai, a
megértésünk fejlődését ez a folyamat teszi lehetővé.

A bolygókat nem csak a keringés centrifugális ereje szorítja az ellipszis kanyarjaiban a pálya
külső határfelületéhez, az érfalhoz, hanem valószínűen a saját perdületből, a bolygók
töltéséből, a saját forgásából származó kerületi sebesség különbözet is. A forgó, töltéssel
rendelkező bolygóknak a környező közeg haladási irányával szemben forgó oldalán sokkal
nagyobb lenne a közegsúrlódása, a közeget képező részecskék ellenállása, ha a két oldalon
egyforma a közegáramlásának a sebessége. Ha ezt nem egyenlíti ki semmi, a mezők pályája
szükségszerűen a nagyobb ellenállással rendelkező oldal felé el fog görbülni. Mivel az északi
pólus felől nézve valamennyi bolygó (a most éppen neutrális időszakát viselő Vénusz
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kivételével, amely a szülési folyamata miatt most nem nélküli eredőjű) balra forog, a bolygók
pályájának jobbra, azaz kifelé kellene elkanyarodni. Hogy ez mégsem következik be, azt az
okozza, hogy a határfelületek, az időspirál belső érfala mellett folyamatos, a keringést segítő,
fenntartó, a Nap felé befelé áramló lamináris szél fúj, míg a határfelületek külső oldalán,
érfalán éppen ellenkező irányú, kifelé segítő. Mivel a szülő körül keringő utódot a
centrifugális erő a határfelületekből álló időspirál belső érfala közelében tartja, ezért rá
elsősorban a befelé sodró áramlások hatnak. Ezek a rétegáramlások nemcsak fenntartják a
leszármazott utódok töltését, hanem ellensúlyozzák a bolygókat kifelé kényszerítő hatóirányú
kerületi sebességkülönbözeti eredőt is, ezért a pálya nem kifelé görbül, hanem az egyensúly
körüli tömlőszakaszon marad. Ha a szülő mezőben felmegy a pumpa, növekszik a változás,
akkor a kifelé áramló töltéseket is szállító lamináris szél is növekedni fog, amely felfűtheti a
mező gyermekének az indulatait is, és a leszármazót is töltöttebbé teheti. Ez egyben azt
eredményezi, hogy a bolygók maguk is megváltoztathatják a haladási irányukat vagy a
helyben tartózkodásukat, (sőt a töltöttségüket is valamennyire befolyásolhatják), ehhez csak
egy kicsit kell az időspirál pontos szimmetriatengelytől befelé vagy kifelé eltérni. A librációs
pontok tehát egy határon belül megengedik az életszférában az elmozdulást, de ez nem lépheti
túl a körülmények által erősen meghatározott értéket. A tér neutrális, librációs pontjai,
időspiráljai nemcsak egyszeresen stabilizált térterületek, hanem sokkal nagyobb és
összetettebb, a közvetlen környezetben lévő felmenők, és az oldalágú leszármazók, a
testvérek, rokonok, és leszármazottaik által legalább a három térirányú dimenzió irányából, de
valószínűbben a körkörösen érkező hatások ellen védett, stabilizált térrészt jelent. Az adott
librációs ponton kereszteződő környezeti mezők időspirálja magas fokúan meghatározza az
odatelepedett részecskék térbeli elmozdulásának a lehetőségeit. A következő ábrában ezért
egymást egyenlő szögben metsző, felmenői időspirálok hálózatát kell elképzelni.
A valóságban annyi spirálkarja van a részecskemező
szülőnek, amennyi gyermeket, utódot szült. A
Holdgyermek megszakítják a neutronspirálokat, és az
élen járó neutronok bevezetik a Neutronfonal körül
keringő, DNS-t építő töltéseket a leszármazottba. A
Neutronok köldökfonalat képeznek a szülővel, azon
belül érzelmi húrokkal egymáshoz is kapcsolódva
folyamatosan táplálják, és információs energiával látják
el az utódokat. A hold utódokat egyrészt védik e
határfelületek, fenntartják a töltésüket, amely az élet
folyamán a szülőtől távolodva egyre csökken. A spirál
az anya felé szűkül, és a belső menetekben,
határrétegekben a lamináris áramlások gyorsasága
növekszik, ezért a fiatalabb, a szülőkhöz közelebb
keringő bolygók sokkal gyorsabban keringenek.
Az idősebb korban, a szülőtől már eltávolodó utódhoz vezető - az egyre nagyobb egységekbe,
mezőkbe szerveződő neutronok és töltések miatt a - fonal folyamatossága megszakad, és egyre
ritkábbá, de egyre nagyobb energia értékűvé váló hazai információs energia (utánpótlás) még a szülő
megszűnése után is sokáig támogatja az utódokat.
85. ábra:

A 84. ábra előtti anyagban szó esett a leszármazók részleges szimmetriavesztését, a
bolyongást okozó mechanizmusról, amelyet a közelben elhaladó közeli rokonok
térárnyékolása miatt átmenetileg megváltozó lokális térszimmetria módosulás vált ki. Ez a
folyamat rendkívül alkalmas hatásközlő lehetőség, a fejlődő utódok és az alszerveződéseik
módosítására, későbbi befolyásolására. Ha távolabb élő és kisebb azonosságú rokon mezők
látogatóba jönnek egy felmenőhöz, nemcsak a családanya evolúcióját módosítják, hanem
befolyásolják a közeli sejtek, hasonló korú lények, hasonló összetételű részecskemezők
alszerveződéseknek tekinthető alacsonyabb energiaszintű családjainak a szimmetriáját is. Az,
hogy a közelben elhalad egy nagyobb azonosságú, vagy távolabbi rokon (idegen) mező szintén
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megbolygatja a térszimmetriát, és ezzel nagyobb energiaszintű összetett változást okoz az
érintett területen élő elektron, atom, sejt, ember, vagy bolygó energiaszintű mezőknek.
A látogatás mindenképpen élénkülést hoz a részecskemező lények közösségeinek, amely a
látogató azonosságától vagy másságától függő, egybeérő keringési pályák változása miatt
pozitív vagy negatív érzéseket kelt. Ha a látogató analóg tulajdonságai nem eléggé azonosak
valamely részecskepályák keringési síkjában, akkor az ellentétes irányú keringés esetén az
összeérő felületek alrészecskéiben a feszültség növekedés és az ellentét érzése fog kialakulni
(konkurencia, vetélytárs érzése), amelyért ilyen irányú jelzéseket fognak feladni a közös
tudatnak a mező kormányzójának. Ha túl sok ilyen irányú jelzés, eltávolodásra szólító igény
merül fel, ha ez többségbe kerül, az eltávolító hatás a konfliktus impulzusainak a
nyomásnövekedése miatt is meg fog erősödni. A közelítő vagy távolító eredőt, tehát az
alszerveződések gyenge energiaszintű tulajdonságok azonosságait megtestesítő érzéseknek az
eredője határozza meg. E szerint az eredő alakulása szerint lesz a vonzás vagy a taszítás a két
mező függvényében a gravitációt okozó (fokozó, vagy csökkentő) erőkülönbség érvényre
kerülni. Az azonosság (célazonosság is) és az ellentét aránya lényegesen meghatározza a lények
egymáshoz viszonyított érzéseit, a közel vagy távolabb kerülésre. Itt jelenik meg a másik
nem, az ellentétes irányú forgási eredő jelentősége, az ellentétes töltés jelentősége. Ha a
mezők alapvetően ellenkező irányban forognak, (a forgási eredőjük ellentétes) akkor az
összeérő közös felületen zömében azonos irányú áramlás alakul ki. Bármilyen energiaszinten
és bonyolultsági fokon állnak a mezők, ha a tömegük (és a tulajdonsági eredőjük is) egymáshoz
mérhető, ez párosodáshoz vezet, amelykor lehetőség lesz a két mező közötti neutrális térben
ütköztetett neutron részecskék interferenciájára. Ez a folyamat a tér összetett, de gyenge
energiaszintű részecskéin hatóképességének a megritkításához, a nagyobbra nőtt nem elég
rugalmas részecsketársadalmak megsemmisítésére, a kisebb sűrűségűre kompreszált, de
nagyobb rugalmasságú, nagyobb töltésűeknek az új DNS- fonalakon új mezőkbe szerveződő
megújult részecsketársadalom lehetőségéhez vezet. Ha a közeledő mezőkben olyan egyedi
keringési pályák alakultak ki, erősödtek meg, amelyek az érintett közeli mezőben nem, vagy
nem eléggé kitöltöttek, akkor a nagyobb nyomás alatt lévő keringő rendszer részecskéi
átválthatnak a másik mezőbe, ahol az azonos fejlettségi fokon álló részecskékből, vagy az
általuk képviselt tulajdonságaikból hiány, ezért szaporodásra alkalmas tér (pálya) van. (Ez
történik most galaxis szinten, amely, a 20. ábrán, A felfalja a szomszédját a Tejút fejezetben
már bemutatásra került). Ha a folyamat az ellentétekben erős, ha azonos pályasíkban (azonos
tulajdonságokat) erősítő részecskékben az összeérő felületeken túl nagy azonosságú
részecskék a rekombinációban egymással ellentétbe, túl nagy impulzus (konfliktus) sűrűségbe
kerülnek, akkor egymást felbontva kölcsönösen redukálják az ellentétben álló
hatóképességüket, visszaszorítják a túl nagy arányba és hegemóniába került, szimmetriát
vesztett alszerveződéseket. A rekombinációs folyamat kétségtelenül az egyediség felé fejlődő
új tulajdonságok szaporodását, térnyerését preferálja, a túlságosan megerősödött, túl
dominánssá vált, azonos tulajdonságokban egymással ellentétbe került, túlságosan
felerősödött alszerveződéseket többnyire redukálja, felbontja. A folyamat az egyenletesebb
eloszlást, a jobb térenergia kihasználást és eloszlást segíti, tehát az Isten törvényeinek jobban
megfelelő életmódot, magatartásformát megerősíti. Ez a szabályozó rendszer minden
energiaszinten alkalmas módszer, a mezők egészségének a befolyásolására, az elromlott belső
szimmetriák megjavítására, valamint a túlságosan megerősödött, a túlzott hegemóniába került
alszerveződések visszaszorítására. Az ételeinkben elfogyasztott hatásokat egymással
fékezzük, az ellenkező hatóanyagok fogyasztásával a hegemónia kialakulását kerüljük.
A folyamat egyértelműen rekombinációnak tekinthető. Az egymáshoz közel kerülő égitestek,
bolygók csillagok azonosan megerősödött egymás ellen ható tulajdonságai tehát redukálásra
kerülnek, a hiányok, a másikban még nem kifejlődött új lehetőségek, az egyediségek, az új
megoldások dominanciája, részaránya, térnyerése növekszik. Az Univerzum így fejlődik, és
ez a fejlődés nemsokára bennünket is rekombinációs folyamatba kényszerít.
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Moetrius feltételezi, hogy ezek a folyamatok szabályozzák a programozott sejthalált, a nem kellő
irányba fejlődő, vagy elöregedett, a merevvé és újításra képtelenné vált rendszerek lebontását,
átalakítását, az általuk elfoglalt terek, keringési pályák, fejlődési lehetőségek redukálását, a
sikeresebben együttműködőknek, a közösségi és együttélési szabályokat jobban megtartók szaporodási
lehetőségének a biztosítását. Ha a folyamatnak a túl domináns sejtek ellenállnak, és rákosan

elburjánzva túlszaporodnak, a túlszaporodásukat egy magasabb energiaszintű beavatkozás,
egy nagyobb dominanciában lévő felmenő, vagy rájuk telepített fékező fogyasztó őket
redukáló, kipusztító hatása nyomja majd el. A kisebb energiaszintű programozott sejthalál csak
az azonos típusú (elöregedett, funkciócsökkent) alszerveződéseket érinti, azok elhalálozását és
más típusú (sikeresebben együtt élő, együttműködésre képesebb) organizmusok lehetőségeit
segíti, tehát alszerveződési szaporodást vált ki. A nagyobb energiaszinten alkalmatlanná vált
szerveződéseknél, nem csak az alszerveződések arányának a változtatásával, hanem a
nagyobb energiaszintű, túlzott hegemóniába került, az időnek és a változásnak ellenálló
kolóniák és a környezetüknek az elpusztításával tudja csak redukálni. (Az ember éppen ezt teszi
a rákos sejtekkel. Ha a kezdeti hegemóniát, a rákos folyamat elején, az elburjánzás és az áttétek
kialakulása előtt nem képes lokalizálni, akkor csak a sokkal drasztikusabb sugárkezelési
beavatkozással, a környező területekben lévő nem rákos sejtekkel együtt tudja csak elpusztítani.) Ez a
szaporodás az alacsonyabb energiaszintű, túl hegemón szerveződések többségét lebontja, de csak
statisztikai redukálás nem tud válogatni, a környezet egésze érintetté válik. Az esemény a mezőt e
variációktól megtisztítja, az általuk képviselt hegemón tulajdonságokat hatástalanítja. A mi
esetünkben ez bolygószintű szaporodást válthat ki, a túlságosan hegemóniába került emberiség
redukálására, de ha a rákos áttétel, a szerveződési zavar már az egész világra átterjedt, csak a
drasztikus beavatkozás képes a túl rossz irányba fejlődött rendszert megváltoztatni.

Ha az áramló buborékot egy olyan élő rendszernek tekintjük, amely igyekszik kivédeni a
környezet sodrását, és a várható, az általa felismert végzetét is el akarja kerülni, akkor ellen
kell állnia a környezet sodrásának, a körülötte áramló részecskék nagy nyelő rendszer felé
taszigáló kölcsönhatásának. Ilyenkor a tudatosan ellenálló mezőnek (a másik szülő
segítségével) az áramlás irányába nagyobb sebességgel kell részecskéket kibocsátania, hogy a
reaktív visszaható erőt képezzen, az ellenhatást kihasználva a környezete sodrását fékezhesse,
hogy a térbeli áramlásában, az életútjába kerülő nagyobb mezők nyelőjét elkerülhesse. Ez egy
bolyongási lehetőséget enged, amelykor a mező átrendezi a reaktív védelmi irányát,
megváltoztatja a pólusát, és a védekezni kívánt irányba megnöveli a részecske kibocsátását.
Ez többféle lehetőségként is megvalósulhat.
Az egyik, ha a mező felfűti a kazánját, és a saját tartalék anyagát átalakítva olyan méretű és
frekvenciájú részecskékre bontja az anyagot, amelyek az eltávolító frekvenciákra érzékenyek.
Ha a nagy sűrűségben és gyorsan kiáramló részecskék méretére és sűrűségére alakítja a saját
irányítva kibocsátott részecskéit, az azonos frekvenciára érzékenyebb részecskék fékező és az
elnyelő mezőtől távol tartó hatást fognak kifejteni. Ha az élő rendszerben élősködő, energiát
elszívó vírusok rétege túl sok energiát alakított át, és elrontotta a mező észlelési, ellenálló
képességét, a biodiverzitási eredőjét, elvonta a mező lelkének a figyelmét, ezért csak későn
észlelte, vagy nem tudott hatékony átalakítást végezni, időzíteni, akkor a késedelem miatt
sokkal nagyobb erőket, a tartalékokat is mozgósítania kell, különben nem tudja a veszélyt
elkerülni. Ahhoz, hogy a mező a tolóerejét, a sugárzását a veszély forrása felé megnövelhesse,
a tartalékait koncentrált és ösztönös, vagy tudatos irányba és mértékben kell átrendeznie,
lebontania és kisugároznia. Ez nemcsak pólusváltást, vagy térbeli átfordulást eredményezhet,
hanem jelentős geológiai aktivitással is járhat, amelykor a reaktív részecske-kibocsátáshoz
szükséges területen erős vulkáni tevékenység kezdődhet. Ilyen történhetett a Perm korszak
idején, amelykor a nagyarányú fajkipusztulást nem szükségszerűen csak egy (vagy több)
becsapódó nagyobb tömegű aszteroida, hanem egy nagyon nagy mező nyelőjéhez, pl. a
galaxis központhoz közeledése miatt volt a Földünknek szüksége.
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Mégsem meteorit okozta a tömeges fajkipusztulást?

MTI 2004. december 6.
Osztrák kutatók szerint nem egy becsapódó meteorit, hanem gigantikus vulkánkitörések okozták a
kétszázötvenmillió évvel ezelőtti tömeges kihalást, mely után szinte csak gombák maradtak a Földön.
Közismert tény, hogy a perm időszak végén, 250 millió évvel ezelőtt kipusztult Földünkről az addig élt
állatfajok 95 százaléka, és noha a tudósok eddig úgy vélték, hogy a tömeges kihalást egy hatalmas
meteorit becsapódása okozta, bécsi kutatók most meglepő új magyarázatot találtak a természeti
katasztrófára.

Hiányzó vegyületek
Christian Köberl geológus és társai rácáfoltak a washingtoni egyetem szakemberei által felállított
hipotézisre. Utóbbiak Kínában, Japánban és Magyarországon talált lerakódásokat vizsgáltak, és
azokban jelentős mennyiségű héliumra és argonra bukkantak. E nemesgázok aránya megegyezett a
meteoritokban talált koncentrációjukkal. Így kézenfekvőnek tűnt az a föltevés, hogy a gázok egy
meteorit csóvájából származnak, és a Földre zuhanó égitest becsapódása vetett véget a földtörténet
"ókorának". Köberl és kollégái a Karni-Alpokból és a Dolomitokból származó kőzetek vizsgálata
alapján más következtetésre jutottak. Mint a Geology szakfolyóiratban írják, a két térségben nem
találtak a nevezett időszakból származó, meteoritra jellemző vegyületeket. Mivel azonban a nagy
meteoritok becsapódására utaló lerakódások a Föld minden részén előfordulnak, hiányuk a perm
időszak végéről származó lerakódásokban azt bizonyítja, hogy ebben az időszakban nem zuhanhatott a
Földre ilyen égitest, következtetnek Köberl és társai.

Gigantikus vulkánkitörések
Az osztrák kutatók gigantikus méretű vulkánkitöréseket sejtenek a tömeges fajpusztulás hátterében.
Közismert tény, hogy a kérdéses földtörténeti korban mintegy háromezer méter vastag lávaréteg
borította Szibériát, kiterjedése akkora volt, mint Nyugat-Európáé. Nemrég sikerült igazolni, hogy e
lávatömeg hatszázezer évnyi vulkáni tevékenységnek volt az eredménye. Az ázsiai tűzhányók éppen a
perm időszak vége felé érték el aktivitásuk tetőpontját. A lávával együtt hatalmas mennyiségű gáz
került a Föld légkörébe, ami komoly környezeti változásokat eredményezett. A természetben
végbement változások jól nyomon követhetők a fenti korszakból származó lerakódásokon. Az óceáni
üledékek színe például - a korábbi időszakból származó mintákkal ellentétben - nem világos, hanem
sötét, az üledék nagy mennyiségű ként tartalmaz. Ez azt jelzi, hogy nagy területeken eltűnt az oxigén a
tengervízből. A perm időszak végéből származó tengeri és szárazföldi üledékekben szinte egyáltalán
nincsenek megkövült állatok: Földünk hatalmas térségeit kizárólag gombák népesítették be, az állatok
túlnyomó része kipusztult.

Feltételezhető az is, hogy a vulkánkitörésekkel irányított részecskesugarakkal fékezte a Föld a
nagyobb rendszer felé sodródását, az elnyelésének a kivédését. Ha ez így történt, akkor
minden galaxis-közeli ciklusban, azaz hozzávetőleg 250 millió évente a nagy kitörés sorozat
rendszeres periodikus eseményként megismétlődhet. (Mivel szerencsére távolodunk a galaxis
központtól, ezért a keringési ciklus folyamatosan növekszik, a kitörések intenzitását ez
csökkentheti, de a Galaxis és a környező galaxisok is nőnek, és a Föld is öregszik).
Az, hogy az üledékekben az aszteroidákra, idegen mezőkre jellemző összetételű anyagot találtak, nemcsak a
konkrét eseménykor becsapódó idegen mezők lehetősége, hanem a sokkal korábban beépült aszteroida
anyagának a vulkáni tevékenységkor a Föld felszínre kerülésének a következménye is lehet. Nagyobb
valószínűsége van annak, hogy a két hatás együtt következett be, egymást erősítette. A Bolygónk túl közel
került egy nagyobb rendszerhez, amely körül keringő részecskéktől, üstökösöktől találatot kaphatott,
amelyből megtermékenyítési folyamat, becsapódás keletkezhetett. Az elmaradt, vagy csak kisebb fiúhold
képződés miatt beépülő nagy tömegű idegen anyag, idegen hormonként megbolygatta a mező
részecskeállományát, amelynek a következménye a geológiai aktivitás, a vulkántevékenység felerősödése.
Idő kellett ahhoz, hogy az új beépülő részecskék beilleszkedjenek az áramlási rendszerbe, és a keringési
egyensúly helyreálljon. A hormonzavarra reagáló reakció következett be, amely hatszázezer évig geológiai
méretű pattanásokat okozott. A marsi nagy vörös folt lehet hogy hasonló becsapódás következménye.

Ez esetben nagy annak a valószínűsége, hogy minden nagyobb, idegen mező, aktív
részecskéket tartalmazó határfelületéhez közeledésünkkor, a Föld védekezni fog az elnyelés
ellen, és pólusváltással, vagy ha ez nem elégséges, a vulkáni tevékenységét felelevenítve, a
reaktív hajtóerejét megnövelve a mezőtől távolodást segítő, az impulzuskatasztrófát elkerülő
nagyméretű, hatásnövelő tevékenységbe kezd. Az ilyen események szinte törvényszerű
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következményi lehetősége, hogy a Föld a nagyobb rendszernek az ekliptikai síkján, vagy a
távoli Ort féle övezetében keringő idegen leszármazottaknak a pályáját is keresztezi,
amelyekből nagyobb balesetet, de Gaia számára nem végzetes impulzust szenvedhet.

Nézzük meg, hogy mi történhet, ha egy nagyobb rendszerhez túl közel kerül a mező?
A nagyobb változássűrűségű és a Földnél sokkal nagyobb tömegű mezőknek hatalmas
területre és nagy távolságra terjed ki a fennhatósága, ezért nagyon nagy a mező árnyékoló
képessége, a gravitációs sugara. A nagy sugár nagyon hosszú gravitációs gyorsítási
lehetőséget, szabadesést biztosít, amelyben a g. érték a sokszorosa a Földiének. Az ilyen
mezők közelébe kerülő részecskebuborékok, ha bekerülnek a gravitációs rendszerbe egyre
növekvő gyorsulásra tesznek szert, miközben a kerületi irányú keringésből folyamatosan
radiális irányura módosul a pályájuk, tehát a mező tömegközpontja, legnagyobb változásban
álló térrész felé kanyarodik. Ha a mező magja körül kisebb részecskesűrűségű övezetek,
szférák találhatók, amelyben a mező részecskéi, változó lényei, (kisebb sűrűségű, kevésbé fejlett
buborékanyagai) keringenek, akkor e rétegeket különböző sűrűségű, a mezőközpont felé gyorsulva
haladást keresztező irányban áramló közegeknek tekintve azokhoz viszonyítva egyre nagyobb
méretű és nagyobb energiaszintű részecske kolóniákat, egyre fejlettebb szerveződéseket
(buborékokat) tartalmazó rétegekbe érkezik. E rétegekben lévő részecskebuborékok egyre
jelentősebb közegellenállást állítanak a kellő azonosságú áramló tömeg útjába, megpróbálják
csökkenteni, fékezni az idegen mezőnek az általuk védett mezőre ható egyszerre érvényesülő
(nemlineáris) becsapódásának a hatását. A nagyobb rendszer felé gyorsulva haladó mezőre
egyre nagyobb impulzus sűrűségű bontóerő, fékezőerő is hat, amely a gyorsuló mező áramlási
szerkezetét átrendezi. Ha tehetetlen együtt haladó tömegnek tekintjük a részecskemezőt és a
vele együtt áramló részecske környezetét, akkor annak a kisebb sűrűségű részecskéit
tartalmazó szférái hosszan elnyúló üstökösszerű uszályt képeznek. Az uszály az üstökösökből
ismerjük, ezért gondoljuk át a nagyobb sűrűségű magba szerveződött anyag lehetőségeit:
86. ábra:

A gravitációs fogságba került mezők kezdetben még nem merőleges, nem radiális irányban közelítik
meg a nyelő mezőt, hanem annak a határfelületei körül közöve spirálisan közelednek. Ha ilyenkor
koncentrált sugárnyalábot tud radiális irányba, a mező felé küldeni, ezzel ellensúlyozhatja a mező
felé taszító külső gravitációs erőtöbbletet, és távolodó pályára állhat. A pólusváltásnak és az
irányított vulkánkitöréseknek itt lehet lényeges szerepük.

Az együtt utazó részecskefelhő egyre jobban elnyúlik, a mag puskagolyószerűen megnyúlva
kedvezőbb áramlás-ellenállású alakot vesz fel. Az áramló rendszer orránál a nagy mező felé
visszapattanó, idősértő radiális irányba is közlekedni képes kémrészecskék viszik az
információs visszajelzést a nagyobb mezőnek. A mező szoknyája hátrafelé elnyúlik, és
ilyenkor a nagyobb sűrűségű mag is deformálódik. Egyre több részecske szakad le a
szoknyáról, amely idővel a nagyobb rendszerbe kerül. A bekebelezés alatt álló mezőnek (ha
nem került még túl közel) lehetősége nyílik a reaktív védekezésre, a nyelő mező felé
megnövelhető részecskéivel szervezett ellenhatásra. Ha a megmaradása érdekében
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ellenhatásra kényszerülő mező valamely élősdi réteg miatt éppen kaotikus állapotban van, és
ez miatt az energiája nem úgy és nem a bevetendő igény szerint van rendezve, a védekezéshez
szükséges energia nem koncentrálható, a reakció, mint a beteg vadnál sikertelenné válhat. A
nagy környezeti mezők éppen úgy elfogyasztják az élet és ellenhatás-képtelenné vált,
megbetegedett bolygókat, mint miként a ragadozók teszik az élet törvénye szerint, vagy
szaporodási folyamatra kényszerítik, a részecskéinek a megosztására, elorozására. Lásd a 20.
ábrát, a galaxis kanibalizmust.
A 20. ábrán ábrázolt folyamatnak azonban összetettebb értelme is lehet. Ez nem
szükségszerűen kanibalizmus, hanem lehet, hogy a felderítő részecskék visszajelzése alapján
a másik rendszer kedvezőbb életfeltételeket, kiegyenlítettebben változó, az energiát
sikeresebben elosztó környezetet jelent. A kívül szebbnek látszó feltételeket kínáló mezőbe
sok részecske áttelepülhet, amelyek még nem látják, hogy az idegen mezők belsejében is
hasonló tisztítótűz várja az érkezésük. A másik mezőben hiányzó tulajdonságokat képviselő
részecskék áttelepülhetnek a nagyobb rendszerbe, kiegészíthetik az ottani hiányosságokat, a
nagyobb energiaszintű mező tulajdonságait és tudását teljesebbé tehetik. Ha a vízcsepp, nagy
azonosságú közegébe érkezésekor, (lásd a 116. oldalon az 56. ábrát), a víztömeghez érkezve,
egymás felé megnyúló összekötő folyosót nyit, akkor e kisebb sűrűségű közegben ez a
folyosó hasonlóan kialakulhat. Ha már összekötődött a két mező, és a gravitációs csatorna
kialakult, akkor az átáramló magas részecskesűrűség, a kölcsönös árnyékolás fenntartja a két
mező között megnyílt időkaput. Ha a már leírtak szerint a részecskecsere és rekombináció
folyik, akkor a kialakult csatorna egy új érnek, a DNS spirálokat összekötő keresztkötésnek
tekinthető, amely a gigantikus keringési rendszerek anyagszerveződési spiráljait, a nagy
élőrendszer fő energiacsatornáit összeköti.

A marsi Olympus Mons, a vulkánszerű építmény igazi rendeltetése:
A marsi civilizáció is észlelte és felismerte a bolygószintű szaporodás számukra veszélyes lehetőségét,
és valószínűen nagy összefogással egy piramis-szerű részecskegyorsítót építettek.
E gyorsítótól remélték, hogy olyan mennyiségű energiát képes koncentrálni, amellyel megállíthatók,
elfújhatók vagy szétbonthatók a közeledő hímbolygó spermái. A támadó üstökösszerű spermák
számának a számításába, vagy az érkezési irányok számításába valami hiba kerülhetett, de lehet, hogy
a bolygó az első behatásoktól elfordult. Lényegében valami olyan következett be, amelyre nem
számítottak, amelyre a Teljesebb ismeret (a viszonyítási alap) hiánya miatt nem számíthattak! A
termékenyítés bekövetkezett, és lehet, hogy a fiatalabb Mars holdja, a Phobos leányhold ennek a
balesetnek, megtermékenyülésnek a következménye: A felszíntől 4500 km. átlagos távolságra keringő
Phobos még nem nyerte el a gömb alakját, a még nem teljesen szilárd és nem elég vastag kérge miatt
hosszúkás, tojás alakúként kering az anyja körül. A Föld és a többi bolygó is a környezeti közeghez
viszonyított nagy sebességű áramlás miatt az áramlás irányába elnyúlt, hátrafelé lemaradó, gáz
állapotú burkokkal, egyre kisebb tömegű részecskéknek életteret biztosító határrétegekkel rendelkezik.
Ám az sem valószínűtlen, hogy a vulkán a Nagy vörös foltnál becsapódó megtermékenyítő anyag
áramkörének a kifelé áramló vége miatt kirakódó új sarki test következménye, azaz az becsapódáskor
beépült új részecskeközösség keringési pályájának a kiáramlási ága. Ez a közösség még nem épült be
vegyileg a Mars részecskeközösségébe, származási azonossága miatt még elkülönül, sajátos egyedi
pályán áramlik. A mező mélyén egymást gyorsan váltó alacsony energiaszintű kolóniákban a házasítás
és a párkeltés már megtörtént, és folyamatosan történik a teljes vegyi beolvadásig, a részecskék teljes
beépüléséig, a Marsi részecskék közötti teljes elvegyüléséig.

A neutrinókból kifejlődő szénbolygók lehetősége:
A könyv más fejezetében leírásra került a Természeti Törvényeknek az a része, amely a
csillagok körül az időspirálon keringő, távolodó, de az utódokba részecskeként be nem épülő
neutron részecskék pályamódosulása miatt azok üstökössé, szénbolygóvá válásával
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foglalkozik. A Napot és a Naprendszert is behálózó üstökös pályáknak csak a csekély
töredékét ismerjük, a keletkezésükről pedig alig van elképzelésünk. Moetrius feltételezi, hogy
az üstökösök a Nap és a leánybolygók, és más környékbeli rokonmezők fiai, vagy
megtermékenyítő magok, amelyek között már sokkal idősebb, sokkal nagyobb tömeget
gyűjtött vők is találhatók. Lásd a Jupiter üstökös-családját a 113. ábrán: A hímnemű
részecskék valószínűen kisebbek, töltöttebbek, a bolygó és csillagrendszerek Matriarchális
kolóniákban élnek. A fiú részecskék kisebbek, de nagyobb sűrűségűek, kezdetben ezért
lassabban fejlődnek, de ők lehetnek a leánybolygók párjai. A külső határrétegeiken sok szenet
tartalmazó, a leánybolygóktól eltérő szerveződési állapotban lévő bolygók elnyújtottabb
pályákon akár más és a környékbeli csillagok anyagban dúsabb szféráiba is bemerészkednek,
amelyek akár néhányezer éves periódussal is keringenek a Nap és az anyai csillaguk körül,
között. Az író feltételezi, hogy az üstökösök olyan nagyobb stabilitású neutrális részecskékből
fejlődtek ki, (vagy sok ilyent fogyasztottak), amelyek a Nap és más csillagok bolygó
időszakában a mágneses töltéspályákon, a füzérpályákon keringve védték a Napot, de
valamely pályamódosító erők miatt egy idő után elkerülték a pólustölcséreket. Az ekliptikára
jutó neutroninformáció egy része eltérül, nem épül be abba az utódba, amelybe szánta a
Mamája, és az ekliptikán keringve távolodik az időspirál maradvány nyúlványaiban. Mivel
ezeknek a részecskéknek is van valamennyi töltése, csak az kisebb, mint a protoné és az
elektroné. A nagy lendülettel távoli térbe is lejutó neutronok is hasonló állapotú neutronokkal
kölcsönhatásba kerülhetnek, az impulzusokkor növekedhetett a saját perdületük, a kibocsátó
anyától távol töltöttekké válhatnak. A neutronok és az ezekből távol képződő töltöttebb
részecskék is párba állnak és közös mezőbe szerveződnek. Lehetséges, hogy a napközeli,
elnyújtott pályákon, az ekliptikai időspirálon előreszaladt neutronok előőrsként olyan
lassabban fejlődő de nagyobb részecskesűrűségű fiúbolygókká alakulnak, amelyek a
lányoknál lassabban fejlődnek. Ha az emberhez hasonlóan a leánybolygók csak nagyobb
tömegű, és nagyobb sűrűségű, idősebb partnerrel kötnek csak kapcsolatot, akkor a bolygók
társaként ilyen idősebb, tömörebb és nagyobb tömegű társat kell feltételeznünk.
A spirál külsőbb szakaszán fejlődő, már elnyújtott pályán, a szomszéd csillagcsaládokhoz is
ellátogatva keringő, neutrálisabb férfi forgási eredőjű részecskéknek kellő idejük lett arra,
hogy hasonló kisebb töltésű neutrális részecskéket begyűjtve tömeget növesszenek, és az
anya, a Nap körül elnyújtott pályákon csak néhányezer évenként közelítsék meg a belső
bolygókat. Az ilyen események olyan megújulási folyamatokat eredményezhetnek, amelyek
időközönként és rendszeresen elpusztítják a belső leány-bolygókban, pl. a Földön, mint
élőlényen időközben elszaporodott, hegemóniába került, a Föld szempontjából káros
vírusszerű alszerveződések túlburjánzó kolóniáit, legalábbis rendszeresen redukálják,
visszaszorítják a befolyásukat. A folyamat analóg lehet az emberi sejtek megújuló
regenerációjával, a programozott sejthalállal, amely a sejtjeink folyamatos
alkalmazkodóképességéről gondoskodik. Az elöregedett, elkényelmesedett, hegemóniába
került sejtjeink alkalmazkodó képessége csökken, amely az egész szervezet egyensúlyának a
veszélyével jár. A programozott sejthalál folyamatát, valószínűen a szervezetben lévő a
sejtek, vagy az atomok körül elnyújtott pályákon keringő, e neutronmezőkkel analóg szerepet
betöltő sterilizáló részecskék, falósejtek biztosítják. A Nibiru, néven ismert, 3660 évenként
visszatérő vörös égitest valószínűen egy nagyra nőtt, nagytömegű, szén főanyagú hímivarú
(jobbkezes aminosavakat tartalmazó) bolygó, amely a Nap közelében elhaladáskor hatalmas
üstökösként, második napként húz el majd a Föld mellett. E bolygó valamelyik leánybolygó
társa, lehet hogy a Gaia, (vagy egyszerre több belső bolygó) szélcsap társa, amely rendszeres
periodikus látogatása feleleveníti a Naprendszerben lévő leánybolygók és alszerveződéseik
változását.
A legutóbbi ezelőtt történt esemény időben valószínűen egybeesik a feltételezés szerint ekkor
bekövetkezett vízözönnel és az éghajlatváltozással. Lehetséges, hogy analóg folyamat, hasonló (vagy
ugyanez a) neutronbolygó okozta az akkor már fejlett élő kultúrát tartalmazó Vénusz bolygón élő
civilizáció kipusztulását, illetve az építő Istenek Földre áttelepülését. A Vénusz ekkor nagy találatot
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kapott, amely a naphoz közelebbi, múltbelibb pályára állította, visszavetette a fejlődésben, de
lehetséges, hogy egyben megtermékenyítette. Ha igen a jelenleg porgomolyaggal takart Vénusz
placentájában egy kis hold fejlődik. A Mars meglátogatása régebben történt, amelyből a Phobos hold
született, amelynek a jégkorszaka már lejárt, és már az üvegháztartás időszakát éli.

A Nibiru szerepe és várható következménye a bolygó energiaszintű
szaporodásban:
A környezetünkben lévő országokban szabadabban terjed az információ, ott már közismert,
hogy egy hímivarú nagy bolygó, egy barna törpecsillag közeledik a belső Naprendszerhez,
amely 3660 évenként rendszeresen visszatérő vendég. A még félig bolygó, félig már csillag
lény a becslések szerint 23–szor akkora tömegű, mint a Föld, bár Moetrius a tömegét (a
részecskesűrűsége miatt) sokkal nagyobbra becsüli. E bolygó a csillagfejlődés periodikus
evolúciójában előrébb jár, mint a Föld, tehát nemcsak nagyobb, hanem idősebb és fejlettebb
is. Még nem egyértelmű, hogy a Föld viszonya milyen e bolygóval. Valószínű, hogy a bolygó
a Föld társa, de az is lehet, hogy a Nap társa, tehát a Föld nagyapja. E barna törpecsillag már szabad
szemmel is észlelhető, de amikor a legközelebb lesz hozzánk, egy ideig nem észlelhetjük,
mert a Nap mögül, azt megkerülve, kelet felől, a Nap irányából fog közeledni. E bolygót
tartják az emberiség származási helyének, (ez esetben ez a Föld társa) és ha nem teljesen, de
részben valószínűen igaz. A genetikai anyagunkat képező részecskék legalább 25 %-a, de ha
nem nagyszülő, hanem a Föld társa, akkor az örökítő anyagunk közel 50% -a valóban e nagy
energiaszintű fejlett mezőből származhat, a tudásunkhoz hiányzó részecskék jelentős része e
mezőbe szerveződött. Ez okozhatja, hogy a hiányzó részecskéink ilyenkor kiegészülnek, a
tudásunk kiteljesedik. Ha az életterünket képező információ fele – fele arányban a két
bolygóból származik, a leszármazók genetikai azonossága valóban magas lehet.
Az Apokalipszis bolygója
Dennis Rau and Lisa Osborne az ORBS oldalain exkluzív fotókat közöltek az elhíresült Nibiru, más
néven PlanetX vagy XKBO-nak nevezett titokzatos közelgő bolygóról. A vörös bolygó pályája a
feltételezések szerint 3660 évente érinti a Naprendszerűnket, és a Napot megkerülve távozik.
A Nibiru a Plútót elérve, tehát a mi naprendszerünkbe való behatolás után kb. kilenc hónappal éri el
és kerüli meg a Napot. Ez a Földre nézve katasztrófával járhat.
New Science
Lázban ég a világ nyugati fele, de legfőképp Amerika. Bevásárlási lázban. Tartalékol boldogboldogtalan. Talán ezt nem is láznak, inkább lassan kialakuló pániknak nevezhetnénk. A pánik oka a
Nibiru, vagy új keletű nevén a Planet X, a Vörös Bolygó. De ez a Vörös Bolygó nem a jó öreg Mars,
hanem az a bolygó, aminek pályája 3660 évente érinti a Naprendszerünket, és a Napot megkerülve
távozik. Az 1983 óta csak a világ legnagyobb távcsöveivel megfigyelhető bolygó ma már kis házi
teleszkópokkal is észlelhető. A szakértők szerint néhány hónap múlva pedig már szabad szemmel is
látható lesz. A Vörös Bolygó a mérések szerint kb. 23-szorosa a Földnek. Számos kutató szerint a
bolygó feltűnése okozta eddig a Földön a rendkívüli időjárási változásokat. Amennyiben a Nibiru
közeledése katasztrófát idézne elő, úgy az néhány óra alatt lezajlana, és utána hónapok, esetleg évek
telhetnének el, mire az élet rendes kerékvágásba térne vissza. A NEW SCIENCE & INVENTION
ENCYCLOPEDIA szerint a bolygó a Nap és Föld között elhaladva sötétségbe boríthatja bolygónkat.
Ám nem ez jelenti a legnagyobb veszélyt. A tudósok szerint a földnél 23-szor nagyobb bolygó
gravitációs vonzása olyan hatással lehet bolygónkra, hogy megakaszthatja, lelassíthatja Földünk
forgását, elfordíthatja a bolygót, és ideiglenesen megcserélheti a pólusokat, és a bolygó hatásainak
következtében időjárási katasztrófákra, vulkánok kitörésére, akár szökőár kialakulására is számítani
lehet. A Nibiru utolsó három bolygólátogatásának írott emlékei a történelemben is megtalálhatóak. A
Bibliában a vízözön, az Egyiptomi Holtak könyvében Atlantisz elsüllyedése, illetve előtte a csendesóceáni Lemuria elsüllyedése. Vagy akár említhetnénk az utolsó jégkorszakot is…
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A világ számos helyéről egymástól független írásos anyagok maradtak fenn, amelyek szerint a
bolygó lényei gyorsították fel, tartják fenn az evolúció fejlődését a bolygónkon. Az őseink és
a rokonaink májusban ismét meglátogatnak, amelyre a Föld sokféleképpen reagálhat, de
valószínűsíthető, hogy egy szaporodási folyamat, részecskecsere fog bekövetkezni.
A szentírások és a Jelenések könyve arra hivatkozik, hogy amikor a megértésünk hirtelen feljavul, a
tudatunk kitágul, akkor ismét Isten küldötteire, az angyalok eljövetelére kell számítani. Moetrius már

korábban kifejtette, hogy a szentírásokban is megfogalmazottak szerint a tudásunk
kiterjedéséhez szükséges, hogy az életterünk egy nagyobb rendszer nagyobb szimmetriában
álló rétegébe, vagy központjába kerüljék, vagy/és hogy a két rendszer közös
tömegközéppontja közelebb kerüljön hozzánk. A megértésünk növekedéséhez az impulzus
sűrűség és a szimmetria növekedése szükséges, amelyet mindig kaotikus időszakként
ismerünk. Ha feltételezzük, hogy a páros-bolygóba megoszlottak azon kezdeti részecskék, a
Föld őssejtjei, amelyek együtt egy magasabb egészt, több és teljesebb tudást képviselnek,
akkor megérthető, hogy a két nagy mező egymástól eltávolodásakor az eltávozó
részecskékben lévő tudás hiányzik az ismeretünk kiteljesedéséhez. A két bolygót alapító
részecskék valamikor közös vegyi reakcióban, szaporodási folyamatban vettek részt, vagy
azonos impulzusban keletkező részecskéikből sok megoszlik a két mezőben. Ez a bolygóóriás
lehet a Föld DNS párja.
A sokunkban kiteljesedő tudást az teszi lehetővé, hogy a két rendszer hatalmas sebességgel
közeledik egymáshoz, és a mezők hírvivő neutronjai, az előőrsök már megkezdték a kialakult
állapotok kölcsönös jelentését, a várható események alacsonyabb energiaszintű leképezését.
Ha megértjük, hogy alacsonyabb energiaszinten az idő és a fejlődés mindig előrébb jár, akkor
a sorsukra kíváncsiaknak csak a belsőnkben zajló folyamatokra, a saját részecskéink súgására
kell figyelniük. A genetikai folyamatokban, a belsőnkben kicsi energiaszinten már nagyban
zajlik (már sokszor lezajlott) az a változás, amelynek valamely sikeres forgatókönyve a
bolygónk arculatát alakító nemlineáris anyagszerveződésként sokkal nagyobb energiaszinten
is bekövetkezhet. Az előző fejezetben a vulkántevékenységről idézett részt ki kell egészíteni azzal,
hogy e fekete réteg egy közelünkben elhaladt csillag, vagy Jetsugár perzselése is lehet, amelykor a
termoszféra torzulása miatt a magas hőmérsékletű szimmetriaréteg a bioszférára szorítódik, és a
bolygónk forgása miatt körgyűrű alakú sávot felperzselhet. Ha ilyenkor nem szökik meg a légkör,
akkor a nem érintett részeken új sarkok keletkeznek, a pólusok áthelyeződnek, és a kovalens alapú élet
maradéka a makroevolúciós változás után új variációkban tovább folytatódhat.

A folyamat várható lefolyása:
Ha megnézzük a Mengyelejev táblázatot, hogy hol tart jelenleg a bolygószintű evolúció,
akkor megérthetjük, hogy a periódus lejárása akár a bolygónk vizes korszakának a végét is
jelentheti. A társbolygó látogatása azonban nem periodikus ugrást, nagyfordulót okoz, hanem
csak a függőleges szakaszok kisebb evolúciós ugrását, sőt az is lehet, hogy csak ennél is
kisebb energiaszinten bekövetkező, rekombinációt eredményező periodikus változást.

Nézzük meg a dolgot olyan értelemmel rendelkező, védekező részecskemező
aspektusából, amely az eseményt támadásként éli meg.
Ha a részecskemező értelemmel, felismerési és reagáló, védekezési képességgel rendelkezik,
akkor képes a körülötte és benne keringő, hozzá tartozó részecskéit a veszélyeztető hatás ellen
rendezetten mozgósítani. Ha az észlelése megfelelő, ha már a közelítő pályán észleli a
veszélyt, amelykor még éppencsak érinti a közeledő nagy mező valamely külső határfelületét,
sokkal nagyobb lehetősége lesz, és kevesebb energia kell a védekezésre. A ragadozót időben
észlelő zsákmányállat korai veszélyfelismerése növeli a túlélési esélyét. Ilyenkor megfelelően
szervezett részecskeátrendezéssel, a megfelelő izmok sejtjeit, a mező ellenhatásra képes
alszerveződéseit mozgósítva reakciót fejthet ki, és nagy sebességű reaktív irányú, a környező
közegre tolóerőt kifejtő részecskéket bocsáthat ki. Egy bolygó energiaszintű és fejlettségű
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mezőnél a lehetőségek tárában nem izomkifejtés, hanem reaktív visszahatás biztosítja a
védekezést, és a veszélyes pályairányból kikerülési lehetőséget. A Vulkánkitöréseknek és a
pólusváltásnak itt lehet szerepük. Ezek biztosíthatják a szükséges és irányított ellenhatású,
megfelelő tolóerőt adó részecskék kibocsátását, amely nagy valószínűséggel mindig a
legközelebbi, legnagyobb nyelő felé sodródás kivédésére irányul. A közel egyenrangú
bolygók és csillagok azonban nem szoktak összeütközni, a csak vonzó gravitáció
egyértelműen hibás megállapítás. A mezők között az azonosság (és az összeérő
határfelületeiken érvényesülő alrészecskéik lendület iránya) határozza meg a közelítő vagy
eltávolító erő arányát.

Gondoljuk át a dolog következményeit egy szaporodásra készülő bolygó aspektusából:
Okunk van feltételezni, hogy a folyamat egy bolygószintű szaporodás előkészületének
tekinthető, amelyben a két mező mindenképpen genetikai anyagot, alszerveződést cserél, és
vagy bolygószinten, vagy alszerveződési szinten genetikai keveredés fog bekövetkezni. Ez
esetben valószínű, hogy a bolygón hozzánk hasonló, de időben és fejlettségben valószínűen
előrébb járó élőkultúra létezik, amely technikailag is előttünk jár. Ha szerencsénk van, nem
nagy energiaszintű rekombináció történik, amikor a bolygószintű DNS keresztkötés létrejön.
A bolygószintű rekombináció lényege, hogy a sikeresebben fejlődő, nagyobb létszámot,
életképesebb változatot kitermelő, kinevelő mező lényei, lelépik és dominanciás fölénybe
kerülve, visszaszorítják a fejletlenebb, sikertelen evolúciót folytató, túlságosan hegemóniába
került örökítő anyagú lények populációját, azok energiáját a saját hasznukra, szerveződésükbe
építik. Az X. bolygó már önálló energiatermeléssel rendelkezik, amely már a csillagfejlődés
útjára lépett. A bolygó legfejlettebb lényei nem szükségszerűen kovalens szerveződésűek,
hanem ionos kötésű, akár fehérje fogyasztó baktérium állapotban is lehetnek, de ha közük van az
evolúciónkhoz, akkor hozzánk hasonló élőkultúrából szerveződött, analóg lények lehetnek. Az ilyen
lények mezőjének a keringési ciklusa 3660 év, azaz ők minden évben egyszer évente egyszer
jöhetnek látogatni, szüretelni. Nagyon valószínű, hogy e lények az őket alkotó részecskékkel
már képesek kommunikálni, magasabb szinten együttműködni, és az együttműködés alapján
sokféle szerveződési formába átalakulni. A nagyévi ciklusban kb. 50 naponta történik e látogatás.
Nem lehetetlen, hogy e bolygó alszerveződéseinek a neutrális előőrsei jártak Puerto Ricoban, a
háziállatokban lévő fehérjét fogyasztani, és közük lehet az Újmexikói marhacsonkításokhoz, amelyeket
a húsevő baktériumok számlájára írnak.

Ha a bolygó az élethez szükséges genetikai frissítés miatt jön, hogy a Gaiával folytatott
periodikus kapcsolatát felelevenítse, akkor ezt termékenyítő vizitnek is tekinthetjük. Az
alszerveződések, a bolygók sejtjei, lényei kicserélődhetnek, de rekombinálódhatnak is.
Az élet lényege a változás, a folyamatos anyag és részecskecsere. Az élő szerveződéseknek a
kellő biodiverzitás megszerzésére, a változás frissítésére rendszeresen szükség van a nagyobb
arányú részecskecserére, a genetikai állomány frissítésére, amelynek az élettani funkciójáról,
A hegemónia vagy a biodiverzitás című alfejezetben olvashatunk. A szaporodáshoz minden
élő rendszernek sok fehérjére van szüksége, amelyet a sejteken, a rovarokon és az állatokon
kívül az emberek is igényelnek. A húsban és a fehérjékben a szaporodáshoz szükséges olyan
hatóanyagok, segédanyagok vannak, amelyeket, a húst nem fogyasztó élőrendszerek nem
tudnak maguk előállítani. Gaia valószínűen nem ellenségként, hanem az elektronbőséget
biztosító társként várja a bolygót, amelytől visszanyerheti a gazdagságát, az egészségét és a
teljesebb szimmetriáját. A két bolygó közös szimmetriapontja egyre közelebb kerül a
Földhöz, amely egy új librációs lehetőséget eredményez, és lehetséges, hogy új családtagja
lesz a naprendszernek, új holdbabája lehet a Földnek.
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Az emberiség várható reakciói:
Ha nagy neutronszórás éri a bolygót, a kritikus tömeget elérő atomtöltetekkel gond lehet.
Célszerű lenne a hasadóanyagokat lebontani, elkülöníteni, a társadalmi robbanást megelőzni.
Az emberiség túl nagytömegű lett, túl nagy lett a tehetetlensége, elmerevedett, korszerűtlenné,
hegemonikussá vált. E nagy tehetetlenség miatt nagyon nagy sebességgel sodródunk egy
kritikus tömeg felé, amelyet ha elérünk, spontán reakciók bekövetkezése várható. Túl sok a
jelenünkben a felhalmozott feszültség, túl sok az urán és a nagyobb érzékenységű bomlásra
kész emberi hasadóanyag. Túl nagy a robbanási és a megsemmisülési veszély. Az emberiség
nukleonjai tehetetlenek, beszorultak a saját gazda(g)ságukba, zuhanunk a Nirvánába.
Az élőrendszer úgy fejlődött ki, hogy minden élőrendszer, nála kisebb sűrűségű, kisebb
kötőerővel egymáshoz kapcsolódó, könnyen felbomló anyagokat fogyaszt. Az elfogyasztott
anyagokat a szervezetében ellentétes hatóanyagokkal keveri, azokat a tüdőben és egy gyomor
nevű szervben összeeresztve biztosítja a saját energiaellátásának a javát és szimmetriáját,
hogy az egyoldalú táplálék miatt túlzott hegemónia, túl nagy egyediség ne alakuljon ki.
Szenet tartalmazó szerves anyagokat, fehérjéket fogyasztunk, amelyeket könnyen
felbonthatunk, amelyek azonossága nagyon magas a szervezetünkkel, a részecskéinkkel. Ha
nehezebben felbontható zsíros anyagokat fogyasztunk, azokat savas, vagy lúgos anyagokkal
keverjük, amely mind a felbontást segíti. Valójában a gyomrunkban részecskeháborút keltünk,
e háborúban a feleket váltakozva, az egyensúlyt fenntartva tápláljuk, hol az egyik, hol a másik
felet erősítjük meg, tudat alatt is gondosan figyelve arra, hogy ne legyen egyhangú, ne
kerüljön hegemóniába a táplálékunk. Az ellentétes hatóanyagokat, a szenet és a fehérjéket
oxigénnel keverjük, elégetjük, pontosabban a belsőnkben zajló evolúcióban szaporodó, és a
belháborúban elesett mikroorganizmusokat fogyasztjuk, ezek bomláskor felszabaduló kötési
és impulzus energia hőjét, energiáját és tudását hasznosítjuk. A szerveződéseink a nagyobb
azonosságú alszerveződéseket nem bontják fel teljesen, azokat viszonylag magas
energiaszinten átalakítják, betanítják a szervezetünkben szükséges rend és törvény ismeretére,
és ezzel a korábbi támadóból a szervezetet segítő saját katonát nevelnek. E részecskék
beépülnek a szervezetünkbe, ezektől nő a tömegünk, hízunk, de nő a tudásunk is gyarapodhat
az elfogyasztott részecskék egyediségével, a már megismert információk megerősödésével.
A szerves anyag könnyen felbontható, az ionos anyagnál általában kisebb a kötésszilárdsága.
Az élő anyag jó tüzelő, magas a kalóriaértéke. Ezt megtapasztaljuk a fű és a faféléknél, és a
növényi, állati olajoknál, zsíroknál, de a fehérjék is könnyen bonthatók, éghető, akár a cukor,
a liszt vagy a keményítő. Az olaj, az alkohol élő anyagok terméke, akárcsak a hidrogén és az
oxigén, és a többi periódusrendszerbe sorolt anyag. Ha a rendszer további részét más
frekvencián élő, de náluk kisebb kötésszilárdságú anyagot fogyasztó élőrendszerként
elfogadjuk, akkor megérthetjük, hogy a stabilabb atomok között elhelyezkedő, sokkal
könnyebben bomló keverékek, vegyületek a nagyobb energiaszintű, fejlettebb élőrendszer
táplálékait képezheti.
Ha egy nagyobb energiaszintű fogyasztót feltételezünk a tápláléklánc felsőbb szintjein, (ne
felejtsük, hogy a körfolyamat esetén nincs a táplálékpiramisnak csúcsa, az ember helytelenül helyezte
el magát a nagyobb evolúcióban), akkor megérthető, hogy az is fogyaszt, táplálékra, és a

szaporodáshoz fehérjére van szüksége.
Egy magasabb energiaszintű, többes kovalens, vagy gyengébben kötött ionos kötésű anyagot,
ilyen anyagú lényeket fogyasztó rendszernek a szaporodásához szintén fehérjére van szüksége.
A bolygónkon felhalmoztunk sokmilliárd tonna élő-anyagot, sertést, szarvasmarhát, lovat és
apróbb állatot. A természetes vadállatokon kívül a majdnem Tízmilliárd emberi egyed is közel
egymilliárd tonna fehérjében dús, könnyen felbontható élő-anyagot képez. A bolygónk
sokféle részecskeenergiában elszegényedett, kihasználtuk, kizsákmányoltuk, a kőolaj és
szénkészletét elfogyasztottuk, széndioxiddá, illékony gáz halmazállapotúvá átalakítottuk,
energiában elszegényítettük, de magunkba építettük, gazdagítottuk a fehérje állományát.
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Vajon mindezt miért tűrte el? Valószínűen azért, mert a fehérje felszaporodása egy
természetes és szükségszerű folyamat, amely a nagyobb energiaszintű rendszerek
szaporodásához szükséges. Minden szaporodás csak akkor kezdődik meg, ha a folyamathoz
szükséges fehérjeanyag kellő mennyiségben felhalmozásra került. A bolygónk, fehérjével
kellően feldúsult olyan nőivarú élőrendszer, amely szaporodásra készül.

Az egészség és egyensúly:
Az élet célja az öröm és élményszerzés, a siker és az elismerés felemelő érzése. Sok olyan hatás van,
amely az életet hatalmas energiával tölti fel. Ilyen a szeretet, a megérdemelt hála, és a sikerélmények
rendszeres átélése, a szerelem és a párosodás visszacsatolt örömélménye. A sikerélmény, az egyediség
azon többletének az elismerése, amelykor valamely lény képes az egyediségével járó egyedi előnyöket
a többség épülésére biztosítani. Az örömöt az elismerés, a megbecsülés eredményezi, az egyediség és a
szükségesség egyértelmű visszajelzése, a másik fontosságának és hasznosságának, a
nélkülözhetetlenségének a nyugtázása. A szerelem energia megtakarítással járó interferencia, a
részecskéink nagy azonosságú áramlási irányú, azonos célú társra találása gerjeszti, amelyet
boldogságérzésként, örömmámorban és a beteljesülése esetén extázisban élünk át. Ha a szerelem
beteljesül, orgazmus lesz a vége, amelyben az alszerveződéseink genetikai keveredése mellett lehetővé
válik a nagyobb energiaszintű rendszer, a szimbiota egyedek örökítő anyagának az új genomba
egyesítése, új egyedbe keveredése.

Hegemónia vagy biodiverzitás?
A mezők egészségét a kívülről érkező veszélyek ellen általában a sokszoros határfelületek,
védőrétegek óvják. Ha nem keletkezik e mezőkön sérülés, behatolási kapu, akkor a védelem
elég erős ahhoz, hogy jelentős fertőzés és egészségzavar ne alakuljon ki. A szerveződések
veszélyeztetése a bementi nyílásoknál sokkal kockázatosabb, a fertőzések, a belülről
bomlasztó idegen összetételű információ megerősödése általában e nyílásoknál hatol be. A
szervezetek és a mezők sokféle alternatív módon védelmezik e nyílásaikat, azokat csak
kivételes esetben teszik szabaddá, és védetlenné, nyitottá, csak olyankor, amikor a kockázat
lehetséges és valószínű eredménye kifizetődő, nyereséggel végződhet. Az ilyen lehetőség az
utód, a leszármazók lehetősége. A párválasztásnál a biológiai élőlények a szaporodás
érdekében megnyitják a védelmüket, fokozott kockázatot vállalnak. Az álatok megnyalják
egymást, elérhetővé teszik a bemeneti nyílásaikat, a védtelenséget vállalják. A virágok és
növények jelentős része szintén nagyobb kockázatot vállal a virágzáskor a szaporodáskor,
amelykor a kórokozók, a dezinformációs szerveződések könnyebben bejuthatnak a
növényszerveződés belsejébe. Az ember, hasonlóan nagyobb kockázatot vállal a szaporodás
érdekében. Míg az élet java részén igen védi a test nyílásait, a párválasztásnál a száját csókra
nyújtva fokozott kockázatot vállal. Ilyenkor a csókkal a baktériumok és az alszerveződési
flórák is szabad utat kaphatnak az idegen területre behatolásra, a szabaddá vált szájnyíláson
invenciós támadásra, és a távoli rokonok meglátogatására. Ez azonban nemcsak fertőzés
veszélyével jár, hanem az egészség és az ellenálló képesség, a személyi biodiverzitás növelési
lehetőségével is.
A test és az emberi részecskemező, az emberi szuperorganizmus, a szaporodással a
rendszeresen kialakuló alszerveződési hegemóniát, a rendezetlenség és a kaotizmus
növekedését ellensúlyozza. A természet a genetikai keveredéssel a rekombinációban a
másságot csökkentve az ellentéteket is redukálja. A szaporodás a rendezettséget azzal segíti,
hogy a genetikai anyagok keveredésével és redukálásával az azonosságot növeli. A színek, az
ízek, a hangok, a szagok, a hő és egyéb nagyon eltérővé vált de azonos jellegű dolgok
keverésével az egyediség felé alakuló másságot csökkenti, és ezzel a biodiverzitást is növeli.
A csókra nyújtott száj egy felkínálás, hogy a pár vállalja a részecskekeveredés és az
azonosság növekedését, és ezzel az egyediség csökkenését. Az egyéni flórák keveredése, a
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nem túl nagy másság ilyen rendszeres beoltódása előkészíti a szervezetet az utód képzésre,
amely akkor lehet igazán sikeres, ha a felek részecskeállományának az azonossága már magas
szintű. Ez immunizálásnak is tekinthető, az evolúció felismert védőoltásának. A szex fokozza
a testként ismert emberi mezők részecskecseréjét, ilyenkor szinte szimbiota utazási láz,
dömping indul el a párzásban megnyíló védetlen csatornákban. Ez a részecskeállomány csere,
genetikai keveredés jelentősen növeli a párosodó felek azonosságát, csökkenti a másságot, a
felek eltérő egyediségét. Az evolúció felismerte, hogy a fejlődés mindig az egyediség, a
nagyobb rendezetlenség felé halad, és ha az időben növekszik a rendezetlenség, azaz nő az
egyediség, (a hegemónia), akkor a szaporodási folyamattal visszaállítja az idő óráját, a
korábbi sikeresebben együttműködő kolóniák kezdeti állapotait. Ha az egyediség a
végtelenségig nőne, az élő rendszer kipusztítaná magát, állandó harcban, ellentétben állna, a
túl nagy másság nem kedvez a biodiverzitásnak. Az azonosság és az összetartozás, az azonos
sors tudata összeköt, kapcsolatokat épít, ez az az erő, amelyet a gravitáció vonzásában
kerestünk.
Ez az erő, az érzelmi szálakkal egybekapcsol minden azonosságot, nemcsak az élőket, hanem a
lassabban változó anyagokat is összeköti. Ez miatt szeretünk egy szép virágot, egy szép képet, egy
illatot, és ez az, amiért szeretjük a köveket, a felhőt, a vizet és mindent, amely valamely
részecskéinkkel, vagy azok korábbi szerveződési állapotával nagy azonosságú.

A tartós szex-kapcsolat tehát nemcsak szexuálisan köt össze, hanem valóban növeli a felek
azonosságát és ezzel az egymáshoz kötődését is. A szervezetben folyó szimbiota csere
megismerteti a két szervezet részecskéit, lakóit a társ részecskéivel, lakóközösségeivel, amely
ezek kapcsolatát és nagyobb energiaszintű közös harmóniába kerülését eredményezi. A
szervezetet alkotó részecskeközösség vállalja a nagyobb kockázatot, amikor az idegen flórát
beengedi a védett berkekbe, amellyel az változást és információt szállít, növeli a mező
azonosságát, sokféleségét, de egyben csökkenti a kialakult hegemóniát is. Ha sikeres a
nagyobb közösségbe épülés, egy magasabb egyensúlyban, új harmóniában megszülető utód
legjobb, legaktuálisabb, legéletképesebb variációjának a kikeveredése, a genetikai
részecskeállomány harmonikus túlélése lehet a kockázat nyeresége. Ha a szerveződés
óvakodik a szextől, ha túlságosan védi a nyílásait és az egyediségét, a szerveződése a
túlságosan a másság, az egyediség a hegemónia felé fejlődik, de ezzel csökken az ellenálló
képessége és a túlélésének a statisztikai lehetősége. A természet ezért nem támogatja a testvér
és a közeli rokon kapcsolatot, mert az egyediség növekedése, a specializáció felé halad. Ha
viszont túl sok (alannyal) szexet, túl sok kockázatot vállal, akkor a folyamatos lineáris változása
nemlineárissá, és idő előtt kiszámíthatatlanabbá, egyre kaotikusabbá exponenciálisan
összeomlóvá válhat.
A szex a keveredés és a homogenizálás része, az egymáshoz kapcsolódást segítő jelentős
biológiai fejfenntartó, fajkeverő, az azonosságot növelő, és kiterjesztő erő. A szex
részecskekolóniánk a szaporodási folyamatként ismert regenerálódási és korszerűsödési
lehetősége. A rendszeres testi kapcsolatot folytatók állandóan ingerlik és változásban tartják
az immunrendszerüket, és ha ez több, de mérsékelt számú partnerrel történik, a részecske
szervezet túlélése és fennmaradása a folyamat eredményéből született utódokban sikeresebbé
válhat.
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A homeopátia hatásmechanizmusának más aspektusú megközelítése:
A kezdeti feltételek befolyásolása:
Az orvostudomány fejlődése sokat feltárt a biológia részleteiből, de a mikrobiológiai felé
haladása (a jó irány) ellenére, az élőrendszer összefüggésének a felismerése nélkül, a részletek
nem vezetnek el a folyamatok megértéséhez. Mint más tudományágak, kutatói, a biológusok
is sokszor zsákutcába kerülhetnek, pedig a csillagászat mellett ez a tudományág közelít a
legjobban az eredet összefüggésrendszerének a megértése felé. A csillagászat a múlt felé
indult el, hogy abból az idő folyamának az iránya felé haladva a kevésbé átlátható kialakult
jelent megértse. Az a gond a múlt felől közeledéssel, hogy nehezen választható meg, hogy honnan
induljunk, ugyanakkor sohasem érkezhetünk meg, mert a jelenhez érve már elmúlik, mindig új jelen
fejlődik ki. A múlt felé haladó kutatás, elhagyva a jelent követi a múltbeli állapotok változását,

a történelem fejlődését, de mivel csak az elmúlt dolgokat észlelheti a jelent a szingullaritás
periódusváltásainak a kaotikussága miatt soha utol nem érheti.
A mikrobiológia a jövő felé tart, szembe az idő folyamatával, ezért nagyobb esélye van ahhoz,
hogy a gyorsabban változó kezdetek különböző állapotlehetőségeit megismerhesse. A múlt
kutatása kényelmes, a nagyobb energiaszint sokkal lassabban fejlődik, és a felbontás
csökkentésével egészen távoli múltba is elláthatunk. A jövőkutatás a mezők belseje felé, a
sokkal nagyobb felbontás felé halad, amely nagyon gyorsan de nagyon kicsi energiaszinteken
változik. Mindkét tudományág a jelen megismerését tűzte ki célul, de más aspektusból
vizsgálja és más irányban halad. A két kutatási irány, a jelen felszínén ütközik, az elért
eredményeknek a valós történésekre megfelelő magyarázatot kell adniuk. A sejtek és a
csillagos tér struktúráját, mintázatát már kellően bemutatták, a fázistér változásainak a
megértéséhez azonban a közös összefüggések, az azonosságok felismerése szükséges.
Nézzük meg a biológiai gyógyító hatásmechanizmusok buktatóit!
A vegyszerek, a hatóanyagok és az élő szervezet tulajdonságait és ennek változását, változtató
képességét csak a mérési lehetőségünknek megfelelő energiaszinteken vagyunk képes
kontrollálni, a hatóanyagok adott célhoz szükséges arányát csak ennek megfelelő
viszonylagos pontossággal beállítani. A nyugati gyógyászatban gond, hogy a tünetek
észlelésekor az egész szervezetet akarjuk gyógyítani, miközben csak az alszerveződéseinkben
alakul ki valahol helyi zavar. Az már ismert, hogy a mérési lehetőségünk alatt a térstruktúra,
az anyag fejlődése nem áll le. Az élő anyag újjászerveződése, az életciklusok megújulása,
folytatódása sok nagyságrenddel a megismerési lehetőségünk alatt kezdődik, és bár kisebb
energiaszinten, de a nagyobb energiaszintű élőrendszerhez hasonlóan, analóg módon fejlődik.
Az, amit megismerhetünk az életszerű változásból, ebből a még szingularitásnak tekintett
kezdeti folyamatból fejlődik ki. A szingularítás azonban már nem átláthatatlan káosz, hanem
megérthető gyorsabb folyamat, és a részecskéink részecskéi e gyors folyamatok tempóiban
élik a mindennapi életűk. Az élet fraktálrendszerben épül fel, amelyben a kezdeti feltételek a
fraktál alján keresendők, a sokkal kisebb energiaszintű, sokkal gyorsabban változó, nagyobb
azonosságú részecskék születésénél, szaporodásánál, az Ő kezdeti fejlődésük körülményeinél.
Ez az időszakasz a kezdeti állapotokat jelenti az ember organizmus mikrokozmoszának a
felépülésében is.
Tudjuk, hogy a változási sorozatokat képező rendszereknél, a kezdeti feltételek legkisebb
megváltoztatása ostoreffektusként ismert hatalmas változással jár a fejlődő rendszerek
sorsára. Ha egy rendszer a szimmetriaközeli állapotban, diszkrét szimmetriában van, akkor
magas a biodiverzitása, az instabil állapotokra adható válaszlehetősége. Ez a nagy
rugalmasság, reakcióképesség a kaotikus rendszerek előnye. Képzeljünk el egy egyensúlyi
állapot körül változó rendszert, egy közlekedő edénypárt, amelyben diszkrét szimmetria rejlik.
Ez nagyjából kiegyenlített változást, szintingadozást tesz lehetővé. Vigyünk be egy kis
változást a rendszerbe, növeljük meg valamely részben a vízszintet a másik rovására, azaz
hozzunk létre különbséget, növeljük a másságot. Ha az edényekben a vízszint ingadozása
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viszonylagos egyensúly körül, a beállított nyomás, vagy vízszintérték körül változik, ez
diszkrét szimmetriaként, azonosítható. Az egyik edényrészben megnövekvő vízszint, a
nyomást, a különbséget is növeli, amely miatt feszültség (különbség) alakul ki a nagyobb
folyadéknyomással magasabb energiaszintű és a kisebb energiaszintű (a nyomásban szegény)
részek között, és a természet törvényei szerint átáramlás indul meg a kisebb nyomású rész
felé. A természet szabályai azonban csak a nagy azonosságú folyadékba tömörülő részecskék
esetében igazságos, csak ők tartják be a természet törvényeit.
Az embernél a folyamat fordítva, a természeti törvényekkel szemben álló feszültséget
emelőként alakult ki. Nálunk a nagyobb még nagyobbá válik, a (el)nyomásban
elszegényedetthez nem hozzátesz, hanem a kiegyenlítődés helyett növeli a feszültséget. Az
emberi társadalom túlságosan elkanyarodott a kezdeti állapotoktól, és a kezdeti iránytól, és
már a nagyobb rendszer nyelője felé, egymással szemben halad. A feszültség nő, a sokféle
érdekszél egymással szembe fúj, a kaotikus vihar közel. A társadalmi feszültség már óriásira
nőtt, nemcsak a nemzeteken belül, hanem össztársadalmi szinten is.
Egy fortyogó kuktában egyre több szenet égetünk magunk alá, de a gőzt már régóta nem tudjuk
elvezetni. A kinn és bent között túl nagy a feszültség a különbség, a másság.

Ha a kiegyenlítést, már akkor megkezdjük, amelykor a különbség még nagyon kicsi, akkor az
eltérés a szimmetriában nem lesz jelentős, túl nagy áramlás és túl nagy feszültség (nyomás)
sem fog kialakulni. A kezdeti feltételek korábbi és alkalmas irányú változtatása kisebb
labilitást eredményez, a változási folyamat szimmetriája hamarabb helyreáll.
A betegségek tulajdonképpen a túl nagy különbségek, a belső hegemónia kialakulásának
tekinthetők, az egészséget eredményező diszkrét szimmetria túl nagy eltolódásának. A
betegségkor a közlekedőedényhez hasonló folyamat történik, valamely érték a kelleténél
nagyobbra nő, vagy a másiké csökken, azaz a különbség növekszik. Lehetséges, hogy
egyszerre több helyen (több dimenzióban) is megváltozik az egyensúly, amely nagyobb
kilengéshez vezethet. Ha nagyon kicsi energiaszintjein, az élet forrásánál nem kezdjük meg az
eltolódás mérséklését, megszűntetését, akkor a szimmetriavesztés nagyobb lesz, amely csak
nagyobb kilengésekkel, nagyobb élő energiaveszteséggel állítható helyre. A mérési
lehetőségünk hiánya, és a belsőnkben alacsony energiaszinten rendszeresen megújuló kezdeti
szingularítás után még nem észlelt egyensúlyzavar finom beavatkozási lehetőség hiánya miatt
többnyire csak későn és durva vegyszer (gyógyszer) adagokkal, a fel nem ismert szimmetria
eltolódása után kezdjük meg a helyreállítást, a már nagyobb energiaszinten kialakult
aszimmetria megszűntetését.
A kezdeti tünetek kialakulása jelzésnek tekinthető, amely a szimmetria megváltozásának
megfelelő jellegű tüneteket produkál. A homeopátia egyik alapelve a hasonlót a hasonlóval,
azaz a kiváltott tüneteket olyan hígított szerrel kezelni, amely hasonló tüneteket vált ki. Mivel
sokféle eltolódás egymáshoz hasonló tüneteket válthat ki, ezért viszonylag nagy a tévedés
lehetősége, de ezzel együtt a homeopátia hatékonysága a hagyományos rendszerrel
egyenértékű. A hatásmechanizmus azon alapul, hogy a nagy rugalmasságú immunrendszer a
szimmetria eltolódásakor magasabb energiaszintű ellenreakciókba kezd, amellyel tüneteket
produkál, amelyek mesterséges fokozása (azonos hatást kiprovokáló szer adása) esetén a
megbomlott szimmetria helyreállítási irányába hat. Az egészséget helyreállító célú, a
tüneteket elfojtó, elnyomó ellenkező hatás felé kényszerítés (gyógyszeres kezelés) esetén a
szimmetriavesztés, az egészség és az egyensúly labilitása megnő. Egy lecsengő periodikus
változás állhat be, amely a relatívan nagy hatóanyag tartalmú szerek miatt a szimmetria közeli
állapot erős ingadozásával jár. Ha túl erős a szer, az ellenhatás nagyobb lehet, mint a kezdeti
szimmetriavesztés, és a nagyobb pertubáció miatt, az egészség gyors helyreállása helyett
átmenetileg nagyobb egészségromlás következhet be. Ez lehet a nyálkahártyák sérülése, lehet
más ellenhatás, de mindenképpen az egészségvesztést növelő elsődleges következményekkel
jár.
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Az egyensúly eltolódása miatti labilitás csökkentése a változás átmeneti fékezésével is
eredményes lehet. Ez olyan, amikor az íjon túlfeszített húrt nem engedjük el, hanem feszítve
tartva lassan visszaeresztjük. A labilitás túl nagy kilengése ez esetben elmarad, és nagyobb
kilengés nélkül az egyensúly hamarabb és kisebb szimmetria-eltolódással helyreállhat.
Más a helyzet akkor, ha az egészséget jelentő egyensúly már nagyon eltorzult. Ilyenkor egyre
nagyobb energiaszinten (fraktálszinten) tolódik el az egyensúly, az ostor szíjához hasonlóan
egyre nagyobb kilengésekkel, amplitúdókkal. Ilyenkor sokat számít az idő, és a hatóanyag
pontos adagolása, hogy a beavatkozás minél korábbi fázisban, minél kisebb dózissal és ne
drasztikus hatóanyag agresszióként következzék be. Ez egyet jelent valamely alsó szintű
állapotban megváltozó egyensúlyú kezdeti feltételek befolyásolásával. A már elszennyeződött
folyót csak nagy energia befektetés árán lehet megtisztítani. Ha a folyamat már előrehaladt, a
keveredés sok szinten megtörtént ez szinte lehetetlen. Jobb úton járunk akkor, ha a folyót
szennyező patakot keressük meg, és azt megtisztítva akadályozzuk meg a nagyobb tömegű
folyóvíz elszennyeződését. Ilyen esetben sokkal kevesebb energia befektetés, kevesebb
közömbösítő anyag kell a díszharmónia megszüntetéséhez. A homeopátia ezt használja ki.
Sokszorosra hígított hatóanyaggal nem a kifejlett betegséget, a folyót kezeli, hanem a folyó
egyensúlyát eltorzító patak tisztaságát állítja helyre. Az életszerű változás egy
részecskecsaládból szimbiózis társadalomba szaporodva felépülő fraktálrendszer, amelyben a
kezdeti kisenergiájú változások egyre nagyobb energiaszintű, nagyobb élőtömegű
mintaképződéshez vezetnek. Ha a szimmetriát eltorzító kezdeti hatásokat, a torzulással
arányos energiaszintű feszültségoldással megfékezzük, a labilitás nem vonul végig a
hatásrendszeren, a betegség kevés tünetet kiváltva levonul. Az élet ostorszíja a kezdeti
feltételek aszimmetriája. Az elektronok alatti energiaszinteken történő beavatkozáshoz
nemcsak kevesebb energia, hanem kisebb hatóanyag koncentráció is kell. A hatóanyag
sokszoros hígítása lehetővé teszi, hogy ne alakuljon ki drasztikus, magasabb energiaszinten
ható válaszreakció, hanem csak alacsony energiaszinteken történjen a jó irányú befolyásolás.
Ezzel megelőzhető az ostorcsapásszerű immunválaszok kialakulása, a nagyobb energiaszintű
labilitás. Ha sikerrel ismerte fel a kezelő a kiváltó okot, már nagyon csekély koncentrációban
beadott hatóanyaggal helyreállíthatja az egyensúlyt, az egészségként ismert diszkrét
szimmetria, és az életpatak tisztaságát. Ha jó a diagnózis, a tünetet kiváltó felismerés,
garantáltan mellékhatás nélkül alacsony labilitással is helyreállítható az egyensúly. Hogy
miért ilyen hatékony ez a gyógymód, ahhoz meg kell ismerni a tünetekként ismert
jelzőrendszert kiváltó, működtető hatásmechanizmust is.

A betegség tünetei a szimmetriavesztés jelzői:
A diszkrét szimmetria egészséges állapotnak tekinthető, amely egy meghatározott értéken,
normális szinten belül változik. A labilitás változása normál kifli alakon belül záródó
feszültség növekedésekben és lecsengésekben jelenik meg. Lásd 60. ábra:
Ennek a meghatározott arányú eltolódása még egészséges állapotnak tekinthető, de ha elér
egy olyan értéket, amelykor a valamelyik változó kicsi módosulása egy más érték erőteljes
megváltozását okozza, ez valamelyik energiaszint kaotikussá válását eredményezi. A kaotikus
állapot megváltoztatja a diszkrét szimmetria visszatérési mintázatát, az a rendszer valamelyik
szintjének a labilitásához, egyensúlytalan állapotához vezet. Valamely érték a szokásosnál
nagyobbra vagy sokkal kisebbé, a feszültség, a nyomás a lendületenergia áramlása valamely
áramlási körben túl naggyá, vagy túl alacsonnyá válik. A változás módosítja az arányokat az
adott áramlási körben, a minta deformálódik, egyensúlytalan részecskék termelődnek. Ez egy
adott szinten megújuló részecskeélet-perióduson belül megváltoztatja a nagyobb energiaszint
szimmetriáját, a deformáció a fraktálszinteken egy idő után exponenciálisan növekszik.
Ez egy tünetrendszert produkál, amely a kezdeti gyengesége után, a magasabb energiaszintek
kaotizálásával egyre erősebb tünetet vált ki. A tünet, a sok vagy kevés változás, az
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energiaáramlás valamely áramkörének az elzáródása, a környezeti áramkörök folytatódását,
vagy nagyobb terhelését, a lokális áramlások felgyorsulását eredményezi. Ez lehet hasmenés,
láz, erősebb szívdobogás, vagy a kínai diagnosztikai rendszer által feltárt energiakeringési
összefüggésrendszer, amely figyelembe veszi a szervek belső kapcsolatát, és a tradicionális
több évezred alatt megismert hatáskivetítődést.
Mivel a szervezet sokszoros visszacsatolással védekezik, túlbiztosítja magát, ezért bármely
áramköri egyensúly megbomlása egyben az ellensúlyozó hatóanyag, ellenkező irányú
megváltozását eredményezi. A tüneteket legtöbbször az váltja ki, hogy a diszharmonikus
rendszerben a már egészen gyenge energiaszintű lokális zavar, sokkal nagyobb
energiaszintű reakciót kelt, de mivel az észlelési lehetőségünk a kis zavar energiaszintjén
korlátozott, ezért csak a már magasabb szinten felerősödött másodlagos immunreakciót
észleljük. Könnyen lehet, hogy ezek az immunreakciók jelennek meg tüneti jelzésként?
Lehet, hogy a nyugati gyógyászat az egész immunrendszer hatásmechanizmusát nem jól
ismerte fel? A tünet nem az elnyomandó betegség, csak a zavart visszajelző elsődlegesen
észlelhető szervezeti reakció. A már általunk is felismert tünet mindig a szimmetria
eltolódására tett öngyógyító erőfeszítést jelző a szervezetben nagyobb energiaszinten kialakult
ellenreakció! A homeopátiára alapuló tüneti kezelés alacsony energiaszintű, sokszorosan
hígított vakcinájával, a már kialakult ellenreakció, a védekező hatás fokozásával a labilitást
könnyebben megszűntethetjük.
Ha a folyamatosan és nagyobbrészt kiszámíthatóan változó fázisterek eseménysorrendjét,
mint életszerű változást azonosítjuk, akkor nem szűkíthetjük le az élet fogalmát a biológiai
változó lények, kovalens elektronszerveződésre alapuló változására. Az anyag változása és az
általunk élőnek nevezett rendszerek változása között nem található konkrét határ. A fázistér
nagyon sokféle energiaszinten és frekvencián folyamatosan változik, amelyből a
többdimenziós mintákat képző periodikus változások életszerű térállapot átalakulásokat
eredményeznek kicsi és nagy méretekben is. Az élet szövedéke sokféle finom lélekfátyollal
szűri a változást, védi az életet. Az élő rendszerek a nagyobb azonosságú gyökereken
fűződnek össze egységes hatalmas élő rendszerré. Az Univerzum egésze él és változik,
amelynek lélekkel rendelkező Istene, a részecskekolóniák legfelsőbb kormányzata, közös akarata a
nagyobb és diszkrét azonosságot, az együttműködést és ezzel az élet fennmaradását támogatja.
Bár mindez a fizikai aspektusok alapján is megvédhető, az azonosság a valódi kapcsolóerő.
Ha a lelket, a közös jobbító akaratot tagadjuk, akkor magunkat is csak élettelen, érzékek
nélkül változó matériának tekinthetnénk. A változásnak, a részecskéknek azonban lelke lett, a
szimmetria diszkrét hiánya nemcsak tulajdonságokat, hanem érzéseket és egymástól finom
tulajdonságokban eltérő egyéniségeket fejlesztett. Ez az egyediség azonban csak kurrózium,
amely ízt, színt és illatokat, harmóniát ad a világnak, amely azonnal elveszik, ha valamely
tulajdonság a többiek rovására túlságosan felerősödik, ha hegemóniába kerül.
A tulajdonságok és érzések, vágyak hordozója az anyagként ismert test, a tértől részben
elkülönült matéria, de a lélek az a kapcsolóerő, amely a kellő azonossággal rendelkező,
változó tulajdonságú részecskéket közös lokális rendszerbe, együttváltozó, egymásra is
figyelni képes részecskemezőkbe, szimbiota lényekbe szervezi.
Bármiképpen kezdődött az anyag változása, lassan egyre erőteljesebb részecskék
sokasodásával, vagy élettelen anyag Isten gondolatának a megtestesülésével, annak lelke és
tulajdonsága lett, az anyag életre kelt, és később már tudatosan fejlesztve lett. Most van élő
anyag, amelyről észleljük, hogy változik, hogy érez és a lélek etitűd amplitúdói végtelen
magasságokba, és mélységekbe hullámzik. A közös vágy a nagyobb azonosságra, az
egyesülésre, a sok kicsi jobbításra megalapozza Isten létét. A halhatatlanságra, az egyesülésre
és a mindenhatóságra vágyás a folyamatosan tökéletesedő Univerzumét.
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A Földsugárzások egészségrontó hatásmechanizmusa:
Aki az Aspektus könyveket elolvassa, az megérti, hogy a Föld egy élő rendszer, amelynek a
tömegéhez mérhető energiaszintű és energiasűrűségű keringési rendszere van. Ez nemcsak
folyadékok áramlásában mutatkozik meg, hanem az emberéhez hasonló aurában is, amelyek a
mezőkön átáramló kisebb energiaszintű részecskék, neutronok és töltések nagyobb sebességű
áramlása füzérsugarakon, fluxuspályákként ismert kötegekben történik. Egy nagyobb
energiaszintű lénynek sokkal szélesebb és nagyobb áramsűrűségű, nagyobb töltéssűrűségű
energiacsatornái vannak, amelyeket a Föld energiahálójaként ismerünk. Nagyon sok de
különböző energiasűrűségű ilyen töltéscsatorna hálózza be a Földet, lépi át a földfelszínt,
amelyet a neutronok és a töltések kicsi energiaszintje és nagy áramlási sebessége miatt nem
észlelünk. E sugárzási frekvenciákon áramló részecskecsatornákban, nyalábokban befelé és
kifelé is nagyon nagy azonosságú részecskék áramlanak, amelyeknek ha tartósan az útjába
kerülünk, elromolhat a szimmetriánk. A belső kolóniánk sokféle tulajdonságú, egymással
egyensúlyban lévő részecskéből eredeztetnek egy diszkrét eredő egyensúlyt, amelyet
egészségként ismerünk. Ha valamely nagy azonosságú részecskepályába kerülünk, azok a
részecskéink, amelyeknek nagy az azonosságuk és a lendületirányuk is közeli túlságosan
megerősödnek, de amelyeknek a sugárnyalábban utazó részecskékkel nagy az azonosságuk,
de ellentétes irányú az áramlásuk, azok meggyengülhetnek. Nem fontos hogy teljesen
azonosak legyenek, elég, ha közeli azonosságúak, és ezzel valamely élőközösségünkben
felfutó tápláléklánc-szemet demográfiai populációs energiahullámot, feszültséghullámot
indítanak el. A folyamat oda vezet, hogy valamely szimbiota közösségünk túlszaporodik,
túlzott hegemóniába kerül, az ellentétben álló tulajdonságok meggyengülnek a belső
másságunk és ezzel a feszültségünk növekszik. Ha sokáig tartózkodunk egy helyen, (mivel e
csatornák folyamatosan, de a nagyobbak egyre kevésbé változnak a térben), szinte bizonyos
hogy valamelyik energiacsatorna tartósabb hatósugarába kerülünk, és ezzel csökken, majd
elromlik az érintett áramlási körben a szimmetriánk. Mivel eddig tudatosan nem ismertük,
nem értettük meg e rendszer működését és egészségünkre ható mechanizmusát, esélyünk sem
volt, hogy védekezzünk ellene.
A természet ezt okosabban oldotta meg, a gyorsabban változó élőrendszer megtanult
vándorolni, a határrétegében, élőrétegében állandóan helyet cserélni. Mivel a térben és a
síkban vándorlása során sokféle különböző energiahatás érte, nem alakulhatott ki tartós nagy
azonosságú részecske befolyás és belső hegemónia sem. A földsugárzások ellen a korábban
rendszeresen helyet változtató ember és az állatok többsége ösztönös helyváltoztatással
védekezett. Ha rosszul érezte magát, ha rosszul aludt, ha a vackán rendszeresen álmatlanul
forgolódott, önkéntelenül is fészkelődni kezdett és odébb húzódott, ha ez sem vált be
elköltözött. Ez a tudat alatti ösztönös felismerés segítette a szimmetriája és az egészsége
megvédésében, a megmaradásában, a szervezetét érő sugárzás egyenletes elosztásában. Tehát
a vándorlás, a helyváltoztatás miatt nem volt kitéve egyetlen szerve sem tartós folyamatos
kisugárzásnak. A Föld erővonalain áramló nagyobb töltéssűrűség ezért nem bontotta meg a
szimmetriáját és a belső részecske arányok kialakult elrendeződését.
A helyhez kötődő életmóddal mindez megváltozott. A tartósan azonos helyen fekvés, az
azonos helyen végzett munka, azonos helyen tanítás, tanulás, tartózkodás az egészségre káros.
Bár a Föld sugárzási zónái rendszeresen változnak, viszonylag egyenletesen szövik az élet
hálóját, de a nagyobb energiaszintű rendszerek sokkal lassabban változnak, ezért tartósabban
azonos helyeken keresztezik a Földi bioszférának, a felszínnek a határfelületét is. Az ilyen
pontokon sok időt eltöltő részecskemezők szerveződéseire, egyes szerveire, kisebb egységére
fokozott terhelés hat, amely a szimmetriája csökkenéséhez vezet, és ez a kisebb szerveződési
egységek, vagy az egész mező a szervezet megbetegedését eredményezheti.
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A gyermeknevelés és a személyi hajtóerő összefüggései:
A magas feldolgozó képességű, a megértő szülőnek a gyermekei általában feszültségmentes
környezetben növekednek, amely miatt nem alakul ki bennük a nagyobb célok eléréséhez
szükséges hajtóerő, induktív feszültség. Ahhoz, hogy valaki nagyra törjön, olyan indítás,
kezdet, fejlődési környezet kell, amely jelentősen elnyomja, és annyi feszültséget halmoz fel,
akkora vágyat kelt valami (talán éppen megtagadott vagy elérhetetlennek tűnő dolog) után, hogy
az egy életre elegendő elszántságot, hajtóerőt generál. Az elfojtás miatt a belső feszültség nő,
a belső áramlások a korlátozás miatt magas szintűvé válnak, és ha a külső korlát megszűnik,
felenged, a már belül pörgő, lendületes részecskeáramlással rendelkező egyed hatalmas
anyaghalmazt, energiát, tőkét, vagyont mozgathat meg, halmozhat fel. Ez a szerencsésebb
változat, de ennek sokkal negatívabb kihatásai is lehetnek.
Az ilyen nevelésnek kényszerhelyzetnek azonban veszélye és kockázata is van, amelynek
áldozatai is lehetnek. Ha a feszültséget túlságosan megnöveljük, lehet hogy a gyermek, vagy a
túlfeszített növény nem éli túl, vagy a szükséges szimmetriához közeli arányait vesztve
jelentősen eltorzul. Ilyenkor a féktől megszabaduló élőmező reakciója vad lesz, eldurvulhat,
és a gyermekből bűnöző vagy agresszor, társadalomba be nem illeszkedő egyed válhat.
Ha a csemetéjét a széltől is védő szülő, túlságosan elszigeteli a szükséges betegségektől, az
immunrendszeri védelem kialakulása, edzett spannolt állapota zavart szenved. A túlságos védettségben
felnövekvő egyénekben nem alakul ki a szükséges mértékű fertőzés, és ezért az immunizálás is
gyengébb a kelleténél. Az ilyen felnőtteket rendszerint sokkal erősebben betegítik meg a későbben
megkapott gyermek és felnőttkori betegségek. Tehát a túlzott védelem, a természet törvényeivel is
ellenkezik. A túlzott engedékenység ráadásul anarchiát eredményez, amely környezet zsarnokot,
erőszakos egyedeket vagy agresszorokat fejleszt ki.

A nagyobb azonosságú kis részecskék, a lélek azonossága:
A nagyobb azonosság lehetővé teszi, hogy az azonos füzér (fluxus)-pályákra kerülő
részecskék szinte egyé válva, egy folyamatosan kitöltött füzérbe szerveződjenek, sokkal
kisebb lehet az egyedek között a távolság, ezért egységnyi hosszra nagyon magas
részecskesűrűség alakulhat ki. A hatások, azaz a hatásokat szállító részecskék tehát annál
nagyobb sűrűségben, és annál gyorsabban terjedhetnek, minél nagyobb az azonosságuk, minél
kisebb az egységnyi információs csomagjuk, a szállított terhük.
A majdnem teljes azonosságú részecskéket, amelyek a lét óceánjában eggyé vált tömeget
képeznek, az eggyé vált és örökké élő lélek, az Isten küldötteinek, a még nemtelen és anyagi
ruháktól mentes buborékjainak, az angyaloknak tekinthetjük. Az angyali tisztaságú és
könnyedségű részecskék tettre készen várják Isten az egyé vált mező felkéréseit, parancsait,
amelyek a felvett és szállítandó információt a kívánt időben a megfelelő helyre juttatják. E
részecskék információt szállító képessége a gondolattal terjed, belátható közelségben szinte
jelen időben átadódik, érvényesül. A gondolatot, az információ morzsáit olyan nagy
tisztaságú, igen kicsi de valós tömegű részecskék szállítják, amelyek talán csak egy karaktert,
vagy csak egy pontot szállítanak, a lét felmerülő kérdéseire adható válaszok igen és nemből
álló egy kicsit eltérő sorozatait. E részecskéket a szerveztünk két végpontban észleli, a
kezdetben, az információ felvételekor és az információ átadásakor, pontosabban a
körfolyamat információt leadó impulzus állomásainál, az ok és okozat egymást követő, odavisszajelző láncának a legtávolabbi és a legközelebbi végpontjain. Az információ terjedéséből
a többi, a szállítás eseménytelen időszaka nem lényeges. A részecskék kettőssége az egy
hírláncba épült részecskék által szállított információs lánc eleje és vége. Akár füzérkukacba
szerveződött információs szöveget szállító gyöngyöknek is tekinthetjük őket. E részecskéknek
olyan nagy az információs azonossága, hogy ha bármivel megváltoztatjuk, befolyásoljuk, az
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egész információs láncot (és az üzenet szövegét is) megváltoztatjuk. Az egybefüggő nagy
azonosságú egység bármely részének – az akár megfigyelési energiával – befolyásolása a
részecskék sokszorosan visszacsatolt láncát, az információ lényegét is megváltoztatja. A
határozatlansági lebomlást ez a jelenség okozza. A megfigyelés kölcsönhatásával az
információ tartalma megváltozik, a változott információ miatt a DNS-be szerveződő
részecskelánc egész információja egyre halmozódó torzulással változni fog. Az információt
szállító neutrális részecskék között olyan nagy az azonosság, hogy a töltéssel járó, a másság
tengerében taszító gravitáció teljes hiánya itt valóban vonzalomként érvényesülhet. Az azonos
információhoz tartalmazó csomagot szállító részecskék nagy azonosságúra kódoltak, az
angyalok csak az üzenetek egészen kicsi karaktereivel térnek el egymástól, a közöttük
fennálló másság és az ebből fakadó ellentét ezért nagyon kicsi. Ez a nagy azonosság az az erő,
amely az üzenetet szállító részecskéket, a lélek húrjait alkotó gyöngyöket összefűzi. Ezek a
húrok alacsony energiaszinten, de végtelen sok szálon összekötnek bennünket a nagy eggyé
vált egésszel, a származás alapján a valamennyi lelket egységbe fogó, egyé vált
részecskemezővel, az Istenként ismert szerveződéssel.
Isten, a közös lélek létezése kétségtelen, és csak ez a közös mező az, amely örök életű, bár
alacsony energiaszinten, információs részecskékben folyamatosan változik. Az anyagi mezők
nem örök életűek. Nőhetnek, tömegben gyarapodnak, de bármekkorára nőnek a különbség a
mezőközpontban és a határokon élők között változatlan. Ha ügyesen ellátják a periférián
élőket, ha az energiát és az információt igazságosan elosztják, sokáig élhetnek, naggyá
szerveződhetnek, de ők sem örök életűek, ők is meghalnak, és az elhaló részecskéik az Isten
angyalseregének a táborát növelik.
Mivel valamennyien a tudatra lelt természet, az Isten teremtményei vagyunk, ezért
mindannyiunkat összekötnek e húrok, a lélek, az eredet nagy azonosságú húrjai. A Moirák, a
párkák fonják, osztják ki és vágják el a sors fonalát, a lélek húrjait, a DNS-ben szállított
információ artikulálását. Ők határozzák meg az információt, az azonosság kezdeti
lehetőségeit, a közös részecskesors lehetőségeit.
Az emberiség minden nyelvén ismert a lélekhúr jelentése. Ha elpattan egy húr, ezt mindenhol
azonosan értjük, elpattan valami, egy érzelmi szál, ami addig nagyobb azonosságként valakit
valakivel összekötött, az összetartó erő gyengült. Sok-sok szálon kötődünk egymáshoz,
kötődünk a kisebb és a nagyobb egységekhez, a lélek húrjain keresztül a nagyobb egészhez is.
A nagyobb lény megszületését, az ősrobbanást követő tágulást megszüntető erőt, a lélek
húrjai, az azonosságunk megmaradt szálai biztosítják. Ezek akkor is megmaradnak és
összekötnek, ha a térben és az időben nagyon messze távolodtunk el egymástól, ha a kezdeti
azonosságunk sok mássággal hígult fel. Az eredet azonossága visszabonthatatlan vegyi,
származási kötésekkel húz vissza a mezőbe, amelyben a testvéreinkkel megszülettünk, amely
körül kialakult az életterünk. Ha a nagyobb mezők nagy változássűrűségű poklának, az
emésztősejtjeinek a bontásába, a tisztítótűzbe kerülő részecskékről lebomlanak az élet és az
összetett információk másságának a zavaros terhei, a lelkek megtisztulnak.
A lélek részecskék, a már összetettebb információkból fonód lélekhúrok, nagy azonosságban
kezdik az életciklusok körforgását, amely a tudat és az információ fejlődésével a megismerés
és a megértés terhe felé halad. Ha az azonosság csökken, az ellentét és a hegemónia is
megerősödik. A legnagyobb ellentét megismerésekor az anyagból kifejlődött tudatú élet eljut
az életkifli legnagyobb kiterjedéséig, a születési helyétől legtávolabbi pontig, amelytől kezdve
az addig táguló tér számára szűkülni kezd. A lélek azonosságokból felépülő húrja kifeszült, ha
tovább feszítik, elpattan. A lénybe épülő egyre eltérőbb azonosságú részecsketömeg már nem
tud együtt élni, túl naggyá vált a belső ellentéte. Vagy megújul és szaporodik, vagy feloszlik,
és mint nagyobb energiaszintű szerveződés elhal. Moetrius eltérése túlságosan megerősödött, nehezen
viseli a mássá vált világ feszültségeit. A konzervatívság nem kedvez a rugalmasságnak, nem kedvez a megújulási
képességnek. E világhoz nem elég a töltése, nem eléggé hajlik a gerince. Az élet és a természet a merevvé és
változásképtelenné vált részecsketársadalmakat nem patronálja, a nem kellő töltésű, nem kellő kapcsolatépítő
rendszereket felbontja. Az író lelke a nagy azonosság felé fejlődik, a túlságos megértés és az együtt változás
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vágya, a nagyobb és igazságosabb együttműködés felé. A túlságosan egymással együttműködő, egymás között a
munkákat, javakat elosztó, a többséget kisemmiző nazarobin nukleonokkal nem képes együttműködni. A
törvények elromlottak, a betartásukat nem képes senki garantálni. A világunk megérett a változásra.

A tisztítótűzben az egymástól és a kezdeti pártól eltaszító, az eltávolító ellentéteket fenntartó, az
azonosságot szennyező másság csökken. A nem teljes azonosságú anyag tűrőképessége
kisebb, az a kisebb változásban is gyorsabban elbomlik. Az élő anyag, az elromlott
szimmetriájú lélek a tisztítótűzben valóban tisztul, az azonossága növekszik. Az ércek
megolvasztásával a szennyeződés a felszínre vagy az aljára kerül és kiég. Az olvadékban az
anyag az eredeti tiszta alkotóira, egyre homogénebb és kisebb egységekből álló, egyre
nagyobb azonosságú részecskékre bomlik vissza. A folyadék azért tud folyni, a térbeli
struktúrákhoz alkalmazkodni, mert minden részecskéje egyenlő, vagy nagyon nagy
azonosságú. Ezért képes a hatásokat azonnal, jelen időben közvetíteni. A folyadékok az
evolúciós lehetőségek olyan állapotai, amelykor a másság csökken, az azonosság magas fokon
megerősödik. Az aranyat talán ezért szeretjük, a lélek tisztaságára emlékeztet.

Az anyag és az élet szennyeződése:
Nostradamus sokat olvashatott az ókori eseményekről, és sok összefüggést megértett. Az észleléseit az
akkor is tiltott információs tartalom miatt a Jövendölések, című strófákba rögzítette, és az utókorra
hagyta, de nem tudta eléggé kifejteni a miértet és a hogyant, az általa közölt Természeti törvények, az
Isteni információ lényegét. A visszafelé fejlődés alternatíváját megerősítve az evolúció lehetséges
torzulásairól, a szörnyek kialakulásának, kikeveredésének a lehetőségére figyelmeztetett, a civilizáció
szörnyű torzulására.

A genetikai ártalom, az információ elégtelen keveredésének a következményei:
A Sziámi ikrek korábban is voltak, de ezek a torzók a genetikai anyag nem elég nagy mássága
miatt nem váltak el teljesen egymástól. A túl nagy azonosságú genetikai keverékben valamely
felmenő örökítő anyaga közös, ezért az utódok szétválásához nem elég máságú. A természet
többnyire kirostálja az ilyen változásokat, de néhányan mégis életben maradnak, a nagy
azonosság és a természet kivételének a csodájaként.
A változás gyorsulása előre vetíti a nagyobb változási sűrűség miatt kialakuló feszültség
felerősödését, a káosz keveredését, az élet torzulását, a korábbi szabályos élőszerkezetek
megváltozását. A változórendszerekbe egyre nagyobb számban beépült, bejutó idegen
információ, mint szennyeződés alacsony energiaszinten megváltoztatja a genetikai programot,
a kezdeti állapotokat. Minél kisebb energiaszinten következik be a szennyeződés, annál
inkább a kezdeti állapotokra hat, annál nagyobb a valószínűsége a torzófejlődés
kialakulásának. A civilizáció fejlődése a kisebb energiaszintű részecskepor keveredése, az
események növekvő bonyolultsága felé halad. A tudomány és a technikai fejlődés egyre
nagyobb frekvenciákra képes, amely egyre kisebb energiaszintű kezdeti állapotokra van
erősödő befolyással. A mikrohullámú eszközök, a rádiótelefonok elég nagy energiákat
mozgósítanak ahhoz, hogy a nagyfrekvenciájú változás hatósugara az emberi szervezet
alacsonyabb fraktálrendszerét is elérje, hogy egyre súlyosabban károsítja, és
visszafordíthatatlanul megváltoztassa. Míg az ilyen változások többsége korábban az élő
szervezeten belülre korlátozódott, addig a technikai eszközök növekedő hatósugara egyre
erősebben befolyásolja az élő sejteket és molekulákat, módosítja a szervezet atomjai körül
keringő, védő részecskék által folyamatosan újraképzett genetikai anyagot. A nagyfrekvenciás
és nagy hatótávolságú, nagy energiasugárzást kibocsátó adóberendezések, a magas Hertz
számon működő számítógépek, rádiótelefonok már jelentősen befolyásolják az örökítő anyag
kezdeti állapotát, így kihatnak az ebből fakadó, kifejlődő életszerveződésre. Már nemcsak a
Föld, Gaia genetikai anyagát befolyásoljuk, hanem a sokkal kisebb energiaszinten, de
nagyobb frekvencián változó, hozzánk hasonló szerveződésű, a bioszférán változó élővilágot
és e lények belsejében szerveződő jövőt is befolyásoljuk. A lelki finom vonásokat, a belső
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érzelmi tulajdonságokat fenntartó részecskéink világát bomlasztjuk, a készülékeinkkel már az
ő gyermekeiket, öregeiket, részecskemezőiket porlasztjuk. A világunk egyre durvul, a kihaló
részecskéink finom etitűdjei hiányoznak az élet szimfóniájához. Lehetséges, hogy a durvulást
azok a nagy energiájú nagyfrekvenciás sugárzásaink okozzák, amelyek a kicsi energiaszintű
részecskéinket megzavarták, felbontják. Az életrendszer alapjait már a kezdeti forrásoknál
szennyezzük, a megtisztítási lehetősége egyre távolabbi illúziókba vész. Az eszközeink
frekvenciája a genetikai anyagunk frekvenciájához közelít, már az élet forrását, a genetikai
anyagot szennyezzük. Az élet forrásánál megváltoztatott szerveződések kezdeti mintáinak a
torzulása torzókat, új vírusokat eredményezhet, a túlgyorsuló világunkat a romlás felé taszítja.
Ember eddig, és ne tovább, mondhatta volna Isten, az ember tragédiájában, de mi az élet
színpadán kívántuk e szerepet és az életet ezzel eljátszani.

Az információ szennyeződési lehetőségei:
A mezők életszakaszainak a lejárása, halála után, a részecskéik szétbontódnak, szétszélednek,
de a nagyobb azonosságúak megmaradva más mezőkbe kerülhetnek. Minden nagy tömegű
mezőre jellemző az a felbontási érték, amelyig az élő anyagot képes felbontani. Morffy
mondása érvényesül, hogy ami nem működik, azt bontsd fel kisebb, még jól működő
egységekre. A Természet ezt teszi. A testek, mezők halálakor lebomló összetett anyag, csak
annyira bomlik vissza, amennyire erre az anyagot felbontó szerveződéseknek,
baktériumoknak szükségük van. Sokszor ez a bomlás nem jut el a molekulaszintig. A
fehérjékben másik szerveződésekbe átkerülő anyagok beépülnek a fogyasztóba, és a kötési
energiájuk hasznosul. Sok esetben kerülhetnek át az életlánc szingullaritásán olyan összetett
szerveződések, viszonylag nagy bonyolultságú élőmezők, amelyek közös egységben maradva
beépülnek egy új mezőbe, és abban változnak, szaporodnak tovább. Ilyenkor az áttelepülő
élőlények viszik magukkal a szokásaikat, és bár részben alkalmazkodnak a helyi szokásokhoz,
az élet konzervatívsága a régi tapasztalatokat, szokásokat, reakciókat, a megszerzett tudást is
megőrzi. Az átkerülés nemcsak az elfogyasztott táplálékkal lehetséges, hanem sokkal kisebb
energiaszinten kicserélődő baktériumokkal, vírusokkal, együttműködő, szimbiota
alszerveződések tömegével, és az információs energiaszintű ráhatással is. A folyókon felúszó
ívó lazacok lebomló fehérjéi beépülnek a környékbeli fákba, növényekbe, az információ
magas energiaszintű adagokban is átkerülhet.
Az emberek közötti információcsere nemcsak szóban és írásban folyik, hanem az
érintkezéssel, csókkal, és a testnedvekkel is folyamatosan újraoltjuk egymást, Hatalmas
mennyiségű információt cserélünk az alszerveződéseink utaztatásával, cseréjével. Az emberek
közötti baktérium és parazitacsere mellett a szimbiota szerveződésünkbe épülő 100 millió
alszerveződés 98% az emlősökben, és jelentős részük a növényekben is alkalmas életterületet
talál. Az ember szimbiota rendszerében kevesebb, mint 10% a speciálisan emberi
alszerveződés, és ez sem csak az emberben képes megélni. A mellettünk élő háziállatok
magas azonosságú lények, amelyek genetikai részecskeállománya majdnem 90%-ban
megegyező, tehát azonos, analóg életprogramot folytató alszerveződésekből áll.
Az állatok, a lovak és a kutyák tanítása a nagyobb azonosságuk miatt könnyebb, sokkal több
az emberrel nagy azonosságú alszerveződésekkel rendelkeznek. A hosszas tanítás, az
egymásra utaltság, ha elég sok idővel és gyakorlással jár, a fogékony állatok megértését, az
ember által elvárt parancsok teljesítését váltja ki. Az ember szimbiota kolóniájáról egy másik
fejezetben olvashatunk. Ha az élet elmúlásakor a felbomló szerveződésünk, - vagy a közelünkben
élő, a velünk folyamatosan kölcsönhatásban álló fiatal, fogékony állatra ható - részecskéink
még eléggé összetett állapotban keringenek a térben, semmi akadálya annak, hogy olyan
állatokba, tárgyakba beépüljenek, amelyekben megfelelő életteret, táplálékot találnak,
amelyekben kellő azonosságú kapcsolatokba, fraktálláncba épülhetnek. Sokszor
megfigyelhető, hogy milyen erős kapcsolat köt egy pásztorkutyát, a vele sok időt eltöltő, rá

87
folyamatosan ható juhászhoz, csárdáshoz, a vele sokat foglalkozó gazdájához. A kutya és a
gazda sokszor szinte eggyé válnak, egyformán reagálnak, hasonlóan pörög a kerekük. Nagyon
sokszor észlelhető, hogy a kutyák és a gazdák sok tulajdonsága megegyezik, szinte azonosan
fejlődik a lelkük. Az egymást nevelő, együtt élő emberek és leszármazottaik, neveltjeik között hasonlóan nagy
lélekazonosság fejlődhet ki. A torz magatartású, torz lelkű egyén nevelésében fejlődő lélek nagy eséllyel
hasonlóan eltorzulhat. A tartós együttélés során, a lények, pl. a kutya és a gazda is sok részecskét

cserélnek, az értelem fejlődése az azonosságuk növekedésével együtt emelkedik. Az állat sok
dolgot tanulhat meg, de tanul az ember is, és kettőjük között kommunikáció, áttelepülő és a
másikban tovább szaporodó részecske populáció fejlődik ki. A kutya leutánozza és
megtanulja a gazda szokásait, a reakciókat és egymás mozdulatait, sőt egy idő után a
gondolataikat is megértik. Ez csak akkor fejlődhet így ki, ha a nagy azonosságú, azonos
információt jelentő részecskék áttelepülnek, és viszik magukkal a szokásaikat, a
szerkezetükbe, a testükbe, egyediségükbe csomagolt információként.
A kutya emberként ül a székre. A középső lányom,
magyar vizsla kutyája igen értelmes, rengeteg emberi
alőrrel, tulajdonsággal rendelkezik. A kutya emberi
módra táplálkozik. Nyersen fogyaszt, uborkát,
káposztát, almát, karalábét, burgonyát és minden
olyant, amelyre az őseit nem szoktatták. Ahhoz, hogy ez
az emésztését ne zavarja, többre van szükség. Ehhez
nagy azonosságú emésztőrendszer is kell. Az ember
bélrendszerében élő szimbiota részecskékkel magas
azonosságú, a nyers zöldségeket is felbontani képes élő
szerveződések, baktériumok kolóniái az emberi
emésztőrendszerrel nagyon megegyező,
nagyazonosságú élőközösségeket tartalmaz.
A kutya értelmes és tanulékony ősét a korábbi gazdája
a székre szoktathatta, de ez nem tanított magatartás.
Talán a részecskéinek, vagy a részecskék elődjeinek,
testvéreinek az emberi szerveződésben eltöltött idejekor
megtanult, már bevált pihenő szokása jelenik meg
azonos tulajdonsági eredőben.

87. ábra:

A fény terjedési lehetőségei:
A fényenergiát hordozó fotonok olyan erősen neutrális eredőjű, kis méretű
részecskekolóniáknak, változómezőknek tekinthetők, amelyek sokkal kisebb energiaszintű
részecskékből szerveződnek, de valószínűen az atomoknál megismert térszerveződési
rendszerrel analóg fejlődő rendszerbe épül a kolóniájuk. A kicsi egységekben,
részecskeszerveződéseknek tekinthető kvantum adagokban, foton buborékokban de nagy
sűrűségben és nagy sebességgel áramlanak. Az áramlásban lévő részecskék frekvenciája,
egymást követő egyedsűrűsége nagyon magas lehet, de a hozzájuk mérhető részecskéket
ritkán tartalmazó terekben még együtt, csak enyhén nyújtott ellipszis alakú buborékként,
ballisztikusan, kvantum egységekben terjedhetnek. Ha növekszik a velük nagyobb azonosságú
közegnek a sűrűsége, vagy az áramlási sebességük, mindkét dolog a közegben történő
haladási ellenállást növeli. Az áramlási alak egyre jobban megnyúlik, és a korábban
gömbszerű mezőbe szervezett részecskék egyre elnyúlóbb szivarszerű alakzatba
szerveződnek, kényszerülnek. Ha egy nagyobb tömegű mezőhöz közeledésükkor érintőleges
irányú pályán áramlanak, a beérkezési szögtől függően a határfelületeken járőröző velük kellő
azonosságú (kölcsönhatásképes) részecskéktől elterelődhetnek, megváltozhat az irányuk,
fénytörés és tükröződés következhet be. A sűrűbben védett határfelületek közé érintőlegesen
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bejutott, fény frekvenciájú részecskék is ide-oda verődnek, a lendületük, a töltésük és a
tömegük függvényében kerülgethetik a határfelületek védőit, ezért a csak őket, de a tükrözőképes határfelületeket alkotó nagyobb sűrűségű és nagyobb sebességű neutronokat észlelni
nem képes megfigyelőknek kerülgetősnek, hullámszerűnek látszik a terjedésük. Ha már
radiális irányú közelítő pályára álltak, akkor a hozzájuk képest lassan változó tereptárgyakat,
nagyobb buborékokat kerülgetve, egyre gyorsulva növekszik a nagy mezővel kerületi
irányban együtt áramló közeghez viszonyított centrális irányú sebességük. A nagyobb
sűrűségű tereptárgyak felsőlégköri rétegek sűrű határfelületeinek az elhagyása után a
kerülgetős technika helyett olyan nagy ballasztikus (szabadesésű) gyorsulásra tehetnek szert,
hogy a hosszan elnyúló szivarszerű alakzatról egy vékony henger alakú füzérsorba
szerveződve csökkentsék az áramlási ellenállásuk. A korábbi áramlási alakzat egyre jobban
megnyúlik, és a vándormadarak ékének megfelelő egyre nyúltabb alakzatba szerveződnek. Ha
az áramlási sebesség növekedésével a már nagyon felgyorsult részecskefüzér, a most-már
pálcikaszerű vékony és hosszú részecskecsomag, fénycsomag, (információ) valamely mező
nagyobb változássűrűségű határfelületeihez jut, ismét kígyószerűen, hullámszerűen, és nem a
szokványos részecskeszerűen fog terjedni. Lásd a Szintézisben bemutatott lefűződési ábrát.
Ilyenkor is megmarad a keringés, csak lassabb lesz, és a fénycsomag kerületén, elején lévő
egyedek átrendeződése közben egyes nagyobb terhet viselő részecskék időnként helyet
cserélnek, az orrcsúcson haladókat az addig hátul követők felváltják. Ez esetben a
fényimpulzus különböző helyen lévő részecskéi az átlagos terjedési (fény) sebességhez képest
gyorsabban haladhatnak, mint a fénycsomag egésze. A haladó közösség fürge neutrálisabb
kíváncsi fiataljai időnként előre szaladhatnak, orrcsúcsot képezve egymást váltva felderíthetik
a várható terepet.
A dolog az oksági rendet is megbolygatja, de valójában csak kicsit érinti. A változtatás
észlelésfüggő, amelynek egyéb aspektusairól a következő fejezetekben olvashatunk. Ha a fiatalok
gyorsabban előre haladnak, kisebb energiaszinten oksági következményt válthatnak ki,
amelynek a következménye a fényimpulzust érő okozattá változik. A bonyolultnak tűnő
oksági következmény könnyen megérthető, ha a folyamatok egymást követő eseményeit
majdnem egyidőben keletkező többszörös hatások együttes fejlődésének, az ok okozat rövid
idő alatt többszörösen visszacsatolt következményrendszerének tekintjük. Az oksági rend nem
borul fel, csak olyan nagy sebességű információáramlás történik, amelyet mi még nem
vagyunk képesek észlelni és megkülönböztetni, ezért csak a már az észlelésünk
energiaszintjére érkezett változásokat, az időben sokkal későbbi következményeket észleljük
okként. Ha a kisebb energiaszinten bekövetkezett, a változásokat generáló okokat nem
fedezzük fel, látszólag felborul az oksági rend, és a túl nagy sebességű információcserét
kaotikusként nem értjük. Ez miatt tűnik az észlelőnek, hogy az okozat megelőzi az okot.
Szerencsére nem így van de szinte egyidejű, a fénynél nagyobb sebességű információáramlás,
az észlelési lehetőségünk alatti energiaszinteken akár több gyors ok és okozati reakcióváltás
következhet be mire a legelső változási információt észleljük, és tévesen a későbbi dolgokat
motiváló okként azonosítjuk.
Minden élő rendszernek sokkal gyorsabban haladó felderítői is vannak, akik nagyobb
sebességgel haladnak, mint a többiek, és előbb észlelik a többiek által hozzájuk képest csak a
jövőben, tehát időben később észlelhető, megismerhető tereptárgyakat, változásokat. A nagy
sebességgel áramló részecskéknek, és az ilyen részecskéket a többiek megérkezése, a főhatás
előtt észlelő, megérző megfigyelőknek nagyobb érzékenységű egyedei, időfelderítői is
vannak, akik a gyorsabban haladó, sokkal alacsonyabb energiaszintű, a még nagyobb
energiaszinten ki nem fejlődött, még meg nem erősödött, de várhatóan később megerősödhető
folyamatokat, a felderítő részecskéik jelzéseit is megértik. A korán és idejében megértett
fenyegető hatások kivédésére akkor van nagyobb esély, ha időben minél előbb és minél
alacsonyabb energiaszinten, még a dolog kezdeti hatásának a megerősödése, a nagyobb
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energiaszintre kifejlődése előtt megtörténhet a felismerés és a beavatkozás, a várhatóan rontó
jellegű veszély elhárítása.

A várható veszélyeket felismerő, a közösséget fenyegető negatív hatások megérző, a
lehetséges fejleményeket előbb megértő időfelderítőnek az a dolga, hogy az
élőrétegeik részecskéit, lényeit és a beavatkozási lehetőséggel rendelkező vezetőket
is meggyőzzék, a figyelmet a várható veszélyre, és az elhárítási lehetőségekre tereljék.
Az evolúció további fejlődése, a sikeres túlélés csak akkor lehetséges, ha a megosztott,
jelenleg pazarlott energiát, a kaotikusan változó világunk rontása helyett, annak a védelmére
biztosítjuk. Moetrius, sok-ezer érzékeny felderítővel erre próbálja az emberiség és a
társadalom, az emberi kolóniák vezetőinek a figyelmét felhívni.
Egy négy évvel ezelőtti információt idézünk, amely az óta már megerősítésre és elfogadásra,
hivatalosan is publikálásra került.

A fény gyorsabb, mint a fény?
Dr. Wang kísérlete vitatott eredményekkel és tanakodó szakértőkkel Sz. I. M.

2000. május 31. szerda

Igaz-e vagy sem, a legtekintélyesebb amerikai napilap, a The New York Times arról számol be, hogy
az utóbbi időben két – egymástól függetlenül elvégzett - kísérlet is azt látszik bizonyítani: lehetséges a
fénynél nagyobb sebesség elérése. Mindez a „felfedezők” szerint nem dönti meg Einstein
relativitáselméletét, csupán a fény különleges természetére utal. „Egy tégla nem utazhatna
fénysebességgel úgy, hogy ne dőljenek meg a fizika alaptörvényei. A fény azonban sajátos természetű
hullám” – mondta a kísérlet megalkotója, Lijun Wang. Azóta bizonyítást nyert, hogy ez valóban
lehetséges. (Moetrius) lásd, a hasonló, de időben későbbi publikálású, fejlettebb cikkek idézeteit.
A felfedezéseket máris sokan vitatják, és például az Amerikában elvégzett egyik kísérletről szóló beszámolót a
tudományos világ legtekintélyesebb szaklapjainak egyike, a Nature azért nem közölte egyelőre, mert szakértőkkel
vizsgáltatja a cikk hitelességét. A fény felgyorsítható a fénysebességnél nagyobb sebességre is. Mint azt a fizika
tankönyvekből tudjuk (vagy tudtuk?), a fénynél gyorsabban semmi sem haladhat, s a másodpercenkénti 300 ezer
kilométeres sebesség a relativitáselmélet egyik legfontosabb képletének, az „eegyenlőemszercénégyzetnek”
(E=mc2) is egyik tényezője. A „cénégyzet” ugyanis a fénysebesség négyzetét jelenti, amelyet a szóban forgó
részecske (vagy bármely más anyag) nyugalmi tömegével megszorozva megkapjuk a (nyugalmi) energiáját.

Az új eredményeket produkáló fizikusok azonban éppen azt állítják, hogy a fény nem hagyományos
természetű anyag, így a hullámként terjedő fény felgyorsítható a 300 ezer kilométer/szekundumosnál
nagyobb sebességre is. A legmeglepőbb kísérletet a NEC Research Institute kutatója, Lijun Wang
hajtotta végre az amerikai Princetonban. Doktor Wang egy fényimpulzust eresztett egy átlátszó
kamrába, amelyet speciálisan előállított cézium gázzal töltöttek meg előzőleg.
A céziumgáz kisebb energiaszintű, de nagyobb azonosságú részecskékből áll, amelyek egy szaporodást
követő periódusváltó esemény miatt részben hatásképtelenné vált, (esetleg már gerjesztett állapotban
lévő, a Jód és az Asztácium tulajdonságú, az elektronhiányos hölgyrészecskékre nagy affinitású)
részecskékből áll, amely miatt az ilyen közeg ellenállása, a hatásterjedést gátló eredője nagyon kicsi.
Moetrius)
A kutatók szerint ez a közeg annyira felgyorsítja a fényt (az eddig hitt határsebesség 300-szorosára),
hogy az impulzus nagyobbik része előbb lép ki a kamra túlsó falán, mint ahogyan elérné a céziummal
megtöltött tároló közelebbi oldalát.
Logikai problémák
Mindez azonban nem csupán fizikai, hanem logikai problémákat is felvet, hiszen már-már az okság
elvét kérdőjelezi meg egy effajta kísérlet. Ez az alapelv az ok-okozat törvényszerűségét jelenti, vagyis
az oknak mindig meg kell előznie az általa előidézett következményt.
(Valójában a fényimpulzus kezdete, vége és legnagyobb intenzitású része közötti eltolódásról van szó,
nem az egész fénysugárnak az idő előtti felbukkanásáról – teszik hozzá a szakértők, így az ok-okozati
problémák vizsgálata továbbra is a formállogika, és nem a fizikusok elsődleges feladata lesz.)
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A tudományos szaklap, a Nature egyelőre hitetlenkedik doktor Wang kísérletei kapcsán, s még
szakértőkkel elemezteti a kutatási eredményeket - mielőtt cikket közölne ezekről. Ám függetlenül a
tengerentúli eseményektől, Olaszországban is úttörő jellegű vizsgálatok zajlanak.
Olasz tudósok elérték a fénysebesség 125%-át
Az olasz kutatók, Daniela Mugnai, Anedio Ranfagni és Rocco Ruggeri kevésbé szenzációs
eredményekre jutottak, ám ők is fénysebesség fölötti gyorsaságot értek el. Az olasz nemzeti kutatási
tanács által finanszírozott kísérletekben normál levegőn keresztül gyorsítottak fel mikrohullámokat,
amelyek egyébként a fényhez hasonlóan fotonokból állnak. Eredményeiket május 22-én jelentették meg
a Physical Review Letters című lapban. Az olaszok- hasonló kamrával dolgozva, mint az amerikaiak –
25 százalékkal értek el nagyobb sebességet, mint a 300 ezer kilométer/szekundumos eddigi határ…

A térben szerveződő alacsony energiaszintű részecskeváltozás életszerveződésként szükséges
analóg értelmezését nem ismerték fel a korábbi kutatások, ezért a tudomány szakterülete sem
értette meg az élőrendszer működését és összefüggését. A mindent külön-külön szemlélő
feldaraboló kutatás helyett célszerű lenne a dolgokat a nagyobb összefüggéseiben, az
egységekhez viszonyított kapcsolatukban, az azonosságaikban és az eltéréseik szerint
vizsgálni!

A gravitáció és a nehézségi erőt kiváltó részecskehullámok frekvenciája:
Tisztázandó, hogy a határrétegeket határoló határfelületek olyan impulzusban dús ütközési
zónák, amelyeken - valamely mezőből fáziskéséssel visszaverődő, vagy ellenhatásként
kibocsátott - részecskék fő hullámfrontját képezők többsége ütközik a mező felé haladó
(máshol túlnépesedett, elvándorló) haploid részecskék (elvándorló egyedek, párok,
kezdetleges kolóniák) azonos térbeli elosztású főcsapatával. A tömeges ütközést biztosító
nagyobb impulzussűrűségű ekvipotenciális felületeken, nagyobb feszültség, magasabb
hőmérséklet és helyi nyomástöbblet alakul ki. A helyi nyomástöbblet miatt a
potenciálgátaknak tekinthető felületeken történő áthaladáshoz, a nyomástöbblet és a veszély
legyőzéséhez energiát (és bátorságot) kell befektetni. Ha az áthaladni kívánt részecskék
bátorsága, a radiális irányú lendületenergiája kevés, a határfelületek közötti határrétegben, a
potenciálvölgyként ismert élőrétegben maradásra kényszerülhetnek. Az egyenletes
sebességgel és kellő lendülettömeggel (kinetikai erővel) haladók azonban, ha viszonylag
merőlegesen, vagy elég nagy lendülettel érkeznek (a védőkhöz képest) átjuthatnak a
felületeken. Az elől haladókat a mögöttük haladók összeadódó lendülete is segíti. A
részecskekonvoj a sűrűségi határhoz érve először fékeződik, majd a határfelület neutrális
vonalát elérve a rétegben uralkodó nyomástöbblettől gyorsítódik, a határok mögött lakó, azonos
irányba igyekvőktől segítséget kapnak. Az egyenletesen haladó tárgyak, lények ezért nem veszítenek
lényegesen az energiájukból, az elvett és a kapott energiák aránya közel egyenlő. A
határfelületeken áthaladás azonban azokra a kisebb lendületenergiájú, kisebb részecskesűrűségű, (frekvenciájú) csoportokra másképpen hat, ha hozzámérhető akadályokba ütköznek.
A határfelületeken torlódó, impulzusba kerülő, ütköző, szétporladó részecskék bomlással járó
robbanásai a felületek környékén túlnyomást létesít, amelyen áthaladás az ebben akadályozott
részecskéknek lassulással és gyorsulással jár. A lassulás, a közegellenállás miatti fékeződés a
közeghatár felé haladóktól energiát von el, míg a felületen átlépés után a határréteg
nyomástöbblete energiát pótol. Az eltávozó részecskéktől vámot vesznek a határfelületet védők, míg
az átjutottakat, az újabb rétegekbe menekülőket támogatják a határ túlsó felét ellenőrzők.

Ez bizony (tér) energia elvonás, leadás a lassuláskor, és energia kicsatolás a
gyorsuláskor.
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A sebességváltozás a fékeződés és a gyorsulás energia mennyiségi változásnak tűnik, mintha
a semmiből több energia keletkezne vagy eltűnne, de ez nem igaz, csak a gyorsulás miatt a
nagyobb kinetikai tömegűvé részecskéknek az impulzusokban a mérőeszközöknek leadott
hatásait már észlelni tudjuk, míg a kisebb energiaszintre bomlottakét, az egységenként kisebb
lendületenergiát átadókét még nem. Az energia eredője nem változott, csak a korábbi tömegű,
fékeződő, felbomló, részecskék egységeinek, egyedeinek a mennyisége csökkent, de a kisebb tömegűek,
az elszegényedettek és a kisebb részecskékre bomlottak száma szaporodott.

Tehát bármerre megy át egy részecske, vagy részecskekolónia a határfelületeken, mindig
információt cserél a határfelületen lévő részecskékkel, amely közben lelassul, egy kicsit
elidőzik, majd a távolodáskor ismét felgyorsul. A nagyobb energiaszintűek már sápot, baksist
is tudnak fizetni, hogy átengedjék őket.
88. ábra:

Kisebb nyomású, egyenletesebb változást lehetővé
tevő, réteg, életszféra

A határfelület impulzusdúsabb, magasabb nyomású és
hőmérsékletű, gyorsabban és kaotikusabban
változó térészt eredményez.

A határrétegben belső
áramlások, keveredés
alakul ki, amelyeket a
határfelületek melletti
sodró jellegű áramlások
keltenek. E keveredés
során a tulajdonságokat
kisebb mértékben
változtató kisebb
energiaszintű,
részecskebeépülések
történhetnek.

A gyorsulás és a lassulás minden határfelületnél kialakul, miként az ebből kifejlődő
népvándorlás is szakaszosan, a már meglévő települések, országhatárok védővonalaitól a
következő védővonalakig, meglendülve és meg-megállva szakaszosan történik.
Tételezzük fel, hogy a bioszférán zajló változásban fejlődő élet olyan ekvipotenciális
határfelületek között szerveződik, amelyben a mezőnk, a Föld felé áramló irányú, a kis
méretű, és az alacsony tömegük miatt általunk még nem mérhető energiaszintű, fotonszerű, a
termoszféra magas impulzussűrűségű határfelületén átvergődve enyhén töltötté váló neutrális
részecskék, a Föld tömegközpontja felé ,,szabadon esve,, tartós gyorsulásra tesznek szert. A
részecskék mérete olyan kicsi, hogy a már anyagként ismert kis sűrűségű légköri gázok
molekulái, atomjai között gyakorlatilag kölcsönhatás nélkül (de a fény frekvenciáján néha
hullámszerűen kerülgetve) átáramolhatnak. A talaj felé áramló részecskék mérete a légköri
gázok atomjai, elektronjai és molekulái közötti hézagokhoz képest majdnem elenyésző, a
méreteikben vagy a változásukban csak alig összevethető. (E részecskéknek a hozzájuk képest
lassan helyet változtató légköri atomok és molekulák olyanok, mint nekünk az erdő fái, akiket
könnyű időben észlelni és kikerülni.) Az ilyen rétegeken átvergődött részecskék, a
termoszférai határfelület nagyobb nyomásától, és a Föld árnyékolása, az ellenkező irányban
áramló hasonló analóg részecskék ellenáramának a hiánya miatt nagy lendületre gyorsulnak.
A már kölcsönhatóképes töltéshányaddal rendelkező részecskék akkor keltenek a
tömegközpont felé leszorító gravitációs erőt, ha olyan azonos frekvencián változó,
kölcsönhatóképes részecskéket tartalmazó, a lendületet elnyelő közegbe, változásban sűrűbb
élőréteghez érkeznek, amelynek átadhatják a lefelé ható (információt is szállító) lendületük.
A kölcsönhatás függvénye a nagyobb azonosságú anyag, (változás) sűrűség, az elnyelőképes
közeg, amelyben a gravitációt okozó részecskék mérete a közeget alkotó részecskék közötti
hézaggal, áramlási sebességével már összemérhető. Ez azonos típusú élő lényeket tartalmazó
élőréteget jelent, amellyel kontaktus, kapcsolat teremthető. Az ilyen nagy közegsűrűségben a
megszerzett kinetikai lendülettel történő radiális irányú haladás akadályokba ütközik, és a
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kölcsönhatást eredményező lendületátadás, az impulzus (konfliktus) sűrűség is megnövekszik.
A gázoknál nagyobb sűrűségű folyadékok és szilárd anyagok részecskéi túl közel vannak
egymáshoz, vagy/és túl gyorsan változnak ahhoz, hogy közöttük a megperdülő és ezzel még
töltöttebbé váló részecskék kölcsönhatás nélkül áthaladjanak. A fotonoknál nagyobb
frekvenciasűrűségben a tömegközpont felé haladó, de egyedenként kisebb energiaszintű
részecskék tömeges kölcsönhatása, tartós leszorító gravitációs erőként érvényesül. A lefelé, a
tömegközpont felé tartó nagy lendületű részecskék elnyelődnek a nagyobb sűrűségű felszíni
anyagokban, és átadják nekik a lefelé szorító lendületük. A bioszféra talajának a felszíni
sűrűsége az ekvipotenciális határfelület külső részén a lendülettorlódás miatt besűrűsödő,
radiális irányban csökkenő lendületű anyag következménye. A periodikus atomi rendszer első
négy periódusába sorolt atomok és keverékeik, vegyületeik itt feltorlódnak, nagyobb
rétegsűrűségbe és e rétegekben változó lényekbe szerveződnek. A nagyobb azonosságú
részecskék folyadékokba, és még lassabban változó szilárdabb anyagokba sűrűsödnek. A
felszín alatti rétegekbe szerveződő részecskék a légkörhöz viszonyítva nagyobb, a lentebb
lévő még nagyobb sűrűségű rétegekhez viszonyítva kisebb sűrűségű anyagokat eredményez.
A változási sűrűség a mező tömegközpontja felé lévő határrétegekben, a felszín feletti
határrétegekhez, határfelületekhez hasonlóan váltakozva hol impulzussűrűbb és nagyobb
nyomású, a határfelületek között pedig kisebb impulzus sűrűségű, lassabban változó
élőszférákat, analóg élőrétegeket eredményez.
A határrétegekben folyó örvényes és a felületek mentén folyó lamináris áramlásban, a
keveredés ellenére eltérő irányú erőtöbbletek alakulnak ki, amelyek rétegi felhajtóerőként,
vagy a tömegközpont felé hatóirányú gravitációs erőként érvényesülnek. Nézzünk meg az
ilyen rétegekben uralkodó radiális irányú lendületi eredők jellemző erőviszonyait.
89. ábra:

A tömegközpont felé ható irányú, gravitációsan leszorító
lendülettöbblettel rendelkező térrészek a határfelületek külső
oldalán alakulnak ki.
Termoszférai neutrális
réteg határfelületén
magasabb impulzus
sűrűség alakul ki

A kifelé, felfelé ható irányú többlet miatt, csökkent
gravitációs eltéréssel rendelkező szférális rétegek a
határfelületek belső részein alakulnak ki.

Ahhoz, hogy az eltérő irányban egymással szemben áramló részecskék folyamatosan ne
ütközzenek, vagy kellő ritkaságú térre, vagy olyan áramlási csatornákra, közlekedési utakra
van szükség, amelyekben egymással szemben haladó lendületirányú részecskék lényeges
impulzusveszély és nagyobb kölcsönhatás nélkül közlekedhetnek. Valószínűen mindkét
lehetőség megvalósul. Az áramlási csatornákat a neutronok és a töltések áramlása,
füzérsugárba szerveződése alakítja ki. A határfelületek belsejére vagy külső felületére
terelődött ki és a befelé haladó, de egymással ellentétes lamináris irányba áramló neutronok
majdnem folytonosan kitöltött nagy sűrűségű füzérláncba szerveződve a mező pólusainál a
tömegközpontjában lévő őstöltések felé áramlanak. A határfelületeken átjutó és ott
szétszóródó részecskék ütközései elég erős kölcsönhatást, impulzussűrűséget keltenek ahhoz,
hogy a változótér hőmérsékletét kellő szintre emelve a légkört melegítve a térrész külső, gáz
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halmazállapotú, kisebb változássűrűségű határfelületeit is felfújva tartsa. Az impulzusokkal
melegített tér a változó mezőkben és annak külső határfelületein kellően megritkul ahhoz,
hogy az eltérő irányú és eltérő ritmusú egymással szemben ható gyorsuló áramlások is
kialakulhassanak, és tartósan fennmaradjanak. Az egymással szemben haladó részecskék
impulzusokat elkerülni akaró igyekezete, változatosabb lehetőségeket hozott létre. A csavart
vonalú dugóhúzó-szerű spirál alakú DNS-be szerveződő neutronpályák körül haladó töltések lehetősége,
hogy balra vagy jobbra forgástól, a töltésüktől függően, az időcsatornájuk belső vagy külső rétegszelébe
húzódjanak, és befelé vagy kifelé haladjanak a náluk sokkal nagyobb energiaszintű mező
időspiráljának a lamináris (spirál) irányú áramlásában. Ha az eltérő töltés eltérő
forgásiránnyal párosul, akkor az elektron természetű és jobbra forgó, hímnemű részecskék,
aminosavak gyorsabban eltávoznak a balra forgó proton, női tulajdonságú mezőkből, amely
miatt azok nemi jellege balra forgó többségű, balkezes aminosavas, női hormonállományúvá
válik. Tehát a nagyobb sűrűségben balra forgó tulajdonságú részecskét tartalmazó mezők női
neművé válnak, míg az androgén hormon (kisebb energiaszinten aminosav) jellegű, jobbra
forgó eredő töltéssel rendelkező, elektron jellegű részecskékben dúsabb mezők hím ivari
eredőt képeznek.
A határrétegek két oldalán még eltérő lendületirányú radiális többlet a határfelületnél éppen
neutrális erőegyensúlyt, lendület egyenlőséget eredményez. A radiális irányú lendületű
részecskék, a határfelületeken, a frontokon az életcsíránál bemutatott az impulzusokba
kerülnek, és az impulzushely körül keresztsíkú, ekliptikát képezve kifelé irányuló áramlásra
térülnek. A korábban radiális irányú áramlás keresztirányú áramlásokba terelődik, és a
helyzeteket előbb felismerő, az impulzus után előbb eszmélő neutron vezetők útmutatása
alapján, a határfelületen eltérülő töltések DNS párba kapcsolódva, egymás körül keringve,
sokasodva beidomulnak, betanítódnak a határrétegben érvényes áramlási rendre.
Ha a feltételezés helyes, akkor közvetlenül a termoszféra alatti légtérben jelentős felhajtóerőt
kell feltételeznünk, azaz olyan lehetséges életszférát, amelyben a termoszféra nagy
impulzussűrűségű rétegének az árnyékolása miatt a lefelé ható gravitációs nyomás lényegesen
kisebb. Ez a széles övezet a bioszférához hasonló, analóg élőmezőket, olyan kicsi sűrűségű
anyagszerveződéseket tartalmazhat, amelyeknek a termoszféra alatti légréteg túl sűrű ahhoz,
hogy abba erőkifejtés, energiakifejtés nélkül lemerüljenek. A termoszféra alsó rétegében több
nagyságrenddel nő a nyomás, de az eddigi információ szerint ez a magassággal lineárisan
csökkent. Feltételezhető, hogy a termoszférában a nyomás nem lineárisan csökken, hanem az
E réteg és az F rétegek határán sűrűségi és hőmérsékleti ugrásnak is kell lennie. E rétegek
képezik azokat a légköri határokat, amelyek felszínén a Nitrogénnél (0.81 g/cm3), vagy és az
oxigénnél (1.14 g/cm) kisebb sűrűségű, a Hélium (0.126 g/cm3) és a Hidrogén (0.071 g/cm3)
közötti sűrűségű, hozzájuk képest rövidéletű, kisebb kötésszilárdságú élőszerveződések, (élő
anyagok) élőrétege található. Ezeknek a lendületet vesztett részecskékből szerveződő
életszerveződéseknek, az alattuk elhelyezkedő Nitrogén és Oxigén keverékű légkör olyan
nagy sűrűségű, hogy számukra folyadék óceánt alkot. E lények csak a Földről kibocsátott
lendülettöbblettel rendelkező részecskék felhajtóerejének a legyőzése árán tudnak lemerülni e
rétegekbe, amelyhez ballasztot kell vinniük, vagy energiát kell befektetniük. Ez az élőszféra
elég széles olyan határréteget képez, amelyben a Földről és a termoszféráról visszaverődő
részecskék lendületnyomása az itt élőket az élőszférájukban tartja. A külső határfelület belső
oldalán a Föld tömegközpontja felé ható gravitációs többleterő érvényesül, míg a réteg alsó
határán a (megfelelő azonosságú) kis sűrűségű anyagokra antigravitációs jellegű hatás kifelé
szorító lendülettöbblete érvényesül. A kisebb sűrűségű kifelé áramló anyagoknak úgy
akadhatnak meg e határrétegeken, mint a víz felszínén képződő határfelületi hártyákon a
kisebb sűrűségű légbuborékok. Az élőréteg kb. 200 km szélességű lehet, (de több eltérő sűrűségű
rétegből áll) amelyen kívül, felül Hélium és/vagy Hidrogén alapanyagú lényeknek még egy
kisebb sűrűségű szélesebb övezetük lehet. A felső légkör 200 km magasan található alsó
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határán egy protonrétegként ismert széles élőövezet található, amelyben a Proton tömegű és
energiaszintű, bonyolultságú élő anyag szerveződik. Az ettől kifelé eső rétegekben elektron
energiaszintű és tömegsűrűségű, nagyobb azonosságú részecskék élőövezete található. Ezeket
a nagyon kicsi ,,termetű,, de nagyobb változássűrűségű, alacsony energiaszintű lényeket,
tévesen tekintjük változó anyagoknak. Inkább hozzánk hasonló bonyolultságú, olyan
életszerűen változó szerveződéseknek kell tekintenünk, amelyeket a kis sűrűségük, valamint a
Földből visszaható lendülettöbblet miatt elveszett radiális irányú lendülethiányuk a kerületi irányban széles
határrétegbe, az alattuk és a felettük lévő sokkal gyorsabban változó határfelületek közötti nyugalmasabb,

időben lassabban változó életövezetbe kényszerít. Mivel e rétegekben a változási sűrűség és
ezért a hőmérséklet is kisebb, az idő valószínűen lassabban múlik. Ha Moetrius a
Matuzsálemek élőhelyét keresné, akkor ezekben az övezetekben kutakodna.
E szférák lényei olyan magasan szervezett, nagyobb azonosságú, de időben lassabban változó
közösségekben, kolóniákban élhetnek, amelyek képesek nagyobb sűrűségű anyagba
szerveződni, és ezzel a számukra sűrű légköri óceán mélyebb rétegeibe UFÓ-ként lemerülni,
vagy sokkal összetettebb a légrétegekben közlekedő eszközzé UFO alakú áramlási
szerkezetbe, élőközösségbe szerveződni. A szerző feltételezi, hogy az UFO megfigyelések jelentős része
e lények számlájára írható, és az sem lehetetlen, hogy az újmexikói marhacsonkítások e lények mélytengeri
kutatásait képezik.

Az üreges Föld belső rendezettsége és élőszféra lehetőségei:
Rugaszkodjunk el a magasabban lévő légköri szférákról a bioszféra alatt lévő nagyobb
változás sűrűségű, nagyobb energiaszintű rétegek felé, és gondoljuk át a tanultak ismeretében
e rétegekben lévő változó anyagok életlehetőségeit.
A nagyobb tömegű részecskemezők központi határrétegeinek a változása:
A Holdak keletkezéséről szóló leírásnál megismertük, hogy a bolygók fiatal hold korukban
belül üreges porgömbként keletkeznek, amelyek csak fokozatosan telnek fel anyaggal, csak
lassan, 5-10 milliárd év alatt sűrűsödnek fel bolygó tömegsűrűségre. A bolygók a fejlődésük
során csillagközi anyaggal, kisebb nagyobb tömegben beérkező részecskékkel, aszteroidákkal,
üstökösökkel töltődnek fel. A sokféle helyről származó anyag beépülése miatt addig
növekszik a holdak (később, a felnőttkorban már bolygók) belső feszültsége, és a másságuk, amíg el
nem érik azt az árnyékoló képességet, változássűrűséget, amely a belső nap fúziós
energiatermelését elindítja. A tömeg növekedése és központba tartó ellenkező irányú,
tulajdonságú részecskeáramlatok besűrűsödése miatt egyre nagyobb a részecskék rétegenkénti
egyedsűrűsége, és a feszültség növekedése miatt a konfliktusok, az impulzusok sűrűsége
befelé haladva rétegenként egyre magasabb. Minél nagyobb a belső változássűrűség, annál
kevésbé tudnak a mezőközpont felé haladó részecskék a központhoz közelebbi
határfelületeken és a központi térrészen impulzusba kerülés nélkül áthatolni. A nagy
impulzussűrűségű határfelületekre és a központi térbe kerülő részecskék, a túl nagy
változássűrűség (és a túl gyorsan pergő idő) miatt a túl sokat hibáznak, csökken a reakcióidő,
amely miatt sokat ütköznek, sok a sérülés és az impulzusokban megsemmisültek aránya.
Az állandó magas impulzussűrűség megakadályozza a mezőközponton történő áthaladást,
amely miatt a tömegközpont körül egyre nagyobb hatóerő különbség, egyre nagyobb
gravitációs lendületkülönbség alakul ki. A belső határrétegeken átvergődött részecskék az
ellenlendület hiánya miatt ismét növekvő gravitáció következtében, egyre gyorsuló lendülettel
zuhannak, nagyobb lendületre gyorsulhatnak fel a tömegközpont felé haladva, amelyek a bolygónk
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tömegközéppontjában ütköznek. Mivel a legnagyobb impulzussűrűségű térrész felé haladó
részecskék egymással kis szöget bezáró pályákon haladva összegződnek, a tömegközéppont
felé a lendületek is összegződhetnek, egyre nagyobb lendületre gyorsítják egymást. E
részecskék egymásnak képeznek azonos irányban áramló közeget, tehát a mezők mélyén az
áramlási ellenállás az azonos irányban áramló környezet miatt lecsökken, amely miatt az
áramlási sebesség tovább nő. A tömegközpont környékén lévő rétegekben már olyan nagy
sebességre gyorsulnak, hogy a lendületnyomás a nagy impulzussűrűség miatt hő-nyomássá
alakul, és a mezőközpontok mélye a bolygók, (a felnőtt kortól már energiatermelő (átalakító)
csillagok) öregedésével egyre magasabb hőmérsékletűvé válik.

Az üreges Föld lehetősége:
A bolygónk mágneses sarkaihoz közeledve a 80. szélességi fok környékén melegövezetet észlelünk.
Nemcsak a légköri hőmérséklet változik a helyzetéhez viszonyítva túl magas irányba, hanem a
környezeti áramlatok is periodikusan melegebb lég és víztömeget sodornak. A sarkkutatók Naplójából
származó megállapítások szerint, az egyenlítő felől fújó szelek néha csökkentik a hőmérsékletet, a
sarkok felől fújók pedig emelik. Ez a hatás nem teljesen folyamatos, időnként periodikusan megfordul.
A hőmérséklet emelkedése és a légáramlatok iránya összefüggésben áll az északi vagy déli sarki
fényként ismert fényjelenségekkel. Greelly a könyvének 158. oldalán kijelenti:
"A sarki fény színtelen és lassan változó formák alatt a mágneses zavarok ritkák voltak." 184. oldalon:
"A sarki fény kiterjedése és hosszú jelenléte ellenére a mágnes csak kicsit volt zavart" 187. oldalon:
"Egy mágneses zavarok nélküli sarki fény előzte meg a fényudvart."

Tehát a mezőkbe befelé és kifelé haladó nagyobb lendületű részecskék magas egyenletes
impulzus sűrűsége (a sarki fény) nem okoz nagy mágneses anomáliát, de e fluxus sűrűségnek,
az áramlásnak, az egyenletes folyamatnak a változása fluktációkat és mágneses zavarokat
okoz. Valószínűsíthető, hogy a sarkkör után még létezik egy Ferelli cellaként ismert légköri
áramlat, amely a 80. szélességi kör környékén lefelé ható melegáramlatokat szállít. Ha jó
Moetrius elképzelése, akkor ez az övezet a mágneses füzérpályákat övező utolsó melegzóna, a
termoszférai szirmok a bolygó pólusinál a mezőnk tölcsérébe csavarodnak. Ez lefelé áramló
melegebb légáramlatokat, töltésáramlást és nagyobb impulzus sűrűséget okoz. A sarki
területek jelentős lehűléseihez a nagyobb áramlási sebesség miatt csökkenő légnyomás és az
impulzus sűrűség hiánya is hozzájárul.
Minden olyan mezőben, amelyen át, folyamatosan vagy/és rendszeresen töltés áramlik, a be
és a ki irányú áramlási forgalomban, az életfolyamat alatt viszonylagos statisztikai egyensúly
alakul ki. Ez azt is jelenti, hogy a gravitációt okozó befelé irányuló töltésáramlás nem
halmozódhat a végletekig fel, hanem az életidő többségében (középső szakaszában)
megközelítőleg azonos be és kiáramlási forgalom állandósul. Ez esetén a kiáramlási
keresztmetszet és frekvencia eredő átlagának statisztikailag egyeznie kell a beáramlási
keresztmetszet és frekvencia átlagával. A ki és beáramlási energia mennyiség közel azonos,
de a kisebb keresztmetszetekben, elsősorban a sarkoknál beszűkülő pólustölcsér csatornákban
a magasabb frekvencia és a szűkebb keresztmetszet a jellemzőbb. Az azonos irányú áramlás
miatt a határfelületekből szerveződő rács térbeli kereszteződése, és ezzel a kölcsönhatás itt
lényegesen lecsökken. A tapasztalás szerint a sarkoknál, a Föld belseje felé és a Földből kifelé
áramló töltések közötti kölcsönhatás mindkét sarki övezetben a be és kiáramló határrétegek
között egy viszonylag magasabb impulzussűrűségű szférát eredményez. A sárga színnel
kiemelt szféra töltésáramlási ütközőzóna, amely a Földi légkör termoszférájának az
elvékonyodott része. A termoszféra, amelyet az ellentétes irányban áramló töltések
ütközőzónájának tekinthetünk, a Föld körül nem egyenletes. Az egyenlítői gyűrűben
megvastagszik, és kifelé torzul, míg a térítőknél és a sarkköröknél elvékonyodik. Ha e szférát
keresztmetszetben ábrázoljuk, akkor páros kifliszerű alakzatot kapunk, amely a sarkok felé
vékonyodva sem szűnik meg. Lehet, hogy ez a szféra vezeti ki a bolygó feles hőjét.
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Az azonos irányba rendezett
nagyobb áramlási sebesség
miatt kisebb és a nyomás és a
hőmérséklet

Nagyobb
nyomás és
hőmérséklet

90. ábra:

A sarkok körül összeérő termoszféra kettős gyűrű,
befelé szűkülő tölcsér alakú melegövezetet létesít,
amelyben a környezetnél nagyobb az impulzus sűrűség.

A termoszféra
alma a sarkoknál
a 70 és a 80.
szélességi fok
körül éri el a
felszíni
rétegeket.

A termoszférán kívüli övezetekben a befelé irányuló lendületű töltésekből általában többlet
van, kivéve a sarkok környékét, ahol a pólusokban kialakuló áramlási tölcsérek közepén
majdnem párhuzamos irányú füzérkötegek keresztezik az elvékonyodott szférákat. A
melegövezet, a termoszféra azért tud létrejönni, mert a külső rétegekben a töltéspályák
csavarodása, elhajlása miatt kialakul a kristályrács, és az egymást keresztező töltéspályákon
magas impulzussűrűségű ütközőzóna alakul ki. A tengely mentén az egymással és a tengellyel
is majdnem párhuzamos irányban haladó töltések csavart füzérkötegbe rendeződnek és nem
képeznek térrácsot. Az eltérő irányban áramló töltéseket a füzérpályák között felőrlődött,
elgázosodott kisebb részecskékből, erősen töltött (gyorsan örvénylő) görgősort képező (vagy
neutrális) habból álló körkörös vezetőpálya választja el egymástól, amely miatt az egymás
mellett lévő, de ellentétes irányba áramló neutronok egymással szemben lényeges
kölcsönhatás nélkül áramolhatnak. A szférák pólusoknál történő elvékonyodása általános
jelenségnek tekinthető. A töltések és a neutronok füzérkötegbe rendeződése az azonos irányba
rendezett áramlása miatt kölcsönhatás csökkenést eredményez. A sarki területek lehűlése, az
impulzusban szegény, de az irányában rendezett áramlásnak a következménye. A
tömegközpont felé rendezett irányban áramló részecskék lendülete nem a sarkoknál, hanem a
bolygók (és a csillagok) mélyén adódik át, ott ütköznek a szemben haladók egymásnak. Itt
kaotikus állapot, túlterhelt, látszólag irányítatlan közlekedési csomópont és nagyon magas
impulzus sűrűség alakul ki. A nagy impulzus sűrűség felbontja a tömegközpontban egymással
ütköztetett, beérkező részecskeanyagot, amely a kötési és a lendületenergia felszabadulását,
magasabb hőmérsékletté és nyomássá alakulását eredményezi. Ha a belső hőmérséklet, az
ütközési lendületből fakadó impulzus sűrűség elér egy meghatározott energiaszintet, az
anyagbomlás folyamatossá, önfenntartó maghasadássá válik. Az azonban téves elképzelés,
hogy a bolygószintű mezők csak bontani tudják a korábban nagyobb összetettségbe épült
anyagot. Bár a környezettől elvont energiát és hőt (és a hőtermelésre és a változtatásra is képes
részecskéket) folyamatosan a bolygó és csillagközpontokba szállítják, de az anyagbomlás, a
folyamatos impulzus sűrűség nemcsak bont, hanem épít is. Minden olyan kényszerített
impulzus, amelyben a szélső füzérkötegekben ütköző részecskék megtámasztják a halmaz
közepén lévő neutrális részecskéket, azt eredményezi, hogy a középső részecskék pontosan
ütköznek, nem tudnak egymás elől kitérni. Ilyenkor az anyag (az élő anyag is) nemcsak
bomlik, hanem egy része magasabb rendezettségbe és magasabb energiaszintre épül. Tehát az
impulzus közepén minden esetben fúzió történik, az új, magasabb energiaszintet átélni képes
lélek ott az impulzus kereszttűz csatájában születik. Az más a hold és a bolygó fejlődési
szinten álló csillagokban, és az analóg kisebb energiaszintű mezőkben, hogy talán ??? kisebb
arányú a bomlás, mint az összeépülés. Ha nem történne folyamatosan összeépülés, nem
alakulhatnának ki nagyobb fejlődési időszakot biztosító, hosszabb élettartamú részecskeszerveződések
sem, az élet fejlődése megrekedt volna nagyon alacsony energiaszinten. Ez esetben nem lennének
atomok, molekulák, bolygók és csillagok. A tudatra lelt természet azonban kihasználta az összeépülés,
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a magasabb energiaszintre kerülés, a fúzió lehetőségét. Ez teszi lehetővé az életre kelt és öntudatra lelt
részecskék szaporodását, és egyre nagyobb energiaszintű közösségekbe, családokba, kolóniákba,
nemzetekbe és társadalomba épülését. A neutrinók, a fotonok, az atomok, a holdak és a bolygók egyre
nagyobb tömegsűrűsége a részecskelények szaporodásának a következménye, amelyek egyre nagyobb
egyedsűrűségű településekbe, fővárosokba, részecske nemzetekbe és mikrokozmoszokba, nagyobb
energiaszintű élő lényekbe, mikrobákba, rovarokba, állatokba és emberekbe is szerveződhetnek. A
nagyobb közösségekbe szerveződés határai nem áll meg az embernél, az élet továbblépett e
szerveződési szinteken és holdakba, bolygókba, csillagokba és még nagyobb energiaszintű, nagyobb
élőtömeget egyben és eltartani képes, szimbiózisban együttműködő részecsketársadalmakba képes
szerveződni.

Az ilyen önálló belső hő-termelő központtal rendelkező bolygókban vörös színű, a
narancssárga felé haladó fényű csillagmagzat, belső Nap gyúl, amelynek a fénye az
ütköztetési sebesség és a belső hőmérséklet növelése felé egyre aranysárgább, később és
magasabb hőmérsékleten a sárgából a fehérbe fordul. Feltehető, hogy a Föld hasonló korú
testvérei, a Vénusz, a Mars és a nagybolygók is rendelkeznek ilyen belső nappal, amely
elegendő hőt és kifelé ható lendületnyomást termel ahhoz, hogy a bolygók légkörét és
gázburkát állandóan kicsi sűrűségben és felfújva tartsa. A Földszerű bolygók belsejében az
anyag a nagy változássűrűségben elgázosodik, de közben a fúzióban nagyobb terhet is
elviselni képes, nagyobb energiasűrűségű új lelkek, az új részecskekolóniák szerveződését
lehetővé tevő, az energia addigi áramlását megváltoztató új torló-elemek, új lélekbuborékok
új lények alapítói, is kialakulnak, fogannak, születnek. A bolygókban a legnagyobb sűrűséget
képező, de még nem olyan nagy hőmérsékleten változó szilárd határrétegen belül az ionos és
kristályos anyag elfolyósodik, majd ismét gáz állapotúvá válik, felbomlik, de közben fúzióban
magasabb sűrűségbe és nagyobb rendezettségbe épül.
A szilárd belső rétegek tehát a felszínhez hasonló, azzal analóg de inverz, tükrözött
rétegszerkezetűvé válik. Az itt kialakuló rétegekben valószínűen fordított gravitáció, azaz
antigravitációs hatás működik, amely a kis sűrűségűre bontott részecskéket kiszorítja a nagy
változássűrűségű övezetből. Az elszegényedett részecskék a peremvidékekre költöznek, a
hozzájuk hasonló, velük nagyobb azonosságú részecskéket tartalmazó élőrétegekbe.
Miképpen a bioszférán és a felső légköri kisebb sűrűségű rétegekben élő anyag egymással
együttműködő közösségekbe szerveződhet, hasonlóan a bolygók belső légkörei is alkalmassá
váltak e körülményeken változni és alkalmazkodni képes részecskékből kolóniákba
szerveződő lények életszférájaként. Míg a külső rétegekben a kisebb átlagos sűrűségű lények
élhetnek, addig a földkéreg legnagyobb sűrűségű Wolfram, 19. 3 g/cm3, Rénium, (21 g/cm3),
Ozmium és Irídium (22. 5 g/cm3) anyagokat tartalmazó rétegein belül sokkal gyorsabban
változó élő anyag gáz halmazállapotúvá vált életszférái húzódhatnak. Az előbbi rétegeken
belül a 21. 4 g/cm3 sűrűségű, és 1769 fokon olvadó Platina már valószínűen képlékeny, az
ennél már kisebb sűrűségű (19. 3 g/cm3) és 1063 fokon olvadó Arany pedig biztos, hogy
folyékony, és a nyomás ellenére részben már gáz állapotban található. Az Aranytengeren,
rétegen belül a már 357 fokon elgázosodó Higany ismét gáz légkört eredményez, amelyben a
Tallium, Ólom, Bizmut és Polónium szerveződési állapotban álló részecskeközösségek magas
impulzus sűrűsége, és konfliktusokat már nem jól tűrő képessége miatt egyre kisebb részecske
sűrűségűvé, gáz halmazállapotúvá bomlik. Érdemes a 315. oldalon lévő 116. ábrához lapozni,
amelyen az atomi táblázat sűrűségi sorrendbe szervezve kerül bemutatásra.
Több különböző kisebb és nagyobb sűrűségű réteg található, amelyekben a nagyobb
azonosságú szilárd és a lassabban változó élőrétegek között folyadék állapotú, még nagyobb
azonosságú Cézium, a következő periódusban Francium, azokon belül pedig ismét gáz
közegállapotú elpárolgó radon és illékony éterszerű gáz, quintesszencia állapotú
részecskeanyag található. Csak akkor lehet, hogy nem alakul ki a befelé áramló energiából
mindent felemésztő robbanás, ha a befelé áramló részecskék olyan kis méretűre és
energiaszintűre, egyre kisebb egységnyi méretű, eltérő sűrűségű anyagokra bomlanak, hogy
az anyagok közötti réseken illékony gázként el tudnak távozni. A mezőkben a befelé sűrűsödő
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nyomást és hőtöbbletet valami folyamatosan elvezeti. Ez esetben a be és a ki irányú forgalom
statisztikailag közel egyenlő maradhat, tehát az energia áramlásában körfolyamat alakulhat ki.
A nyomás és hőtöbblet elvezetődését az anyag olyan kisméretű, kis energiaszintű és egyre
kisebb hatóképességű, de nagy azonosságú részecskékre bomlása eredményezi, amely a kéreg
legnagyobb sűrűségű rétegeit képező anyag részecskéi között is könnyedén átfér, és el tud
távozni a számára veszélyes csatatéri övezetekből. A tömegközpont belső napjában felbomló
anyag Asztáciummá és Radonná egyesül, majd egyre kisebb energiaszintű részecskékre,
neutrinókra és még kisebb részecskékre bomlik. Az ilyen kicsi méretűre bomlott élő anyag, a
Föld és a bolygók szilárd, de nem végtelen nagy sűrűségűk miatt még mindig kellő résekkel
átjárható anyagrétegeken át elgőzölögve, elgázosodva a pórusok között kiáramlik, a kisebb
sűrűsége miatt éterként, (Quintesszenciaként) elillan. A radon állapot, az utolsó
megtermékenyítés után még további rétegek találhatók, amelyben francium folyadékrétegbe
tömörül a nagyobb azonosságúvá vált, az anyagi terhektől megtisztult anyag, amely után
Rádium, Aktínium és Kurcsatóriumként ismert állapotokból közvetlenül szublimál, éterként,
könnyű és kis hatóképességű lélekbuborékként elillan, és a csillagközi térben lévő nyugalom
óceánjába távozva a változás alól átmeneti felmentést kap. Ez az anyag sok idő és lassú,
alacsony, információs energiaszintű változás után ismét az élet körforgásába kerül, és más
lélekbuborékokkal egyesülve újabb életperiódusba szerveződhet, de semmi garancia nincs
arra, hogy a korábbival megegyező variációkba szerveződjön. Feltehetően a változást túlélő
nagyobb azonosságú lélekbuborékba (új vezetésbe) épült részecskék megmaradt tudata
meghatározza az újabb kezdeti állapotokat, a genetikai örökségben átadott terveket. Az újabb
életváltozatok, részecskeközösség változatok alacsony energiaszinten egy kicsit javulva,
nagyobb együttműködés szükségességét megértve újabb evolúciós ciklusnak indulhatnak. Az
élet körforgásának a legalább hétszintű ciklusát, a hét életszféra osztályát, az alapiskolát
kijárta az anyagba csomagolt lélek. A rendszerváltás, a szaporodás, a szerveződési átalakulás
után, újabb evolúciós ciklusokban tovább fejlődhet az ideg és egyéb testi sejteket, és az új
részecske köztársaságokat működtető, az emlékekben, részecskekombinációkban információt tároló
szoftver, a lélek, és az irányítása alatt álló, a közösség szerveződését irányító kollektív tudat.
Ha el tudjuk képzeli a Föld belsejében változó színes kavalkádot, a tisztítótüzet és ennek az
ellentétét, a nyugalmas mennyországot, akkor megérthetjük, hogy a menny kapuja
valószínűen itt található. A halál-közeli élmények átélésekor, amikor a testünket képező
részecskemezőnk éppen összeomlani készül, a lélek a testet alapító ősi részecske, a
szervezetünk kormányzója a nagy sűrűségű anyag hézagainak az alagútjába kerül. Ez az az
alagút, amelyen át a lélek a mennyországba, a Föld mélyében rejlő a pokol tornácán át, a
színes aranyló világ tisztító tűzébe, vagy ott megtisztulva (a tiszta lelkek közvetlenül) a
Mennyországba, a nagyobb azonosságú részecskék tengerébe jut. A magasabb energiaszintű
közös (új) lélekbuborékba épülés is a mennyország egy lehetőségét, a későbbi jövő
együttműködésbe épülő csíráját jelenti.
A bolygónk legbelsőbb rétegeiben, a periódusos rendszer 6. és 7. periódusainak megfelelő fejlettségű
anyagokból, a higanygáz állapotú részecskékből kialakult de a környező, e nyomáson és hőmérsékleten
(feszültségben) illékony anyagokból szerveződő légkörben, platina és aranyszerű, magasabb
hőmérsékleten olvadó, nemesebb anyagok keverékéből életszerűen változó, de velünk fordított
időrendű élet szerveződik. Ha e részecskéknek nő az energiájuk, a felszínen élőknek csökken
és fordítva. A bibliát, a Változás és a teremtés történetét valószínűen e lények küldötte, az
angyal (= küldött) hozta a felszínre, adta át az emberiség okulására. Mózes és a Zsidók
arannyal borított frigyládája e lények, és az Isten antennája, amely a megfelelő hívó hangra
Isten energiájával, a nagy azonosságú részecskék energiájával aktiválódik.
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A keresett mennyország kapuja nem a csillagokban keresendő, bár valószínűen minden
csillagnak a változómezők közötti nagy és nyugalmas térben van a közös és halhatatlan
lélekóceánja, az elhalt lelkek mennyországa.
A bolygók belsejében az aranyszerű anyagokból speciális életre alkalmas élőréteg, életszféra
található, amelyben nálunk sokkal gyorsabb ritmusban változó, sokkal összetettebb, (több
nukleonnal rendelkező atomokból álló) nagy hatóképességű lények élik az életük. Ha emberi
alakzatban képzeljük el e lényeket, azok vagy gravitáció nélkül lebegnek, vagy fejjel a
tömegközpont irányába a nagyobb sűrűségű, kifelé eső rétegek határfelületén járnak. Ha
elfogadjuk, a hogy a Föld a holdakhoz hasonlóan belül nem szilárd anyaggal kitöltött, hanem
üreges, akkor a mi járófelületünk másik felén, a Földkéreg alatt lévő nagyobb sűrűségű és
hőmérsékletű, nagyobb energianyomású szférán belül élő lények szférája feltételezhető. Az
itt lévő szférákban nagyobb a változás sűrűség, az élet fejlettsége előrébb jár és gyorsabb az
idő. Az itt szerveződő anyagokra olyan nagy a mezőközpontról, a belső napról, a mező
Istenéről, lelkéről visszaverődő, ott felszabaduló impulzusban keletkező leszorító erő hat,
amely hozzánk képest inverz, felfelé ható irányú erő valamennyire a szférájuk talajára szorítja e
lényeket.
Gravitációs lendülettöbblet iránya
a tömegközpont felé mutat

91. ábra:

A bioszféra,
és a
Földkéreg
felszíni része

A felszíninél nagyobb sűrűségű
rétegek
Kéregben lévő sűrűségi határfelület

Csökkenő sűrűségű rétegek

Kifelé ható irányú,
antigravitációs
lendülettöbblet
érvényesül, egy bizonyos
frekvencián

A belső határfelülethez szorítva
Platina folyók
és Arany folyadékréteg, tenger
található

Belső légköri gáz, pl. higany és.
radon, amely e nyomáson stabilabb,
csak lassabban feleződik

A mezőkben élő lények változását a szülő segíti. A gravitációt a befelé haladó részecskéknek,
a szférán, határrétegben vagy nagy azonosságú téridőbeli elrendeződésű felületen
érvényesülő, átadott lendülettöbbségi eredője határozza meg, amely a szférákban változó
lényeket a nagyobb változássűrűségű réteg vagy mező közepéhez képesti helyzetük szerint
lefelé (a tömegközpont felé), vagy felfelé (kifelé) kényszeríti. A határfelületen éppen
megegyező frekvencia a réteg két oldalán mindig eltérő, ezért az eltérő frekvencián változó
lények hatáseredője egymással ellentétes irányú is lehet. A két frekvencia lehet azonos és
eltérő ritmusú, de mindenképpen egymáshoz képest el van tolódva az életpiramisban. A két
rétegben élők abban közösek, hogy valószínűen egymásnak feladó táplálékláncot képeznek.
Lehetséges, hogy az eltolódás csak félhullámnyi, de az sem lehetetlen, hogy sokkal nagyobb
időeltolódással rendelkezik. Az a lényeges különbség a két nagy energiájú részecskepulzáció
között, hogy az egyik terjedési iránya a tömegközpont felé hat és sűrűsödik, míg a másik
valószínűen sokkal nagyobb energiasűrűségű, amely kifelé hat, ritkul és gyorsul. Ha a befelé
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ható terjedési irányú részecskék hullámait a külvilág, a Makrokozmosz gerjesztésének
tételezzük fel, akkor a Mikrokozmoszból kifelé ható, a kompresszálódás után visszapattanó
részecskehullámok kialakulása egy természetes azonos ritmusú ellenreakció következménye
is lehetne. Ez esetben a frekvencia eltolódásnak nemcsak folyamatosnak, időben, lendületben
és ritmusban is szimmetriában, szinkronban állónak kell lennie. Mivel a bolygókba
szerveződött anyagrétegek geológiai elrendeződése csak analóg, részben eltérő, ezért a
teljesen tükrözött szimmetria nem alakulhat ki, de nincs elvi akadálya annak, hogy az
elnyelődött és tömegben tárolt energiából statisztikailag azonos mennyiségű és azonos
ritmusú visszaverődés keletkezzen. A gravitációként ismert lefelé ható részecskehullámokat
tehát egy statisztikailag közel azonos ellenlendületű részecskehullámok fékezik, semlegesítik.
Az egymással szemben haladó főhullámok frekvenciaazonos térkereszteződésein ütközési
zónákat, ekvipotenciális jellegű határfelületeket képeznek.
Ha viszont a Föld is egy élő mező, miként e sorok írója is állítja, akkor a kifelé ható ritmus Gaia
saját és általa is befolyásolhatóan változtatható ritmusának tekintendő. Az utóbbi esetén a
Föld saját ritmusa speciális szülői (támogató) információnak tekinthető, minden a Földön élő,
született és nevelkedő, a Földtől kifelé haladó anyagnak és élő, a mezőben született
szerveződésnek. Ha a mezőben született részecskék a kibocsátó mező nagyobb azonosságú
részecskéinek a frekvenciájára hangolódnak, akkor a kifelé segítő lendületű részecskéket
valószínűen jobban érzékelik. Ha a befelé haladókra, a nagyobb máságúakra, az idegenekre
koncentrálnak, akkor a leszorító hatásúak, a támadók többségét észlelhetik. A figyelem
fókuszálása és az összpontosítás olyan hangolódási lehetőséget enged, amellyel
megválogathatjuk, hogy mire milyen intenzíven koncentrálunk. Az élő, és többféle
frekvencián is változni képes anyagnak lehetősége van arra, hogy az észlelési, a kölcsönhatási
tartományt viszonylag rövid ideig meghatározható határok között megváltoztassa. Lehetséges,
hogy az evolúciós szelekció miatt a veszélyt jelentő, közeledő részecskékre jobban ráirányítja
a figyelmet. A kifelé hatóirányú részecskék frekvenciájára, rezonanciájára hangolódás, teszi
lehetővé, az ilyen képességgel rendelkező emberek levitációs lebegését, ez teszi lehetővé
hatalmas kőtömbök emelők nélküli magas alapzatokra helyezését. A nagyobb azonosságú
részecskékre, a segítő információra hangolódás kapcsolatot épít, összeköt, a nagyobb
másságra figyelés ellenszenvet, félelmet kelt, eltávolít és elválaszt.
A figyelem elterelése azonban intenzív koncentrációt és energia felhasználást igényel,
amelyre nincs tartós lehetőségünk. Ez az oka annak, hogy a levitáló képességgel rendelkezők
sem lebeghetnek állandóan. A bioszférán élő, a vízzel egyező sűrűségű lényeknek inkább csak
reprezentációs lehetőség az áthangolódásra képesség bemutatására. A gravitációs
lendületkülönbség folyamatosan és tartósan rászorít minden kölcsönhatásra alkalmas tárgyat,
szerveződést arra a nála nagyobb változássűrűségű szférára, mezőre, amelynek a neutrális
rétegében, változik, szerveződik. Valószínűsíthető, hogy a leszorítás mindig a közelebbi
nagyobb változássűrűségű, de keresztirányban áramló (árnyékoló-képes) réteg felé
érvényesülő erőként jelenik meg, amelyiknek nagyobb az árnyékolási eredője, sikeresebb az
ellenirányú lendületű részecskék gátlása, elterelése. A bioszférán élőknél a tömegközpont felé
érvényesülő részecskeáramlás biztosítja a fő gravitációs kölcsönhatást, amelyet nehézségi
erőként ismerünk. Ez feltételezi, hogy a talajfelszín alatt lévő neutrális határfelülettől kifelé
eső részben szerveződünk, amelyben a leszorító, befelé ható irányú lendületű részecskék
kölcsönhatási többletben vannak. A felettünk lévő határrétegekben, több sűrűségi határ
észlelhető. A termoszférában lehet a következő jelentős impulzussűrűségű határfelület, amely
periódus léptető, fejlődést kiváltó, bizonyos energiaszinten elhalálozást, magas impulzus sűrűséget, a
kisebb energiaszinteken szaporodást okozó életszféra. A legnagyobb impulzussűrűségű, kis
energiaszintűre bontó ütközőréteg a termoszféra középvonala körül helyezkedhet el, amely
alatt a kifelé irányuló lendülettöbblet jelentős felhajtóerő többletként érvényesül. A Föld, Gaia
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frekvenciájára hangolódó részecskék, lények, a kifelé ható irányú utánpótlás lendületi
támogatását kihasználva, átjuthatnak a termoszféra jelentős impulzus sűrűségű,
nyomástöbblettel rendelkező rétegén, amelyen átjutva a magasabban lévő és kevésbé változó
ion és protonszférák potenciálgödreibe emelkedhetnek. Ha a kezdeti lendület nem elegendő a
rétegen átjutáshoz, a szülő mezőből érkező részecskék ritmusára hangolódva, a hazai
hatásoktól, információktól támogatva a potenciálgáton áthaladás is reális lehetőséggé válhat.
Tehát a szülői információra, frekvenciára hangolódással, (az erő és bátorság gyűjtésével) a
mező olyan részecske energiával, elhatározással töltődhet fel, amely a távolodásban a kifelé
jutásban, az önállósodás felé segíti. Az akadályt képező idegen részecskékre hangolódás,
figyelés következménye a megtorpanás, az elbátortalanodás, és a haladási ritmus elvesztési
lehetősége.
Ha van vágyunk, ha a vágy szerinti célra koncentrálunk, és elsősorban azokat a
hatásokat vesszük figyelembe (hagyjuk érvényesülni) amelyek a cél felé, az önállósodás és
az érvényesülés felé segítenek, akkor a cél elérhető, a vágy anyagosodik, megtestesül.
Az utódban megtestesülő mező, lény önállósodását, érvényesülését a benne egyesült, párba
szerveződött szülői genetikai örökítő-anyag, viszonylagos harmóniában álló interferáló
rezonanciája segíti, az általuk keltett hatások, impulzusok eredője támogatja.

A szülőpáros között interferenciába kerülő spirálkarok védelmében új mezők
fogannak, új kisebb energiaszintű részecskemezők, áramlási minták, életcsírák
telepedhetnek, növekedhetnek, szaporodhatnak.
A forgási irány az anyai
mezőnél az óramutató
járásával ellentétes

92. ábra:

A forgási irány az apai mezőnél az
óramutató járásával megegyező irányú

A képen két egymással szemben forgó, eltérő töltésű részecskemező
közös mezőbe (utódba) épült életspirálja látható, amelyekben a
részecskék egymással nem teljesen szemben, de jellemzően eltérő
irányban forognak. A közös mezőkbe épült örökítő-anyagnak a
rekombináció után is megmaradó részecskéi bár megtartják a
korábbi áramlási eredőjük, a nemiségűk, a de ennek a kifelé
irányuló eredője, környezeti hatása az élet nagyobb időszakában
viszonylag semleges, neutrális. A két lapos, korongszerű mezőből a
kerületnél, a karoknál kiszóródó részecskék, a környezetben lévő
idegen részecskék (közeg) ellenállása miatt spirálokba szerveződve
egyre jobban elmaradnak a kibocsátó mező forgásától, de e
spirálkarokban még nagyobb azonossági sűrűségben, nagyobb
azonos rendezettségben vannak. A spirálkarok kereszteződéseiben
hatásegyenlőséget eredményező nagy impulzus sűrűség alakul ki,
amelyben a szülőpár részecskéi apróbb részecskékre bomolva,
életszerűen változó mezőkbe keverednek, szerveződnek. A két
spirálkar metszéspontjában egyesülő, új, nagyobb
részecskesűrűségű, nagyobb energiaszintű és rendezettebb
részecskemezők forgási eredője ezért neutrális, a még
gyermekszintű mezők nemisége még nem domborodik ki. Az ilyen
fiatal mezőkbe egyesült részecskék mozgási eredője kifelé, az
önállósodás felé irányul.

Nem a tér tágul e részecskék között, bár ők ezt érzékelhetik, ha a velük elég nagy azonosságú
objektumok, általuk ezért észlelhető tárgyakra figyelnek, hanem ők távolodnak el egyre
jobban egymástól, miközben az azonosságuk a beépülő idegen részecskék miatt csökken.
Jól szemlélteti egy ilyen rendszer lehetőségét a Napraforgó, vagy és az ezzel analóg
szerveződésű mezők, pl. a Föld, egymással szemben forgó, egymást a forgásban, töltésben
kölcsönösen fékező rendszereknek az előző oldalon bemutatott sematikus ábrája.
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A két ellentétes irányban forgó spirálnak a karjaiban lévő DNS-be szerveződő részecskék
magszerű utódokba épülnek. A kisebb szintű interferenciába kapcsolódó töltés-párok, az
interferenciában álló impulzuspontok metszéspontjaiban, a túl nagy ellentétben álló,
ellenirányú, de azonos téridőbeli elrendeződésű részecskéi a rekombinációban semlegesítik
egymást, ezért a korábbi domináns erők helyett, a megmaradó, nagyobb energiaszintű
neutronba szerveződő új töltés-párok kifelé ható lendületi eredője érvényesül. A kialakuló
interferenciában egyesülő mezőpár nemcsak folyamatosan információs energiaszintű
energiával látja el az utódokat, magokat, hanem folyamatosan egymástól és a szülőtől is
távolodásra készteti őket. Ha a csomópontokban szerveződő magok, leszármazók, utódok a
szülői utánpótlást jelentő információra figyelnek, (márpedig a magas azonosság miatt elsősorban ezt a
ritmust, ezt a nyelvet ismerik), akkor ez domináns kölcsönhatásként, folyamatosan távolodásra
készteti őket. Tehát a nagy azonosság miatt, a mezők közelében az ismerősebb a szülői
ritmuson érkező hatás több figyelmet kap. A szülőtől távolodva az eredetről hozott összetétel,
az azonosság csökken, egyre növekszik az idegen mezőkből, a környezetből származó
részecskék aránya, a mező elhangolódik, a mássága és az egyedisége növekszik.
Gondoljuk át az ember utódjának, a gyermekek kölcsönhatási és észlelési lehetőségét. Az élet
megpróbáltatásait folyamatosan viselő, csak nagy küzdelemmel fennmaradó szülők gyermeke
a szülőket érő kölcsönhatások java részét nem ismeri, és közvetlenül nem is észleli. Bár ugyan
abban a környezetben szerveződnek, de a változásuk védetten, elsősorban a szülői
kölcsönhatásra figyelve történik. A fiatal korban az összes dimenzió változását e részecskék
nem észlelik, ezért az idő nekik a fiatalabb korban lassabban telik. Ugyan az történik, mint a
Föld és a Napraforgó magjaival, részecskéivel. Mivel nincs a tudatukban, a testükbe, a
mezőjükbe épülve az az információ, amely a szülőkkel kölcsönható események miatt
leküzdendő terheket és ezzel nagyobb változási ritmust eredményez, ezért ezeket a terheket,
gerjesztéseket e fiatalok, utódok nem észlelik. Az információ, és a külső környezet
folyamatosan gerjesztő kölcsönhatása állandóan jelen van, de ez nem lép kölcsönhatásba
azokkal, akikben a fogékonyságot biztosító ismeret, az összehasonlításra alkalmas tapasztalás
még nem épült fel. Ha nincs olyan téridőbeli részecske elrendeződés, amely az információ
mintája, nem alakul ki az adott információk mintázatának megfelelő kölcsönhatás, az
információ egyszerűen, tudatosuló észlelés és a figyelem ráterelődése nélkül áthalad.

A levitáció akkor lehetséges, ha a tudatból ki tudjuk kapcsolni a lefelé szorító
hatásokat, és növelni tudjuk a Föld frekvenciáján a kifelé kölcsönható
részecskékre való fogékonyságunkat. Erre jó eszköz a meditáció. A meditáló
ember megismerheti és befolyásolhatja, alakíthatja a saját kölcsönhatási
fogékonyságát, a már benne lévő részecskék térbeli mintázatát, és kölcsönható
képességét. A sikeresen meditáló megtanulhatja a részecskéinek az
áthangolásával kikapcsolni a nem kívánatos zajokat, és a tömegközpont felé
szorító kölcsönhatásokat. Ha kellően erős a hite, ha a megfelelő irányú a nagyobb
azonosságú földi származású részecskékre tud koncentrálni, a leszorító erőtöbblet
jelentős részét kölcsönhatás nélkül átengedheti magán, és ezzel képessé válhat a
lebegésre.
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A Piramisok alternatív rendeltetése:
A piramisoknak nem a külsejük a lényeges, hanem a belső felületük. A piramisok belső
felülete a Föld belsejében felszabaduló, visszaverődő, és a talaj határrétegében horizontálisan
keringő, áramló energiát kifelé fókuszálja, ezzel kelt növekvő energiasűrűséget, csúcshatást,
ezzel kelt elektromos szárító szelet, amely a piramis csúcsokon ionfelhőben gerjesztve
távozik. Ezt a szárító szelet használták fel az egyiptomiak a gabona szárítására, és csak
később a felismert mumifikáló hatás miatt a fáraók tartósítására.
A piramis, a mezőnk belsejében felszabaduló, visszaverődő, kiáramló energia széttartását
megakadályozó, az ionáramlást fókuszáló, a csúcs felé terelő terményszárító építmény:
Ha a következő ábrán bemutatott gömbszerű mező belső napjáról visszaverődő, a földet
belülről melegítő részecskék fő pályairányára koncentrálunk, akkor felismerhetjük, hogy a
sugárirányú visszaverődés széttartó pályákhoz vezet. Míg a gravitációs erőt biztosító
lendülettel, a mezők tömegközpontja felé gyorsuló, összetartó részecskék egyre sűrűsödő
lendületkoncentrációt eredményeznek, amely az alsóbb határfelületeken növekvő tendenciát
mutat, addig az egyre nagyobb gömbfelületeken, határfelületeken szétterülő energiasűrűség és
az impulzus sűrűség kifelé egyre ritkulót. A nagyobb mezőknél már kis görbületi sugarú
viszonylag sík határfelület, a tömegre görbült szféra esetén ez lineáris és nagyjából gömbhéj
alakú ekvipotenciális felületeket eredményez, amely mentén az impulzusba kerülő életcsírák
keresztáramlása miatt felületi lamináris áramlás alakul ki. Ez az ekvipotenciális felület
azonban a hegyeknél és a völgyeknél az ideális gömbhéjtól eltorzul, mégpedig a nagyobb
sűrűségű talaj egyenetlenségeinek a kiterjedési irányába, a hegyeknél felfelé. A felfelé
csúcsosodó hegyek lehetősége, hogy a csúcshatás kihasználásával jelentős töltésáramlást
valósítsanak meg, amely folyamatos koronakisülést is eredményezhet.
93. ábra:

A nagyobb sűrűségű hegy felületének az anyaga részben elnyeli, részben eltéríti a mező
tömegközéppontja felé haladó irányú, a légköri szférákon könnyebben áthatoló, kisebb tömegű
és kisebb saját perdülettel rendelkező, nagyobb áthatolóképességű neutrálisabb tulajdonságú töltéseket.
Az elnyelés és az eltérítés következménye, hogy a hegyekben a lefelé, a tömegközpont felé
hatóirányú részecskék nagyobb impulzussűrűségű ekvipotenciális felülete, a szférális neutrális
héj, az elvi gömbhéjtól a kérget képező nagyobb sűrűségű anyag felszínéhez hasonlóan torzul.
Ha síklapokkal kirakunk egy hegyet, mint a piramisokat, akkor a síklapoknak ütköző lefelé
haladó neutrínók elterelődnek, és a felület mentén lefelé irányuló rétegszelet keltenek. Mivel a
sima, tükröző és terelőképes síkfelületről a részecskeenergia egy része elterelődik, ezért a
burkolat alatti mélyebb rétegekbe kevesebb részecske hatol be, amely kedvez a belülről kifelé
haladóknak. A kifelé haladó, a piramist határoló felület belsején felfelé irányuló neutrinók is
rétegáramlást keltenek, és a csúcs felé áramlanak. A keresztmetszet szűkülése miatt a
részecskék áramsűrűsége felfelé növekszik, az áramlás gyorsul, amely miatt a csúcsnál nem
tud a tehetetlenség miatt irányt változtatni. A felgyorsult részecskék ezért csúcskisüléssel
nagy sűrűségben a csúcson kiáramlanak.
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A gerjesztő, a csúcs felé haladó
töltésáramlás miatt a
levegőmolekulák áramlása is a
kisebb nyomású csúcs felé
94. ábra:

A mező felszínén lévő
kiemelkedés, domborulat,
hegy nagyobb sűrűségű
anyaga, az ekvipotenciális
neutrális felszínt, a
szférákat lezáró neutrális
határfelületet is torzítja. A
környezetnél sűrűbb
anyagú kiemelkedés,
elnyeli a lefelé ható
lendület egy részét, amely
miatt a lendületegyenlőség
a felszínt követő
térpárhuzamos mentén
alakul ki.

A mező tömegközpontját képező belső Napról fáziskésedelemmel visszaverődött, valamint az
ottani anyagbomlásban és fúzióban keletkezett, kisebb nyugalmi tömegű, de nagyobb
áthatolóképességű részecskék a lecsökkent ellenerő miatt, a hegyek (és minden nagyobb sűrűségű
csúcsos anyag) belsejében a felszíni deformációt követő csúcs felé áramlanak, ott növelik a
keresztmetszetre jutó töltéssűrűséget. A felfelé áramló töltések csökkentik a légnyomást és
polarizálják a levegő molekuláit, amely miatt ezek is a hegyben végződő anyaghoz vonzódva
a felfelé áramló töltésektől felgyorsítva a csúcs irányába térülnek. A levegőmolekulák
hegyoldalhoz vonzódását az anyagban, (kisebb tömegű, de nagy frekvencián érkező neutrálisabb
részecskék esetén, a felületen áramló) lokálisan nagy töltéssűrűség csúcs felé áramlása okozza, amelyet
lényegében az ekvipotenciális határfelület torzulásának is tekinthetünk. A töltésáramlás
lehetőségét a potenciál különbség hozza létre, amely miatt a csúcsra kerülő, kisebb sűrűségűre
bomlott részecskék nagyobb lendületre gyorsuló árama a csúcsról az áramlás haladás
tehetetlensége miatt leszakad. A gyorsuló áramlás miatt a csúcsról folyamatosan leváló
töltések nyomásesést eredményeznek, és töltéshiány támad, amely a földből folyamatosan
pótlódik. Ez az oka a levegőmolekulák vonzódásának. Az áramlási pályába kerülő molekulák
és töltötté váló részecskék csúcs felé áramlásából elektromos szél keletkezik. Ha a
töltésáramlás jelentőssé és folyamatossá válik, a csúcson korona, vagy csúcskisülés, ionizáció
és fényjelenség észlelhető. Az ilyen töltésáramlás a hegyek tetején lévő kiemelkedő fákban
folytatódik, amely miatt ez gyakran kiváltó oka a hegycsúcsot, fát érő villámcsapásnak.
A legelső piramisszerű építmény építői lehet hogy nem ismerték a csúcshatást, de azzal a
tapasztalattal rendelkezhettek, hogy a magas, csúcsos hegyek belsejében lévő kamrákban,
barlangokban ismeretlen belső szárító szél működik. Lehet, hogy ezt a hely szellemének tekintették, és
vallásos tartalmat is kaphatott, de kétségtelen, hogy az elektromos szél szárító hatása volt az egyik ok,
amely miatt az eredeti piramisok az Atlantisziak és elődeik előtt épültek. Különösen igaz lehet ez az
Egyiptomi és sivatagos, sík vidéken épített piramis szerkezetekre, de ekkor az áttelepült Istenek miatt a
kozmikus tudás és a töltésáramlás már ismert volt, ezért e piramisok építői már nemcsak
termékszárítási céllal építették meg a piramisaikat.

A mezőgazdasági termelést folytató korai kultúrák, felvirágzását a Nílus-menti terület nagy
töltéssűrűségű termékenysége alapozta meg. A Nílus menti áradások miatt a néha igen gazdag
termést hozó csapadékos években rendkívül nagy termésekre tehettek szert, amelyet célszerű
volt tartalékolni. A szabadban szárítás kockázatos volt az esők és a hajnali pára miatt, és a
magas nedvességtartalmú gabona könnyen megpenészedhetett. Más években kevés termés
keletkezett, amelykor ínség és gabonahiány alakult ki. A társadalom irányítói mesterekkel és
gondolkodókkal vették magukat körbe, és a távoli vidékekről érkező másképpen
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gondolkodókat is megbecsülték. Ez és a tudomány magas szintű művelése sok újítási
lehetőséget eredményezett, amelyek beépültek a virágzó kultúrák gazdaságába. Ha a magas
csúcsos hegyekben, a barlangokban kialakult szárító szél lehetőségét a problémával küszködő
uralkodói, papi körökkel ismertették. A munkaerővel bőven rendelkező kultúrák
megkísérelhették a hegyek szellemének otthont adó csúcsos építmények építését, és a
felismert szárító hatását a közösség szolgálatába állítani. Természetes, hogy a sík vidékből
kiemelkedő építményeket más célra, vallási, csillagászati és tudományos célokra és
megfigyelésekre is felhasználták az akkor már ismert korábbi kultúrák hagyatékai nyomán.
Az építményekben valóban működő szárító lehetőség nemcsak kiszárította és kiválóan
konzerválta a gabonákat, hanem az oda bemerészkedő rágcsálókat is kiszárította, mumifikálta.
A szárító lehetőséget elsősorban a magas töltéssűrűség, és nagy töltésáramnak az a hatása
biztosítja, hogy az ionok a vízben, a gabonákban és az élőlényekben lévő vízben is kiválóan
elnyelődnek, és annak könnyen átadják a lendületüket. A magas töltéssűrűség felbontja a
vizet, és a keletkező kisebb sűrűségű vízmolekulákat, és a vízpárát magával ragadja az
ionáramlás elektromos szele. Innen már nem kellett nagy képzelőerő ahhoz, hogy véletlenül
bennrekedt, mumifikálódott nagyobb állatok után, az ember holttestének a szellem általi
konzerválását, mumifikálását is kipróbálják. Az első piramisok kamráiban nem véletlenül
találtak kevés gabonát, hanem azt gondosan tisztán tartva elsősorban erre a célra létesítették.
Az a tény, hogy jelentős mennyiségű gabonát nem találtak arra utal, hogy egy jelentős
korabeli éghajlatváltozás miatt a terület kiszáradt, amely éhínséghez vezetett, és a tartalékolt
terményt felhasználták. Az egyiptomi síkság néhány ezer éve még kiváló termőképességű,
talajvízzel bőven rendelkező, vízkedvelő növényekkel (akácia) volt telitett, amelyek az
éghajlatváltozás miatt kiszáradtak, a terület elsivatagosodott. Ez valószínűen egybeesett a
virágzó kultúrák összeomlásával, a százéves éhínséggel és szárazsággal, amelykor vagy
póluscsere, vagy a Nibiru aktuális látogatásakor a szibériai részt érintő becsapódás
keletkezett. A piramisok létesítése szempontjából mellékes, hogy kik világosították fel a
papokat és fáraókat, az éhínséget kivédő szárítókamrák piramisépítési lehetőségekről, az Isten
küldöttei, az angyalok, vagy az építő Istenek az Atlantisz túlélői, esetleg (és valószínűbben) a
Földkéreg belsejében lévő mennyei szférában (paradicsomi körülmények között) élő változó
lények. A szárító hatás és a töltésáramlás szokatlan viselkedése további gondolkodásra,
megértésre késztethette az időben bővel rendelkező korabeli gondolkodókat, amelykor már
nem sok kellett ahhoz, hogy a különleges hatást az istenségek működéséhez és a megerősödő
valláskultúrához és később a megértett természeti erők működéséhez kössék.
Az utóbbiak lehetőségeit Moetrius e könyvében nemcsak felveti, hanem logikai érveléssel
megtámogatja, valószínűsíti. Az 3,5 ezer évvel ezelőtt történt éghajlatváltozás valószínűen az egész
földre kiterjedő globális katasztrófákkal járt, amely a hegyekben élő, szintén elsősorban
mezőgazdasági termelést folytató virágzó, öntözéses Indián kultúrákat is tönkretette. Lehetséges, hogy
egy jelentős aszteroida, vagy üstökös csapódott be a bolygónkba, amely miatt tekintélyes mennyiségű
por került a levegőbe, amely bár nem okozott állandó éjszakai sötétséget, de elegendő volt a
fényárnyékolása ahhoz, hogy jelentős átmeneti lehűlés miatt a jégrétegek megvastagodjanak, a légköri
szabad víz körforgás lecsökkenjen. A tengerszint csökkenése miatt a csapadékjárás sok helyen
módosulhatott, a korábbi termékeny területeken a vízszint lecsökkent a területek elsivatagosodtak.

A másik lehetőség, hogy a Földhöz nagyon közel elhaladó nagyobb mező, égitest,
megváltoztatta a Föld mágnesességet is biztosító töltésáramlást, amely póluscseréhez, vagy
póluseltolódáshoz és a kialakult áramlások tartósabb megváltozásához vezetett. Az ilyen
mező nemcsak jelentős gravitációs torzításokat, tektonikai változásokat, földrengéseket
okozhat, hanem a külső légkör egy részét is elrabolhatja, a légköri nyomást jelentősen
csökkentheti. A légnyomás csökkenése szárító következménnyel jár. Ha a nagyobb, bolygó
méretű égitest körül keringő üstökösszerű jégmezők, szénholdak, bekerültek a Föld
gravitációs terébe, kiszakadhattak az anyamező körüli pályáról, és a megtermékenyítés mellett
jelentős jégesőt, vízözönt zúdíthattak a Földre.
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A Földön megtelepedő élet, térben és időben történő kitágulása, elterjedése:
Az egész világon ott fejlődött a tudat a legjobban, ahol olyan aszteroida és üstökös
becsapódások keletkeztek, amelyek fejlett csillagokból származó összetettebb élő
részecskekultúrákat telepítettek az akkor még fiatal Föld-holdba. Miközben a Föld
ismeretekkel rendelkező anyaggal tellett fel, a becsapódások környékén az intelligens
részecskepor is szétszóródott, és a körülményekhez alkalmazkodva hamarosan megjelentek,
az élet egyre nagyobb energiaszintbe épülő új evolúciós (demográfiai) hullámai. Az élet
bonyolultsága egyre magasabb összetettséget ért el a Földön is. A feltételek azonban nem
voltak teljesen egyformák, és a periodikus életfejlődés az alkalmasabb körülmények között
gyorsabban fejlődött. A tengerek nagy azonosságú részecskéi bizonyulhattak a
legalkalmasabb, homogén és könnyen kiszámítható élettérnek, amely a lét óceánjából lekerült
életcsíráknak otthonos feltételeihez hasonlíthatott. Ez az élettér elsődlegessége azzal is
megerősíthető, hogy a becsapódásokat követő neutrális, gáz közegállapotokat a periódusos
rendszerben is az üvegháztartással megjelenő özönvízszerű folyadék térállapot előtörése
követi. A gyorsabban fejlődő élet azonban a további becsapódásokkal, vízözönökkel, a
cunamikkal kikényszerült a fejlődésben lassabban felzárkózó szárazföldek kellően nedves
környezetébe. A gyorsabban fejlődő élet térnyerése, időben és térben történő tágulása
hamarosan birtokba vette a tengerek és a folyókat, majd az ezek környékén kialakuló
vizenyős területeket, a holtágakat és a mocsarakat. Az élet hamarosan kilépett a
szárazföldekre, de a fáziskéséssel együttfejlődés ellenére, a korábbi becsapódások, az
életkultúrákkal beoltódott területek fejlődési előnye megmaradt. Az élet olyan együttfejlődő
mechanizmus, amely az eltérő fejlettségű környezetekben sokáig megtartja a kezdeti
különbségeket, de ezek a különbségek a demográfiai hullámok eredőiben néha felzárkózó más
életformák megerősödésével jár.
A fejlettebb csillagokból származó, összetettebb részecskekultúrákkal beoltódott területeken
azok az Ionos életszerveződési spórák szóródtak szét, amelyek már a szenet termelő
csillagokból kerülhettek az életet elterjesztő, a genetikai anyagokat szállító mezőkbe, az
üstökösökbe. Az üstökösök spermaszerű állománya, vizet, jeget, szenet és az
anyagszerveződési folyamatban kifejlődött hasonló szerveződési szintre került hibernált
(lehűtött és konzervált) táplálékláncot, az életpiramis felépüléséhez szükséges életlánc
csírákat juttatott a már ilyent részben tartalmazó területekre. A korábban beépült kultúrák
megerősödtek, a fejlődésük felgyorsult, az arányaik a más élőkultúrákhoz képest növekedett.
A genetikai anyagot, életláncot szállító üstökösök becsapódásai nagy, vízzel és a környező
anyagokkal feltöltődő mélyedéseket eredményezett, amelyek a tengerből kilépett élet
fejlődésével hamarosan elmocsarasodtak. Kialakultak a kátránymocsarak, a későbbi kőolaj és
széntelepek helyei, amelyek körül a szervetlen állapotba érkező életcsírákból az élet korai de
már fejlettebb szerves variációi is megtelepedtek. Az aszteroida becsapódásokkal magasabb
szerveződési szinteken álló, több nukleonmaggal rendelkező életváltozatok is áttelepültek, a
tápláléklánc alsó elemeit, a fejletlenebb élőkultúrákat akkor már tartalmazó életrégiókba.
A becsapódásoknak valamilyen, az író által még nem kellően ismert törvényszerűségei alakultak ki,
amely alapján feltételezhető, hogy a hasonló kultúrákat tartalmazó későbbi beépülések a
korábban beépült, és már gyökeret vert körzetekben történtek. Ennek az egyik lehetősége, az
egyenlítő környékén történő radiálishoz közeli irányú behatolás lehetősége, amely a 30. szélességi
fokok körül kis ellenállással, jó útidő eséllyel megvalósulhatott. Ez az oka annak, hogy a Napfoltok is
ebben a szélességek környékén alakulnak ki, a Napba csapódó részecskemezők itt hatolhatnak át
legkönnyebben a mezőt védő sokszoros ekvipotenciális védőrétegeken. Ez a lehetőség csak a
beépülések sikeresebb landolási lehetőségeit határozzák meg, amelytől jelentősen eltérő irányú, szögű
becsapódások könnyebben elterelődhettek, de az átjutó előőrsök által kiépített bázisok, a később jövők
beépülési körzeteit, landolási bázisait is meghatározták.
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A szénmeteoritek, és a káliumot, kalciumot stb. fejlettebb anyagokat szállító kultúrák
utánpótlása, abba a körzetben landolt, amelyekben az úttörőként érkezett elődjeik, a korai
telepesek már beépültek. A beépülések után a keveredés és a nagyobb energiaszintű változás
is azonnal megindult. A becsapódásokkor különböző finomságúra elporlódott életspóra egy
része a légkörbe került, és a széllel nagy területen kozmopolitaként szétterült, leülepedett, míg
a finomabbra őrlődött, morzsolódott részecskék bekerültek a Föld akkor már jól működő
részecskeáramlásába. A Földre érkezett genetikai anyag fizikai keveredése után a vegyi
(biológiai) vegyülése is hamarosan elkezdődött, a részecske párkapcsolatok következtében a
Földre jellemző saját összetételű leszármazókból speciális kevert összetételű élőkultúra
fejlődhetett ki. Olyan folyamat sejthető, hogy a legkisebb méretű és legnagyobb hatóképességű
neutrális felderítő részecskék, a becsapódáskor, és valószínűen később folyamatosan is
visszacsatolták a kiinduló mezők részecske kultúrájának az új helyen tapasztaltakat, és az
akkori körülmények között kisebb evolúciós nyomással rendelkező új tértelepülés
kultúrájuknak számukra kedvező feltételeit. Az áttelepülőket újabb áttelepülő hullámok
követték, amelyek a felderítők (mint a méheknél) által már bejárt útvonalakat követve a
régebbi becsapódási körzetekben érték el a Föld felszínét. Ennek az a következménye, hogy
ahová a korai jellemző anyagok beépültek, az utánpótlás is a már előkészített felderített és
már ismert területekre települt. Ennek a felismerésnek a közeljövőben várható eseményekben
igen fontos szerepe lesz. Az író feltételezi, hogy a várható bolygószintű megtermékenyülések
ismét abban a körzetben fognak becsapódni, amelyben az azonos anyagú, esetleg a korábbi
kultúrából már nagyobb bonyolultságra kifejlődött elődeik landoltak, ezért az új beépülések,
az újabb élőkultúrák egy csomagban érkező hullámai a régebben jött elődeik becsapódási
körzeteiben várhatók. A Földön a legnagyobb bonyolultságot az emberben??? elérő élet ott
fejlődött ki, ahol a szerveződésünkre jellemző anyagok, az őseik elérték a Földet. Ilyen
becsapódások sokfelé történhettek, de az egyenlítő környékén kialakult beépülések a
kedvezőbb töltésellátás (az életfejlődéshez szükséges alkalmasabb körülmények) miatt gyorsabban
fejlődhettek. Bár a Föld és a Földrészek a történelem során sokszor elfordult, a kéregtáblák és
a földrészek egymáshoz viszonyított helyzete is változott, de a becsapódások jellemzően a
korábbi területeken, a Föld neutrális pontjai környékén történtek. A Föld térben és időben
leglassabban változó, nagy energiasűrűségű ki és belépő neutrínó-csatornái, a neutrális
pontjai, a nagyobb energiaszintű részecske áramkörök, keringési pályák környékén találhatók.
Az ilyen helyeken a mezőt alapító, nagyobb tömegben beérkező ősrészecskék füzérsugarainak
a be vagy kilépő fő fluxuspályái keresztezik a felszínt. Egy későbbi fejezetben, a 118. ábrán
bemutatásra kerülnek e pontok, amelyek a beépülő részecskeanyag fő áramlási pályáin
szétosztódó fő áramlási csatornáit mutatja be. A még a főcsatornákon áramlásban lévő
részecskeanyagot a mezőnk kisebb energiaáramú keringési rendszereken, a különböző
Hartmann, Curie stb., elektromágneses energiahálók fraktálrendszerén, energia és érhálózatán
egyenletesen elosztja, amelyekből a legkisebb egységekig leágazó hajszálcsatornák is
feltételezhetők. A főpályák ki és belépő áramlataiban a gravitációs, elektromágneses, kémiai
összetételek jelentősek eltérők lehetnek a környezetétől, amelyeknek a következő fejezetben
folytatott korai kultúrák fejlődéséhez sok kapcsolódása van. Az energiával és a fejlődő
kultúrákkal jobban ellátott területek (és a sokszálú autópályaszerű füzércsatornák) körül nagyobb
szintű a fejlődés, a kultúrák keveredése és együttműködése, gyorsabb az élet és ezzel a
magasabb bonyolultságba épülés. Ez az az ok, következményrendszer, amely miatt a korai
emberi kultúrák, a kezdeti alapítók jelenleg legsikeresebben fejlődő nagyobb bonyolultságú
leszármazóinak a nagyobb fejlettséget elsőként elérő települései, társadalmai éppen itt
alakultak ki. A szent kereszt térségében, a mai Izrael és Jordánia, a Holt tenger és a Sínai
hegyek környékén, valamint az egyiptomi, közel keleti folyóvölgyek, a jelenlegi nagy
kőolajlelőhelyek (az első szénmeteoritek, üstökösök becsapódó helyei) környékén, a
szénalapú élőkultúrákból rendszeresen érkeztek utánpótlások, az élet itt meggyorsulhatott,
evolúciós előnyre tett szert. Hasonló becsapódási pályákat feltételezhetünk a többi neutrális
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pont körül, a Mexikói öbölben, a Yukatán félsziget és a Karib tenger térségében, valamint a
már tudományosan is elismert neutrális pontok (térségek) körül. Ilyen pontokat a könyv végén
a 118. ábrán is bemutatjuk, amelyek az északi és a déli 31-32. fok szélesség körül egymással
szimmetrikusan alakultak ki. E neutrális pontoknak nagy jelentősége van az élet
kifejlődésében, és a fennmaradásában, és az evolúciós fejlődésében. Alapos oka volt annak,
hogy a korai kultúrák éppen e területek magas töltésellátottságú részén fejlődtek ki, hogy az
Olmékok, a Dél-amerikai korai kultúrák, a kelet és a Közép-ázsiai emberi kultúrák is éppen itt
alakultak ki, itt fejlődtek a leggyorsabban. E neutrális pontok a Déli földtekén is
megtalálhatók, amely kilépő pályák egy része a tengerekben kiemelkedő hátságokat épít, míg
más belépő nagy forgalmú pályák tovább süllyesztik a becsapódási övezetben a földkérget.

A fejlettség és a tápláléklánc összefüggése:
A közép és dél-Amerikában kifejlődő korai kultúrák éppen ott fejlődtek időben gyorsabban,
ahol a becsapódások és a fő energiacsatornák találhatók. Az író feltételezi, hogy az élet
továbbfejlődéséhez szükséges későbbi betelepülések utánpótlási vonalak ott várhatók, ahol a
jellemző fejlettségű élő anyagok előőrsei korábban beérkeztek, ahol a korábbi felderítők már
kedvező életkörülményeket jeleztek vissza. Ez alapján arra számíthatunk, hogy a Föld soros
megtermékenyítésével járó következő részecskekultúra beépülése, becsapódása ott fog
megtörténni, ahol a hasonló, nagy azonosságú elődjeik már beépültek.
Ha szén és jég főanyagú üstökös formájában érkeznek, akkor a szent kereszt és Izrael, az Armageddon
térségében várható a következő becsapódás. Az Antikrisztus nem ember, hanem a betelepülő
részecskéket szállító üstökös, és Armageddon a becsapódási pálya várható kezdőpontja. Ez az üstökös
várhatóan meg fogja szórni a fél Földet, délkelet felől (a Nap felől) érkezve északnyugat irányába. A
szórási sáv a Földközi tenger, az olasz csizma déli vonulata és a Párizs alatti 45. szélességi fok alatt
egészen Kelet Amerikáig fog húzódni, ahol az utolsó nagyobb darab várhatóan becsapódik.

Ha más típusú, magasabban fejlett kultúra jön – miként ez várható – az új civilizáció
ellenszerét, a már beépült még magasabb fogyasztó kultúráét valószínűen a Földön (ben) is fel
lehetjük, amelyből Magyarországon is található jelentős forrás, a kialakult élet megbillenő
egyensúlyának a helyreállítására.
Az várható, hogy amely élő részecskekultúra megerősödik, hegemóniába kerül, elszaporodik, annak
hamarosan megérkezik a táplálékláncban felette álló fogyasztója, mert a betelepülteket fogyasztók
betelepített kémei is jelzik az új terített asztal kialakulását. Az új élőkultúra túlzott hegemóniába
kerülését tehát az őket fogyasztó magasabb energiaszintű kultúra betelepülésével, elszaporításával
fékezhetjük csak meg, ezért már most kereshetjük az ellenszerét, a várhatóan emberfogyasztásra
szakosodó következő kultúra, (a húsevő mikroorganizmusok) megfékezésére. (Itt fontos szerephez kap a
Magyar TV.-ben, az egyik Showban felbukkant részinformáció, amely szerint az ellenanyagot Magyarországon
már fellelték, csak még nem ismerték fel, hogy ez az az anyag, amely az emberiség új ellenségét megfékezheti.)
A műsor, a földön-kívüliekkel kapcsolatba került embereket interjúvolta meg, az észleléseikről szólt.

A közel-keleti becsapódások környékén a töltött és életszerveződéseket ez miatt gyorsabban
felépítő részecskemezők hamar magasabb fejlettségű kultúrákba épültek, a folyamatosan
érkező DNS utánpótlás biztosította a táplálékpiramis következő fokozatainak a felépülését. A
szórási sávok kereszteződéseiben kialakuló központok egyenletesen eloszló táplálékláncot
alakítottak ki, és a korábbi (eleség) kultúrák elszaporodásakor alkalmassá váltak a fejlettebb
fogyasztói kultúrák rátelepülésére. A kelet-Afrikán végighúzódó nagy szórási sáv (lásd a
Szintézist, és a Tiltott Természeti Törvényeket), és a kelet Kínától az egyiptomi térségen áthúzódó
szórási sáv kereszteződésében az élet hamarabb felvirágzott, kialakította az egymáshoz közeli
kultúrák kezdeti fellegvárait, a kezdeti társadalmak államcsíráit. (E nyomvonalakon
szétszóródó részecskék beépültek a gyorsabban fejlődő organizmusok, egymást váltó
generációiba, és az élő hatóanyagaik bekerültek, áttelepültek a füvekbe, a fákba, és az ezeket
fogyasztó magasabb fejlettségű élőkultúrákba, a ragadozókba is. Míg a tengerekben az
evolúciós fejlődés a lábasfejűeknek és a Delfinféléknek kedvezett, a föld felszínén és a
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bioszféra felsőbb rétegeiben (a madarak között) is kialakította a tápláléklánc eltérő fejlettségre
alapuló biológiai életláncot, felépítette a sok színtű és egymásba érő életpiramisokat.

Az egyéb piramiskörüli építmények és az egyiptomi civilizáció eredményei:
A Földet érő megtermékenyítő szórások a Földközi tenger medencéjét sem kímélték, okkal
feltételezhető, hogy e medencét, kéregtörést a korábbi becsapódások alakították ki. A hellászi
kultúra felvirágzása időben párhozamosan fejlődött a közel keleti kultúrák előtörésével, az
egyiptomi és a Földközi tenger környékén élő fejlett központok kialakulásával.
Az egyiptomi kultúra sok információt kapott, a Földközi tenger területén keresendő, időben és
fejlettségben az Egyiptomét is megelőző Atlantisziak kultúrájából. Mivel a távolság nem volt
túl nagy intenzív kereskedelmi és kulturális kapcsolat alakulhatott ki. E korai időszakban a
fejlett civilizációs központokba sok érdeklődő, fogékony ember áramlott, és segítségükkel az
ismeretek egyre szélesebb körben kezdtek elterjedni. Az információ, az emberbe szerveződő
részecskék szállítása alapján eljutott a Nílus mentén virágzó gazdaságok kulturális
fővárosába, a fáraók udvarába, és valószínűen így jutott el a korai Görög Hellász
társadalomhoz is. A gazdasági és államhatalmat képviselő uralkodói udvar ekkor már kellően
fejlett és szervezett volt ahhoz, hogy az uralkodással és irányítással járó feladatokat
szakterületekre bontsa. Egyre jobban elvált egymástól az államhatalom, a politika és a
tudomány, amely a vallásokat és a nép kultúráját, tanítását, és az ismeretfejlődését is az
irányítása alatt tartotta. A tényleges uralmat birtoklók megértették az együttműködés
szükségességét, és azon feltételek kiteljesülését segítették, amelyek a társadalmi békét és a
harmonikus együttélést segítették. A társadalommá fejlődő emberi kultúrák irányítása a
békességét fenntartó, az együttélési szabályokat, hiteket, tanokat kialakító, és e törekvéseket
kézben tartó vallások, és ezek irányítói, a főpapok szakterületébe tartozott.
A korai egyiptomi kultúrába eljutott információ a fejlett, neutrálisabb tulajdonságú, az időt és
a fejlődés lehetőségeit előbb megértő főpapok kezében, (fejében) összpontosult, amelyek
közül az egymásnak a tudást és hatalmat továbbadók a részinformációkat sikeresebben
kapcsolták egy teljesebb megértésbe, sokkal több összefüggést megértettek. E főpapok közül
magasabban kiemelkedik egy neutrális főtulajdonságú ember, Imhotep (Inhoteff) orvos,
építész, polihisztor főpap. Imhotep, aki békében közeledik, aki a tudás és a gyógyítás elismert
képviselője, a Dzsószer Fáraó (III. dinasztia, Kr. előtt 2650 körül élt fáraó tanácsadója, a korai
Misztérium iskolájának a Hórusz vallási kultúrának a főpapja. Az Ő nevéhez fűződik a
Memphis –i kultúra és az első egyiptomi, a Szakarai piramis felépítése, a Föld neutrális
pontjainak a meghatározása, a természeti törvények és csillagállásokkal összefüggésbe hozott
energiakoncentráció felismerése, összekapcsolása. Imhotep, a természeti törvények magas
szintű ismertével rendelkezett, sok információt ismert az Atlantisziak leirataiból, feltehetően
járt e korábbi és fejlettebb civilizációkban, és olvasott, tanult a még korábbi civilizációkról.
Az akkori időkben, az egyiptomi Nílus delta középső vidékére, a 31 és a 32. szélességi és a
30. és a 29. magassági fok területére esett a Föld egyik neutrális pontja, amelyen
folyamatosan kifelé áramló antigravitációs energiatöbblet érvényesült. Bár e pontok, területek
az időben a nagyévi ciklusnak is megfelelően folyamatosan változtak, azonban a tavaszi és
őszi napéjegyenlőség idején éppen az általa helyesen felismert és meghatározott 50 m
magaslatot építő platón, egy fennsíkon szelte át a Föld felszínét az egyik fő részecskeáramlási
pálya. Nem véletlen, hanem sok kicsi ismeret és tudatfejlődés következménye, hogy az első
egyiptomi (a Szakarai) piramist éppen e térrészben lévő neutrális pontra építették.
Azt érdemes tudni e magaslatról, hogy a déli sarki Anktartikához és a tengeri hátságokhoz hasonlóan
a kiáramlási többlettel rendelkező füzérkötegek építik fel, amelyek a Föld belsejében kevergő
részecskeáramlás fő kifelé áramló folyamait képezik. E neutrális térrészeken a bolygónkat létrehozó
két felmenő, (ma már csillag fejlettségű részecskemező) spirál alakban elnyúló kilépő részecskepályái
itt (is) keresztezik egymást, itt (is) összegződik a nagyobb rendszerek interferenciája. E pont körüli
térségben a környezetnél magasabb intenzitású és sűrűségű a kiáramló részecskék lendületenergiája,
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amely még kölcsönhatóképes töltésértékkel rendelkezik, ezért a Föld ilyen térségeiben és időszakakor
a lefelé irányuló gravitációs lendületeredő különbözet nagyon kicsi, majdnem nulla értékű. Ez nemcsak
levitációs lehetőséget tesz elérhetővé, hanem olyan antigravitációs mutatványok, erők kihasználását is,
amelyek hatalmas köveket voltak képesek megemelni, és ezeket a folyón szállított bárkáktól a
piramisokhoz szállítani, és nagy építményekbe építeni.
A Hórusz szeme misztérium iskoláját a Piramis körül építették, amelyet már nemcsak
terményszárítónak használtak, hanem a kor legfejlettebb technikai építményeként, már a
részecskegyorsító, antigravitációs hatásait is kihasználták, tanulmányozták. A csúcshatás a megfelelő
helyekre telepített piramisokban, a tavaszi és az őszi napéjegyenlőségkor kiteljesedett, és olyan erők,
jelenségek, energiakoncentráció és ionáramlás keletkeztek, amelyet irányítani, uralni tudók a
környezetben élő kevésbé fejlett emberek elbűvölésére, és uralására is alkalmassá vált. Mivel a Föld
folyamatosan elmozdult, elfordult a csillaginterferenciához képest, ezért a neutrális térpontok is
folyamatosan vándoroltak a felszínen, amely miatt a piramisok egy idő után elvesztették a
részecskegyorsító képességüket. Ez miatt még kb. 100 piramist építettek, a neutrális pontok
vándorlásának az irányába, de elkövetkezett az idő a feledésre, a kialakult kultúra lerombolására. Az
utolsó piramisok már hagyományápolásból épültek, temetkezési helynek és terményszárítónak, de a
tudás és a társadalmi fejlődés hanyatlásával, a korai dinasztiák kihalásával, a társbolygónk
eltávolodása után a teljes összefüggésrendszerében elfelejtődött. A részletek, a gondos korabelieknek
kőbe írott emlékeiként pontos leiratokban megmaradtak, de ezek összefüggésbe, megértésbe építése
csak a szimmetria növekedésekor, a társbolygó ismétlődő látogatásaikor lehetséges. Most ilyen
időszakot élünk, a változás közel, a részletek ismerete a tudásunk növekedésében ismét kiteljesedhet.

Új gondolati periódus kezdődik:
A következő anyag egy külön könyvbe kívánkozik, de e könyvbe szerkesztett anyaghoz tartozik. Mivel
az író úgy véli, hogy a korábbi anyagba beszerkesztése túlságosan kiszélesíti a részleteket, elvonja a
figyelmet a céltól, ezért a megértést segítve külön kerül csatolásra. Feltételezhetően az idő és az a
lehetőség, amely eddig e sorok leírását lehetővé tette nemsokára lejár, Moetrius számára nem
folytatódik, ezért e későbbi anyag külön könyvbe szerkesztésére már nincs elég idő. Ha rendezetlennek
érzi a Tisztelt Olvasó e külön tálalt anyagot, ez a vád nem hárítható el, az író lelkén szárad, de ha elég
az idő és a rendezési lehetőség, a későbbi kiadás esetén az anyagot az író vagy követői be fogják
szerkeszteni a megértést jobban segítő megfelelő helyre.

Moetrius
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A kezdet eltérő aspektusból szemlélt alternatívái:
Ez az anyag akár a könyv elejére is kerülhetett volna, de tekinthetjük egy gondolati periódus
fordulatának, amelykor a kezdet alternatíváját egy más aspektusból ismét körbejárjuk.
Moetrius.

Kezdetben valami, talán az ősrobbanás, vagy az előbb bemutatott másság kialakulása
változást indított el a korábban homogénné vált struktúrában. A feszültségváltozás miatt a tér
hullámozni, majd habosodni kezdett. A habosodást, akár egy gyorsan, robbanásszerűen
szétterjedő változás is kialakíthatta, a másság hírére éhes fekete mezőt apró
részecskebuborékokra porlaszthatta. Ez a változás lehetett korábbi periodikus térállapotok
váltakozása, azaz akár valami hirtelen nagy erejű robbanás, amely a másság hullámait és az
apróra porlasztódott részecskéket is szétterítette. Nézzük egy ilyen lehetséges kezdet (folyamat)
következményét! Ha a kezdetben homogén anyag, a korábban csak rezgő, nagy sűrűségű
folyadék térállapota megváltozott, és egymástól eltérő, és egymásba keveredő nagyobb és
kisebb sűrűségű közegekre bomlott. A robbanás a tér hőmérsékletét a feszültség növekedés
csúcsára emelte, a korábbi szilárd buborékokból álló folyadékot a változás szele részben habbá
porlasztotta. Ha volt is ősrobbanás, vagy ehhez hasonló, akkor is el kell vetnünk azt a
lehetőséget, hogy a feszültségcsúcs kialakulásakor, a változó anyag pontszerű kis térfogaton
volt. A változás szétterjedése ettől még lehetett pontszimmetrikus, de a feszültségcsúcs
növekedése már nagy térre és időre kiterjedő állapotban vált teljessé. Ha a kezdeti anyagnak,
vagy a pont körüli térben lévő anyagnak csak egy kicsi ellenállása, és/vagy rugalmassága is volt,
akkor a feszültségnövekedés első hullámainak a szétterjedését, a kezdeti pont felé visszaható,
befelé haladó hullámnak kellett követnie.

A szimmetriák fokozatai:
Dr. Egely György könyvében, Sindely László és Dániel az atomi anyag stabilitásának a
kritériuma az alábbiakat vetették fel. Az atommag stabilitásának a feltétele, hogy a neutronok
vagy párosan helyezkedjenek el a mag szerkezetben, vagy zárják körbe szorosan,
geometriailag tökéletesen a mag középpontjában lévő páratlan neutront, vagy a középsíkban
lévő neutronokat. A sok neutront (terhes anyákat, fiatal gyermek részecskelényeket) tartalmazó
mezők legbelső tereiben található atommagok, olyan többszörös védőgyűrűvel, árnyékoló,
védőréteggel veszik körbe a belső neutronokat, hogy az egyre közelit az ideális
gömbszerkezethez, a magasabb szintű szimmetria fokozathoz. Vegyük végre észre, hogy az
anyag a felépülési rendjében a szimmetria különböző fokozataiban fejlődik, a nagy
kezdeti szimmetriától eltérve az egyre nagyobb tér és időbeli szimmetria felé!
A páros neutron a kezdeti szimmetriát jelenti, amely pont vagy síkszimmetria lehet. A páros
neutronszámú atommagok magasabb szimmetria fokozatban vannak, és e szimmetria a neutron-párok
számának a növekedésével egyre nő. A páratlan neutronszámú atommagok még magasabb
szimmetriájúak, ezért stabilak, szintén pont, vagy és térszimmetrikusak. A legnagyobb szimmetriája és
ezért a legnagyobb azonossága a majdnem nulla kiterjedésű egydimenziós pontnak van.
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A halmazok és mezők kialakulásának a története:
A balra és a jobbra forgó részecske egymást
kiegészítő párt alkot, és beszippantja,
stabilizálja a 3. Részecskét, a neutron
gyermeket.

A balra forgó protonok taszítják egymást,
közöttük a feszültség és az elválasztó erő
a magasabb impulzus sűrűség miatt nő.

95-96. ábrák:

Neutronpárrá kapcsolódott proton
és neutron diploidot képez
Két - két neutronná
kapcsolódott, egymást
kiegészítő töltéspár a forgásban
stabilizált neutronjaikkal közös
gyűrűbe kapcsolódhat.

.

Neutron, a forgásában akadályozott részecske, Egyenlő, de
ellenkező irányú forgatónyomaték hat rá, ezért nem forog.
Ha a neutront semlegesen tartó töltéspár forgási
egyensúlya megbomlik, a neutron töltött, forgó
részecskévé, proton vagy elektron utóddá válik.
A nem teljes szimmetriában álló,
gyűrűbe szerveződött, forgó,
áramló buborékok toroidszerű
örvényteret alkotnak, amelynek a
belsejében is részecskeáramlás
alakul ki. Az összeérő részecskék
között kialakult közös
örvénykamrában nagyobb
áramlási sebesség alakul ki,
amelynek nemcsak részecske és
töltéstovábbító képessége alakult
ki, hanem az áramlás
felgyorsításával, elfordításával
mágneses momentumot kelt.

97 és
98.
ábrák:

A spirál alakú csavart átáramlás miatt, a gyűrűt alkotó
részecskékből képződött közös buborékok belsejében is
megindul az áramlás, amely belső áramlásként kis méretű
és kicsi, információs energiaszintű részecskéket szállít.

Az örvényterek összekapcsolódási lehetőségei:

99. ábra:

Erős magerő, az örvényterek közötti központi térben torlódás, lokális
nyomástöbblet és keresztáramlás alakul ki. Bár a központban lévő
nyomás távolítani igyekszik a mezőket, de az örvénylő kamrák
összeérő felületének az azonos forgásiránya erősebb összekötő erőként
érvényesül. A gyűrűk összeérő felületénél a szűkebb áramlási
keresztmetszet miatt nagyobb áramlási sebesség és az átlagnál kisebb a
nyomás érték, lehűlés alakul ki. A mező közepén lévő többletnyomás
miatt a lokális hőmérséklet magasabb, amely a toroid közepén
melegebb kiáramlásban az átlagos nyomású térbe áramlik.

A mezőben az átlagos környezeti nyomáshoz képest a pólusoknál alacsonyabb impulzus sűrűség és
szívó hatás, míg az egyenlítői gyűrűnél kifelé irányuló magasabb nyomás alakul ki. Ez a
nyomáskülönbözet biztosítja a gyűrűk egy rendszerben maradását, összetapadását, a környezeti
részecskék beszippantását és a forgás miatt kialakuló centrifugális erővel a kiszóródó anyagcserét. A
pólusoknál befelé áramló részecskék a mező centrumában nagy sebességgel ütköznek, és az
ütközésükkel, a bomlásukkal és a részleges fúziójukkal egy nagy impulzussűrűségű belső Napot
tartanak magas hőmérsékleten.
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A változás hullámaiban lendületbe jött, azonos irányba mozduló, áramló buborékszerű
részecskéket, mint két kis golyót, a térben ide-oda száguldó, verődő törmelék kinetikai
lendülete egymásnak szorított. A kezdeti gravitációt nem az anyag azonossága, hanem az
egymást kiegészítő részecskék diszkrét reciprok ellentéte határozta meg. Amíg nem volt
kelően poros a tér, amíg nem volt kellően nagy a részecskenyomás, addig a két analóg
szemcse, csak akkor tudott erősebben összekapaszkodni, ha a sok azonosság mellett, a
felületük struktúrája egymást minél jobban kiegészítő párrá vált. Az áramláskor már az eltérő
forgás, és az ebből kifejlődő nemiség, a töltési lehetőség és a sármosá válás is hozzájárult a
kapcsolatok fenntartásához, de az egymást kiegészítve nagyobb szimmetriába hozó segítő
másság az inverz azonosság is lényeges szerepet kapott.
Ha az áramlás azonosságában gondolkodunk, akkor két áramló mező, vagy kicsi
részecskékből álló buborék akkor tud az alacsonyabb szimmetriafokozat ellenére jól
összekapcsolódni, ha az egyik áramlását (lendületbeli aszimmetriáját) a másik ellensúlyozza,
azaz javítja. Tehát bármely egyedi tulajdonsággal, többlettel rendelkező részecskének az a pár
(antirészecske) a megfelelő szimmetriatársa, amelyik a többleteit és a hiányait a legjobban és
a legkevesebb konfliktussal képes kiegészíteni. Nem véletlen, hogy a diszkrét másság a
legnagyobb vonzóerő. Ha két ellentétes irányultságú részecske közös impulzusban vesz részt,
a hiányaik és a többleteik egymásba nyomódnak, kiegészítik egymást, egy életre szóló
vonzalom és tartós kapcsolat alakulhat ki.
A kezdetben csak egymás mellé sodródott buborékok többé-kevésbé összetapadhattak,
amelyekből az egymás hatását, belső részecskéinek az áramlását nem lerontók, a
térstruktúrában is sikeresebben párt alkotók tartósabban együtt maradhattak. A részecskék
előző impulzus oksági következményeként forgóvá, töltötté váltak, amely az anyag és
életszerveződés alapjának tekinthető életcsirakor dől el.
Ne felejtsük el, hogy ha a magányos golyók forgásából származó azonosságnak van egy
felismert hibája. Ha az ilyen forgás miatt meghatározható töltéssel rendelkező gyűrűket,
gömböcskéket 180 fokkal elfordítjuk, akkor a töltésüknek (a forgási irányuknak) a korábbi
párhoz viszonyítva kell csak megváltozniuk. A mező belső rendszerének nem kell változni,
csak egy másik mezőhöz viszonyított térbeli helyzetének, csak a forgási eredőjében
bekövetkező viszonyított tulajdonságnak, a másikhoz viszonyított forgási azonosságnak, vagy
ellentétnek. Ez esetben, ha korábban taszították egymást, a 180 fokos fordulat után vonzalom
ébredt. Ez az állapot valószínűen természetes volt a kezdeti állapotban, amelykor már ez is
elég volt, a több dimenzióban is növekvő nagyobb azonosság miatt vonzóvá váló
tulajdonságok kialakulásához. Az anyag fejlődése azonban ennél sokkal tovább ment, más, új
struktúrákat is képes volt kialakítani.
Az egyszerű buborékok a töltése csak egymáshoz képest volt meghatározható, megfordulás
esetén a pozitív egy másik buboréknak negatív párja lehetett. Ha a mező a másikhoz képest
180 fokkal elfordult, az összeérő felületeken azonos irányúvá vált áramlás miatt a vonzó
hatás, taszítóvá vált. Ha egy másik oldalán számára kedvező forgású részecske haladt el, a
részecske azonnal hűtlen lett és társasabb kapcsolatba, bigámiába épült. A gyűrűbe
szerveződő örvényterek már függetlenedtek a forgás relatívságától, a nemüket, a belső
áramlás eredője határozta meg, ezért azt elfordulva is megtartották. Kialakult a két ősi
princípium, a Yin és a Yang, az eltérő forgási és sűrűségi eredőjű, az egymással és egymás
nélkül sem létezni tudó nő és a férfi.
A következő oldali ábrán bemutatott térhelyzetű taszító vagy vonzó állapotok, a rendszer
elfordulása után is megtartották a nemüket, a párhoz viszonyított eltérő eredőjű állapotúkat, és
kiegészültek egy közöttük keletkező semleges, neutrális, (sorolós) összeépülési állapot
lehetőségével. Míg a kezdeti részecskék, az angyalok nemtelen nagyobb azonosságú
részecskéknek tekinthetők, az ezekből kifejlődött másság a férfi és a női kettősség, a nemek
kialakulásához vezetett.
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100. ábra:
A töltéspárokat képező, egymással szemben forgó örvényterek, a
helyzetük felcserélődése esetén is vonzzák egymást, de a be és
kiáramlási pólusaikat megváltoztatják. A korábbi beáramló
nyílások, a pólustölcsérek a beáramlás helyett kiáramlásba
kezdenek. Az egyenlítői vidéken korábban kiszóródó részecskék
most befelé áramlást lehetővé tévő beáramlási tölcsért alkotnak.
A pólusváltás a ki és a beáramlási csatornák áramlási irányát
változtatja meg. A szívó nyílások változatlanul megmaradnak,
csak áthelyeződnek, de a részecske keringés és az anyagcsere
fennmarad.

Más a helyzet, ha a forgást nem a mezőkben lévő részecskék váltják ki, hanem a mező körüli
környezetben lévő nagyobb és idősebb mezők részecskefolyóinak az áramlása.
A feltételezés szerint ez forgatja a bolygókat. A tömegnövekedés felé, a szimmetria
növekedésével a forgási eredő is csökken, egyre jobban képesek a környezet forgatásának
ellenállni, forgási szempontból is neutrálisabbá válni a mezőbe egyesült szerveződött
részecskék. A rotációt, a térben áramló környezeti tömeg lendülettel bíró áramlása, és ezzel
átadott nyomása váltja ki, amelyet az ellenállóvá váló mezők, a feszültség túlzott
felhalmozódását megelőzendően, örvényes áramlással keresztirányba elvezetnek.
Az örvényes mezőkön átáramló részecskeanyag már a kezdeti folyamat következményének,
állapotfejlődésnek tekinthető, amely a mezőkre feszültségnövelőként ható részecskék túlzott
áramlását a belső áramlásokba vezetve kiegyensúlyozza, és ezzel megakadályozza a
felpörgéssel járó nagyobb szimmetriavesztést, az elszédülést.
Ha a mezőt telepítő eredendő töltéspár azonos irányba forogna, a forgásuk a párjuk fékezése
nélkül felgyorsulna, összeadódna. Valószínű, hogy ha a mezőt alkotó töltéspár egyikében
rendezetlen áramlás, káosz alakul ki, és a félmező, a társ meghal, akkor a mezők forgása
felgyorsul. Valószínűen ez okozza a fekete lyukak és a kisebb energiaszintű mezők
felpörgését, újra töltötté válását. A forgási szimmetriát fékező társ nélkül maradt mezők
felpörögnek, a forgásban egyensúlytalanná válnak, és hatalmas örvénnyé átalakulva
sokmilliárd fényévre röpítik ki a bennük felbomló, angyal tisztaságúra vetkőztetett,
megtisztuló, energiában besűrűsített, felgyorsított, miniatürizált részecskéket. A páros
szimmetria lehetősége a gyűrűbe rendeződéshez vezetett, amelykor a kialakult, egymást
kiegészítő párok a 96. ábrán bemutatottak szerint szerveződött kettős párból kezdetleges
toroid gyűrűt (zárt húrokat) alkottak. Az ilyen összeépült szerkezetek szimmetriája magasabbá
vált, a síkszimmetria mellé egy másik irányú szimmetriával és ezzel stabilitással bővült a
szerkezet. A nagyobb és hosszabb ideig történő változási lehetőség megtartására egyre több
buborékpár kapcsolódott össze, amelyek tovább növelték a szimmetriát. Ha valamely idegen,
nagyobb lendületű részecske kiütött egyet a csoportból, akkor a pár nélkül maradt köré
záródva szorosan körbevették, fékezték a túltöltődését, elszigetelték az idegen bomlasztó
hatású részecskebuborékoktól. Ma is ez történik, ha a párok szétválnak, a régi barátok körülveszik,
támogatják az egyedül maradtakat. Ha a közrezárás sikeres lett, a csoport sikeresen együtt
maradt, és minden eltérő tulajdonsággal is rendelkező részecskepár önálló tulajdonságot, színt
vitt a kialakuló, a növekedéssel egyre stabilabb élőhalmazként működő közösségekbe.
A gyűrűk után jött, a tóruszok kialakulása, és a tóruszpárok egyre nagyobb és összetettebb
rendszerekké, egyre nagyobb energiaszintű mezőkké épülése. Az Ariadné fonalában DNS-be
épülő részecskék egyre összetettebb mezőkbe fonódtak, egyre nagyobb energiaszintű
életgomolyagba szerveződtek. Kialakultak az atomok, a kisebb kötődéssel egybeépülő
molekulák, majd az egyre nagyobb energiaszintű és nagyobb összetételű élő rendszerek.
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A részecskékből álló nagyobb sűrűségű életbuborék alkatrészei, az angyalok lélekbuborékjai
csak a mezők belsejében, annak a tisztítótűzében áll össze, ahol a lélek az előző életek, anyagi
hívságaitól is megtisztul. A mezők belsejében nagy sebességgel zajló változásból a részecskék
kifelé áramlanak, és a közbenső határfelületeken, át a külső határfelületeken is arányos
változtatást okoznak, miközben maguk is változnak. A magas impulzus sűrűségű mezőben
született, átnevelt, visszavert részecskék ettől kezdve a mező védőivé váltak, a hazájukká a
születési szintérül szolgáló mező vált. A születési térből kifelé haladtukban, az egymást
követő határrétegekben, életszférákban, életszerű sorozatokban, evolúciós folyamatban
fejlődnek. A mező fővárosában (és a fejlődés első időszakában) még nagy impulzus sűrűségű
változás a külsőbb határfelületeken egyre kisebb ütembe csendesedik.
A kezdetben a neutrinó méret alatti részecskék energiaszintje és hatóképessége, a család és a
leszármazók szaporodása miatt az időben növekszik, és az egymást követő
generációváltásokkal szaporodó közösségek a születési helyüktől kifelé terjedve az
elektronszinten, ezután az atomi szinten, később a molekula halmazon változtat, majd a
sokaságban megerősödve átalakítja a nagyobb energiaszintű anyagszerkezeteket is. Ha a
bolygó energiaszintű mező belsejében kialakult kezdeti változásnak, az ősöknek a
leszármazókban növekedő energiája nem nyelődik el, az utódok egyre kisebb azonosságú
egyedei nem szóródnak szét, akkor az arányos kiterjedés a Föld határfelületein már bolygónyi
életfolyamat részeként folytatódhat. Ezután a hatóképesség a csillagokba, majd nagyobb
szintekre terjed, azaz a részecskeutódok térben és időben növekvő leszármazói a térben egyre
nagyobb buborékokban, egyre nagyobb határrétegekben szóródnak szét. A genetikailag túl
mássá, és ezért egymástól eltávolodóvá váló, szétszóródó részecskék változtató képessége
más helyeken koncentrálódva a tér más pontjain, csillagokban és a galaxisokban más
részecskékkel újból egyesül, majd az életük végén nagy impulzusba kerülve ismét nagyobb
azonosságú, de kisebb energiaszintű részecskékre bomlik.

A kezdeti buborékok továbbfejlődési lehetőségei.
Az eltérővé vált közeg összekeveredett, amely a korábbi átlagos sűrűségnél eltérőbb
tulajdonságú, nagyobb és kisebb sűrűségű, jobbra vagy balra-pörgő, sokféle irányba áramló,
keringő, többszörösen töltött, egymástól egyre eltérőbb részecske-buborékok megjelenését
eredményezte. A részecskék közötti távolság néhol nagyobb lett, a tér látszólag tágult, a
rugalmassága növekedett, míg máshol összesűrűsödött, és ha lehűlt rideggé és törékennyé
vált. Miközben a nagy részecskesűrűségű, és ez miatt nagy impulzus sűrűségű mezőkben
kisebb méretű, de nagyobb energia sűrűségű fiatal részecskék is keletkeztek, a kisebb felületi
részecskesűrűségű mezőkbe (településekbe) is bekeveredtek a tömörebb és ez miatt nagyobb
áthatolóképességű fiatal mozgékonyabb részecskék. A kezdeti eltérés, a másság egyre
növekedett, egyre többféle keverék, egymástól és a más térrészektől is eltérő új összetételű,
más arányú keverékek, új vegyületek, eltérő genetikájú leszármazók fejlődtek ki.
101. ábra:

A nagyobb lendületre szert tett kisebb buborékok a lendülettel bejutottak a kevésbé feszes,
részecskékkel csak ritkábban védett határfelületű nagyobb buborékokba. A buborékok belső
részecskesűrűsége, belső feszültsége, hőmérséklete és a térfogata ezzel is növekedni kezdett.
Ráadásul a határfelületen átverekedő buborékok, a bejutáskor vesztettek a lendületükből,
amely miatt a maradék energiájuk, sokszor nem volt elég a kijutásra. Ha a bejutott buborék a
nagyobb buborékban ide-oda verődött, más részecskékkel ütközött, akkor a ridegsége (a
bezárkózottsága) csökkent, és a nagyobb buboréktér belseje az olvadáspont és az abszolút nulla fok fölé
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melegedett. Ez megnövelte a széttöredező, korábban merev, szilárd részecskebuborékok
maradványainak a rugalmasságát, azonosságát, amely miatt az a nagyobb buborék belsejét
melegítve, a buborékbelső mérete által engedett különbségig ide – oda rezgett. Akkor is hasonló történt,
ha a külső határfelületeken átjutó kisebb buborék csak a buborékok rétegei közé, az egymást körülvevő
szférákba került. Ez eset annyival más, hogy az ide – oda rezgés a két szférahatár, a határfelületek
között valósulhatott meg. Az anyagszerveződés sűrűségi sorrendbe szedett bemutatásánál megérthetjük
az életszerű folyamatban változó atomi energiaszintű mezők libikókáját, a Földet is övező szférákon
belüli ingázását, rezgését.
A nagyobb sűrűségű, de kisebb átmérőjű (fiatalabb)
102. ábra:
részecskék ingázása kölcsönhat és rezgésre,
változásra kényszeríti a nagyobb rendszerek
részecskéit is. A nagyobb méretre fúvódott
részecskemezőkben a feszültség a gerjesztett
helyeken és időben nő, de a visszahatáskor, a
beilleszkedéskor oldódik, csökken

Ha további nagyobb lendületű, és nagyobb kezdeti sűrűségű buborék részecskék jutottak a
térbe, a belső buborékok tömegsűrűsége és hőmérséklete is emelkedni kezdett, amely miatt a
térfogatában kitágulva a külső buborékfalhoz idomult. Ezzel egyrészt kinyomta a két buborék
közötti térből a külső (és a belső) buborék határfelületén átférő részecskéket, és a nagyobb
egységben maradt kolóniákat (a még nagyobb azonosság miatt erősebben összekapaszkodottakat) pedig
eltérő tulajdonságú szennyezőanyagként, a vastagodó és egyre több héjrétegből növekvő
sűrűségű, szilárduló buborékfalak közé zárta.
103. ábra:

A tér folyamatos eseményeiben a buborékfalak, a belvárosokat övező települések egyre több réteg
miatt megvastagodtak, és ha valamiért, pl. a nagyobb sűrűségű anyagról történő rugalmas
visszaverődés miatt kikerültek egy kisebb hőmérsékletű, hidegebb, energiában szegényebb
térrészbe, ott a térfogatban összezsugorodtak, (az elszegényedettek összefogtak) és ismét szilárd
felületű részecskeként utazásba, elvándorlásba, emigrációba kezdtek a térben. Ha sok réteg épült
össze egy buborékban, akkor annak a hőszigetelő és védőképessége jelentősen megnőtt. Mivel
eleve kis sűrűségű, vékony, de sokrétegű hártyáiból szerveződtek, a külső rétegek lefagyása,
elmerevedése és/vagy rideggé válása ellenére a buborékok belsejében változó kisebb
részecskék magasabb hőmérsékleten tudtak maradni, a rugalmasságukat és az
életképességüket, a változó és változtató képességüket is meg tudták őrizni.
Tételezzük fel, hogy a korábban nagyobb lendülettel ütköző, és az ütközetben rugalmassá
váló részecskék elrugaszkodtak egymástól, de hamarosan a kevésbé változó, kevert
tulajdonságú hidegebb tér habjába kerültek, amelyben lefékeződtek, vagy összetörtek. Ha
rideg állapotban, a hideg térben nagy sebességgel egymásnak mentek és összeütköztek, akkor,
mint túl merevvé vált elöregedett buborékok összetörhettek, a ridegség miatt apró sokkal
kisebb méretű részecskékre, különálló egyedekre bomlódhattak. A közösségek a nehéz
körülmények között szétváltak, egymástól egyre kisebb egységekre bontódva eltérő irányokba
a nagyobb változássűrűségű mezőkbe vándoroltak. A nagyobb sűrűségű részecsketelepülések,
a fővárosok, a nagyobb egyedsűrűségűvé vált mezők közötti tér kiürült, energiában és
változtató-képes részecskékben hiányossá vált.
Ismert, hogy a Mengyelejev táblázatban lévő elemek olvadáspontja és forráspontja az első
periódus első elemeinél a legkisebb sűrűségű elemeknél a legalacsonyabb. Tudjuk, hogy az
atomok proton és elektron, illetve neutronként ismert buborékokból állnak.
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Joggal tételezzük fel, hogy ezeknél az atomi energiaszintet képező anyagoknál, részecske
szerveződéseknél kisebb energiaszintű buborékok, szerveződések is léteznek, amelyek nemcsak sokkal
kisebb tömegűek, hanem alacsonyabb az olvadáspontjuk és a forráspontjuk is. Ha jó az író
elképzelése, akkor a kisebb energiaszintű, szinte tömeg nélküli anyagok nagyon alacsony hőfokon, az
abszolút nulla körül, vagy még az alatt, egy nagyon szűk hőmérsékletű (változási) tartományban
fagynak és olvadnak. Az ilyen anyag sajátos tulajdonság lehetőséggel rendelkezik. Ha hidegebb térben
megfagy, rideg lesz és összetörik, de ha az összetöréskor a kialakuló impulzus hője elegendő a
széttöredezett részecskék merevségének és ridegségének a megszűnéséhez, (csillagpor)
megolvadásához, akkor azok maradványa egy sokkal kisebb folyadék, vagy gázbuborékká ugrott össze.
Ha az ütközés hideg körülmények között történt, akkor a pillanatnyi felmelegedés csak a kisméretű
részecsketöredék gömbökké, kisebb kolóniákká alakulásának az idejére olvasztotta meg az anyagot,
amely a fagyási hőmérséklet alá hűlve rögtön ismét szilárd apró szilárd buborékokká vált. Ha az
ütközés melegebb körülmények között történt, akkor az ilyen anyag nemcsak felolvad, hanem felforr,
elgázosodik, növelve a környezetben lévő rugalmas gáz halmazállapotú anyag mennyiségét. A kisebb
részecskesűrűségű, kisebb tömegeredőjű részecskemezőknek nemcsak az áramlásban kicsi a
tehetetlensége, hanem a hőtehetetlensége is nagyon alacsony, ezért a változóképességűk szélesebb
spektrumra terjed ki.

Térjünk vissza a kívül szilárd felületű, többréteges, de beljebb a magasabb hőmérséklete miatt
már folyadék és rétegekben legbelül szilárd részecskéket (rétegeket) is tartalmazó gáz halmazállapotú buborékok lehetőségéig. Ha ilyen buborékok kialakulnak, és azokon belül a nagyobb
impulzus sűrűség miatt megnőtt gáznyomás nagyobbá válik, ez miatt az elgázosodó,
egymástól különváló nagyon apró részecskék átdiffundálhatnak a nem végtelen sűrűségű
folyadék és a külsőbb szilárd kéreg, (szilárd kérget képező rétegek) határrétegein, és kisebb
impulzus sűrűségű, velük nagyobb azonosságú külső határfelületeken nyugalmasabban élő
hasonló részecskék közé szálingózhatnak.
104. ábra:
Kívül több rétegű szilárd kérget képező, jó hőszigetelő részecskékből
héjak, határfelületek alakulnak ki.
A belsőbb és magasabb hőmérsékletű rétegek olvadt, folyékony vagy
szilárd állapotban vannak, amelyen belül gáz halmazállapotú közegre,
különálló részecskékre bomlik az anyag. Ezek a részecskék, a
nagyobb belső gáznyomás miatt átdiffundálhatnak a külső rétegeken.

Ha a szilárd burkolaton kívüli tér anyaga a határfelületeket alkotó héjakra szimmetrikus,
akkor a héjakon kívüli rétegek rendje is hasonló rétegeződést képez.
Ez esetben a szilárd kéregtől kifelé eső részek egyre kisebb részecskesűrűségű olyan szilárd
felületeket, rétegeket, szférákat eredményeznek, amelyeknek a lazább kötődésű kevésbé
szilárd anyagokat, azokon kívüli rétegek pedig folyadékot alkotnak. Az ilyen rétegeződés
természetes következménye, hogy a kifelé csökkenő rétegek után, még kisebb sűrűségű gáz
halmazállapotú rétegek következnek.
105. ábra:

Kívül több rétegű szilárd kérget képező, jó hőszigetelő
részecskékből héjak, határfelületek alakulnak ki, de ezek a
részecskék egyre nagyobb felületű ekvipotenciális
gömbfelületeken, gömbrétegekben, szférákban oszlottak el. A
héjak, szférák növekedése miatt a mező belsejéről kifelé áramló
részecskék felületi sűrűsége kifelé egyre csökken, amely miatt
pont vagy/és gömbszimmetrikus elrendeződés alakult ki.
A halmazt, mezőt képező buborékokban szférális,
rétegszimmetrikus, kifelé csökkenő sűrűségi elrendeződés alakult
ki. A külsőbb rétegekben a kisebb egyed és változássűrűségű
övezetekben az impulzusok száma és ezzel a hőmérséklet is
csökken, de ez nem lineáris, hanem az övezetben történő egyed és
változás sűrűségtől, az impulzussűrűségtől is függő.
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Térjünk vissza, a felhabosodott térben lefékeződött buborékokra:
A szilárd héjú, elmeszesedett, elmerevedett, megöregedett, vagy elszegényedett, vagy
betegség miatt hatóképességben és változtató képességben csökkent, de nem túl sűrű külső
részecskékből álló határfelületekkel, rétegekkel határolt részecskebuborékok,
részecskemezők, szerveződések törékenyebbek, ha impulzusokba kerülnek könnyebben
felbomlanak. E mezők belsejében változatlanul magasabb hőmérséklet lehet akkor, ha azok
belsejében élő, a bezárt térben változó kisebb részecskék folyamatosan ide-oda mozgást,
rezgést végeznek. Ha ilyen részecskemezőkből szerveződő hab tölti ki a tér egy részét, akkor
e rugalmasabb buborékokból álló hab a változó mezők közelében már egyre képlékenyebb,
rugalmasabb részecskemezőkké alakulva gáz halmazállapotba kerülhet. A változómezők
körüli tér gáznemű anyaggal, majd részecskehabbal van kitöltve. Kifelé haladva a mezőktől
távolodva, a hab egyre szilárdabb kérgű buborékokból álló, egyre kisebb méretű, merevebb
héjú szuper-finom részecskékből, egymásnak támaszkodó, kevésbé ellenállóképes, könnyen
elmozduló, megsemmisülő részecskékből biliárdgolyószerű halmazt, ellenállás nélküli
hatásterjedést is lehetővé tevő folyadékot alkot.
Ha e hab részben megszilárdult külső kéreggel rendelkező buborékokból áll, akkor a
mezőkben keletkező impulzusokban elrugaszkodó kis részecskék ebben a habban többnyire
lefékeződnek, de ha elég nagy a kinetikai lendületük, akkor a habon átérve a szilárd kérgű
buborékokig is eljuthatnak. Ekkor hasonló történik, mint a biliárdgolyók esetén. Ha a habon
átérő, nagy lendületű részecske meglök néhány szilárd héjú golyót, az egy határértékig
rugalmas alakváltozást szenved, és egy hatásláncon át meglöki a körülötte lévő többi még
rugalmas, de szilárd buborékot. A meglökött buborékok impulzust szenvedve vagy
szétpattannak, vagy rugalmasan, de mindenképpen továbbadják a kapott impulzusban elnyelt
lendületet, és longitudinális hullámokban, sűrűsödésekként és ritkulásokkal továbbítják a
változáskor átvett hatás (lendület) változtató képességét. Az ilyen közeg maga nem terjed, csak,
mint a folyadékban az energia értéke, a potenciál változása hullámzik, és minden irányba
szétteríti a kapott lendületet. Ha a longitudinális hullám a szilárd héjú részecskéket tartalmazó
hab rétegen átjutva egy változó mezőként ismert halmaz határához ér, amelyhez közeledve a
szilárd buborékok már ismét folyadék, vagy gáz állapotban vannak, a biliárdgolyóhoz hasonlóan a
közeghatáron a támadási irányba eső rugalmas buborékokat, mint a tajtékzó víz habját
leválaszthatják, és önálló irányú mozgásra aktiválhatják. Az ilyen anyag, (hatásenergia) ismét
helyváltoztatással, ballisztikusan terjedve közvetíti a kapott lendületet, az energiát, a
változtató képességet.

Az időspirál kialakulása és észlelése:
A gyorsan forgó mezők legnagyobb kerületi része, az egyenlítő vidéke rendszerint olyan nagy
sebességgel forog, hogy a centripetális erő már nem képes az ide vetődő, részecskéket
megtartani, és azok a centrifugális erő miatt az ekliptikán egy részecskeuszályt létesítve
kiszóródnak. A vonatkoztatási rendszerünkön túl könnyebben észleljük e spirálokat, nagyobb
a rálátásunk, a távoli rendszerek látszólag lassú változása e spirálszerkezeteket látványosan
nem módosítja. A Nap forgását azért észleljük kevésbé, mert a rendszeren belül tartózkodunk,
és a Nappal és a közeli környezettel együtt és azonos irányba keringünk. Ha a Naprendszertől
távolról lehetőségünk lesz visszatekinteni, a rálátástól függően a spirál-galaxishoz és a
Szaturnuszhoz hasonló spirálba szerveződött térszerkezetet észlelnénk. Mivel az ekliptikai
spirál síkjában helyezkedünk el, e spirálra nincs rálátásunk, de ha a Nap pólusainak az
irányából látnánk a Naprendszert, egy szép spirálszerkezetű, legalább nyolc karú
mezőrendszert láthatnánk. Ha távolról az ekliptikai sík aspektusából néznénk a naprendszert,
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valószínűen egy gömbhalmaz-szerű mezőt észlelnénk, amely közepén esetleg vékony
Szaturnusz-szerű felező csík észlelhető. Messziről valószínűen nem észlelnénk a feltételezett
Ort övezet sötét, időben csak lassabban változó objektumait, de észlelnénk e rétegben és
körülötte kialakuló magasabb impulzussűrűségből fakadó körkörös sugárzást.
A Nap körül a Mars és a Jupiter között található kisbolygó övezet nem önálló kisbolygó
övezet, hanem a Nap belső, már általunk is látható időspiráljának tekinthető. E spirálnak
a belső bolygók közötti szakasza még olyan kisebb tömegű részecskékből áll, amelyek még
nem nőttek általunk észlelhető méretűre és tömegűre, a változássűrűségűk is kicsi.
A Jupiter is rendelkezik időspirállal, amelyen a korongszerűen kiszóródó gyors neutronok
köré töltések DNS-be fonódnak. A Nap legnagyobb termetű leánybolygója, nem a
legidősebb, de a legfejlettebbnek tekinthető, amely előrébb jár a többi leánybolygóhoz képest
a csillaggá váláshoz vezető fejlődésben. E bolygó a Földhöz hasonlóan a Nap ekliptikai
síkjához éppen közel lévő mező, amely miatt a már fejlett spiráljára a rálátásunk kicsi.
Lehetséges, hogy sokkal nagyobb spirállal rendelkezik, de ezek az objektumok még kicsi
méretűek, bár a Jupiterhez közelebb lévő spirálszakaszán egyre kisebbek, de nagyobb sűrűségben töltik ki a
kiszóródott részecskékből spirálba szerveződött teret.

A Nap időspirálja a belső bolygókon kívül, a Nagyobb bolygók között folytatódik, de már
igen hiányos, mert a nagytestvérek a spirálon szállított DNS anyag jelentős részét
begyűjtötték. A nagyobb bolygókkal frekvencia és érzelmi azonosságra került, még azonos
nyelvet ismerő fiatalabb testvérek, a tér-semleges librációs gyűrűkön, korongon keringve, az
idősebb, tekintélyesebb, nagyobb tudású, és nagyobb tömegű testvéreik után, vagy azok előtt,
de azokkal együtt keringenek. Ha a kisbolygó testvérek idegen részecskeállományának az
aránya növekszik, akkor a közöttük lévő távolság is nő. Ha ez az arány csökken, a távolság is
csökken, amely miatt a nagyok, egy idő után bekebelezhetik, beépíthetik a kevésbé életképes,
nem elegendő idegen anyagot gyűjtő kistestvéreiket. Más aspektusból, a kevésbé sikeres evolúciót
folytató részecskék beépülhetnek a sikeresebb közösséget építő, nagyobb bolygótömegbe épült
részecskék közé, és az azonosságuk ezzel növekedhet.

A kisbolygó övezetet, azaz az időspirál képződését a bolygók keletkezése megszakítja,
pontosabban Ariadné DNS-be szerveződő fonalát a növekvő bolygók magukra tekerik, e
szülői utánpótlásnak tekinthető információs energiaszintű részecskék beépülnek a bolygókba.
A szülők közelében keringő, fejlődő bolygók, a tömegükkel kialakított növekvő térárnyékolás miatt
begyűjtik a környező spirálon lévő anyagot, amiért a spirálban a Szaturnusznál felismert rések
keletkeznek. A begyűjtött, beépített részecskeanyag miatt a bolygók körüli szülői
spirálszakaszok a részecskékben kiürülnek, a rések, mint látszólagos anyaghiányok a bolygók
körül kiszélesednek. A rések közelébe és harmonikus frekvenciába kerülő részecskék
rezonálnak a nagyobb azonosságú tömeggel, amely miatt nemcsak együtt keringenek a nagy
azonosságú genetikai testvér körül, hanem a szülőt korábban elhagyó, a leszármazó bolygót
építő részecskék közösségébe épülnek. Materialistább aspektusból az együttkeringés, a rezonancia alatt
és miatt, nagyobb és folyamatosabb ez egymás felé ható erő. A rezonanciába kerülő mezőket a nagyobb
testvérek egy idő után bekebelezhetik, az anyaguk közös mezőbe egyesülhet.

A Nap részecskékből képzett időspirálja a kisbolygó övezeten és az óriásbolygókon kívül
folytatódik, amelyen több már nagyobb tömegbe épült részecskekolónia, aszteroida, és
kisbolygó fejlettségi szinten álló részecskemező található. Nem zárható ki, hogy a távolabbi
spirálszakaszok között nem találhatók e idősebb nagybolygók, bár ezeknek már magasabb, a
csillag stádiumhoz közelebbi fejlettségi állapotban kellene lenniük, amely az
észlelhetőségüket is lehetővé teszi. A spirál közeli külső szakaszának a takarásában azonban
lehetnek olyan idősebb Napgyermekek, leszármazók, amelyek a bolygó és a csillagstádium
köztes, az önállósodáshoz közelebbi állapotában vannak. E fiatal csillagok a barna vagy vörös
törpe fejlettségben szerveződnek, és sokkal nagyobb ciklusban keringenek a mezőt alapító
részecskéket kibocsátó felmenő csillag körül.
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Valószínű, hogy a rendellenesebb pályákon keringő, már észlelt külsőbb bolygók, a Plútó és a
Hidalgó nem nőnemű, hanem olyan idősebb hímnemű planéta, amely a kisbolygó övezet és a
Nap időspiráljának és leszármazóinak a kifelé folytatódó tagja. A Kentaurok és a Kuiper övezet
kisbolygói, aszteroidái is a Nap időspirál részének tekinthetők. Pl. a Chiron és a Pholus.
A Nap külső időspirálja legalább a Plútón kívüli Kuiper övezettől az Ort övezetig, de
valószínűen még messze azon túl is folytatódik. E spirálrészek idős részecskéi még a fúziós
folyamatok beindulása előtt szóródtak ki az akkor még bolygó energiaszintű fiatal Napból.

106. ábra:

Az anyacsillagban különböző töltésűvé vált és közben fejlődő eltérő nemű
részecskék, élőmezők az ekliptikán, az időspirálon összegződnek, és
nagyobb energiaszintre kerülve kifelé haladva fejlődnek. A nagyobb
energiaszinttel kirepülő, kevésbé töltött neutrálisabb részecskék csak később
és nagyobb ütközési sebességgel érik el az időspirált, egyre nagyobb
lendülettel ütköznek és épülnek egymásba. Ez lehet az oka és
következménye a nagyobb sűrűségnek és a hímivarú válás egy aspektusának.
A kibocsátó mezőtől távolabb fejlődő utódok nagyobb sűrűségű, de
neutrálisabb részecskékből szerveződnek, ezért hím ivarúakká válnak.

A Naphoz közeli térben, a belső bolygóövezetben lévő, nagyobb sebességgel kiszóródott és a
spirálon DNS-be épült részecskék még olyan kicsik, fotonnyi méretűek, hogy még nem
épültek nagyobb tömegbe, míg a belső bolygók közötti spirálfolyó részecskéit már
bekebelezték a bolygó testvérek. A nagybolygókon kívüli spirálban lévő részecskék szintén
közös mezőkbe épülnek, amelyekbe közben beépülnek a környezetben elfogott, elfogyasztott
és beházasodott idegen részecskék is. A térbeli részecskesűrűség nem csökken, viszont
csomósodik, a mezőkbe épült közösségekben nő az egyedsűrűség, az ekliptikai síkon az
egyenletes eloszlás csökken. E síkon a nagyobb mezőkbe egyesülő részecskékből nagyon sok
olyan távoli, és az ekliptikától egyre jobban eltérő síkban keringő részecskemező, objektum
fejlődik, amelyet a távolsága miatt többnyire nem észlelünk, amelyek észlelését gátolja, hogy
még nem érték el a csillaggyúláshoz szükséges intenzív fúzió beindulási forgalomértéket.
A Nap körül a Jupiteren belül és kívül észlelt üstökösszerű, elnyújtott pályán lévő fiatal
mezők, a Nap által kibocsátott, befogott, a felségterületén élő már nagyobb máságú, több
idegen genetikai anyagú részecskét tartalmazó objektumok, részecskemezők. E mezők egy
része azokból a magasabb szimmetriában álló, és ezért nagy keringési idejű kezdeti
neutronokból fejlődött ki, amelyet a Nap még fiatal korában kibocsátott. A már nagyobb
tömegbe épült részecskék, a Nap töltéscsatornáin kirepült, az ekliptikai síkon egyesült,
neutrálisabb tulajdonságú, nagyobb lendületet szerző részecskepárok késői leszármazottainak,
és a környező csillagokból hasonló időben kirepült, kibocsátott részecskék leszármazottainak
a közös mezőkbe szerveződött kolóniái. E mezők, valamely pályamódosító erők, vagy a
nagyobb kezdeti lendület hatására, nem a Nap pólusaiba visszajutva vezették be az elfogott
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elszédített töltéseket, hanem magukba gyűjtve, a Napot elkerülve, önálló tömegbe épült
életszerveződésként keringenek az időspirálon. Ha távolról megnéznénk a Naprendszert, az
atomszerkezethez analóg keringő rendszert észlelnénk, amely körül a Naphoz közelebb
keringő pályákon töltöttebb, kisebb átlagos sűrűségű, protonszerű tulajdonságú hölgyek
(lányok) keringenek. A távolabbi orbitális pályákon az elektronfelhővel analóg, nagyobb
sűrűségű, hím ivartulajdonságú (elektronszerű részecskékben dúsabb) eltérült, üstökös felhőt képező
arányos részecskék keringenek. Az üstökösökből álló részecskefelhők az óriásbolygókon
kívül is folytatódnak, kb. 100 milliárd objektum kering elnyújtottabb, a 200 évet jóval
meghaladó keringési idejű pályákon. A civilizáció rövid időszaka miatt, csak az utóbbi
kétszáz évben megfigyeltekről van megbízhatóbb adatunk. Az ezer évnél ritkábban visszatérő,
nagyobb és elnyújtottabb pályákon keringő objektumokat nem ismerjük, csak elképzeléseink
vannak ezek lehetőségéről, a belső Naprendszert és ezért a belső bolygókat is időnként
megközelítő, sterilizáló nagy tömegű objektumok közeli elhaladásáról. Az ilyen, már a Földnél
is nagyobb és idősebb planéta méretű objektumok körül keringő holdak, aszteroidák és
üstökösszerű kisebb mezők, ha a pályáik időben és térben egybeesnek, megtermékenyíthetik a
belső bolygókat, a részecskéik áttelepülésével felélénkíthetik azok változását. A csillagok
leszármazói mindig úgy helyezkednek el a térben, hogy a szülői részecskeáldás folyamatosan elérje
őket, hogy egymás elől ne takarják el a fotonokban és más részecskékben érkező utánpótlást.

A még fiatal Napba a fúzió megindulása előtt történő nagyobb tömegű és nagyobb sűrűségű
tömegbe épült részecskemezői becsapódások, az üreges (holdi) időszakban többnyire
elnyelődtek, a felszínt képező nagyobb anyagsűrűségű határfelületeken belülre kerültek, de a
telítettség és kellő belső nyomás elérése után egyre több holdgyermek született. A Holdak
születése addig tarthat, amíg olyan gyors nem lesz a csillagfejlődési stádiumba jutó mezőben
a változást feldolgozó képesség, hogy a becsapódás a holdképzés helyett a beérkező anyagot a
beérkezés ütemében elgázosítja. Ez a csillag szinkronba kerülési, terhelhető időszaka,
amelykor az idegen részecskemezőkben beérkező gerjesztést szinte jelen időben fel tudja
dolgozni, és nem képződik hold kilökődést, nagyobb tömegű egyidejű részecske elvándorlást
eredményező, túl rövid idő alatt túl nagy, nemlineáris feszültséget kiváltó, robbanáshoz vezető káosz.
Az észlelt Napkitörések többsége ilyen esemény. A Nap,- és az ilyen magas információ feldolgozó
képességet elérő mezők - ettől kezdve felnőtt élőmezőknek, érett csillagoknak tekinthetők,
amelyek a rövid idő alatt rájuk háruló túl nagy, (a fiatalabb korban még szaporodáshoz vezető)
változásterhelést, a túl sok részecske információ egyidejű beérkezését a káoszba kerülés
nélkül képes megoldani, megérteni és feldolgozni.
A Nap, és a bolygók a fogamzást megelőző időszakokban mindig töltöttebbek, nőiesebbek,
gyorsabban forognak, időegység alatt több, a fogamzó képességét jelző részecske szóródik ki
belőlük. A nagyobb becsapódások akkor keletkeznek, amikor a keringő rendszer, egy nála
nagyobb rendszer körül keringő fiatalabb mező, egy aszteroida, üstökös vagy holdpályáját a
térben és időben egybeeső koordinátákon keresztezi. Ha a becsapódó test kinetikai energiája
elegendő ahhoz, hogy a felverődő port képező és gellert kapó, a kéreg átszakítása után a belső
nyomástól is megsegített lendülettel kirepülő részecskék, a placentába kerülő anyagként az
első orbitális pályára kerüljenek, a holdképződés létrejön. A jobbra forgó eredőjű, a nagyobb
lendületű de kisebb szög alatti becsapódásokból keletkező robbanásokból új szerveződési
teret kialakító, gyorsabban eltávozó részecskeközösségekből hímnemű mezők, a nagyobb és
merőlegeshez közelebbi becsapódási eseményekből többnyire balra és kevésbé forgó, kisebb
részecskesűrűségű, de nagyobb teret kitöltő nőnemű holdak keletkeznek. Az új mezők kezdeti
tömegméretét, a nemlineáris esemény nagyságát az határozza meg, hogy milyen nagy az idegen
rendszer körül keringő objektumok pályáit keresztezte a fogamzóképes időszakát élő bolygó,
pontosabban, hogy annak milyen nagy kinetikai tömegű, milyen forgási (nemi) eredőjű
részecsketömegével és milyen irányból, szögből stb. egyesült. Ha a Nap körül keringő nagyobb
bolygók számára figyelünk, akkor a Nap legalább nyolc olyan nagyperiódust élt meg,
amelyben sokkal idősebb felmenői rendszer határfelületét, azon keringő mezővel térben és
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időben egybeesve keresztezte, de ha az összes lehetséges nagyobb tömegű Napgyermeket (a
fiukat is) számba vesszük, akkor több milliárd jelentős életeseményt feltételezhetünk.
A néhány esetben kimaradó holdképzési eseményt is feltételezve, legalább 6-7 milliárd év
eltelését feltételezi a fogamzásképes állapot kialakulásától a Merkúr születéséig. Ehhez hozzá
kell adni a serdülőkort és az utolsó jelentős esemény, a Merkúr születése óta eltelt időket is.
Ez esetben a Nap minimum 13-16 milliárd éves lehet. Ez reálissá teszi a Föld (az író által) 7-9
milliárd évesre becsült korát, de a legkülső, még fel nem ismert nagy (több ezer éves) keringési
idejű külső bolygók jelentős kora miatt a Nap valószínűen ennél is idősebbnek tekinthető. Az
Ort övezetben lévő kisebb méretű, de nagyobb sűrűségű mezők nem szükségszerűen
idősebbek, csak a nagyobb egységnyi sűrűség és kezdeti lendület miatt nagyobb
áthatolóképesség következtében akár radiális irányban is könnyebben áthatolhattak a
részecskéket határfelületekbe építő közeli spirálszakaszokon. Az ilyen részecskék az ott talált
kellő azonosságú társakkal szintén közös mezőkbe épülnek, de ezek tűrőképesebb, nagyobb
sűrűségű és neutrálisabb, elektronokkal analóg (szerveződő) szénporból és jégszerű
anyagokból szerveződő részecskelények sokkal kevésbé, csak lazán kötődnek egymáshoz.
Még mindig nem állítható, hogy a Nap fogamzó képessége megszűnt és már a klimax
szakaszába érkezett. Egy hozzámérhetően nagy tömegű objektum gyors beérkezése még
lehetséges, hogy a szökési sebességre gyorsítaná a kilökődő gázokat, de a Nap is öregszik, és
lehet, hogy a szerencsénkre már nem kell számítanunk ilyen nagy, egyidejű energia- kibocsátást,
bolygóképződést keltő eseményre. Ez azonban még nem biztos, a Napunk még fogamzóképes
csillag, amely még nem jutott el a változó korszakába. Ha a klimax, a Nap öregedése
megkezdődik, ez egy labilisabb, időben jobban változó állapottal jár, amelytől a csillagunk
korábban még egyenletes feldolgozó-képessége és sugárzása jelentősen ingadozó
amplitúdójúvá válhat. Ha az instabilitás elér egy értéket, a folyamat a vörös óriás
csillagállapot, természetes fejlődési korszak felé halad. Ha ezt az állapotot a Föld szülője eléri, az
evolúciós életszakának az utolsó előtti életciklusába lép. E ciklus végét egy instabil, inflációs
állapot jellemzi, amelyben a Nap szerencsés esetben fehér törpévé, ismét stabillá váló
megöregedett csillaggá alakulhat. A Nap a hetedik életciklusa végén változócsillaggá válhat,
amelynek szupernóva robbanás lehet a következménye. Az ilyen esemény bekövetkezése
akkor várható, ha a csillagba szerveződött valamelyik szülői genetikai anyag részecskéi
tartósan kisebbségbe, elnyomásba kerülnek, a kiegyenlítő és szimmetriában tartó
hatóképességűk jelentősen lecsökken. A csillagokban ilyenkor a korábbi stabilabb egyensúly
megbomlik, és tartós hegemónia, krónikus betegség alakul ki, amely a csillag fokozott belső
változásához, vagy és a felpörgéséhez, egyensúlytalanságához, instabilitásához vezet.
Ez az esemény a Föld akkori lakóit, alsóbb energiaszintű szerveződéseit már komolyan
érintheti. Ekkor a Föld, - ha nem szenved közben kozmikus balesetet - már az élete delén (a 4. vagy az
5. életciklusában szerveződő) túl lévő távoli csillagként ragyogja be az önálló életet biztosító, az
általa megértett és nagyobb, egyszerre több dimenzióban de feldolgozható eseménysűrűséggel
változó környezetet. A csillaggá (felnőtté) válást, az eseményeket a Földdel együtt túlélt, most
csak bolygóként megismert testvérei sem kerülhetik el.
A csillagtéri mezők töltése és forgása az élet során periodikusan változva csökken, amely
miatt egyre nagyobb átmérőjű pályákon keringenek. Az atomok körül még nagyon töltött
elektronok és protonok keringenek, amelyeknek a holdak körül is megtalálhatók a kiszóródó
kolóniáik. A holdak a náluk kisebb töltésű, már neutrálisabb bolygók körül keringenek,
amelyek pedig a hozzájuk képest neutrálisabb és idősebb, nagyobb szimmetriában lévő
Napok, csillagok körül keringenek. A Csillagok egy még nagyobb szimmetriában álló,
neutrálisabb és idősebb rendszer a galaxis-magok körül keringenek, amely mezőméretek
periodikusan a nagyobb szimmetria és az univerzális, összetettebb tudás felé fejlődnek. Tehát
a térben az idő iránya az összetettség, a nagyobb tudás és a nagyobb szimmetriában lévő

123
rendszerek felé fejlődik. A fejlődésben és időben differenciálódó objektumok feldolgozó
képessége és a terhelhetősége nő, a hatás ellenhatás reakcióidejük egyre nagyobb térre terjed
ki, és a problémamegoldó, az információ és hatásmegoldási képességük is nő.
A folyamat érdekes paradoxont vet fel.
Ha a reakcióidő folyamatosan csökken, a hatás a motívum, és az ellenhatás, a motiváció közötti
reakcióidő is egyre kisebbé válik. Ha ennek a különbségnek az értéke a negatív tartományba is
lemehet, akkor az oksági rend is felborul, és lehetséges, hogy a megértett, csak később kifejlődhető,
megerősödhető veszélyeztető lehetőségek megelőzésére. A negatív fejlődési lehetőségek veszélyeit
szinte jelen időben felismerő öreg mezők, az időutazásra kényszerített kis energiaszintű részecskéikkel
beavatkozhatnak a lehetséges jövőkbe, megakadályozva az életfolyamatok szempontjából kedvezőtlen
irányultságú fejlődési lehetőségek túlzott megerősödését. Ezt az élet megmaradását és a tudati
fejlődését e folyamatot segítő természeti erőnek, az életet védő istenek, vagy a csillagok közötti térben lévő
örök életű egy-isten, a valódi Isten életet és tudatot fejlesztő beavatkozó, módosító, teremtő hatásának is
tekinthetjük.

Ha a hangrobbanásnál és a fényrobbanásnál tárgyalt, újragondolt lehetőségekre
visszaemlékszünk, akkor megérthetjük, hogy bizonyos sebességgel terjedő, csak a jövőben
megerősödő hatások kifejlődésénél gyorsabban a későbbi kölcsönhatás helyszínére érkező
részecskékkel, meg lehet változtatni, befolyásolni lehet a lehetséges jövők alakulását. Az idős
csillagok, fekete lyukat képező mezőörvények és a csillagközi térben közös tudatú Istenbe épült nagy
mező éppen ezt teszi. A mágneses tengelyeik mentén a Jetekből kibocsátott, valószínűen a
fénynél sokkal nagyobb sebességgel terjedő gyors neutronok, a felderítőket szállító, szétszóró
sugarak a nagyobb tömegbe épült részecskemezők lassú hatásterjedésekhez képest azokat
megelőzve, az általuk is befolyásolt és ezzel megváltoztatott környezetet felkészítve
tompíthatják a későbbi negatív lehetőségeket, azok megerősödése előtt csökkenthetik a
negatívumok statisztikailag is túl erős kifejlődési lehetőségeit. Ezzel az öreg mezők és az
Isteni tudat beavatkozhat a változás az élet menetébe, és a leszármazottaikat (és a környezetüket)
a jövőjük egyengetésével nagyobb szimmetriában tarthatják. Ez a paradoxon valós
lehetőséggé emeli a kozmikus tudat, az Isten lehetőségét, amelyet az azonossági
vonzalom, a szeretet és összetartozás érzése már eddig is valószínűsített.
Az ember is körültekintően, előre gondoskodva igyekszik kivédeni a hozzátartozóikat
veszélyeztető hatásokat, igyekszik egyengetni a nagyobb szimmetria felé segítve a
megmaradásukat. Hogy hány lépéssel vagyunk képesek megérteni, kiszámítani a lehetséges
változásokból kifejlődő jövőt, az nincs az emberi képességhez kötve, korlátozva. Kétségtelen,
hogy sokkal összetettebb, a változást sokkal több lépésben előre kiszámítható, a jövőbe
meszebben előre látó, gyorsabban gondolkodó változómezők, tudatok is kifejlődtek, amelyet
nap, mint nap tanúsítanak a megérzéseink, az Akasa krónika gyakorlatban igazolódott
eseményei.
Miképpen mi magas determizálással képesek vagyunk megjósolni, kiszámítani egy atomnyi
fejlettségű, energiaszintű részecskemezők statisztikailag valószínű reakcióit, hasonlóan egy
nálunk nagyságrendekkel összetettebb mező is megértheti az emberi cselekedetek korlátait, és
lehetőségeit. Azt is mondhatjuk, hogy rálátás kérdése. Ha a folyamatokat távolról figyelve,
azok összefüggéseit és lehetséges kimeneteleit is megértjük, a lehetséges rossz elkerülésére, a
hosszabb egyensúlyban álló élet szerveződésének a megvédésére több lehetőségünk
keletkezik. Ennek azonban ára van, mert a részletekre figyelve kikerül az egész
látómezőnkből, míg ha az egészre figyelünk, a részletek válnak felismerhetetlenné.
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A nemi jelleg, az egymást kiegészítő másság kialakulása:
A születéskor és a fejlődés során beépülő azonosságok:
A bonyolultság növekedése felé, az azonosság csökken, az egyediség és a belső hegemónia
növekszik. Az azonos füzérsugarakra, azonos életpályákra kerülő részecskék magas
azonosságúak, ezért egymást szorosan követik. Azonos az irányuk, a lendületűk, a töltésük és
a kezdeti tömegűk, csak az idő és a tér koordinátában térnek el egy kicsit egymástól.
Míg a kezdeti részecskék még irányfüggően képeztek egymásnak párt, azaz a vonzási vagy
taszítási viszony attól függött, hogy azonos vagy ellenkező irányban (szemben vagy háttal) álltak
a pólusaik, addig a szerkezeti bonyolultság növekedése, csökkentette a nemiség irányfüggő
aspektusait. Egy bonyolult áramlási rendszerrel rendelkező mező már akkor is eltérő
neműként viselkedik, ha a forgási iránya mellett a tengelyiránya bármely szögben
megváltozik. A forgási eredőt egyre bonyolultabb mechanizmus határozza meg, olyan finom
részletek, sűrűség, áramkörök, tulajdonságok, érzelmek összessége, amelynek eredőjeként
vált nőneművé az egyik mező, a másik eltérő eredővel rendelkezőhöz képest. Az az
energiaszint és bonyolultság, amelyben az irány-független nemiség, eredendő nemiségként
észlelhető, már kellően bonyolult ahhoz, hogy a faj fennmaradásához szükséges nemiségi
eltérés a statisztikai többségben megfelelően érvényesüljön. Az emberek és az állatok között
is fellelhető homoszexualitás a bizonyíték arra, hogy a természetnek ez az eredője még nem
száz százalékos. A fő vonzalmat annak a kiegészítő párnak kell képeznie, amely a nemiségi
jegyekben és érzelmekben és a hiányos tulajdonságokban is egymást kiegészítő. A természet
rendszeresen produkál olyan egyedeket, amelyek nemiségét eredményező hatások összessége
receszív, neutrális, vagy inverz nemi jelleget, eredményez, amelykor a sokféle tulajdonsági
többlettel és hiánnyal rendelkező férfi testben, nő lélek, és a női testben férfiként érző lélek
lobog.

A mezők nemiségének az alakulása:
A kezdetben még csak a határfelületeken összeérő mezők, relatív nemisége, a megközelítéstől
függött, attól, hogy a tengelyállásukhoz viszonyítva melyik irányból közelítették meg
egymást. A bonyolultság növekedése felé a mezők részecskéi egyre jobban összekeveredtek,
az áramlási pályáik egymásba fonódtak, közös mezőbe szerveződtek. A mezők egyesülése,
bonyolultságának a növekedése egyre inkább afelé hatott, hogy a forgási és töltési eredőt, a
nagyobb energiaszintű mezők eredő nemiségét (miként egyéb tulajdonságait is) a bennük lévő
töltések összességének az eredője határozza meg. Lásd a 272. oldalon a 106. ábrát. A mező
nemiségét a forgási (töltési) dominancia határozza meg, amely valamely maradó (és időben
változó) értékkel mindig rendelkezik, ezért sohasem lehet teljesen neutrális. A petesejt
megtermékenyítésekor is mindig marad egy a nemiséget meghatározó maradék, amely
lehetővé teszi a más felé irányuló libidó és hiányérzet, a társasági vágy megerősödését, a
kezdeti töltéspár hasonló töltéspárokkal szimbiota együttműködésbe szerveződő nagyobb
tömegbe épülését.
A spirálkarok számát a női mezőt ért nagyobb események számai határozzák meg,
pontosabban a kezdetben még folytatólagos spirálban keletkező rések mennyisége. A
napraforgót vagy a bolygókat ért találatok, a sikeres megtermékenyítés következményei,
amelyek a folytatólagos spirált, az Ariadné fonalát megszakítják, és az azon kiszóródó, DNSbe szerveződő részecskeanyagot, energiát a megtermékenyüléskor képződő placentában
fejlődő magzatba, az utódba gyűjtik. A spirálon kiszóródó részecskeanyag a placentában
fejlődő magzatra tekeredik, utódba épül. A folytatólagossága annyiszor megszakad, ahányszor
a spirálkarral rendelkező mezőt, megtermékenyülést eredményező esemény éri. Tehát a karok
számából megismerhető a női mezők élettörténete, a jelentős utódképződési események
száma.
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A mezőt alapító spirálpár egymáshoz képest megtartotta a nemiségét, tehát az ellenkező
eredőjű forgási állapotát. Ilyenkor nemcsak a felszínen összeérő sokrétegű, egymást átfedve
metsző két külső keringő rendszerre kell gondolni, hanem a mező belsejében, a
mikrokozmoszában egymásba fonódott, a töltéscsatornákkal a tulajdonságokat megjelenítő,
neutron füzérpályákkal bonyolultan egybeszerveződött legalább két eltérő genetikai
állományú örökítő anyagú mezőre kell gondolni. Feltételezhető, hogy a két mező soha sincs
teljesen szimmetriában, ez teszi lehetővé, a nagy mezővé fejlődését, és ez eredményezi a
mező maradék forgását, amely összegződhet a nagyobb rendszer időspiráljának és
rétegsodrásának az eltérő lamináris sebességével. Ha az őstöltés-pár a beérkező nagyobb
részecskeállomány miatt nagyobb nyomásúra és magasabb forgásra vált, a pólusoknál és a
pórusokon be és kiáramló áramló anyagforgalom is felgyorsul, a mező mérete és a térbeli
kiterjedése nő.
Az ellentétes forgású mezők közötti térben a napraforgó ábrán bemutatott hatásegyenlőségi
metszéspontokon fejlődő utódokat tápláló karokban lévő részecskék átadott információja,
lendületi eredője kifelé, az önállósodás felé segíti. Ha a fejlődő mezők nem figyelnek
(koncentrálnak) a szülői információra, segítő hatásra, nem értik meg a célt, az önállósodáson
át a kibontakozás és kiteljesedés lehetőségét, akkor a segítő információk kölcsönhatása helyett
az őket ebben akadályozó befelé haladó irányú idegen részecskék sodrásába kerülhetnek. Az
ilyen célt vesztett mezők, csak sodródnak a természet kedvére, az élet peremére. Az értelem
kifejlődése kötelezettséggel jár, a harmóniában változó energiatermelés kötelezettségével. Az
anyagi tartalék, az energia nem a semmiből fejlődik, hanem szorgalom kitartás és tudás, nagy
arány és szimmetriaérzék kell a valódi eredmény kialakulásához.
Az energia, az anyagi javak és az információ, az idő és a pénz egymásba átszámítható olyan
változtató-képesség tartalékot, felhalmozást, lehetőséget jelent, amellyel rendelkező, képes a
környezete és a saját viszonyán elsősorban a saját javára jelentős változtatást végrehajtani.
Bármely energia felhalmozási lehetősége csak annak áll a rendelkezésére, aki az alacsony
energiaszintű információ-felhalmozás, a rendezett tudás ismerettöbbletével és ennek a
megvalósító képességével is rendelkezik. Energiában az a mező dúsulhat fel, amely a tudás
naprakészsége, korszerűsége miatt a szükséges változásokra felkészültebb, és tudás
alkalmazásában, a sikeres megvalósító-képesség, az elgondolás anyaggá testesítése, a
meglévő a cselekvőképessége miatt előnybe kerül. A tudás és az ismeret azonban még nem
elégséges az érvényesülésre, a tartós és rendezetten változó életre. A tudást olyan
alkalmazásnak, időrendbe szervezett reakciónak kell kísérnie, amely eredményt ad, amely a
környezet rendezetlenségének képes ellenállni és a folyamatos entrópia ellenében magasabb
rendezettséget tud elérni. A meddő tudás nem hoz eredményt, ha annak felismeréseit a
gyakorlatban nem alkalmazzák. A tudás, az ige, csak tettel, cselekedettel, megvalósított
alkalmazással növeli a rendezettséget, növeli a lokális energia-felhalmozást, megőrizve az élet
tartós lehetőségét, és az élő lények tartós cselekvő képességét.
A folyamatos változáshoz szükséges ösztönzést, gerjesztést a kezdetben védett térben fejlődő
utódoknak a szülők és a környezet együtt biztosítják. Az élet része a tudás megszerzése, a
felnövés, az önállósodás, a szülőtől függetlenedés és a kiteljesedés lehetősége. A kezdeti
gerjesztést a megértett kölcsönhatások, a problémák, a zavarok keltik, amelyek a fejlődő
utódokat, a zavarokat kivédő, a problémákat elhárító reakciókra késztetik. Az önállósodás, a
szülőtől távolodással, egyre nagyobb megértéssel és fokozódó terheléssel jár, amely során a
távolodó, önállósodó fiatal mezők egyre több nagyobb analóg rendszerek külső határfelületeit
metszik. Ezek a térben és időben más célú, eltérő érdekű részecskékkel kialakuló metszéspontok
egyre nagyobb eseményeket keltenek, amelyek periodikusan de időben erősödve ismétlődnek.
A periodikus rendszerű változás egy fejlődési történet, amely sokféle energiaszinten és
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bonyolultságban analóg módon ismétlődik. A valamely életszférában fejlődő, a szülőktől
távolodó mezők, lényeknek a határfelületekhez közeledve egyre több energiára, támogatásra
(szervezésre) van szükségük, a határfelület közelében egyre nagyobb impulzus sűrűség és
információs nyomás, hatás (ellenállás) legyőzésére. A határfelületek potenciálgátaknak, a
tehetséget megedző próbáknak tekinthetők, amelyeken átjutáshoz ügyességre, kitartásra, energiára,
a részecskék, lények képességének a sikeres kihasználásra van szükség. Ez lehet erősen
koncentrált nagy lendület, vagy tekervényes töltött furfang, csavaros észjárás vagy más egyéni
eredőben megnyilvánuló képesség. Az akadály és a haladást fékező közeg (környezet)
ellenállása miatt egyre több energia szükséges a határfelületeknél kaotikusabb változás, a
sokféle hatás legyőzéséhez, a saját rendezettség megtartásához. Ez a küzdelem
energiavesztéssel jár, amely miatt az idegen és ellenálló határfelületekhez közeledő mezők,
lények energiában lemerülnek, a felhasználási igényük ilyenkor meghaladhatja a képződés
arányát. Ez részleges egyensúly csökkenéssel, energiavesztéssel jár, amely a felület közelében
energiahiányként, elektron (bátorság, elhatározás, lendület, elképzelés, ötlet, kitartás) hiányként
észlelhető. A mezők fejlődése határfelületektől határfelületekig periodikusan ismétlődő egyre
nagyobb energiát igényel, és a határfelületeken érvényesülő rétegszél a neutrális,
forgásmentes állapotot is megváltoztatja. Ha a részecske, a lény egy jelentős határfelülethez
(esetleg az élete fordulópontjához) közeledik, a rétegszél, a keresztirányú neutronok impulzusai
miatt a forgási egyensúlya is csökken. Ez elektron és energiahiányos állapotot, a forgás és a
töltöttségi eredő növekedését eredményez, pontosabban a mezőre nagyobb gerjesztés hat,
amely a szimmetria eltolódását, és ezzel a mező életlehetőségét veszélyezteti. A forgásában és
nemiségében növekvő részecskemező, lény ilyenkor gyorsabban szórja ki az alrészecskéit,
pazarló, költekező életmódra vált. A mezők energiája ilyenkor lecsökken. Az energia
csökkenése a feszültséget és a változási tempót növeli. Az energiapazarlás addig tart, amíg el
nem éri a(z) neutrális egyensúlyt visszaadó határfelületet, amelyen térben és időben egybeeső
randevús esemény, könnyen porlódó elektronban dús részecskékből szerveződő
megtermékenyítés nem éri. Ha a megtermékenyítés megtörtént, a mezőben felverődő por,
elektron jellegű bőség miatt placenta képződik, amely védő elektronfelhővel veszi körbe a
mezőt. Az energiaveszteség ettől kezdve csökken, a burokban elnyelődő kisebb energiaszintű
beépülő részecskepárok DNS miatt növekvő energiasűrűség, üvegháztartás alakul ki. A
mezők biológiai órája ilyenkor felhúzásra kerül és nemcsak elektron (kisebb a mezővel esetleg
ellentétes irányban forgó részecskefelhő) többlet alakul ki, hanem energiában és változásban és
változtató képességben is feltelik. Ez a szakasz az eseményt keltő határrétegtől gyorsabb
távolodással jár, az idegenebb alrészecskékben bő eleséget tartalmazó térrészbe, a szülőtől
távolabbi határrétegbe kerüléssel. Nézzünk meg a megértést segítő, a 132. oldalon már bemutatott 65.
ábra egy részletének a kinagyítását, a 107. ábrán a folyamat e részének a megismerésére:
A jelentős határfelületek közötti távolság, életidő szakasz a kisebb határfelületek átlépését és a
fejlődés léptetését jelentő eseményekkel telik, amely során az áthaladó mező folyamatosan és
statisztikailag kiszámítható módon változik (öregszik). A nagyobb határfelületek közötti
időtáv, eseménysor a periodikus rendszer oszlopaiként értékelhető változással, az atomi
energiaszintű élőmezők elemenként ismert fejlődési folyamatával jár. Niels Bohr dán fizikus
felépítési elve megfelelő támpontot ad, hogy megértsük a fejlődés tömegnövekedéssel járó
oszlopait és periódusait. A mezőbe beépülő és változást hozó egységek, élő részecskék
számának a növekedése a változás élénküléséhez, a bonyolultság és a változtató-képesség, a
fejlődés, fellendülés a konjuktúra növekedéséhez vezet, de a közösségek lakói hamar
megismerik a kimerülő gazdaság lehetőségeit is. A részecskemezőknek tekinthető közösségek
számbeli (fogyasztói) növekedése a kapott, rendelkezésre álló energiatöbbletet hamar
elfogyasztja, amely miatt hamarosan konszolidáció, majd gazdasági stagnálás és ismét
recesszió alakul ki. A határfelületek által képzett periódusok között nemcsak az áthaladó
részecskelény, a mező öregszik, hanem folyamatosan nő benne az energiát a felhasználók
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száma és ezeknek a mezőt alapító részecske-pártól és egymástól is eltérő genetikai
azonossága. Ha a szaporodási folyamattal nem osztódott meg a közösség két mezőre, a mező
lehetőségei, energiatartalékai hamarosan elfogynak. Ez rendszerint egybeesik egy nagy
részecskesűrűségű határfelülethez közeledéssel, (amely mögött eleséget és energiatöbbletet
sejtető terített asztal lehetősége sejlik). Az elektronok (energiát begyűjtő dolgozó részecskék)
megszökése és a fogyasztható táplálék növekedő hiánya miatt a mezőbe épülő/felhasznált
energia aránya ismét romlik.
107. ábra:

Ha a határrétegen áthaladáskor a
nagyobb energiaszintű mezőt is
megváltoztató jelentős impulzus
történt, a következmény az
elektron felhőből álló porburok,
placenta kialakulása és
megtermékenyülés, szaporodás.

Egy periódusnyi
időtávolság,
eseménytávolság,
életszakasz

Neutronok
áramlása

A részecskelény
haladási iránya

A neutrális réteg (potenciálgát) miatt a határréteg
mentén a sodródó részecskékből a forgást, a töltöttséget
növelő áramlás, kölcsönható rétegszél alakul ki.

Ha a mezőben a termelők, a dolgozók és a fogyasztók, a felhasználók aránya kedvezőtlenül
változik, akkor a tartalékok felhasználását követően energiahiány és a korábbi elosztás
visszaszerzése, újraelosztás, túladóztatás alakul ki. Ez általános elégedetlenséghez vezethet a
dolgozók egyre nagyobb számban abbahagyják az energia begyűjtését, vagy elhagyják a
mezőt, és az inflációs várakozás miatt is általános energiaválság alakul ki. A megértett recesszió, a
gazdasági leépülés az inflációs várakozás miatt a vállalkozási kedvet, az élet értelmébe vetett
hitet csökkenti.

A mezők állomány és tulajdonság változása a nagyobb
határfelületek között.
Ha egy elemnyi energiaszintű protonból és elektronokból álló mező fejlődési folyamatát az
életfolyamat kb. 1/7 részét képező egy periódus (utódképzési események, határfelületek
közötti időtávolság, életszakasz) alatt nyomon akarjuk követni, ezt az elemek
tulajdonságváltozásával járó, statisztikailag determinálható, kiszámítható eredőjű fejlődéssel
megérthetjük. A tulajdonság változással járó folyamatot a priodusos rendszer 4. periódusában
lévő elemek változásával a következő oldalon bemutatjuk.
A nagyobb rendszer határfelületén keringő nagy energiasűrűségű neutrális részecske, vagy üstökös
megtermékenyítése miatt Kripton tulajdonságú neutrális gáz állapot, és szaporodás alakul ki.
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Kripton, neutrális nemesgáz állapot

108. ábra:
Cseppfolyós,
elektronhiányos
Bróm állapot

Az idő iránya

Szelén állapot, fokozódó elektronhiány, növekvő
szegénység állapota, a fogyasztók aránya magasabb,
infláció és konjuktúra csökkenés alakul ki

Arzén állapot, a tartós
elektronhiány kezdete

Germánium

Gallium
Nagyobb azonosságú
folyadék állapot

A következő határfelületek átlépésekor a mező tulajdonsági
eredője a réz és a Cink irányába fejlődött. Az elektrontöbbletet
eredményező üvegháztartásnak vége, az ég kitisztult.
A kobalt és Nikkel még normál energiatermelő fogyasztó
arányokról, jó elektronkereskedelemről árulkodik
A fejlődésben a stabil Mangán és Vas állapotok következnek
Az újabb határfelület átlépése Vanádium és Króm
tulajdonságok konszolidációját eredményezte.
Az átalakulás a Kalcium, a Szkandium és a Titán felé folytatódott
Újabb határfelület átlépésekor beépülő részecske a mező eredőjét
elektrontöbbletben álló gazdag Káliumra módosította
A határfelületen beépült neutron a mező tulajdonsági eredőjét

neutrális Argonra és gáz halmazállapotúra módosította
Klór tulajdonságú jelentősen energiahiányos,
energiavesztést elszenvedő részecskemező

A határfelületeken áthaladás nem merőleges irányú, azt a spirálkarok metsződési helyzetei
határozzák meg. Ha ilyen spirálkaron ábrázoljuk az elemfejlődési folyamatot, érthetőbbé válik
a Gallium és a Bróm képlékenyebbé válása, elfolyósodása.
109. ábra:

Argon
állapot

Kripton, neutrális gáz állapot

A Gallium és a Bróm már beleér az áramló neutronpálya körül keringő
töltött részecskék által keltett, gyorsabban áramló rétegszélbe, amely
kölcsönhatására a változás a mezőben megnövekszik. Forradalom és
homogenizáció tör ki az anyag, a mezőben élők között a különbség csökken
és a mező egyre jobban elfolyósodik. (Vagy vízözönt keltő rétegbe ér?)

A folyamat megértését segítheti, ha a sűrűség szerint rendezett
elemsorrendet bemutató utolsó ábrát is megtekintik.

A fejlődés folyamatában a következő nagyobb rendszer határfelületéhez közeledve jelentős
elszegényedés, energiahiány (elektron, dolgozó, energiabegyűjtő hiány) alakul ki. Az infláció
és az újraelosztás fokozódik, az energia körforgása gyorsul, de a tényleges hozzáadott érték
egyre csökken. A nagy energiasűrűségű, energiában dús határfelület átlépésekor ismét sok a
beépülő részecske energiával dúsítja fel és nagyobb belső változásra gerjeszti a mezőt, amely
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miatt neutrális állapot, magas elektronszint és üvegházhatás, energia visszatartás és ezzel konjuktúra
növekedés, gazdasági fellendülés, gazdagodás alakul ki. A potenciálgáton átjutás és az átmeneti
energiabőség sikerélményt és hitet ad az eseményben résztvevőknek, és értelmet a kialakult
folyamat folytatásának. Az energiában és hitben erősödés fellendülést, gazdasági élénkülést
vált ki, amelyet a siker megerősít.
A nagyobb rendszerek határfelületeinek a kereszteződése, azaz két nagyperiódus között nem
szükségszerű hogy azonos rendszer, azonos pályairányú részecskéi okozzanak nagyobb
tulajdonságváltozást. Valószínűbb, hogy közben idegen mezők eltérő tulajdonságú részecskéi
kerülnek a rendszerbe, amelyek között a haladást (életet) gátló irányú találatok és beépülések
is lehetségesek. Pl. Az Arzén életet gátló hatása ellenirányú hatáseredőt, összetételt, mérget
jelent a szülői tulajdonságú részecskékkel távolodást segítő hatásokkal szemben. Minél
többféle irányból éri hatás a részecskemezőt, annál nagyobb lehet a szimmetriája és ezzel a
stabilitása. A kiegyenlített hatások, eltérő tulajdonságú, egymást semlegesítő hatású
részecskék, anyagok, befogadásával csökken a mezők, lények egyedisége és töltöttsége, nő a
szimmetriája. Bár a neutrálisabbá, összetettebbé válással a reagálási lehetőség, a biodiverzitás
növekszik, de ezzel szemben csökken a kapcsolatteremtő, egymáshoz építő töltöttség.

A sodródás és az akarat különbözősége:
A sok pici energiájú hatás azonos irányba rendezése elképzelést, célt, és ha az egyéni elképzelés
és a vágy elég erős, akkor már elhatározást, az akarat a kialakulását eredményezi. A cél
megvalósításához elszántság, szorgalom, kitartás és céltudat szükséges. A cél és akaratnélküli
részecskék csak sodródnak, mint a falevelek, csak a véletlenen és a Természet szeszélyén
múlik, hogy hová kerülnek. Mondhatjuk erre, hogy Isten akarata teljesül, amikor ráhagyjuk
magunkat a sorsra, de Isten, a Biblia tanítása szerint mást vár el. A vallásalapítói iratok
szerint, Isten, a tudás, a hit, a Talentum és a tehetség fejlesztését, a saját akarat és céltudat
fejlesztését és ennek a közös cél az élet fenntartásának a szolgálatba állítását. A saját akarat
megjelenése a választási lehetőséget enged a különböző hatásokra és eltérő frekvenciák
hangolódásra, és ezzel a saját tulajdonság és a környezet viszonyának az azonosság és a
másság arányainak a megváltoztatására. A saját akarat nem a természet törvényeit változtatja
meg, csak él a természet által biztosított lehetőséggel. A céltudat kialakulását a megismerés, a
tapasztalás, a tudás növekedése segíti, az önállóvá válás és a tudat lehetőségeit kiszélesíti. A
saját akarat energiatermelő lehetősége, az entrópiát, a rendezetlenséget növelő hatások
ellenhatásaként érvényesülő rendszerező képesség. Ha a tudás és szorgalom kitartó akarattal,
a céltudattal szövetkezik, az eredmény a növekvő entrópiával szembeszegülő tartós
ellenhatás, a rendezettség növekedése. Ha a termelő részecske sok, de rosszul szervezett,
lehet, hogy egymás ellen dolgozik, csak fejetlenséget kelt. Ha a tudás megelőző, rendszerező
képessége párosul a cselekvőképes szorgalommal rendelkező dolgozók, elektronok
elképzelésével és akaratával, magasabb szervezettség, az enyészet bomlasztó hatásának
tartósabban ellenálló részecsketársadalom, egészséges diszkrét szimmetriában változó
élőrendszer alakulhat ki.
A pénz és az anyagi javak, a birtok lehetőséget jelent a mobilitásra, az értékek változtatásra
konvertálására. Az idő pénz, ezt régóta ismerjük. Ha mások hanyagsága, trehánysága miatt
több időt kell fordítanunk valamely dolog elvégzésére, művelésére, az időveszteségünk a
lehetőségeinket csökkenti, amely nem végtelen lehetőségünk. Az időnk véges, és minden, ami
csökkenti az időnket, az hátrányt okoz, az életünket veszélyezteti. Ha a konfliktusok
vállalásával állandó feszültségben élünk, az folyamatosan porlasztja az energiánkat, erős
lángon égeti az életünk gyertyáját. Aki más idejét, annak a megkérdezése, hozzájárulása
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nélkül igénybe veszi, aki más feldolgozó képességét a végletekig feszíti, az az élet elleni
bűncselekményt követ el. Ha valaki tudatosan vagy gondatlanságból, mást olyan helyzetbe
hoz, amely az adott személyt a saját tempójához, feldolgozó képességéhez képest, tartósan
nagyobb ütemű cselekvésre, gondolkodásra, változásra kényszerít, az időzavart kelt, az
rosszat cselekszik. A lehetőségek saját előnyre kihasználása csak akkor megengedett, ha a
saját célt segítő dolgokat mások lényeges hátrányba hozása nélkül vehetjük igénybe, vagy
ezzel egyértelműen nagyobb közösség felzárkózását segítjük, hátrányát csökkentjük.
Az időzavarba kergetett lény, nem képes a környezet változásához alkalmazkodni, az
igényelt, de a képességét és a lehetőségét meghaladó ütemben gondolkodni, cselekedni. Ha
lemarad, és nem jut elég ideje a saját változását diszkrét szimmetriában tartani,
egyensúlytalanná és ezzel veszélyeztetetté válik. A gondolkodási hátránya cselekvési hátrányt
okoz, lemaradást, az egyensúlyát javító, az életét védő dolgokban.

A káosz a követhetőség csökkenése.
Az egyidejűleg történő események száma és az időzavar nő, ha a determinálható, kiszámítható
események aránya csökken. Ha a kiszámítható események aránya jelentősen a kaotikusak alá
csökken, a mezőben a rendezettség romlik, a kaotizmus nő. Minden mezőre egyedi változás
és eseménykövethetőség jellemző. Amely változás nekünk túl gyors és kaotikus, pl. egy
robbanás, az még követhető determinálható folyamat egy a folyamatnál gyorsabb észlelési és
megfigyelési, megértési képességgel rendelkező lény számára. Az időzavar és a lény
veszélyeztetése akkor alakul ki, ha a rá jellemző esemény feldolgozó képesség tartósan
túlterhelődik, ha a mező az események megértésében, reagálásában időzavarba kerül. Ilyenkor
a lény nem ér rá a saját igényére figyelni, az események sodrásába kerül, kihasználhatóvá,
kiszolgáltatottá és mások céljainak a szolgálójává válik. A káosz természetéről több
információ olvasható a következő fejezetben.

A Nemlineáris dinamika a káosz:
Az események változása jellemzően kétféleképen történhet. A megfigyelő által követhető
gyorsaságú olyan áttekinthető folyamatban, amelyben az események alakulása megfigyelhető,
kiszámítható és követhető. Ez minden rendszerben feltételezi, hogy a megfigyelő, vagy az
eseményeket elszenvedő képes kontrollálni a vele történések nagyobb részét, azok beérkezése
és feldolgozása között jelentős és időben tartósan növekvő feldolgozatlanság nem keletkezik.
A követhetőség feltétele, hogy a változásokat megfigyelő, elszenvedő lény esemény,
információ és változást feldolgozó képessége tartósan nagyobb legyen, mint a környezetben
keletkező vele kölcsönható változás. Az ilyen folyamatokat, változási sorozatokat lineáris,
eseménykövető, az ismétlődések miatt megtanulható, és kiszámítható, determizálható, a
gerjesztéssel egyensúlyban álló folyamatnak tekinthetjük. Ha egy függvényben ábrázoljuk a
kölcsönható gerjesztő frekvenciát (esemény sűrűséget) és a válaszfrekvenciát, a reakció
sűrűséget, és a tényezők növekedése arányos, 45 fokhoz közeli egyenest vagy lágy
hullámzású görbét kapunk. Lásd a következő ábrán bemutatott függvényi lehetőségeket:
A nem teljesen kihasznált feldolgozó-képesség, a magas biodiverzitás olyan tartalékolást
eredményez, amely a kialakult feldolgozó képességnél kicsit nagyobb sűrűségben, de
viszonylag rövid ideig tartó kölcsönható sorozat azonnal meg nem értett feszültségét, a
teljesen ki nem használt (nyugalmi) időben feldolgozza. Ezzel a lineárishoz közeli, kicsit
hullámzó észlelési és feldolgozási tartományt kapunk. Az ilyen egyensúlyi tartománnyal
rendelkező tárgy, dolog, részecske és mező, képes a környezetében zajló, általa észlelt és
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rá kölcsönható változásokat folyamatosan elviselni, azokhoz alkalmazkodva, megértve
az egyensúlyi állapot körüli tartományban, életszerű folyamatban változni.
110. ábra:
Túl lassú változás

életszerű ionos változásra
alkalmas tartomány

A mértékegysége az idő függvényében vizsgált
eseményszám, nem szükségszerűen Hertz. A
lényeg az arány, hogy a két tényező változása
miképpen arányul egymáshoz. Ha ez az arány
nem egyenlő, de lineáris, akkor a nagyobb
feldolgozó képesség esetén az életfolyamatot
eredményező változás még fenntartható.
Ha a kölcsönható, gerjesztő eseménysűrűség
tartósan meghaladja a feldolgozó képességet,
akkor időzavar, esemény feldolgozatlanság, a
folyamatok követhetetlensége miatt kapkodás,
káosz alakul ki. A káosz az életszerű, tartós
változási folyamatokat ellehetetleníti !

A káosz akkor alakul ki, amikor az esemény megértésében, feldolgozásában tartós lemaradás,
tartós feldolgozatlanság keletkezik. Mivel minden dolognak, tárgynak és élő anyagnak az
összetételére és a reagáló képességével arányos tartományba esik a feldolgozó képessége,
ezért nincs végtelen nagy feldolgozó-képességű dolog, és nincs végtelen nagy feldolgozó
képességgel rendelkező élő mező. Bármilyen nagy legyen egy anyagmező eseményfogadó,
feldolgozó-képessége, pl. egy tükör vagy egy fekete lyuk magas ilyen értékkel rendelkezik. (kicsi az időbeli
eltolása), de ha a saját feldolgozó képességét tartósan meghaladó változtató eseménysűrűség
hat rá, a változást nem tudja követni. A tükör ilyenkor szétrobban, megolvad, és a fekete lyuk
is felrobban. Az élőlények, életszerveződések halálát a tartós káosz kialakulása, növekvése
eredményezi, amelykor a csökkenő feldolgozó-képességet meghaladó tartós túlterhelést már
nem képes követni. A káosz nem a változás gyorsaságához kötött, hanem a feldolgozóképesség és az eseménysűrűség arányához. A magas eseménysűrűség nem káosz, ha azt
elszenvedő fél tartósan viselni, válaszreakcióval követni képes. Nagyon alacsony kölcsönható
változás sűrűség esetén is kialakulhat káosz, amelykor a változást feldolgozni nem képes
anyag, vagy élő szerveződés összehangolt rendezett változása megszűnik, és a szervezettség
szétesik, az életfolyamata megszakad. Pl. A jég a 0 fok feletti hőmérsékleten bekövetkező
változást már nem bírja jégnek nevezett anyagként elviselni, felrepedezik, és megolvad,
halmazállapot változást szenved, és mint jég, nem élhet tovább. A szerkezetében is átalakul,
vízzé válik. A Mengyelejev féle táblázat elején, és még az alatti kis sűrűségű anyagok
általában rosszul viselik a változást, a kicsi tömeg miatt kicsi a feldolgozó és a változást tűrő,
a kiegyenlítési képességük, a megmaradási tehetetlenségük. Ez az oka annak, hogy már
nagyon alacsony hőfokon halmazállapot változást, szerkezeti átalakulást szenvednek.
A feldolgozó-képességhez képest nagyon alacsony frekvenciával ismétlődő, kis energiaszintű
változást általában nem észleljük. Ha az alacsony frekvencián ismétlődő változás energiája
meghaladja a tudatosuláshoz szükséges észlelési energiaszintet, akkor észlelhetővé és
tudatosulóvá válik. A kis energiával épen csak megütött dob bőrének a bennünket nem veszélyeztető
rezdülését általában nem észleljük, de ha a zenekarban játszó üstdobot erőteljes ütés éri, az eseményt
észlelő feldolgozó mechanizmus bekapcsol. Ha nagy energiájú dobbanások, robbanások alacsony
frekvencián rendszeresen ismétlődnek, ezeket az ismétlődéseket már veszélyként érezzük, sőt az, az
ilyen robbanásokra (frekvenciákra) rendkívül érzékeny bálnák végzetét okozhatja. Az

eseménysűrűségként észlelt ismétlődések tehát az átalakuló energiától is függők. A változás
fennmaradásának a feltétele az, hogy a meghatározott feldolgozó képességgel rendelkező
anyagok, élőmezők időegységre jutó változási mennyiségének és energiájának a szorzata, a
kölcsönhatás értéke ne haladja meg a rendszer átbocsátó képességét.
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Az időegységre jutó gyors változás még nem eredményez káoszt, ha a beérkezett
energiamennyiséget, változtató képességet a kölcsönhatott anyag, élőmező képes feldolgozni,
és önmagába építeni, vagy részben átalakítva fáziskéséssel reakcióként kibocsátani. A Napba
és a csillagokba beérkező energia időegységre jutó mennyisége nagyon nagy, ugyanakkor e
nagy mennyiségű változást e mezők még képesek a rendelkezésre álló idő alatt feldolgozni.
Ha mégsem ez történik, mert rövid ideig túlterhelés lép fel, pl. egy nagyobb aszteroida
becsapódik a napba, akkor a feldolgozó képességet meghaladó energiamennyiség
napfáklyaként, flerként, visszaható reakcióként kicsapódik. Azoknak a csillagoknak,
embereknek megszakad az életfolyamatként ismert változási sorozata, amelyek tartósan a
feldolgozó képességüknél nagyobb mennyiségű változásnak vannak kitéve. A tartósan
túlterhelt, a folyamatosan időzavarba kergetett emberek, változómezők tartós változása, az
életfolyamatot lehetővé tevő egyensúly megbomlik, ha a túlterhelés időben folyamatossá, a
mennyiségében feldolgozhatatlanná válik. Az időzavarba kergetés, az élet elleni cselekmény, amelynek
a tudatos keltése a legnagyobb bűnök közé sorolandó. Ha bármely élő mezőt, a feldolgozó képességét
tartósan meghaladó körülmények közé kényszerítünk, tartósan túlterhelünk, ezzel az életét, a létét és
megmaradását veszélyeztetjük. A csillagokban folyó gyors folyamatok a magas feldolgozó

képességű változó mezőknek nem jelentenek káoszt. A hatalmas mennyiségekben beérkező
változás egymást követő eseményei a hatalmas robbanásokban, nagyon gyors változási
folyamatokban is feldolgozható, ha az energiaátalakulás, a befogadás és a kibocsátás
szinkronitása nem bomlik meg. A robbanószerek felrobbanása az anyagban bekövetkező
gyors változás nemlineáris folyamata miatt alakul ki, amelykor a változás és a változtató
képesség időbeni felszabadulása, növekedése sokkal magasabb magasabb, mint az elvezető és
reflektáló, feldolgozó képesség. A robbanás végül az energia felszabadulás, a feszültség
felhalmozódás következménye, a lokális káosz miatt kialakuló túl gyors reakció, feszültség
elvezetődés. Ha egy ilyen robbanást, a kialakuló feszültség felhalmozódásnál nagyobb
ütemben felvett képrögzítéssel nyomon követünk, figyelemmel és megértéssel követhető
változási eseménysort kapunk. A robbanás azért következik be, mert az esemény egymás
után, vagy időben egyszerre bekövetkező változása között kisebb idő telik el, mint amennyi az
átalakulásban résztvevők feldolgozó képessége. Ez ilyen megfigyelő (eseményt elszenvedő)
nem tudja az esemény sorrendjét lefutási sorozatát egymástól elkülöníteni, neki nem
megkülönböztethető folyamat, hanem szinte egyidejűleg lezajló követhetetlen változás,
amelyből ha túl sokban van része, a megértése ellehetetlenül, időzavarba kerül és
összezavarodik. Ha a reakció hullámának az emelkedése elmarad a gerjesztő hullám (hatás)
emelkedésétől, probléma és feszültség felhalmozódás keletkezik. A közeget, anyagot, mezőt,
élőlényt érő változtatás tehát a változás, a változtató képességű hatás legalább szinkron, vagy
nagyobb lehetőségű elvezetését igényli, hogy ne halmozódjon a fel feldolgozatlan események
miatt túl nagy feszültség.
A nagyobb sűrűségű határfelületek, kisebb átbocsátóképességű közegek, anyagok, lények gátolják
az energia elvezetődését, ezért az ilyen határfelületeknél torlódás és feszültségnövekedés lép fel.

Nyomás és
feszültség
növekedés

áramlási
sebesség
növekedés,
csökkenés

111. ábra:

A haladás útjába akadályt
jelentő nagyobb sűrűségű
közeg, keresztirányú áramlású
határfelületek egyenletes
ismétlődése esetén egy
megértési, tanulási folyamat
alakul ki, amely miatt a
feszültség növekedés az időben
csökken, és egy megértési és
alkalmazkodási értéken
stabilizálódik.

A nem egyenletes sűrűségű, vezetőképességű közegen átáramló változtató-képes energiával rendelkező
részecskék haladási iránya, az idő iránya.
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A feszültségnövekedés addig tart, amíg a hatásnyomás, energianyomás értékének és az
energiacsatornák keresztmetszeti értékének, az átbocsátóképessége szinkronba, vagy fordított
arányba nem kerül a gerjesztő energiaárammal. A potenciálgátak és a határfelületek között
lévő potenciálgödrök fékezik az élő anyag áramlását, amelyen akkor tudnak átjutni, ha a
továbblépésre serkentő hatások összessége kellően megerősíti az elhatározást, és az
elmozdulási kényszer érzése legyőzi a potenciálgödörbe rögzítő félelmet a változástól, amellyel
elhatározást, cselekvést és elmozdulást vált ki. A gátolt energiaáramlás ilyenkor elindul,
felgyorsul, a mező átjut a helyzetbe rögzítő gáton, a feszültség oldódik, a félelem csökken,
elszáll. Ha egyenetlenül és változóan következnek az áramlást akadályozó gátak, pl.
nemlineáris a közeg, a határfelületek vastagsága, sűrűsége változó, akkor a
feszültségnövekedések a gátló hatás változó arányait mutatják. Ez akkor is így észlelhető, ha
az energiaáramlás sebessége és ezzel az energianyomás/gerjesztés változó. Ha az
energiaáramlás és az ezt akadályozó közeg is egyenletes (lineáris) egymás utáni változást
okoz, amely megismerhető és megtanulható, egy tanulási folyamat alakulhat ki, amelyben az
áthaladó energiatartalmú anyag, közeg, lények már felismerik az akadály természetét, és
alkalmazkodva kevesebb feszültséggel is képesek a megismert és ezzel legyőzhetővé vált
akadályon áthatolni. Ezt a tanulási folyamatot az atomi energiaszinten magizomériaként
ismerjük.
A hatásként ismert változtató képesség, az energia áramlását, haladását késleltetni, akadályozni, képes
közeg, anyag, és élőmezők eltérő sűrűségű határfelületei tehát feltorlasztják és lelassítják, időbeli
késedelemre kényszerítik. Ha a lassulásra kényszerített energiát olyan kicsi egységekből álló,
lendülettel és ezért kinetikai tömegértékkel rendelkező részecskékként képzeljük el, amelyek
közös mezőkbe szerveződve képesek az alakzatukat változtatni, gömbszerű mezőből
füzérszerűen egymást követő, füzérláncba, a szervezetbe épült közösségre jellemző
tömegszámú füzérkukacba kapcsolódva haladni, áramlani a térben, akkor a feszültség
felhalmozódás, az elől megtorpanó részecskék utolérése, a mező belső impulzusainak a
növekedése is érthetőbbé válik. Ha az egymást követő részecskegolyók, buborékok lendületi
értéke az egyenletes közegben közel azonos, akkor kicsit torzult gömbszerű mezőben, vagy
nagyobb közegáramlási különbözet esetén megnyúlt füzérkukacként, egymást követve sorolt
alakzatként is haladnak. Ha a füzérkukac elején haladó részecskék olyan a haladást gátló
akadályhoz, sűrűbb közeghez ér, amelyen az elől haladók nem tudnak azonnal átjutni, akkor a
sorban hátrébb jövők lendülete, azonnal érvényesülő toló jellegű kinetikai erőként egyre
nagyobb nyomást gyakorol az elől haladókra. A megtorpanó közösség belső impulzus
sűrűsége, az eredő feszültsége nő. Mivel az akadályokat is hasonló (hozzámérhető térbeli
elrendeződésű és alakzatú) buborék jellegű közegek jelentik, ezért a helyi nyomás és ezzel a
feszültség addig nő, amíg vagy a haladó részecske közösség alkalmazkodik a kialakult szűk
kapukhoz. Ilyenkor sokféle lehetőség és egyedi specialitás mellett, vagy mint a hernyó
összehúzza magát, vámot fizetve lead az energiájából, vagy kisebb egységekre, egyedekre
bomlik és így jut át az akadályon, a hasonló részecskékből szerveződő potenciálgáton. Ha a
feltartóztató közeg buborék tagjainak, az összetartó ereje, azonosságtudata kisebb, akkor azok
közötti összetartó-erő gyengülésével, vagy a vámszedéssel utat engednek. A haladó csoport,
nevezzük részecskékből álló energiának, haladása tehát változó, az akadályoktól függően
azok előtt lassul és torlódik, a feszültsége és ezzel a hőmérséklete is nő. A nagyobb akadályok
előtt a füzérekbe szerveződött részecskék sorolt alakja torzul, az akadály
áteresztőképességétől és a csoport lendülettömegétől is függően feszültségnövekedés
következik be, a haladás irányú kiterjedés csökken, a keresztirányú (amplitúdó irányú)
kiterjedés nő. Lásd a 111. ábrát. A részecskékből álló füzérkukacok hullám alakba torzulnak.
Az esemény egy haladó hernyóhoz is hasonlítható. A haladást gátló nagyobb sűrűségű
határfelületeken átjutva az áramlási sebesség nő, a füzérkukac regenerálódik, ismét a számára
kedvezőbb kisebb áramlási keresztmetszetet jelentő soros, vagy gömbszerű, részecskeszerű
alakba rendeződik. Ha a füzérkukac a fényre, fotonra jellemző energiaszintű, méretű, és ennek
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megfelelő frekvencián ismétlődő (egymást követő) egységekből áll, akkor az akadályok előtt,
vagy a rendszeres akadályt képező közegben közlekedő, haladó csoportjukat hullámszerűen
az akadályt kerülgető váltakozó feszültségű füzérkukacként, hullámszerű energiaterjedésként
észleljük. Ha ez a füzérkukac, hozzámérhető akadályokban ritkább, vagy nála lassabban
változó, kisebb ellenálló képességgel rendelkező közegben halad, amelynek a haladással
szembeni ellenállása a tömegükben (mennyiségükben) megjelenő kinetikai lendületértékhez
viszonyítva nem számottevő, akkor megtartják a kisebb áramlási sebesség esetén
részecskeszerű, felgöngyölődött gömbszerű alakjukat, és részecskeszerűen, ballisztikusan
terjedhetnek. A közeghez viszonyítva nagyobb áramlási sebesség esetén az áramlással
szemben ható ellenállást csökkentő kedvezőbb áramlásdinamikai soros, vagy kis
keresztmetszetű elnyúlt szivarszerű alakzatba rendezhetik át a kolónia alakját.
A bolygó és a csillagtéri közegben tehát olyan különböző számú és tömegű, részecske
egyedekből álló, önmaguk létével információt és energiát szállító részecskecsoportok
haladnak, amelyek képesek a környezeti akadályokhoz, körülményekhez alkalmazkodni, a
kiterjedésüket és ezzel az alakjukat az egységek mérete által meghatározott, korlátozott térbeli
struktúrába szervezni. Mivel az ilyen csoportok, egyedek száma nem korlátozott, ezért
nagyon sokféle eltérő számú és méretű egységekbe, nagyobb és összetettebb változó
mezőkbe, élő lényekbe szerveződhetnek. Innen csak egy lépés annak az elismerése, hogy
körülöttünk olyan nagy azonosságú, intelligens részecskékből álló plazmaszerű változólények
élhetnek, amelyek barbaszerűen képesek az alakjukat és összetételüket, a kisebb egységeiket a
körülmények által meghatározott igényeknek megfelelően változtatni. Az ilyen
részecskemező, egy jól szervezett hadsereghez hasonlítható, amelyben az egységek a
hadvezetés (a közösséget irányítók) által felismert igények szerint átrendezhető, az egyedek és
kisebb nagyobb közösségek átcsoportosíthatók, felbonthatók, vagy más alakzatú és eltérő
összetételű mezőbe szervezhetők.
Az események változással járnak, amely miatt a változó helyről energiahullám,
részecskeáramlás indul el. A változás miatt a helyi feszültségnövekedés a helyben lévő
részecskecsoportok, kisebb nagyobb közösségeinek az elvándorlását eredményezi. Az
elvándorlás, az emigráció, a kialakult állapotok, a részecskesűrűség helyi megváltozását és
ezzel feszültséghullám kialakulását eredményezi. A hullám a kisebb ellenállású és a kisebb
részecskesűrűségű közegekben és felé jobban terjed, időben kevesebb késedelmet és
feszültséget szenved. Az ilyen részecskecsoport, részecsketömeg elvándorlási hulláma, térben
és időben áthelyeződő változtató képessége a bevándorlási helyen okoz nagyobb
energiasűrűséget, feszültség növekedést, azaz a feszültség a helyet változtató
részecsketömeggel együtt, az időben és térben áthelyeződik. A folyamatokat követni képes
megfigyelőnek ez egy energiaáramlási folyamat, amelyben a változás a lokális helyről időben
később máshol történő megismétlődése időbeli és térbeli eltolásnak tekinthető.
Tételezzük fel, hogy a változó és alkalmazkodó, valamint tanuló képességgel rendelkező
részecskék éppen olyan élőlények, mint mi emberek, amelyek helyi elszaporodása, nagyobb
tömegsűrűsége feszültség növekedést és migrációt, elvándorlást vált ki. Az elvándorlással a
lokális térben felhalmozódott feszültség a tömegsűrűség növekedését eredményező helyekre
áthelyeződik. A változási eseményben keltődött feszültség, a kölcsönhatás növekedés, az
észlelési, megértési, feldolgozási idővel növelve, időben kicsit később, de a hatással azonos
ritmusban ad válaszreakciót. Ha az események gyorsulása miatt a válaszreakció időbeli
eltolódása növekszik, a változás, a hatás – ellenhatás megkülönböztetése, megértése zavart
szenvedhet, és fokozódó időzavar alakulhat ki. Ha a gerjesztés nem túl tartós és nem
folyamatos, akkor a nyugalmi időszakban a feltornyosult időzavar még ledolgozható.
Más a helyzet akkor, ha a feszültség keltődés és a válaszreakció aránya tartós időbeli eltolást
eredményez. Ha e két függvénytényező változásának az aránya az 1/1 aránytól jelentősen
és/vagy tartósan eltolódik, akkor a korábbi lineáris 45 fokos függvény, meredekebbre, vagy
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parabolikus, exponenciálisra, nemlineárisra fordulhat. Ha a feldolgozó képesség jelentősen
túlterhelődik, az áteresztő keresztmetszet beszűkülhet. Ilyenkor már igen kis gerjesztés
növekedés lényegesen nagyobb időzavart, feszültségnövekedést alakíthat ki, amelyet a mező
már nem képes feldolgozni.
A legkönnyebben a túlterheléssel szemléltethető a helyzet. Ha egy nagy halat, vagy egy jó élsportolót
tartósan túlterhelünk, a kifáradás miatt el fog jönni az a pillanat, amikor már nagyon gyenge erejű
ember is képes fellökni, vagy a halat könnyedén a parthoz húzni. Hasonló történik a fémdróttal, ha
előtte sokáig hajtogatjuk. A hajtogatás miatt kifáradt, túlterhelt helyen már kis erőhatás is elég a
vastag drót eltöréséhez. Ilyen helyzet alakul ki a tőzsdén a krahh-kor, vagy a tömegben az egyébként
elegendő keresztmetszetű kijáratnál, ha valami miatt pánik tör ki. Ha a kijáratnál normál ritmusban
10 ember képes kiáramlani, és a fokozott vészhelyzetben harminc, akkor a pánikban már két-három
emberrel több, 32-33 ember eldugaszolhatja a kijáratot, amely ezrek bennrekedését eredményezheti.
Az ilyen változás nemlineáris, amelykor a helyi áteresztőképességet túllépő, már akármilyen kicsi
gerjesztési többlet, lényegesen nagyobb hatáskövetkezményt, az energiaáramlás akadályoztatással
nagy helyi feszültséget és ezzel térsűrűségi átrendeződést vált ki. Ha ezt a változási állapotot

ábrázoljuk egy függvényen, akkor olyan parabolikus, nemlineáris görbét kapunk, amelyen az
egyik érték kis növelése a másik értéket jelentősen felemeli. Ez exponenciálisan változó
görbét eredményez.
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112. ábra:
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Látható, hogy az 1/1 arányú kölcsönható lineáris
szakasz elhagyása után, már nagyon kicsi
kölcsönhatási többlet, vagy áteresztőképesség
csökkenés lényegesen nagyobb feszültséget gerjeszt,
amelykor a helyi értékek kicsi emelkedése nagyon
nagy feszültségváltozást eredményez. Az ilyen
túlfeszített, túlspannolt tér nagyon könnyen
időzavarba, káoszba kergethető, amely miatt
folyamatosan kisebbségben marad, energiát veszít.
Az időzavarba kergetett, állandó változásra
kényszerített részecskék nem érnek rá a saját
elképzeléseikkel, problémáikkal foglalkozni, a
kényszerhelyzet miatt mindig az alkalmazkodás
kényszere, a mások által diktált tempó köti le a
figyelmüket, vonja el az idejüket és energiájukat.

A kölcsönhatás növekedése, és az áteresztőképesség

A jelzett terület a tartós változó folyamatra alkalmas függvénytér, amely az élethez
szükséges feldolgozó-képesség / gerjesztés arányait jelzi.
Ha a mezőn átáramló információs energia, (részecske), gerjesztés időbeli és/vagy energiabeli
aránya kiegyenlített, akkor a mezőben viszonylag lineáris változás folyhat, amely életszerű
folyamatba rendezett esemény sorozat is lehet. Ha a beáramló energia aránya átmenetileg
növekszik, akkor bár a mezőben a nyomás megnő, de ez időbeli eltolással, késedelemmel
növekvő kiáramlást, ellenhatást válthat ki. Az ellenhatás a helyi feszültségérték csökkenését
eredményezi, és a normál ritmus, és a változásra alkalmas pufferolási tartományon belüli
feszültség némi ingadozás után helyreállhat. Megváltozik a helyzet azonban akkor, ha a
gerjesztés, a beáramlás tartósan meghaladja a kiáramló mennyiséget, ha a kiáramlás
lehetősége leszűkül és a kijáratok eldugulása miatt a mezőben lévő részecskék között pánik
tör ki. Ha egy élőmezőt stresszhelyzet, fájdalom ér, az eseményt feldolgozni nem tudóban
jelentős feszültség halmozódik fel, amely e feldolgozatlanság energiadugójával keltődött
feszültség az időzavarba kerülőben emóciót, fájdalmat kelt. Ezt lelki fájdalomként éljük meg.
Ilyenkor nem akarunk szembenézni valamely hihetetlen, számunkra kellemetlen tényekkel,
nem akarjuk elfogadni a fájdalmas valóságot. Az energiaáramlás ilyenkor valamely keringési
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rendszerben akadályt szenved, eldugul, blokkolódik. A dugulási helyhez érkező részecskék
felhalmozódnak, helyi túlnyomás, emóciós fájdalom alakul ki. A helyi túlnyomás deformálja
a szervezetben a közeli áramlási pályákat, amelyeket megváltoztatva, a keringési áramkörök
torzítása miatt nemcsak lokális, hanem nagyobb szervre, tartóssága esetén az egész testre és a
lélekre az egyensúly felügyelő szervre ható zavart kelt. Ha ilyenkor a lelki traumát nem oldjuk
fel, a tartós elzáródás és a környező áramlási körök tartós túlterhelése, a keringési pályák
megzavarása miatt a lelki gyötrelem valódi fizikai megbetegedéssé fajul. A test
megbetegedését a sokkal kisebb energiaszintű áramköri zavar, a lélek fájdalma, a trauma
miatti lokális energiaáramlás elzáródása váltja ki. Az érzelmi blokk miatt kialakuló lelki
fájdalom nemcsak testi fájdalmat okoz, hanem a dugulási helyen a lény részecskéi magas
feszültségbe, nagy impulzus sűrűségbe kerülnek, (ütköznek a torlaszolókkal) és ez miatt idő
előtt aprózódnak, porlódnak. A porlódó, felbomló és a blokkolási helyről eláramló részecskék
megzavarják a környező áramlási rendszerek, csatornák áramlási harmóniáját, amely miatt az
érintett (kölcsönhatott) szervekben még lokális problémából nagyobb helyi zavar, láz és
gyulladás alakulhat ki. A lelki trauma így alakul fizikai testi betegséggé.
A fájdalomtól nemesül a lélek. A mondás tényleg igaz, amelyet az alábbi folyamat vált ki. A
lélek nemesedését, az érzékenység növekedését a stressz miatti részecskeporlódás, az
impulzusok erőteljes növekedés váltja ki, amely a lelki fájdalmat is okozza. A megbetegedett
testrészben a dugulás nemlineáris változási sorozatot indít el, a harmonikus (lineáris) áramlás
helyett helyi káoszt alakíthat ki. A káoszban a folyamat követhetősége zavart szenved, lokális
feldolgozási időzavar alakul ki. Ha a zavart nem orvosolja az önjavító mechanizmus, vagy a
probléma feldolgozása, akkor a lokális megbetegedésből globális keringési katasztrófa,
krónikus betegség, vagy nemlineárisan növekvő dinamikus változás, általános káosz, abból
krahh, és halál alakulhat ki. Ha a káosz a mező nagyobb részére átterjed, a determinálható, a
kiszámítható és a követhető folyamatok szétesnek, a szervezet mintáját, struktúráját létrehozó
rezonancia összeomlik. Az élet addig tart, amíg a szervezetben és körül elegendő részecske
megfelelő rendezettségben, feldolgozandó események feszültségét elvezetve kering, amelyek miatt a
fázistéren átáramló energia nem torlódik fel, hanem időbeli késedelembe és belső keringésre
kényszerítve fogságba eshet. Ha a szervezet köré aurát építő részecskéknek túl sok impulzust,
feszültséget és fájdalmat kell elviselni, hamar elporlódnak, idő előtt kisebbé, erőtlenné válnak.
Az aurát képező és idő előtt elporladó részecskék, az atomokat védő elektronok között
megszökhetnek a mezőnkből, és rövid idő alatt általános energiahiány, testi elgyengülés
következhet be. Ha a szerveződés részecskéi a korai elporlódás miatt kisebb energiaszintre
kerülnek, akkor (esetleg túl) érzékenyebbé válnak, és az alacsonyabb fraktálszinten szerveződő
részecskék feladásait is nagyobb eséllyel megérthetik. Ilyenkor a kisebb energiaszintű
részecskék forgalma növekszik, nagyobb a fluktáció, amely miatt a kisebb energiaszintű,
lelki, vallási, érzelmi hatásokra fogékonyabbá vált mező memóriája elromlik, de a tudata
kiszélesedhet. Az ilyen élőmező sokkal több, a csak nagyobb energiaszintű információt venni és kezelni
képes emberi mezők által nem észlelt speciális információt észlelhet, és ez elérheti az érzékenyebbé
vált egyedben tudatosuló szintet. Moetrius sok részecskéje elporladt, de nyitottá vált a kisebb
energiaszintű hatások észlelésére és befogadására. Ha az ilyenkor kialakuló tartós
energiahiányt nem tudjuk megfelelő folyamatos kis energiaszintű részecskeáramlással pótolni,
a szervezet elgyengülhet, erőtlenné válhat, az életerő elvész. Ha ez egy kritikus szint alá
csökken, az életet jelentő változás is annyira lecsökkenhet, hogy az élet lángja kihuny. Ez a
folyamat éppen ellentétje, következménye a káosz által kiváltott feszültségnövekedésnek,
amely a megnövekvő belső nyomás miatt inkább tudatzavart, gutaütést, agyvérzést válthat ki.
Mint minden atom körül, az energiatermelő csillagok, a Nap körül is, - nemcsak a
forgástengely ekliptikai szórási síkjában keringenek saját kibocsátású részecskékből
szerveződő, betanított és leszármazott leánybolygók. Szinte mindenféle szöget bezáró eltérő
magasságú pályákon sok a Naphoz tartozó, eltérő töltéseredőjű neutrinó és kisebb
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részecskékből szerveződött, az elektronnal analóg részecske mező keringhet. A saját
kibocsátású és nagyobb azonosságú részecskemezők azonban az ismert saját frekvencián
állandó részecskelendület utánpótlást kapnak, Lásd a 106. ábrát, amely miatt jellemzően
távolodnak a szülőtől, míg a közeledve köröző idegenebb részecskemezők információs
tulajdonságú gerjesztő idegennek, elfogyasztandó anyagi tápláléknak tekinthetők.
Az alábbi 113. ábrán bemutatott, az Athenaeum Kiadó gondozásában megjelenő, Atlasz sorozat, Joachim
Herrmann csillagászat című könyv 127. oldalról másolt Nap és Jupiter tere között keringő üstökösök
egy részét bemutató ábra, a Jupiter már megismert közeli, a bolygóknál nagyobb részecskesűrűségű
neutrálisabb üstökös mezőit mutatja be. 113. Ábra
A Naprendszerhez tartozó mintegy 100 milliárdra
becsült üstökös a környező hím csillagok örökítő
anyagát is tartalmazó szén és jég fő alapanyagú
csillagspermának tekinthető. A Jupitert, a Nap
legnagyobb (de nem a legidősebb) leányát már
számos üstökös környékezi, de valószínűen a
bolygó hölgyek döntik el, hogy melyeket fogadják,
melyekkel kerülnek szaporodási folyamatba.
Feltételezhető, hogy a keringési nagytengely
mindig az anya és az Apacsillag felé mutat, így
azonosítható be a származás.

A Nap körül azonban több százmilliárd olyan idősebb, vagy/és nagyobb energiával kirepült, a
távoli szférákba, más csillagokhoz is ellátogató, könnyebb anyagokból szerveződő, ezért sötét
színű és magas széntartalmú, cirkumszoláris, üstökösszerű aszteroida, a Nap férfi eredőjű
termékenyítőképes elektronjai keringenek. E mezők egy részében sokkal több az idegen
részecskeanyag aránya, amely a nagy távolság miatt egyre több idegen jövevénnyel dúsul. Ez
azzal a következménnyel jár, hogy a határvidékeken keringő rokon és barát mezőkből egy idő
után egyre eltérőbb tulajdonsági eredőjű ellenség válik. A csillaganyák számára nem
kívánatosak a vegyes tulajdonságú, elfajzott fattyúk, ezért kellően távol tartják őket a saját
családtagjaiktól, azonban az eltávolítás a másik csillag felé közelítést jelent. Ezek azok a
száműzött hím ivarú, de nagyobb tűrőképességű, lassabban változó neutrálisabb mezők,
amelyek a közeli csillagrendszerek női hormonállományú bolygóit megtermékenyítik,
amelyeket e nagyobb bolygók, mint az imádkozó sáska nősténye a megtermékenyítés érdekében
elfogyaszt, a magzatburokba, a holdburokba is beépít.

A Nap és más közeli csillagok körül keringő idősebb neutrálisabb tulajdonságú, vagy hím
eredőjű mezők egy része csak több ezer évente ér ismét a szülő Nap közelébe, amelykor a
későbbi leszármazott leányokat alaposan megriogatja, ha kellően távoli, de elég az
azonossága, akár teherbe is ejtheti. A belső bolygókat, a Nap lányait e látogatók megzavarják,
megkeverik, amely miatt, ha nem következik be találat és teherbe esés, ez esetben is jelentős gravitációs
torzulást és pertubációt szenvedhetnek. Ez nemcsak pályaváltozást okozhat, hanem korábbi
szülést, holdképzést és felnőtté válást, azaz a szülőtől hamarabb eltávozást is.
Valószínű, hogy Nostradamus és a vele egy időben vagy korábban élt antik világ összetett ismeretekkel
rendelkező csillagászai olyan ismeretekkel is rendelkezhettek, amelyek a keleti bölcsek, korai írások és
Fáraókat megelőző időkből akkor még elérhetők voltak. Ezek az információk például az Amerikai
földrészen is ismertek voltak a Vénuszról áttelepült építő Istenek tanításainak a leirataiként. A
régi leírások még tartalmazhatták a rendszeresen, de ritkán visszatérő korai látogatók
periódusait, és a fejlett pályaszámítás lehetővé tehette, a téridős egybeesés, a találkozások
időbeni kiszámítási lehetőségét. Lehetséges, hogy Nostradamus nemcsak a megérzésére
hagyatkozott, hanem az általa megismert, megértett, megtanult korábbi ismeretekre is.
(Hét napon át fog égni a nagy csillag, és a felhő kétszeresen engedi láttatni a napot.
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Hibás az a gondolat, hogy a 3. Antikrisztus ember. Nem emberre gondolt a próféta, vagy ha
igen, akkor maga sem volt tisztában, hogy a számunkra végzetes esemény keltője nem ember.
Moetrius, már a korábbi Aspektus könyvekben leírta azokat a becsapódási szóródási pályák
történetét, és térképen is bemutatta, amelyeket az életet hozó Üstökösök maradandó jeleiből
berajzolhatott. Ilyenek szórták be rendszeresen az egész világot, de ezek közül csak néhányon
volt magas szinten előrehaladott szén változataira alapult élő kultúra. Ilyen szórta meg a Nílus
síkját, a kelet-Afrikai területet, és ilyen szórta meg a Kínától a Nílusig és a Yukatán
Félszigetig a közép Amerikai területeket
A földrajzi térképeken a becsapódási események után még tovább süllyedő mélyföldekként
rendszerint megtalálhatók a becsapódási területek, Pl. Izraeli keresztben. A mai Izraeli terület,
Jeruzsálem és környéke nem véletlenül a szent hely, hiszen azt a területet szó szerint keresztül kasul
érte az életet hozó szórás. Keletről és délről is kapott, és ráadásul valószínűen nemcsak egyszer,
hanem e területet rendszeres szórás éri.

A Vörös tenger megnyílása, Afrika nyugat felé távolodása is bizonyíthatóan olyan események
következménye, amelyek az Afrikai és a Szaúdi félsziget eltávolodását kiváltotta.
A 114. ábrán bemutatásra kerül a kelet Afrika északi részét ért, és várhatóan érő későbbi
szórás ismétlődési lehetősége, amely az Assal tó és mélyföldet, és az Etiópia hegyei között északkelet
irányban kialakult hegyi tavak sűlyedékeit is létrehozta.

Egyiptom, és a Sínai félsziget mellett a Föld forgásának a megváltozása, elfordulása miatt más
hasonlóan rendszeresen eltalált, termékenyített övezetei is vannak, pl. a Yukatán félsziget és az
Indiától délre, Afrika és ausztráliai szigetvilág közé eső Óceánia, és indiai óceán vidéke. Az észak
Amerikai már feliszapolódott nagy tavak is hasonló szórási sávot sejtetve fekszenek, amely
rendszeres találati övezetet jelent. Ilyen helyeken a rendszeresen ismétlődő nagyobb becsapódások
rendellenes karélyokat, öblöket alakítanak ki, vagy lendületet adnak át a kéregtábláknak, és nagy
helyeket torlasztanak fel. Ilyen rendellenes öböl a Hudson öböl, a Mexikói a Karibi és a Kaliforniai
öböl is. Valószínűen a mélyföldekhez hasonlóan sok ilyen becsapódás található a tenger alatt is. A
felszínen keletkezett korábbi mélyedéseket pedig beiszapolták a folyók hordalékai, elmocsarasodtak,
feltöltődtek.

A bolygónk arculatát formáló erők folyamatosan alakították a felszínt, miként az életviselt
idős embernek az élettől megviselt arcát formálják az élet során fellépő gondok.
A felismerés lényege, hogy bizonyos területeket az utóbbi időben gyakrabban és rendszeresen
érhet találat, és elsősorban a szent kereszt, Izrael és Jeruzsálem környéke ilyen terület.
Ha komolyabban vesszük Nostradamus jövendöléseinek azon részeit, amelyek a 3.
Antikrisztus eljövetelét tárgyalja, sokkal ésszerűbb következtetéseket is levonhatunk.
A keleten kigyúl az égbolt, a változás és a tűz észak felé terjed, a 45 fok körül a Görög félsziget, az
Olasz csizma, középső és északi része, Nápoly, Pisa, Asti, Ferrara, Torino, Genova, Monaco és a
Párizs felé megnyúló sáv egy olyan lehetséges szórási sávot jelent, amelyen a szent keresztként ismert
Jeruzsálem mellett Armageddontól indul ki. A Földközi tengerbe csapódó aszteroida maradvány
hatalmas szökőárat kelt, amelytől a Gibraltári csúcson fekvő Ceuta (Nostradamus szóhasználatában
Ceucalion) és a tengeri szigetek, Málta stb. elnéptelenednek. A megtermékenyítő mező utolsó nagyobb
része Amerikára, a 45. fok körül, talán New Yorknál csapódik be, ahol hatalmas becsapódási kráter,
mélyedés kénnel szennyezett vízzel telik fel. Az üstökösök jelentős része elsősorban a periodikus
elemek második, harmadik periódusai szerveződési állapotában lévő anyagokat, Ként, foszfort, Klórt
tartalmaz.

Tehát a 3. Antikrisztus nem ember, hanem a Földet megtermékenyítő hatalmas üstökös, nagy
tömegben egyszerre érkező jégből, szénből és megtermékenyítő részecskékből szerveződött
csillagsperma. Várható, hogy a Földünknek új babája, új kis holdja lesz. Ha kicsit korábban
figyelünk a Vénuszt ért eseményekre, és megértjük a Moetrius által feltárt összefüggéseket, az
áttelepüléshez, az emberbe szerveződött életcsíra átmentéséhez szükséges technika talán még
kiépülhet.
Csak figyelmeztetőül, hogy Nostradamus az eseményt a nagy 7-es évére teszi. A kérdés az, hogy ez
Krisztus utáni 7. évezred, a 7000-res év környéke, vagy 2005, amely a korabeli számítás szerint szintén
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a nagy hetes évének számít. Ha az esemény most várható, csak a Föld mélyén élő lények küldötteiben,
Isten Angyalaiban bízhatunk, amelyek az ilyen kataklizmák alkalmával rendszeresen átmenekítettek,
áttelepítettek néhányezer állatot és embert. A Noé bárkája valóságos történet, és miként a Jónás
cethala az áttelepítés és az újratelepítéshez szükséges genetikai anyag mentőeszköze.
Figyelmeztetőül, a várható szórási sávban 2004 nyarának végén igen erős elektron és ionáramlás
okozott jeges zivatart és meg nem nevezett okú áramszünetet az Olimpia megnyitása előtt Athénban.

Feltételezhető, hogy Nostradamus korának a legkiválóbb csillagászai a maiaknál jobban
ismerték a Föld és a Holdpálya mozgásait, az egybeeséseket és a fogyatkozásokat, és
rendelkezhettek olyan információkkal is, amelyek ismeretanyagai nem örökítődtek át, a mai
csillagászok nem ismerik. Ezek a Nap körül elnyúltabb, üstökösszerű pályán, hosszú ciklusidő
alatt keringő idősebb, magasabb szerves anyagú égitestek mezők pályái, a Nap különböző
energiaszintű elektronjainak, és férfi eredőjű csillagbolygóinak a pályái.
A 114. ábra, az Armageddonnál kezdődő várható szórási sávot mutatja be, amelynek a vége
az Észak-amerikai földrészen New York környékén várható.

Armageddon
Izrael Jeruzsálemtől
keletre

A bemutatott képen a szent kereszt területe
látható, amely talán a legkorábbi szerves
rendszerű, kovalex kötéstípusú élő anyag
beérkezési helyeként tisztelhetünk. A
környék emberi lakosságának az ellentéte, az
új és a még régebbi, egymással ellentétben
álló, egymást fogyasztó, konkurens
részecskekolóniák következménye. Az új
szórási sáv várhatóan itt kezdődik és a
bemutatott területet érinti a legjobban. Lehet,
hogy ez lesz az új egyenlítő és a pólusok a
Szibériai és a dél-Amerikai földrészre
áthelyeződnek. A fő szórási sáv a 43- 45.
szélességi fok környékén várható?

Végzetes pusztítás innen indul el. Nostradamus jövendölése szerint az emberiség többségét és
a civilizációt elpusztító esemény innen fog kiindulni. A próféta meglátása helyes, amely
nemcsak a kiváló előérzetéből fakadt, hanem a nagyon magas szintű csillagászati ismeretiből
is. (Világok virágoskertje) Becsapódási kráter. Idézet Nostradamustól. ,, A világ virágoskertje, az új
város mellett, az üregek szaggatta hegyek útján. Elragadják és alámerítik a sörnyű tartályba, hogy
kénnel mérgezett vizet kényszerüljön inni,,. Lehetséges, hogy ez lesz a legmélyebb kráter, amelyben
az új mező részecskéivel telítődő mérgező víz szennyezi a területet és az ivóvizet.

A gravitáció és az öntudat kialakulási lehetősége:
A hagyományos vonzó gravitáció hibás elmélet, a bolygókhoz közel keringő holdak ilyen
távolságát nem tudja kellően megindokolni. Kétségtelen, hogy az anyagban jelen van és
érvényesül egy egymás felé ható erő, de ezt egy sokkal összetettebb tulajdonsági eredő, az
azonosság eredője határozza meg. Az azonosság tudata az élettudattal, az öntudattal együtt
alakult ki, még akkor, amelykor az anyag nem volt egészen élő. Kezdetben, az azonossági
tudat kialakulásáig csak a fizikai hatások azonosságai érvényesültek, amelyek ma is
alapvetően meghatározzák az anyagszemcsék között ható kapcsolóerőket. Az azonos irányba
haladás, az egymást a lendületben segítő részecskék felismert azonossága nemcsak az egyenes
vonalú terjedésekben, hanem a keringési pályák összeérő felületein is segítő hatásként
érvényesül. A részecskék áramlásának a fizikai jellemzői kétségtelenül az azonosság
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felismerését segítő tudatosodás lehetőségei felé hatottak. Ha a még kevés öntudattal
rendelkező Mindenségben egy előző nagyciklus után ősrobbanás alakult ki, a tartós ideig
egymás mellett, azonos irányban haladó részecskék között az öntudat és a jó és a rossz hatás
felismerése kezdetben tisztán fizikai folyamatokban is kialakulhatott. Az élettelen porszerű
részecskékben, a fizikai hatásoknak engedelmeskedtek, és a vonzalom, azonosság és a másság
szelektáló hatása kialakulhatott. Ha a tér nagy sebességgel áramló csillagporral volt kitöltve,
kétségtelenül egymás felé segítő, az összekapcsolódást és az együttutazást létrehozó hatóerő
keletkezett. A gravitációs hatást a mezők árnyékolása miatt a szemből jövő, a szimmetriába
hozó hatáspártól elválasztott, és ezért a szimmetriahiányba került kis tömegű, de nagy
sebességgel haladó, nem teljesen neutrális részecskék keltik, amelyek mg. erővel az árnyékoló
tömegközpontja felé kényszerítik a mezők közelében áthaladó anyagokat. Ez a gravitációs
effektus sem lehet egyedül felelős az észlelt hatásért, mert nem minden esetben ugyan úgy
hat. A kinetikai lendületátadáson alapuló gravitáció is differenciált összetett hatásokból áll.
Úgy tűnik, hogy az impulzusok miatt túlnyomott térben, a gravitációs hatás szelektál, de ez
nem elég következetes, az anyagok egy részét nem az elvárásunk szerint szorítja az árnyékoló
mezőkre. Ez elsősorban a kisebb sűrűségű anyagra érvényes, de az újabb antigravitációs
effektusok bizonyítják, hogy nagyobb sűrűségű testek esetében is felléphet antigravitációs
hatás. A bolygókhoz túl közel keringő holdak azt bizonyítják, hogy nem a vonzóerőként
ismert, tanított gravitáció felelős az észlelt hatásokért, hanem valószínűen több és összetettebb
kisebb energiaszintű erők eredője. A nyomott gravitáció a teret nagy sebességgel keresztülkasul utazó részecskék kinetikai lendületére alapul, amelyek az ellenerőt árnyékoló, a
környezetnél nagyobb változássűrűségű anyagokra, mezőkre szorítja a kölcsönhatóképes, és
töltéssel rendelkező anyagot. Megismertük azt is, hogy a gravitációs erő szelektált, amely a
saját kibocsátású részecskékre eltérően hat, mint a nagyobb idegenanyag tartalmú
részecskékre. Még nem kellően tisztázott, hogy ha a saját részecskék idegen tartalma, aránya
nő, és a kibocsátó mezővel való azonossága csökken, akkor miért távolodnak el egymástól, de
van reményünk arra, hogy az utánpótló DNS-ként érkező információs energia maradék
lendületi eredője az, amely kifelé készteti. Ugyanakkor nem ismert eléggé, hogy miért nem
távolítják el a mezők, a nagyon magas idegenanyag hányadú, valóban mezőidegen
részecskéket. Valami olyan megkülönböztető hatás szelektál, amely az azonosság felismerése
mellett, a kellően idegen és veszélyeztető hatású részecskéket képes megkülönböztetve
kezelni. Ez a hatás, valószínűen a mezőnként eltérő frekvenciára alapuló lendület
utánpótlásban rejlik. Ez pedig már nem élettelen Világegyetemet, hanem életre kelt tudattal és
cselekvési képességgel rendelkező, szaporodóképes rendszert sejtet. A szülői mezőből
rendszeresen és folyamatosan kibocsátott részecskék speciális vétele, az al vagy
felharmonikus ráhangolódás a cél felé ható, a szülőtől távolító, kifelé segítő impulzusokban
rejlik. Ez a hatás állandó biztatást, impulzus löketeket ad a részecskéknek, és az ezek
csoportjaiból szerveződő kolóniáknak, mezőknek, amely elsősorban az időspirálon, az anyag
és lendület utánpótlást szállító folyókon, a spirál karjain ad a kifelé haladóknak támogatást.
Valószínű, hogy az emberi hangolódáshoz hasonlóan, e részecskéknek is a lehetőségükben áll
a különböző frekvenciákra hangolódva, a pillanatnyi cél felé haladást segítő lehetőségek
között válogatni.
Az előző fejezetekben megismertük, a füzérkukacokat képező részecskék képesek az
alakjukat is változtatva a körülményekhez alkalmazkodva egy cél felé haladás érdekében
együttműködni. Feltételezhető, hogy közöttük egy olyan saját frekvencián folyó
kommunikáció, információ csere folyik, amely a részecskék cselekedeteit összehangolja. Az
ilyen részecskék nem szükségszerűen ismerik a haladás következményeit, és lehet, hogy
nincsenek a tudatában annak, hogy az idegen mezők felé haladáskor annak az eleségei
lehetnek. Lehet, hogy a kishalak rajban úszó kolóniáinak a taktikáját használják, ha sokan
vagyunk nem én leszek az áldozat, vagy nincs más választásuk. Lehetséges, hogy a Természet
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elsőként öntudatra lelt Istene, úgy szervezte meg az életen alapuló változó világot, hogy a
lények ne ismerjék a jövőt, vagy ne higgyék el, az esetleg felismert reális veszélyeket.
A bonyolultság növekedése felé az értelem is fejlődik, és egyszer eljuthat a felismert
összefüggések megértésére, de mire idejut, a kiszélesedett tudatú mezők már időzavarban,
kényszerpályán vannak, és nincs más választásuk, nem érvényesíthető a saját akaratuk. Az
ilyen részecskék és mezők saját akarata nagyon alacsony szinten működik, a magas szinten
determizálható folyamatok, és a sodródás jellemzi az életük. Az Önző DNS, és az ezzel
belénk plántált program a saját akaratot, csak a közösségi, természeti szabályokat megszegők,
felrúgók kiváltságaként engedik érvényesülni. A belénk táplált program és az előrelátás
magas hiánya olyan erős sodródásra késztet, amelyben a saját akarat csak csekély korlátok
között érvényesíthető. A részecskék, játékszerek, eszközök, olyan magasabb energiaszintű,
nagyobb bonyolultságú lények által befolyásoltak, akik a céljaikat, vágyaikat kihasználva a
saját céljaikra használják fel őket. A szelektált hatásokat megkülönböztetni képes, a szülő
mezőktől távolodó kinetikai tömeggel, lendületenergiával rendelkező részecskék nem értik, a
velük szemben haladó részecskék beszédét, a kommunikációs ritmusát, más frekvencián
beszélgetnek, csak a térbeli és szerkezetbeli azonosságuk szerinti vezetőket, parancsokat,
sugallatokat fogadják el. Nem ismerik fel az ellenségben annak az azonosságait, valószínűen
az emberi politikusokhoz hasonlóan a másság felismerését sulykolják beléjük. Az
azonosságon alapuló differenciált gravitáció szerint, nemcsak a lendületazonosság, hanem a
kisebb energiaszintű részecskék szerkezeti, érzelmi, kis energiaszintű, belső azonossági
tulajdonságeredője számít. Ha a bolygókból kiszakadó anyag kis sűrűségű porként az első
orbitális pályáig jut, a gravitáció már nem húzza le. Az ilyen portömeget (placentát) képző
mezők sűrűsége valószínűen az orbitális pályasűrűséggel egyező. Ez ellen szól az a hatás,
hogy hasonló kis sűrűségű de idegenebb részecskékre a kinetikai nyomó gravitáció érvényben
marad, és ezek lassan leülepednek a nagyobb sűrűségű (a portömeget kibocsátó) mezőkre.
Mivel az azonossági vonzalom kialakulása a kezdeti fizikai hatásokra is visszavezethetők,
materialista aspektusból is értelmezhető, ezért a differenciált gravitációnak is van materialista
aspektusú magyarázata.
Nézzük meg, hogy a szelektált gravitációnak milyen következményei lehetnek.
A tapasztalás szerint két eltérő hatás észlelhető, amely távolodásban, vagy közeledésben,
taszító vagy vonzóerőként érvényesül. Tételezzük fel, hogy az azonossági lehetőségekben a
haladási iránynak és a forgásiránynak az eddiginél nagyobb szerep jut. Ez elsősorban akkor
lehet érdekes, ha a buborékok megmaradt forgása a környezetben lévő, a teret már gázként
kitöltő kisebb sűrűségű törmeléket olyan áramlásra késztette, amely az anyag magasabb
szimmetriába kerülését, az egyesülését segítette.
A későbbi fejezetben részletesen kiértékelésre kerül az összetett azonosság felismerési lehetősége, a
szerkezeti azonosság vonzalmat vagy taszítást meghatározó új aspektusai:

Észlelések és gondolatok:
A dugóhúzó elmélet:
A füzérpályákon nagy sebességgel kiáramló töltések az átlagos környezeti nyomáshoz képest
kisebb nyomást létesítenek a mezők belsejében. A környezetben lévő, a neutrinóknál is kisebb
energiaszintű részecskék, a füzérpályák közötti térrészekben, a hópihénél bemutatott
beáramlási szerkezetben araszolnak a mezők kisebb nyomású, nagyobb áramlású térrészei, a
tölcsérszerű póluscsatornái felé. E csatornákon az irányában rendezett áramlásban a környezet
együtt áramlik, a mágneses füzércsatornák körül a gyorsabb neutronok által eltalált, és ezzel
felbontott, töltötté tett részecskékkel, amelyek a befelé áramló, már nagyobb keresztmetszetű
neutronok körül dugóhúzószerűen keringenek. A keringés a neutronok által elválasztott
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töltéspárok egymás körüli keringése, amely csak az újbóli egyesüléssel csökken semleges,
neutrális eredőre. Az eltalált, hatásképtelenné és könnyűvé, kis részecskesűrűségűvé tett
részecskék, a kifelé haladó neutronok körül hasonló dugóhúzószerű keringéssel szivárognak a
gravitációsan árnyékolt térrészektől a hozzájuk hasonló sűrűségű részecskék határrétegébe.
A vízben felbomló, gázbuborékká váló részecskék nem egyenesen, hanem dugóhúzószerű csavart
vonalú áramlásban keringve haladnak a vízfelszín felé, a hasonló sűrűségű részecskéket tartalmazó
határréteg felé. Nemcsak a frekvencia, és a sűrűség, hanem a pályaválasztás is fontos, a kifelé segítő
antigravitáció kihasználásához.

Az élet sokszintű fraktálvirága:
A térben fejlődő nagy mezők, a csillagok is az atomi elemekkel analóg, periodikusan változó
energiaszintű folyamatban élik le az életüket. A Hold, Bolygó és csillagszintű
életszakaszokból álló magasabb energiaszintű mezők Galaxis szintű térbeli
csillagtelepüléseket, csillagvárosokat hoznak létre, amelyek más hasonló energiaszinten
változó élőközösségekkel a galaxisoknál nagyobb térre kiterjedő csillagszintű társadalmakba
szerveződnek. Az élet fraktálvirága nem áll meg az emberi társadalmi szerveződési szinten, az
a magasabb energiaszinteken is folytatódik. Az emberi léthez viszonyítva nagyon hosszú
életciklusú szerveződések fölött, még hosszabb ideig szerveződő, még nagyobb energiaszintű
rendszerek is lehetnek, amelyek szerveződési méreteit, ciklusidejét csak sejtjük, de e
méretekre már idő hiányában nincs kellő rálátásunk, nincs észlelhetően változó viszonyító
pontunk. A Fraktálrendszer fölfelé addig folytatódik, amíg Isten malmai olyan kicsi
részecskékre nem képesek őrölni, miniatürizálni a quintesszencia, éter neveken ismert élő
anyagot, hogy az a fraktálrendszer alján, a körfolyamat következő állomásán táplálékot
jelenthessen a tápláléknál magasabb energiaszintű, időben változó legkisebb energiaszinten
élő lényeknek. Ez a táplálék a lét óceánjába menekült, elhalt, erőtlenné és hatóképtelenné,
anyagtalanná vált részecskelelkeket látja el szellemi energiával, amelyek az időtlen változás
összekötő kapcsát jelenthetik a végtelen élethosszú ciklusban és a nagyon rövid életciklusban
változó részecskelények között.
Ha elfogadjuk, hogy az életet a legkisebb lényektől a legnagyobb energiaszintűig a lélek
buborékjait képező részecskék, miniatürizált élőlények szervezik, irányítják, akkor
megérthető egy olyan kicsi energiaszintű részecskékből álló sokszintű élőrendszer működése,
amelyben ezek a közösségi és lelkiismereti érzések irányítják a sokszintű élőrendszerbe
szerveződött részecskék mikrokozmoszokat alkotó társadalmait. Ez esetben nem kell a sokféle
élőrendszerrel, és eltérő szinteken álló részecsketársadalom eredőivel foglalkozni. A kisebb
nagyobb, hosszabb, rövidebb, életciklusú szerveződéseket ugyanazok az élőkultúrák,
különböző fejlettségű, különböző méretű, sokféle társadalmi formát, demokráciát és
diktatúrákat megvalósító modelleknek lehet tekinteni. Isten folyamatosan fejleszti az egyéni
és a közösségi érzéseket, a lelkeket és ezeken keresztül a jövőt, de e jelenünkben lévő sokféle
megoldásból még nem kerekedett ki, a teljesen tökéletes, az Ige, a terv szerint elgondolt.
A részecskékbe települt lelkek, a kezdet motorjai és az élet tervei nagyon alacsony
energiaszintű DNS szerveződésekben kerülnek beépítésre, a kezdetben túl nagy azonosságú
részecskékbe, amelyek – mint az intelligens robotok – egymással keveredve, nagyobb
energiaszintbe épülve létrehozzák a nagyobb bonyolultságot és a másságot. A túl nagy
azonosságú részecskék kis térben elférnek, de nem képesek az életként ismert változási
folyamatot megvalósítani, ők csak az Isten befolyásolási lehetőségét képezik, az igen és a nem
válaszokat eldöntő pontok létét vagy nem létét. A csökkent azonosságú összetettebb anyag
képes életszerű folyamatban változni, de ennek az ára az anyaghoz kötött lét, az életfolyamat
végessége, a tápláléklánc kiépülésének a szükségessége, amellyel Isten, a Teremtő
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igazságossága elveszik. Az élet igazságos körfolyamatának a lehetősége arra szorítkozott,
hogy minden élő lélek, minden lehetséges élethelyzetet megtapasztalhasson. Az ilyen rotációs
lét viszonylag igazságosan képes fenntartani az élet körfolyamatát, hogy a fogyasztó
fogyasztottá, a gazdag szegénnyé, a szegény gazdaggá válva tapasztalatokkal felvértezhesse
magát, és ezzel megértse a lét alapvető korlátait. A gonosz megtérülését, a megbocsátást és a
könyörületességet azért biztosítja a Gondviselő, mert a jobb élet lehetőségének a kutatása,
fejlesztése most is folyik, amelyben részünk van nekünk embereknek is. Még nem tudni, hogy
mely bonyolultságon változó lények, mely megtért ,,bűnös,, talál olyan jobbítást, újítást,
amellyel az élet könnyebbé, változatosabbá és kevésbé bűnben élővé válhat.
A ma nem nagy összetettséggel bíró szerényebb képességű lelkek olyan kis energiaszintű
egyedi megoldásokat rejthetnek, amelyek magasabb energiaszinten még nem fejlődtek ki,
amelyek a lélek húrjain a jövő békésebben együtt élő társadalmait eredményezhetik.
A csillaglét is hasonló tisztítótűzben ér véget, amelykor egy nagyobb energiaszintű
gyorsan forgó mezőben elgázosodó állapottal végződik. A nagyobb közösségeket hosszú ideig
közös szerveződésben tartani képes részecskeközösség csillag, vagy a fehér törpe állapotát
követő mezőmagi maradványa, a csillaglélek, gyémántszerű, nagy azonosságú szilárd
kristállyá, a körülötte áramló részecskelényekkel együtt neutroncsillaggá válhat. Nagyobb
tömegű mező átalakulása esetén, a részecsketársadalomba szerveződött közösséget, nagyobb
térben ritkábban elhelyezkedő részecskékre, a megőrölt csillagporból kevés egyedből
szerveződő, gáz állapotú, illékony, éterszerű Quintesszenciára, részecskecsaládokra,
egyedekre lebontó fekete lyukká válik.
Az időskori állapotváltozás, a csillagélet utolsó periódusa akkor következik be, amikor a
mezőt alapító részecskeős-pár valamely tagjának és leszármazóinak az egyensúlya végleg
megbomlik. Ez az állapot, már ilyenkor idős csillag egyensúlytalanságát eredményezi,
amelykor a forgást fékező pár fékezésének az érvényesülése lecsökken, majd megszűnik. Ez
az az állapot, amelykor a csillag örökli a kezdeti tömeg forgási spinjét, amelykor a forgását
addig fékező részecskék ellenhatásának a megszűnése miatt egyre gyorsuló forgásba jön.
Ha a kezdeti szerveződést létrehozó, egymás forgását, egyensúlytalanságát stabilizáló két őstöltés-pár eredő
egyensúlya nagyon megbomlik, akkor az egymással szemben forgó örvényterek kölcsönös stabilizációja elvész.

A pár súlyos megbetegedése és halála az egyensúly elvesztésével jár, amely miatt a mező
örvénytere, a korábbi anyag felhalmozás helyett, a felhalmozott részecskeanyag tékozlásába,
osztogatásába kezd. A folyamat analóg, a pár halála miatt egyedül maradt idős ember azon cselekvésével,
hogy a társ halála után annak az anyagi javait szétosztja a környezetben élő hozzátartozók, rokonok és barátok
között. Az idős félember azonban már nem igazán halmoz fel, a feléje irányuló anyagot, javakat rendszerint
továbbítja a környezetébe. A társa halála után pulzárrá váló forgócsillag is ezt teszi. Az ilyen

mezőbe toluló részecskék már csak átfutó emlékeket ébresztenek, nem gyarapítják, hanem
fogyasztják a mező energiáját. A fekete és fehér lyukká, azaz elnyelővé és átalakítóvá,
részecskedarálóvá váló mező olyan nagy sebességre gyorsítja a belehulló élő anyagot, hogy az
a csillagközi térben lévő lehűlt, rideggé vált ellenkező irányban áramló részecskebuborékokat
saját magával kamikázészerűen ripityomra töri. A fiatalabb mezők éppen azért tudtak tömeget
gyűjteni, mert a részecskék térbeli terjedését a fáziseltolódással módosítva, időbeli
felhalmozódásra, nagyobb sűrűségre, felhalmozásra tudták késztetni, a bennük keringtetett,
időveszteségre kényszerített részecskéket a belső pályáikra terelve keringésre és
munkavégzésre kényszerítették. Az öregedő mezőkben az időeltolódás, a belső keringés
lehetősége kicsi. A saját részecskékben ritkuló, ezért a belső forgalmat, keringést fékezni
egyre kevésbé képes idős mezőkön a környezeti változásban keletkezett részecskeenergia
egyre nagyobb sebességgel jut át, és a mező egy mindent elnyelő, de apróbb részecskékben
kibocsátó, fekete-fehér lyukká válik. Az ilyen öreg mezők a tulajdonságaikban a kezdeti
állapotokhoz kezdenek visszatérni, hasonlítani, miképpen az idősödő ember is a vénségére
ismét gyerekes szintű gondolkodásba, szenilitásba kerül. A fekete-fehér lyukként
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(lyukpárként) ismert kozmikus örvények sorsa a forgószélé, amely a forgást akadályozó
tényezők (erők) hiányában sokáig fennmarad. Az ilyen örvény, ha ellenkező irányban forgó
hasonló mezőre lel, a részecskéiket még nagyobb sebességre gyorsítva, haploid állapotba
hozva szétszórja a térben, és egy kiürült anyag és élő részecskéktől látszólag mentes üres
buborék marad a helyén. Ha az ilyen kozmikus örvény vele megegyező irányban forgó
hasonló korú párra lel, akkor az összeérő határfelület torlódási szimmetriapontjában (terében)
hatalmas, időben feldolgozhatatlan nagy impulzus sűrűség és ez miatt nagy térre és hosszú
időre kiterjedő téráramlás, étrendeződés alakulhat ki. A mezők részecskéi ilyenkor részben
felbomlanak, és szimmetriába került térben nagyobb energiaszintű közösségekbe egyesülnek.
Új családokba, részecske közösségekbe, mezőkbe, részecsketársadalomba szerveződnek. Az
élet fennmaradása örök, de ez nem az egyedek örökéletű lehetősége, csak a részecskék,
emberek, csillagok leszármazóiban, utódaiban létesülő új részecske életterek, új generációk,
arányok életszerűen változó, analóg folyamatot eredményező hasonló megismétlődése.
Az elhalt mezők részecskéi mindig visszabomlanak az adott lényre jellemző bonyolultsági
szintig, pl., az emberhez közeli ritmusban szerveződő biológiai részecskemezőké a fehérje
vagy az atomi szintig, és e szinten tovább szaporodva átviszik, átörökítik a korábbi
információjukat, hagyományaikat és tudásukat a leszármazók generációiba. A tudásunk
nemcsak önképzésből épül fel, hanem a környezetből belénk épülő atomi, molekula és fehérje
szintű részecsketársadalmak tudásából is, amely környezetet, anyagi és szellemi étrendet
azonban megválogathatjuk. A szülők és nevelők felelőssége, hogy a nagyobb energiaszintű
anyagi étrend egyensúlyt megőrző változatossága mellett, a kisebb energiaszintű szellemi
táplálék is egyensúlyban maradjon. A jó táptalajra, szellemi energiára szoktatott, ilyennel
gondosan táplált gyermekek fejlődése egyensúlyban maradó, a környezetre és másokra is
figyelő egyedeket, barátságos, érzelem és fantáziadús embereket eredményez. Az ilyen
emberek a környezettel sokkal nagyobb egyensúlyban élő új generációkat alkothatnak,
amelynek másképpen gondolkodó, nagyobb egyensúlyban álló, együttélő-képesebb
társadalmakba szervezhetik az emberi részecskéket, kolóniákat.
Az embernél alacsonyabb energiaszintű közösségek már nagyobb harmóniában együtt élő
lényekbe szerveződve, eredményesebben együtt élő részecske társadalmakat hoznak létre. Az
ember, még nem értette meg, nem ismerte fel a harmónia és a béke szükségszerűségét, az
együttélés egymásra utaltság elkerülhetetlenségét. Nincs gazdag, szegény nélkül és nincs jó
rossz nélkül, de a túl nagy feszültség felhalmozódást keltő szélsőségeket, az élethez
alkalmatlan körülményeket normalizálhatjuk. A lágy acél képlékeny, könnyebben alakítható,
az edzett nemesedik, de nagyobb feszültség alatt pattanva törik. Az életet megedzettük, de
visszaeresztés és normalizálás helyett túl rideggé tettük. Az élet is törékeny, mint a túlfeszített
acél, ha eltörjük, kisebb energiaszintű alkotóira bomlik.
Ember küzdj, és bízva bízzál, - mondotta Madách. A bizalom, a nemes célhoz szükséges, és a
küzdelem e cél eléréséhez. A környezetével nagyobb szeretetben, egyensúlyban, harmóniában
élő ember, a fejlődés lehetősége, és a cél az ilyen együttműködő, megértő emberré válás. Az
Isten egy létező közakarat, egy vágy, egy cél, amely valamennyiünkben, és minden
részecskében bennünk él. Az összetartozás, az azonosság és a szeretet érzése, ennek a
plántálása, nevelése és gondozása a célok legnemesebbike, az életet fenntartó láng soha el
nem hamvadó parazsa. Az Isten, a létező élő és élettelenként ismert anyagi és szellemi
dolgok, részecskék összessége, amely valaha összetartozott, és az egymástól a térben és
időben elkülönült részecskéi az óta is erre az együttműködésre, összetartozásra vágyakoznak.
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Az élet meghatározását át kell fogalmazni:
Élni annyi, mint a lehetőségek által kínált helyzeteket kihasználni, részben függetlenedni a
nagy egésztől, ellenállni a környezet sodrásának. Az élet, a saját cél és a tömegsodrásnak
ellenálló saját akarat megvalósítása. Az energiaáramlás útjába torlaszt, energiaterelő, az
áramlást megváltoztató akaratot kell állítani ahhoz, hogy saját rendezettségű egyedi áramlás
alakuljon ki. A sodródás csökkenti az életet fenntartó mérsékelt különbözetet, a sodródó
pormezőn kevesebb változás áramlik át, annak is rosszabb a rendezettsége. Az uralkodó
szélnek történő ellenállás növeli a rendezettséget, a megismert sodró szél segíti a rendezettség
és ezzel a saját áramlásba szervezhető energia iránynövelését. Ha a torlaszt alapító rendszer
túl naggyá válik, egyre nagyobb, hozzámérhető akadályokba fog ütközni, és ezzel csak
halogathatja, de nem kerülheti el a véget. Az időben periodikusan kifejlődő még nagyobb
rendszerek nyelője a sorsa megpecsételője. Csak az a nagyra nőtt mező fog életben maradni,
amelyben a nagy energiaszint a nagy renddel, a harmóniával és igazságos az energia
elosztással párosul, amely ettől kellő biodiverzitású. Az ilyen rendszer a szükséges időben
kellő számú bevethető, a közös érdeket értő és nem kényszerrel, hanem saját akarattal a közös
rendszert védő részecskéket tartalmaz. Az ilyen élőrendszerbe sikeresebben illeszkedő,
egymással túlzott feszültségben nem álló alszerveződések nem osztják meg a nagyobb
energiaszintű szerveződést, az nem válik kettővé, nem kényszerül szaporodásra. Az Isten
igéjét megértő időszakokra csak akkor kerül sor, ha a rendszer energiaáramlásának a
megosztása, felbontása már megtörtént. Ha az elrontott folyamatot, a diszharmóniáját a
rendszerben élők már nem képesek visszafordítani, a rendszerek részecskéi megosztódnak, az
elromlott szinten szaporodási folyamat következik be. A természet rendje, az élet magasabb
szintje így védekezik a megosztás következtében kialakuló túlzott díszharmónia térbeli
kiterjedése ellen.
A körülöttünk lévő természet évente megújul, amely az embert is biológiai szaporodásra
készteti. A szaporodás is ciklikus, amelynek felkészülési folyamata, az érés és az egészséggel
feltelés, a nyár melege, a gyümölcsök, és a zöldségek sokféleségnek a fogyasztása z összetett
harmóniának, a magas biodiverzitásnak kedvez, a tömeg energiaszint növekedésének. A
kisebb élőrendszerek gyorsabb ütemben újulnak meg, amelyek egymásra épülő demográfiai
hullámokat indítanak el. Az élőeleség fogyasztásával egyre nagyobb energiaszintű
hatóanyagok, részecske kolóniák szaporodnak fel, gyors nemzedékváltások, demográfiai
részecskerobbanások hullámai megosztják a nagyobb szerveződést. A legnagyobb feltelést,
biodiverziós nyomást biztosító nyár, az ember szerveződés természetes szaporodási
ciklusának az ideje, amelykor a belső áramlás megnövekszik, a hegemóniába került nemi
hormonok megindítják a szaporodásra késztető folyamatot. Ez akkor következik be, amikor az
embernél kisebb energiaszintű tápláléklánc demográfiai hulláma elég feszültséget gerjeszt a
belső változás megosztására, az ereje teljébe és hegemóniába került belső közösségek
feszültsége elég a belső részecsketársadalom megosztásához, a szaporodási folyamat
kiváltásához. Ez mindig komplex, összetett, sok tapasztalattal rendelkező, sokat látó, sokat megértő
részecskék által kialakítandó új vegyületekkel kezdődik, amelyhez sok fehérje, és magas
biodiverzitás szükséges. A rovarok, állatok szaporodása is a szerveződésük által ki nem termelt
eltérő fehérjét, másféle vért igényel. Ha a szaporodáshoz szükséges energia kellő fehérjében
felhalmozva bőségesen rendelkezésre áll, ez elindítja a szaporodási folyamatot. Ez az időszak
a szerveződésekben a másság, a túl nagy egyediségben megjelenő hegemónia megerősödése.
Az emberbe szerveződött részecskék éves ritmusban ezt a szaporodási mintát, (mechanizmust)
követi.
A nagyobb energiaszintű rendszerek lassabb evolúciót folytatnak, de a természet
mintaképzésében a bevált sémákat követik. Míg az emberbe szerveződött részecskék a
felmenőik körül keringve másodpercekben és a percekben mért evolúcióban változnak, az
emberi lény a Hold és a Föld keringési ciklusához igazodva a Nap körüli ciklikus evolúciót
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követi, a lényünkbe épült részecskekolóniák ennek megfelelő ritmusban osztódnak meg,
szaporodnak. Az embernél nagyobb energiaszintű rendszerek, a társadalmak és a csillagszintű
szerveződések hasonló, analóg szaporodási mintát követnek. A társadalmak és az ember
szerveződés magasabb energiaszintű szerveződéseinek a szaporodása a Naptevékenységgel
mutat kolerációt, ennek a változását követi, az intenzív naptevékenység a feszültséget növeli,
amely társadalmi átalakulásokat, forradalmakat, új társadalmi szerveződéseket hoz létre.
A csillagszintű élőrendszerek szaporodóképes korszaka a bolygólét idejére esik, amely
bolygók a felmenőik körül keringve a nagyszülői, nagyévi ciklusban szaporodnak. A bolygó
és csillag energiaszintű lények szülő körüli keringési ciklusa a szülő keringési ciklusával
kiegészül, és akkor éri el a szaporodási ciklus ismétlődését, a külső és a belső körülmények
alkalmasságát, amikor az anyával egy nagyszülő körüli kört végigjárnak. A nagyszülőkhöz
ellátogató bolygó fejlettségű unokákat már nemcsak a közeli testvérek, hanem a genetikailag
távolabbi unokatestvérek és barátaik is látogatják, amely a másság újdonságainak a
bemutatásával, az eltérő minták összevetésével a fejlődést, a megosztást és a szaporodást is
segíti. A Föld a nagyszülőkhöz vizitelése, látogatása hamarosan megtörténik, a természet már
felkészült e látogatásra. A Föld alszerveződései megosztott hegemóniába kerültek, a bolygónk
fehérjében dús anyaggal feltelett. A komplexek megkezdték az új vegyületek kialakítását, a
szaporodási folyamat már előrehaladott állapotban van. A nagyévi ciklusokban a bolygók
szaporodhatnak, a megosztott részecsketársadalmak hegemóniája redukálásra kerül, és a
homogenizációval a másság is csökkentésre kerül. Ha a nagyobb azonosságra hozás, a
megosztottság és a feszültség csökkentése nem lehetséges, külső beavatkozás történhet. A
nem jó társadalmi szerkezetbe épült, de önmagán és a helyzeten változtatni már nem képes
megosztott részecskeközösség feszültség oldó, túl nagy változásba kezdhet, amely
következtében az emberbe épült részecskék is elszakadnak egymástól, külön mezőbe,
másféle, harmonikusabb élőhelyet biztosító társadalomba szerveződnek.

Egy tócsa evolúciója:
Ha egy vízgyűjtő edényt, tócsát vagy medencét tiszta csíramentes vízzel töltünk fel, az a
kozmopoliták (a széllel terjedő téráramlási minták, szerveződési életcsírák, inaktív, de magas biodiverzitású
részecske közösségek, térben lévő kis energiájú részecskeáramlás terelésére, és az áramlás befolyásolására is
képes térbeli torlaszok, lelkeknek tekinthető őssejtek) és a napenergia hatására evolúciós folyamatban

kezd változni. A tiszta vízről azt hihetnénk, hogy a napsütés csak energiával tölti fel, de
másról van szó. Ha a steril vizet vékony fóliával vagy üveglapokkal elszigeteljük a külső
tértől, de a nap sugárzásának egy részét átengedjük akkor a medencében lévő vízben rövid idő
múlva élet fakad, az élet tápláléklánca, a fraktálrendszer a rendelkezésre álló energiától
függően felépül. Ha a víz nem tartalmaz magasabb energiaszintű kozmopolitákat, akkor a víz
alkotóitól indul újra a szerveződés, az alapot és a bonyolultságot a hidrogénre és az oxigénre
épülő részecskekolóniák szaporodási lehetősége, az ilyen szerkezetbe, molekulába épült
részecskeszerveződés energia ellátása, és változása határozza meg. Az energia a vízben lévő
előzetes energiával már adott, a beépülő tömeg növekedését a foton és az ennél kisebb szintű
táplálékenergia folyamatos utánpótlása alapozza meg. Várhatóan hamarosan meg fognak
jelenni az oldatban a magasabb fejlettségű periódusos elemek közötti kisebb energiakötésű
kevertebb kovalens molekulái, a tócsa szintű evolúció kiteljesedik. Ha feltételezzük, hogy a
feltöltés előtt néhánymillió a levegőben utazó csírasejt bejutott a medencébe, nem járunk távol
a valóságtól, de ezek együttes élőtömege csak ezredgrammokban mérhető. A víz kezdeti
tömege azonban jelentős mennyiségű energiát nyel el, amely ionos alapú
életszerveződésekkel feltöltődik. Az energiával, töltött részecskékkel feltöltődött vízben
azonban hamarosan tápláléklánc épül fel, és a besugárzódott energia hasznosul, és a víznél
nagyobb máságú kovalens alapú életszerveződések termelődnek ki. A napból származó
elektronok és protonok, valamint a nagyobb energiájú távolról érkező csillagpor megperdül a
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Föld körül keringő láthatatlan méretű részecskéken, az aurán és töltötté válik. A részecskék
mérete olyan kicsi, hogy az üveg és a fólia, azaz a lokalizáló kicsi sűrűségű határfelületek
részecskéi között könnyedén áthatolhatnak. A nagyobb sebességű neutrális részecskék egy
része irányváltozás nélkül csapódik a vízbe, és a víz molekuláit alkotó hidrogén és oxigén
atomok protonjainak, elektronjainak ütközve forgásba hozza őket, és maga is töltött
részecskévé válik. A tárolóban lévő víz energiával töltődik fel, amely miatt a részecskeenergia
formájában áthatoló változást közvetítő részecskék időhöz kötött haladási késedelembe esnek.
Az atomok magjai körül keringő elektronfelhő részecskéi közötti időréseken, a nagyobb
lendülettel érkező (nem, vagy) csak kevésbé forgó neutrálisabb részecskék behatolnak, és
beépülnek a magszerkezetbe, az atomok szaporodási folyamatban átmenetileg neutrálisabb
tulajdonságúvá válnak. Atomi méretű impulzus, nemlineáris esemény alakul ki, a lokális
mezőben az atomnyi fázisterek szaporodási folyamatba megkezdődik. A térstruktúra
megváltozik, a mag körül sűrű por és gázfelhő, sűrűbb elektron (részecske) felhő keletkezik.
A becsapódó neutronok megnövelik az atom körülött lévő fázistérben az elektronok, a
térvédők számát és sűrűségét, amelytől az atomnyi tér energiabefogási mutatója javul. A
korábbi elektronhiánynak, az energiaszegénységnek vége, a mező átmenetileg gazdagodási
fázisba jut. Megkezdődött az anyaggá váló térstruktúra atomi energiaszintű periodikus
szerveződése.
Az anyagba szerveződés nemlineáris találatokkal folytatódik, amely következtében a fázistér,
az élettér energiasűrűsége egyre nagyobbá válik. A kialakult térbeli mintázatok egyre
bonyolultabbá válnak, az élettér sűrűsödésével egyre több impulzus keletkezik, amely
folyamatosan változtatja a tér mintázatát, a belső struktúráját. Az atommagokba egyre több
neutron épül be, amelytől a tömegsűrűségük nő, a tér kezd összehúzódni. A sűrűsödő térben
lévő részecskék és atomok egyre közelebb kerülnek egymáshoz, a körülöttük keringő
elektronfelhők részecskepályái egyre jobban egymásba nyomódnak, kovalens kötésű
elektronszerkezetű összetettség alakul ki. Lásd a 75. számú ábrán bemutatott rajzot.
A víz tömegenergiája növekedni kezd. Az időben és folyamatban ismétlődő frekvenciával
érkező becsapódások rezgést és rezonanciát keltenek az érintetlen atomokban, molekulákban
és víztükörben nagyobb összetettségű mintaképződés indul meg. Az impulzusok által keltett
szóródásban egyre többféle ritmus alakul ki, amely időben változó mintázatot hoz létre. Előbb
csak az elektronoknál kisebb részecskék ritmikus impulzusai keltenek energiasűrűsödéseket,
amelyek később elektronokká, majd protonokká, később atomokká szerveződnek. A
tömegenergia sűrűsödése növeli a térben a változás sűrűséget, és a változatosságot, a
mintázatnak egyre határozottabb térben és időben is változó struktúrája alakul ki. A tömeg
növekedésével az áthatoló részecskék egyre nagyobb számban nyelődnek el, az
energiasűrűsödés erősödik. Míg korábban csak a nagyobb sebességgel érkező kisebb
részecskék tudnak áthatolni, az egyre sűrűbbé váló térben a tér ellenállása a sűrűbbé válásával
növekszik. Egyre nagyobb tömegenergiájú részecskék is elnyelődnek. A mezőbe ritkábban
érkező nagyobb tömegű részecskék miatt a becsapódások frekvenciája csökken, a tócsatér
ritmusának a hangja mélyül. Az energiában sűrűbbé váló és már nagyobb részecskéket is
fékezni és táplálni képes víztároló struktúrája folyamatosan egyre nagyobb energiaszintű
életnek ad teret egyre nagyobb energiaszintű változásba kezd. A periodikus rendszerben
fejlődő első atomi sor ismert atomi állapotai között vegyes összetételű, rövidebb életidejű
szerveződések, időben gyorsabban változó, sokszínűbb, változatosabb térstruktúra alakul ki.
A Mengyelejev táblázatként ismert atomi energiaszintek szén, oxigén, nitrogén szerveződései
között kifejlődik a szerves anyag. Az atomok elektronfelhőinek az összekapcsolódása egyre
változatosabb, időben változó términtákat hoz létre, felépül az alsó biológiai tápláléklánc az
atomi és molekulaszintig.
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Az anyagi struktúra fejlődése:
Az atomokat eltaláló, kölcsönható részecskék egymásba préselik a mezőcskéket, az
elektronokkal körülvett atomok kovalens elektronkötésű összetett szerkezetekké, molekulákká
állnak össze. Kifejlődik a magasabb energiaszintű összetettség és a nagyobb bonyolultság.
Mindez olyan gyorsan történik, hogy csak a víz megposhadását észleljük, de a szobákba és
lakásokba lokalizált élőhelyünkről a nagyobb energiaszintű életközösségek kialakulását már
rendszerint nem. A molekulák egyre bonyolultabb kapcsolódásából kifejlődnek az
összetettebb és az elektrontereikkel egyre többféle-képpen egymásba kapcsolódó atomi
szerkezetek, pálcikák, láncok és ezek kapcsolódásai is kialakulnak. Kovasav és más hasonló
energiaszintű anyagokat tartalmazó algák és mikroszerveződések fejlődnek ki.
A tárolóban az energiasűrűség növekedése egyre bonyolultabb változórendszert,
términtázatot, evolúciós folyamatot hoz létre. Megjelennek a fehérje alapú szerveződések
alsóbb energiaszintjei, amelyek beépítik magukba az algákat, kialakul a fehérje alapú
tápláléklánc a planktonszerveződésekig. Az életterek folyamatos változása a
struktúraképződés megismétli az atomi és a kristályrendszernél megismert szaporodási,
fraktálba épülési folyamatokat.
Ha a tértől elkülönült, energiával feltelt fázistérbe egy hozzámérhető energiaszintű,
kölcsönhatóképes részecske impulzust keltve becsapódik és ott rezonanciát kelt, a térben a
meglévő részecskék, áramlási minták, protoplazmák, kozmopoliták térbeli szerkezete által
meghatározott mintázatú struktúraképződés, térbeli mintaképződés alakul ki. Ez az új minta a
térben összekeveredő részecskék által meghatározott módon mindig lemásolja az időben
változó mintát kialakító lokális környezeti tér kialakult arányait és ezen arányoknak a
változását. A fázistérben a minta szerint változó folyamatban állandóan átalakuló, változó
élettér jön létre, amelyben az egymással szemben ható, egymás lendületét, (zavartalan
áramlását) lerontó részecskék, egy rekombinációként ismert folyamatban impulzusba kerülve
szétforgácsolódnak, az energiaszintűk és a fázistérre ható befolyásuk a gyengülő energiaszint és a
térbe eltávozó veszteség miatt lecsökken. A térben és a tér körül áramló, kicsi energiaszintű
(lendületű és perdületű) pörgő részecskékből álló elektronfelhő, sokszoros szűrőrétegként
szelektáltan és lokálisan elkülöníti a teret a környezettől. A védett térbe, csak a részecskék
közötti hézagnál kisebb méretű, nagyobb lendületenergiával érkező részecskék hatolhatnak be
a környezetből, amelyek e térben történő áramlását, az impulzusba kerülési időrendjét, a
genetikai mintának tekinthető részecsketér részecskéinek az áramlása, időben változó térbeli minta
határozza meg. A lokálisan elkülönülő tér struktúrája, térbeli mintázata egy életként ismert
folyamatban változik, amely a lokalizált térbe bejutó és ott szaporodási folyamatba kerülő
részecskék evolúciójának, együtt élő egyedekből szerveződő közösségek társadalmi
fejlődésének tekinthető. A változótér, a fázistér sűrűsége és energiaszintje a minta által
meghatározott folyamatban változik. Ha a társadalmi feszültség túl naggyá válik, a közösség
megoszlik, és az egyedei vagy haploidként elvándorolnak, emigrálnak, vagy nagyobb
közösség érintettsége esetén forradalom, társadalmi szerkezetváltási kényszer alakul ki. Az
egyedek korszerűsített reprodukciója egyedszintű szaporodáshoz, a részecsketársadalom
együttélési szerkezetének a korszerűsítése, aktualizálása nagyobb energiaszintű társadalmi
átalakulással, lineárisan, vagy ennek a meggátlása, a túl konzervatív, fejlődésképtelen
elnyomó rendszerek esetén hirtelenszerűen, nemlineáris folyamatban, fokozott gyorsaságú,
robbanásszerű, rövid idő alatt lezajló nagyobb energiaszintű forradalomban változhat. A
társadalom szaporodására akkor kerül sor, ha a lineáris fejlődés lehetősége elvész, ha túl nagy
elfojtás, elnyomás, túl nagy hegemónia alakul ki. A bolygó energiaszintű szerveződésekben,
analóg folyamatokban történik a változás. Vagy lineáris fejlődésben, vagy ha ez nem sikeres,
a hegemóniába került rétegek által gátolt, akkor nemlineáris robbanásszerű hevességű,
majdnem egyidőben lezajló, magas energiaszintű folyamatokban.
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A természet mintái:
A természetben kialakuló mintákban, a pontok sorozatában, a vonalakban, a síkokban és a
többdimenziós testekben sok ilyen többdimenziós aránypárt és ezek által kialakított térbeli
struktúrát találhatunk, amely a fejlettségében eljutott az egymást követő lineáris folyamatok
időrendjéig, a 4. dimenzióig. A tér teljessége azonban sokkal több dimenziót ismer és képes a
sokféle változást egyidejűleg kezelni, amelyek az egyidejűség és mindenhatóság lehetőségéig
vezet. A térben nemcsak lineáris folyamatok lehetségesek, hanem egyidejűleg több időben
egymástól eltérően változó térbeli struktúra is jelen lehet, amelyből minden élő rendszer csak
annyit észlelhet, amennyi vele, a létsíkjain és az általa észlelhető tartományban
kölcsönhatásba kerül. Egy vonal csak pontok sorozataként alakul ki, azaz lineáris egymást
követő közel azonos energiaszintű jelek, struktúrák egymással összefüggő
következményeként. Több egymást metsző irányú vonal által közrezárt területet sikként
ismerjük. Még nagyobb eltérés, térbeli szerkezet esetén a térbeli struktúra is kialakul,
amelyben a dolgoknak, az eseményeknek mélysége lesz, és a változás térbeli aspektusait is
észleljük. Ha nem kaotikus a változás, és meg tudjuk különböztetni egymástól az események
sorrendjét, akkor időrenddel jellemezhető változási sorozat, történet alakul ki. Ilyen
esetekben, még követhető a térben lévő minták, a struktúra változása, a honnan hová, a miből
mivé! A részecskék haladási iránya csak az egyik jellemző tulajdonság, a változások
lehetséges tengerében, amely a lehetséges dimenziók azonosságban vagy eltérésben, és a
viszonyában nyilvánulhat meg. Ilyen lehet a tömegben, ritmusban, perdületben keringési
síkban (szögben), sűrűségben, energiaértékben azonos vagy eltérő, és az eltérők között
valamennyiben nagyon sok finom fokozat lehetősége ad széles spektrumú fázistér módosítót.
A fázistérnek, vagy/és lokális mezőnek tekinthető rendszer tulajdonság módosítása csak
kölcsönhatás esetén lehetséges: A Fázisterünk egy részecskékből kialakuló szűrőrendszerrel
lokális mezővé fejlődhet, amely képessé válhat a saját szerkezeti struktúrájához, magához
hasonló térbeli mintázatok létrehozására.
Ha nem egyenlő az élethálót megrezdítő részecskék lendületenergiája, ez sokféle mintázatot
létrehozat, amelyből sokféle rezonanciák, impulzusok, hatásösszegződések alakulhatnak ki.
Az arányos és követhető impulzusrend nagyon sokféle felismerhető és megtanulható
mintázatot létrehozhat, amelyekben a fejlődést, a változás folyamatos átalakulását a
felharmonikusok irányítják.
A változók ritmusában és dimenziós tulajdonságaiban lévő azonosságok a dolgokat
folyamatba és megértési lehetőségbe összekapcsolók. Ha a változási ritmus 1+2+4, akkor ezt
érteni fogják az e számokkal, frekvenciákkal osztható változómezők, pontosabban az ilyen
frekvenciával változó mezők összetett együttváltozó halmazokba szerveződhetnek. Még az
sem szükséges, hogy egymásra, -hoz legyenek rendelve, kötve, elég az is, hogy
hatótávolságon belül legyenek, hogy hallják, értsék, észleljék az általuk észlelt beszélt
frekvenciákat, a közös nyelv finom fordulatait.
Az ismétlődés, a beszélt nyelv frekvenciája és szófordulatai genetikai jelleg, fajjelleg, amely
valamelyik, vagy/és több dimenziós jellemző azonosságán alapszik. A frekvencia és
felharmonikus kapcsolatot felismerők megérthetik egymást, a dimenziós jelrendszer
azonosságainak az erősödése, növekedése esetén. Így alakulhat ki erősebb (szorosabb)
kapcsolat eltérő életmódú szerveződések között, szimbiózis és fogyasztási táplálék lánc. Ez
halak, madarak, növények és más élő lények között is érzelmi (azonossági) hidat létesít,
amely együttműködő kapcsolatok, vagy egymásra épülő tápláléklánc forrásaivá válhat. A
közös változótérbe kényszerült korai mikroorganizmusok, a prokarióták kényszerű
együttműködéséből megismerés, elfogadás, majd együttműködő és táplálékláncba épült
változórendszer alakult ki. Ha a változási harmónia felharmonikus kapcsolatba, vagy a
dimenziós azonosságok eredőjeként a rendezetten feladott energia folyamata, áramlása nőt, a
kommunikáció és az együttműködés is megerősödhetett, avagy a tápláléklánc
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kiegyensúlyozottsága magasabb fejlettséghez, nagyobb bonyolultsághoz és közösen hosszabb
változási ciklushoz vezethetett. Ez azonban nem minden esetben vezet szükségszerűen
hosszabb élethez, tartósabb változási lehetőséghez. Az élő energiába épült információ
feladása, felhalmozása az együttműködéssel, vagy a táplálékláncon keresztül juthat egyre
magasabb összetettségbe.
Az egyszerűbb állatok sokszor évmilliókig alkalmazhatták a bevált szabályok szerinti
együttműködést, amellyel a változó körülményeknek is meg tudtak felelni. Az évmilliókig
megtartott arányok csökkentik a káosz lehetőségét, tartós szerveződési variációkat alakíthat,
ha a feladólánc változása sem számottevő. E szerveződések mindaddig jól működnek, amíg a
lineáris változás folytatódik, amíg a környezet átalakulása nem váltja ki a kényszerű
törzsfejlődést. A nemlineáris változás azonban mindig megváltoztatja az élettérben a
körülményeket, amelyben a nem aktualizálódott, vagy túl specializálódott szerveződések már
nem képesek alkalmazkodni. Ha a feladó tápláléklánc, vagy az élethez szükséges kiegészítő
szimbiota lánc sérül, és ezt az élőlény, a korábbi szokásait megváltoztatva nem tudja más
táplálékkal kiváltani, az életlánc hiányossá váló megszakadó ága kihal.
Az, az élőrendszer, amely a táplálék fogyasztásában túlspecializálódik, függőségbe kerül
annak a mennyiségétől és alkalmasságától. Ha túlságosan leszűkül a lehetősége a
fogyasztandó táplálékra, ezzel csökkenti a saját biodiverzitását, az alkalmazkodó képességét,
a túlélési képességét. Ha a táplálék feladása túl jó lesz, túlszaporodhat, és ha e bőség hulláma
lecsökken, a lény demográfiai változása ezt időben lassabban követő hullámban követi. Ha
egy lény a saját élete fenntartásának az érdekében túlspecializálja az étrendét, monokultúrákat
termel, fogyaszt, az étrendjének a szegényedésével, maga is monokultúrássá, specializálttá
válhat. Minél nagyobb egyediségre fejlődik, annál nagyobb lesz a táplálékhoz, a feladóhoz
viszonyított hegemóniája, és ezzel a kölcsönös függősége is nő.
A fejlődés kockázata a túl nagy specializáció, amely kezdetben előny, de a sokoldalúság
elvesztése, a biodiverzitás lecsökkenése miatt később hátránnyá válik. Miképpen nem lehet
egyszerre nagy és kis felbontásban szemlélni valamit, úgy nem lehet egyetlen élő rendszer
sem egyszerre speciális és sokoldalú. A tudományos precízség, a specializáció kis felbontása
és a sokoldalú összetettség, a széles karéjú ismeret, neutrális rugalmassága nem tűri egymást.
A precíz, de a részletek aprólékossága miatt az összefüggéseket fel nem ismerő tudós
pontosabb képet kaphat a részletekről, de ettől még az összefüggések felismerésében nem
biztos, hogy előrébb jut. Az összefüggéseket jól felismerő, fejlődőképes bölcs, rugalmasan, de
több tévedés lehetőségével látja ugyanazt a dolgot. Ők a kis és a nagyobb felbontás, az eltérő
specializálódás ellentétei. A világunk túlspecializálódott és elvesztette a fejlődési
rugalmasságát, a biodiverzitás lehetőségét. Ez a világ azonban sokszínű egyedből álló virágos
rét, amelyben hol a tiszta színű specializált, nemesített, nagy azonosságú homogén virágok,
hol a tarka őserő eltérő változatossága nyer teret. A változások viharai a szépségre fejlesztett,
csak erre specializált virágokat könnyen letörik, míg a vadon nőtt természetes színűek
könnyebben alkalmazkodnak a megváltozó körülményekhez. A körülményeink, pedig rövid
idő alatt igen jelentősen változni fognak. Szükség van az őssejteket hordozó, sokkal
ellenállóbb, sokoldalúbb virágokra, a nagyobb összefüggéseket is felismerő másképpen
(együtt) gondolkodókra.

Az életháló, a kristályrács működése:
A Fibonacci szám: Az aranymetszés legirracionálisabb száma:
Egy olyan kicsit változó aránypár, amelyeknél az egymást követő számok aránya 1.618, azaz
fordított megközelítésből a 0,618034-hez közelít. A számok, pl. egy virág (élőlény) a
napraforgó hímnős eredőjét, arányait a szirmai számát jelentik, amely egy közös élő
rendszerbe szerveződött. Lásd a 254. oldalon már bemutatott 92-es napraforgó ábrát.
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A rendszer egy olyan sikeresen felosztott fázistérnek tekinthető, amelykor a növény
szimmetriasíkján történő eloszlásban magas az egyenlő energiafogási lehetősége a
résztvevőknek. A napszülő körüli leszármazók is így helyezkednek el. Ez az arány biztosítja a fejlődő
magok leghatékonyabb energia ellátását. Ha három balra forgó (nőnemű) időspirál, két
jobbraforgó hímnemű időspirál keresztez, akkor a fej szélén fejlődő magok és szirmok száma
a kettő összege, 5 lesz. Ha három hímirányút 5 nőivarú spirál keresztez, akkor a kerületen
fejlődő utódok száma nyolc. Ha 5/8 az arány, akkor 13, ha 8/13 az arány, akkor 21. Ez a
számsor folytatódik a 13/21=34, a 21/34 vagy akár a 34/55 és az 55/89-el. A növény
változási, fejlődési aránya az összegződő metszéspontokhoz igazodik, de valamennyi változat
érteni fogja a közös nyelvet és az eredő ritmust. Az összegződő kétivarú idősíkok
metszéspontjai olyan térrácsot, kristályrácsot (élethálót) hoznak létre, amelyben az apai és az
anyai hatás közel egyenlő. Az ilyen metszéspontokon, fázistérben fejlődő magokat a két szülő
folyamatosan részecskeenergiával és információval látja el, amelynek a lendületi eredője
kifelé ható irányú. A virág központjában fejlődő magok egyre kijjebb vándorolnak, míg az
egymáshoz képest elforduló, egymás terén áthaladó szülők új kereszteződéseiben egyre újabb
magok fejlődnek. A virág belülről, de alapjában együtt fejlődik. Miközben a
magkezdemények kifelé vándorolnak és növekednek, közben a később kialakult rácspontokon
fejlődő magok is (a bolygókhoz is hasonlóan) együttfejlődnek. Mivel az egyívású magok
(leszármazottaknak) és testvéreknek is tekinthetők, ezért a fejlődési különbség lecsökken és a
maradó tulajdonságokban állandósul. Az aránypár egyre közelebb kerülése a 0.618034-hez a
kialakult eltéréseket rögzíti. Ezek az eltérések azonban nemcsak nemi arányok, hanem a
szülői tulajdonságok sajátos keverékének is tekinthetők. A magok csak látszólag egyformák, a
valóságban az eredő tulajdonságaikban az arány változása szerint eltérők. Tovább bonyolítja a
magok tulajdonságait, hogy a fejlődési idő alatt a fázistérben átmenő kisebb energiaszintű
részecskék kölcsönhatásai is módosítják a tulajdonságokat, miként a rekombinálódás ideje
alatt felaprózódó, az energiaszintjében lecsökkenő, ellenkező (impulzus konfliktusba kerülő)
lendületirányú felmenői receszív örökítő részecskék. Tehát az ősi genetikai tulajdonságok is
hígítódva átadódnak, a genetikai örökség a génekben a veszteség kivételével továbbadódik.
A virágok és magok száma az evolúciós állapottól, a növény fejlettségétől függ. Ha egy
kovalens elektronszerveződésű rendszerként tekintünk a napraforgóra, amely növényt egy
apai és anyai, balra és jobbraforgó eredőjű időspirál generálja, akkor a növény evolúciós
fejlettségét az határozza meg, hogy mennyire olvadt egybe a két generatív spirál és mennyi a
szülői karok, ezzel a térbeli hatásegyenlőségi neutrális pontok, az interferenciapontok száma.
Ha csak néhány helyen metszi egymást, még kevés számú magja lesz, ezt a kevés számú
sziromból is észlelhetjük. Ha idősebbek a szülők, és a közös diploid rendszerbe kapcsolódás
több elektronhéjat, spirálkart érint, nagyobb a szülői mezők kereszteződésének a száma, több
hatásazonos hely, magfészek, librációs mezőrész keletkezik. Az áramlási dimenzióiban
teljesen egybeeső, egybepréselődő virág egy fejlődési változással új variációt alakít ki. A
karok száma feltételezhetően evolúciós ciklust jelöl, amely a karok, a spirálok közötti
hézagokban, törésekben mutatkozik meg. A növények, miként a bolygók spiráljai folytonosan
kiszóródó DNS-be szerveződő részecskékből alakulnak ki, amelyek a mező aurájával
együttforgásban elmaradás miatt feltekeredik a mezőkre, és az egymást metsző spirálkarok
egymáshoz viszonyítva nem nagyon változó librációs pontjaiban keresztező DNS párok
rendszeres impulzussal és anyagtovábbítással fejlesztik a magok növekedését. A spirál
megszakadása a Szaturnusznál megismert hézagokhoz, az interferenciában növekedő
magokhoz vezet, amelyeket a neutrális pontokon rendszeresen megismétlődő nemlineáris
téresemények táplálnak nagyobb energiaszintű változással. A téresemények akkor
következnek be, amikor a fázisteret másik rendszer jelentős változtatást okozó részecskéje
keresztezi, amely általában megtermékenyítésnek, változásélénkítésnek tekinthető. A
nemlineáris esemény megszakítja az időspirál, a részecskékből fejlődő kar képződését,
amelykor a környezetből befogott energia és a kiszóródó energia, a spirálokon áramló anyag
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egy a mező körüli elektronfelhőben, maghéjban, magbölcsőben, placentában elnyelődik.
Ilyenkor a mező átmenetileg neutrálissá válik, a karokban még haploid egynemű, elvándorló
neutrinó szerkezet az interferencia pontokban páros diploid szerkezetekbe, családokba épül.
Az elvándorló haploid részecskék a növényben szárképző, testfejlesztő, a magfészkekben és a
virágokban diploid reprodukáló állapotba szerveződik. Tehát a testképző, az energia
eláramlásával járó folyamatokkor a spirálképződés megszakad, és csak a termés elengedése
után kezd új spirálkar kifejlődni. A két spirálkar között hézagokban, a határrétegekben
gyűrűrés, pontosabban spirálrés keletkezik. Két karon energiadús állapot potenciál többlet, a
karok között potenciál hiány, kisebb energiasűrűségű rétegek alakulnak ki. Ha két ellenkező
nemű, (vagy hímnős) spirálkarral rendelkező mező páros szerkezetbe összekapaszkodik, az
egymást metsző határfelületekből lencseszerű neutronhéjak, maghéjak, virághéjak,
potenciálgátak alakulnak ki, míg a közöttük bezárt területen energiahiányos, kiegyenlítettebb
változású magfészkek, virágbelsők, porzók és bibék, potenciálgödrök fejlődnek ki.
Ha egy mező már többször átélt ilyen eseményt, több spirálkarral rendelkezik. Ha a
napraforgónk egy nyolcszirmos virágot fejleszt, akkor tudhatjuk, hogy egy öt és egy három
ciklust átélt különböző ivarú egyedek közös mezőbe (diploidba) kapcsolódásából keletkezett,
amelyek közös leszármazottai nyolc külső körben (spirálban) elhelyezkedő vegyes ivarú
maggal védik a fiatalabb testvéreiket. Ha a párkapcsolatba lépett mezők nyolc és öt karral
(ciklussal) rendelkeznek, akkor a frigyből fakadó legidősebb utódok, a szirmok száma 13 lesz.
Ez a variációk a Fibonacci sorozatként ismert számhalmazt eredményezik. Ha a 13 szirmúvá
egyesült virágot a következő ciklusban egy nyolcszirmú (spirálkarú) (Kb. vele egyidős)
növény termékenyíti meg, a következő termésben 21 szirommal és maggal övezetten védett
növény fejlődik. A sorrend folytatható. A következő termékenyítési ciklusban már a 21 és a
13 karú növény szerveződik közös diploid rendszerbe, amelyből 34, majd a következő
ciklusban 55, majd 89 környezeti szirom, és külső mag fejlődik. A számok azonban nem
folytatódnak a végtelenségig, mert a növény elöregszik, egy idő után képtelenné válik a
termékenyítésre és a magfejlesztésre. A növény biológiai ciklusa lejár. A már túl sok
párosodásban részt vett, túl sok egymástól eltérő azonosságú beépült alrészecskét tartalmazó
rendszerben egyre nagyobb az ellentét, egyre kisebb az egyetértés és az együttműködési
lehetőség aránya. Egyre kevesebb idegen hatás, változásnövekedés kell ahhoz, hogy az
állapotok kaotikusra váltsanak. Ha a mező a szaporodási folyamattal már nem képes a túl
eltérővé vált részecskéit elválasztani, nagyobb azonosságra és közös kolóniában
együttműködésre, együttélésre kényszeríteni, felkerül a kaotikus attraktorra és elöregszik,
elhal. Emlékezzünk csak a Freinbaum féle számra. A változás növekedése ilyenkor átlagosan
4.669 faktorral kisebb növekedés mellett is megduplázza a változást, a kaotikus állapot, a
halál hamar bekövetkezik.

A Számok és mértékek:
Az antik világ gondolkodói nagyobb jelentőséget tulajdonítottak a számoknak, amelyek
arányaira sokkal jobban figyeltek. Olyan számrendszereket állítottak fel, amelyek arányai a
zenei hangok skáláját valamint a maradék nélküli oszthatóságot is figyelembe vették. Ez azért
fontos, mert a soktényezős rendszerek alulról épülnek fel, mindig konkrét számú egyedet
tartalmaznak, nem végződhetnek egész számoknál kisebb értékre. Olyan mágikus négyzeteket
és számokat állapítottak meg, amelyeknek sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítottak az
átlagos számoknál. Pl. az 5040, a kánoni szám 1-7 és 7-10-ig terjedő számok szorzatát
eredményezték, amely miatt ez a szám természetszerűen oszthatóvá vált 1-10-ig minden egész
számmal. Ez a szám az 1-7-ig és a 7-10ig terjedő számok közös többszöröse. Ez egyértelműen
az egész számok lehetséges halmazát eredményezte. E számok akár a zenei skála alaphangjai
is lehetnek. Minden tiszta egész hang az előző számú összetevőknél egyel több összetevővel
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történő szorzat eredője. Ezek szerint a tiszta skála hangjait alkotó rezgés száma, ha a dó= 1,
akkor a re= 2 (1x2), a mi=1x2x3=6, a fá= 1x2x3x4=24, szó=1x2x3x4x5=120, a lá= 120x6=720, és
a ti= 720x7=5040. A következő oktáv nagyobb számú összetevőt tartalmazott. A periódus
rendszer, a génrendszer és az életpiramis is hasonló szisztéma szerint épülhet fel.
Moetriusnak a másik 7 csoportot eredményező mágikus négyzetekként ismert számsorok is
hasonlót sugallnak. Az ókor gondolkodói az 1-9-ig terjedő számot háromszor hármas
négyzetbe rajzolva minden sorban és átlóban azonos összeget kaptak. A számok összege 15.
Moetriusnak ebből olyan részecsketársulási lehetőségek ugranak be, amelyeknek a variációi
15 tagú halmazt eredményezhetnek, de e halmazok tulajdonsága nem azonos, csak analóg. A
15 tagú részecskecsoport létrejöhet bármelyik sor vagy átlóban lévő számú és eltérő
tulajdonságú alrészecskékből, de ezek egymáshoz épülése nem eredményez törvényszerűen
stabil szerveződést. Az azonban elképzelhető, hogy az azonos eredmény miatt, a 15 tagokból
álló szerveződések rezonanciaképesek egymásra és a halmazt alkotó számú tagokból álló
kisebb és nagyobb halmazokra. Ez esetben a felharmonikus halmazok felé is működnie kell a
rezonanciának. Valószínűen a 15 felharmonikusainak megfelelő számú részecskekolóniákkal
azonos rezonancián együttműködés alakulhatott ki.

4 9 2
3 5 7
8 1 6

Ha térszerkezetben gondolkodunk, akkor 3x15, azaz 45 tagból álló részecske
tesz ki egy teljes kockát. Tehát az 1-7 számú részecskéből álló alszerveződések
9 x 15, azaz 135 tag képezhet egy összetettebb stabil szerveződést. Ez azonban
nem gömb alakzat. Ha bármelyik tag kiesik, a halmaz szerkezete instabillá
válik, és kisebb egységekre bomolhat. Ennél biztosabb szerveződési lehetőséget
a geometriailag is stabil arányok eredményeznek.

Nézzünk meg egy nagyobb, 4x4 számból álló mágikus négyzetet:
Ebben az 1 –16-ig számokból álló halmazok képeznek azonos számú, de nem azonos
szerkezetű, tehát kicsit eltérő tulajdonságú, nagyobb de analóg halmazt. Ezek a számok 34
soronkénti és átlós alhalmazokat alkotnak.
Ugyanez igaz az 5 x 5 tagból álló számokra, amelyben az 1-25, a 6x6 és a 7x7 valamint a 8x8
és a 9x9 számú négyzetet alkotó mágikus négyzetekre. Ezek mind olyan halmazok,
amelyekben minden sorban és átlóban lévő x számú tag pontosan kiegészíti a többit ahhoz,
hogy azonos összegű halmazt alkossanak. Ha részecske szerveződések halmazára gondolunk,
akkor fel kell ismerni, hogy az analóg tulajdonságú nagyobb halmaz egyre többféle összetevő,
egymást kiegészítőjét jelentő alhalmazból is felépülhet. Tehát az egész számokat tartalmazó
mágikus négyzetek megadhatják a részecskekolóniák variációs lehetőségeit, ezzel a
lehetséges frekvenciákat, azaz az összetevő alszerveződések számát, amelyek mindegyike egy
rezgéssel (reakcióval) válaszol a mezőt ért kölcsönhatásra. Minél nagyobb számú egy
részecskehalmaz, annál nagyobb frekvencia, azaz jelismétlés, reakció verődik róla vissza. Ez
a hét mágikus négyzet, azonban nemcsak a zenei skála lehetőségeit, hanem a kémiai atomok
periodikus rendszerét is tükrözheti. A halmazok az egy perióduson belül lévő alszerveződések
számát, Pl. az elektron és protonpárosok számát jelenti, de a halmaz több féle eltérő variáció
szerint is felépülhet. Az a felépülési rend, amelyik az egymás mellett vagy egymásban, azaz
közös halmazban lévő alszerveződések térpozícióját, és egymáshoz képest betöltött helyzetét
tartalmazza, adja az analóg halmaz eltérő tulajdonság lehetőségeit. Ez esetben a térszerkezet
belső struktúrája változik csak meg, de az energiaszintje közel egyenlő. (Itt nem emeljük ki az
elektronok lehetséges alszerveződéseit, amelyek egy arányossági tényezővel kisebb
energiaszinten keringenek az elektronok körül).
A szerveződés információs tartalma ez esetben analóg, az energiaszintje (a lendületre nem figyelve) közel
azonos, tehát az információként jelentése hasonló, analóg. Ez azonban a dinamikus jellemzőkkel, a lendület, az
áramlási (haladási) irány, a perdület dimenziók még módosítják, amely miatt a statikus helyzetben analóg
szerkezetű részecskehalmaz információ átadása már sokkal bonyolultabbá válik. Ezt a bonyolultságot tovább
növeli, hogy a kölcsönhatott részecskecsoport dinamikus jellemzői is befolyásolják az átvett, értett információt.
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Az impulzuskor a hozzáadódó információ bizonytalan, nem igazán tudható (de valószínűen a részecskék által
kiszámítható) hogy mekkora a halmazok tagjai között a kötőerő. Az impulzusokban az útidő és az irányszög is
számít, és nem pontosan ismert a szétfröccsenő töredékrészecske által elvitt információ.

Mindezek miatt valószínűbb, hogy az információ azonosságot az átadódó hatás jelenti, amely
azonos, analóg szerkezeten azonos módosításokat hajt végre. Tehát nem a szállított
információ számít, hanem a kölcsönhatásban átadódó hatástartalom, a változás.
A halmazok, pl. az atomok stabilitása az impulzus utáni egyben maradt magszerkezet
geometriai alakzat telítettségétől függ. Sindely László és Dániel, Egely György
szerkesztésében megjelent Tértechnológia 3. Című könyvében kiváló példákkal szemlélteti az
atommag geometriai alakzatának a telítettségétől függő mezőstabilitást. Ha mező
központjában, az áramlási mintát képező mikrokozmoszába telített, vagy zárt magszerkezet
esetén eggyel több neutronpáros épül be, az nagyon rövid idő alatt, mint páros
szétválasztódik, és pozitív irányban forgó, a magban maradó nagyobb tömegsűrűségű
protonra, és a mező körül nagyobb perdülettel negatív irányban forgó, kisebb tömegsűrűségű
elektronra bomlik. A neutronpáros bomlásának a terméke egy kibocsátott kis töltött mező,
foton-gyermek, vagy csak sugárzásként észlelt önálló kisebb energiaszintű mezőcske.
A genetikai örökítő-függvényeket bemutató táblázatok megerősítik a felismert
összefüggésrendszert.

Az anyag és a mezőfejlődés alternatív aspektusai:
A tér és az idő végtelen lehetősége mellett az áramló anyag változatossága úgy tűnik véges
lehetőségű. Az energia folyamatos életszerű átalakulása nagyon sokféle energiaszinten analóg
módon megvalósulhat. Az alacsony energiaszinteken hasonló nemlineáris folyamatok húzzák
fel a változás óráit, mint a nagyobb energiaszinteken. Az atomi energiaszint talán az általunk
legjobban átlátható, megismerhető mezőfejlődési folyamat, amelyet érdemes nagyobb
figyelemmel kísérni, de az életfejlődés sok alternatívája, közepes vagy sokkal nagyobb
energiaszintű szerveződési szinten látványosabban bemutatja az analóg folyamatok egyes
fejlődési állomásait. Az atomi szint alsó határán a foton, elektron proton, neutron
energiaszintű mezők változnak, míg magasabb szinten az elemekként ismert nagyobb
energiaszintű közösségek, a sokkal több részecskéből szerveződő atomnyi államok.
Természetesen közbenső kevésbé stabil változó zónák is találhatók a fejlődési skálán,
amelyek az atomi sorok a periódusos rendszere között található, kevésbé stabil, könnyebben
felbomló kovalens szerveződésű mezők, a szerves anyagok változási folyamata az
összetettebb, kisebb azonosságú molekulák és a fehérjék világa.
Az atomi anyagokként ismert részecsketársadalmak tartós egyesüléseként létrejött szilárd
anyagok egyre nagyobb sűrűségű mezőkbe szerveződhetnek, amelyből időben lassabban
változó, hosszú felezési (élet) idejű életszerű folyamat alakult ki. Az anyagokban a kritikus
tömeg (és állapot) elérésekor az atomi folyamatokkal analóg nemlineáris eseménykor
szaporodási folyamat kezdődik, amelyből utódképződés, azaz a korábbi közösségben lévő
részecskék térbeli szétválásaként új részecsketársadalom mező alakul ki. Az emberi társadalom
feletti szaporodási folyamat a bolygó energiaszinten és fejlődési állapotban analóg módon megismétlődik. Az
ilyen szaporodási folyamatoknak a következő energialépcsője a galaxisoknál észlelhető, amelyek a hasonlóan
beléjük csapódó épülő anyag káoszba kerülése miatt csillagcsoportokat, új galaxisokat hoz létre. A térosztódás
valószínűen ennél magasabb szinteken is megvalósul, egyre hosszabb időbeli ciklusokat eredményezve.

Nézzük meg, hogy mi történik egy csillag vagy mező terében a kaotikus állapotok kialakulása,
az életszakasz periódusváltása során?
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Amikor a belső áramlatok rendezettsége összeomlik, a mező terét addig felfújva tartó külső
belső lendületegyensúly is elvész, és a belső energia rendezetlensége miatt a befelé tartó
lendület aránya nagyobb ütemben Pl. hatványozottan emelkedik, túlsúlyba kerül. Ezt a mező
gravitációs összeomlásként ismerjük. Ezt csillag energiaszinten szupernóva robbanásként
ismerjük. A mező magjától távol lévő, addig a belső változásban keletkező kifelé irányuló
lendülettel ellensúlyozott, a határfelületeken egymástól távol tartott, a párjuktól elválasztott és
a környezetben lévő kisebb részecskék megindulnak, és folyamatosan gyorsulnak a mező
kisebb nyomásúvá vált tömegközpontja felé. A befelé zuhanó tömeg valamelyik kellő
sűrűségű határfelületen, vagy a mezőközpontban betömörödik és egy a mező méretétől és
tömegétől függő sűrűségű centrumot nagyobb sűrűségre préseli. A tömörítés azonban – főleg
a relatívan kisebb mezők kisebb és véges energiája miatt – nem képezhet végtelen sűrűségű
centrumot, az valamilyen sűrűségi szinten rugalmas egyensúlyba kerül a befelé ható erőkkel.
Az egyensúly kialakulását segíti, hogy a betömörítés hatalmas nyomáson (lendülettel) megy
végbe, amely így nagy hőt termel, és ez az ekvipotenciális tömegfelező vonalon rásegít a
tömörítésre. A belső magban ilyenkor hatalmas nyomáson megszalad az anyagbomlás, vagy
még nagyobb energiájú, általunk még nem kellően ismert hőtermelő energiaátalakulás,
részecskék sokdimenziós egymásba préselődése (többdimenzióssá válása), fúziós
dimenziónövekedés megy végbe. Akármilyen nagy egy robbanás ereje, mindig kialakulhat
egy új egyensúly, amely egy nagyobb sűrűségű centrumra, új de magasabb energiaszintű
áramlási mintára, és nagyobb térrészben szétszóródó kis sűrűségű részecskékre bontja a
korábbi ettől eltérő sűrűségű mező részecskéit. Tehát az életszakaszokat lezáró csillagszintű
térátalakulások egyre nagyobb különbséget hoznak létre a magba sűrűsödő áramlási minta és
a körülötte szegényedő, de nagy térben szétszóródó részecskék állapotában.
A tér fejlődésének a kulcsa, az idő. A tömegközpontok, az áramlási minták besűrűsödése
növeli azt az időhosszt, a következő életfolyamatot, amelyig a nagyobb sűrűségű
tömegközpontot kialakító mezőben a káosz újra kialakulhat. Tehát a mezőátalakulások után,
ha az áramlási minták a fúziós lehetőséggel, az életcsiránál bemutatott analóg folyamat szerint
magasabb tömörségbe és nagyobb részecskesűrűségre préselődnek, ezekből időben és térben
is egyre nagyobb méretű, és a környezeti változást egyszerre több dimenzióban is követni,
feldolgozni képes mezők születnek. Az ilyen mezőkben a részecskék összetettsége,
dimenziós állapota, tudása is egyre nagyobbá válik. A nagyobb térre és életfolyamatra
kiterjedő új mezők hosszabb gyorsító pályákat biztosíthatnak, ezzel nagyobb energiájú
sűrítéseket okozhatnak, amelyben az életcsírákban kialakuló fúziója egyre több dimenzióba
kezelni képes, magasabb energiaszintű részecskéket termel ki. Az egyre hosszabb
életfolyamattal rendelkező nagyobb mezők, már nemcsak a periodikus rendszer első néhány
elemét képes fúzióban felépíteni, hanem egyre nagyobb sűrűségűeket is kitermelnek. A
részecskeanyag az egyre nagyobb sűrítéssel egyre nemesebb részecskeeredőbe épül, amely a
periódusos sort végigjárva eljut a nemesfémekig, az ólomig és az urán után következő
legnagyobb atomsűrűségi lehetőségekig. Az anyag nagyon nagy nyomáson homogenizálódik,
az ionos anyagszerveződésként ismert részecskéket a nagy energiaszintű impulzusok egyre
nagyobb sűrűségű, egyre nagyobb változástűrő-képességű anyagokba, homogenizált, és
időben kevésbé változó közösségekbe kényszeríti.
A térátalakulással járó robbanások, bármilyen gyorsnak és egyidejűnek tűnnek, valójában mindig
időfolyamatként zajlanak, azaz az eseményeknél gyorsabban változni képes megfigyelőknek
felismerhető és megkülönböztethető eseménysorrend alakul ki. Ez nem szingularítás, az idő és a
természet törvényei a gyors folyamatokban nem érnek véget, hanem érvényben maradnak, csak az
általunk megfigyelhetőnél gyorsabb folyamatban változnak.
A térátalakulásokkor, a belső besűrűsödő magról mindig visszapattan egy (vagy több) ekvipotenciális
lökéshullám, amely felületen szimmetriába kerül a tér, a tömeg és az idő.
Az átalakulást eredményező folyamatban a mezők a főnixmadárhoz hasonlóan újjászületnek, a
részecskék is megújulnak, a felújult, új életet kezdő részecskék hamarosan visszatérnek a sokféle
lehetőséget kínáló új mezőbe.
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A mezők szaporodási folyamata hasonló, csak ilyenkor kisebb energiaszintű a változás, amely
nem érinti a mező összes részecskéjét csak egy hozzámérhető arányos tömegét. A hold és az
utódképződéskor, egy beépülő megtermékenyítő külső tömeg folytatja a mezők által már
előkészített szaporodási folyamatot, amely a mezők belsejében meghatározható folyamattal
vezetődik be. Ha már megtermékenyítésre kész a bolygó fejlettségű mező, az egyenlítője
környékén egy nagy sebességű, tömegben és energiaszintben a mezőhöz mérhető
részecsketömeg hatol be, amely robbanásszerű gyors változást okoz. A már nagy belső
nyomású megtermékenyítendő mezőnek a kérgét átszakítva a termékenyítő test behatol, és a
nagy belső nyomású anyaggal keveredve egy flerszerű, olvadékból, szilárd törmelékből,
gázból és porburokból álló kilövellés, legalább az első orbitális pályáig juttatja a bolygó belső
területe köré és placentába szerveződő anyagot. A holdképződésnél egy nagyobb belső
sűrűségű mag, és a körülötte kialakuló placenta, holdburok képződik. A nagyobb sűrűségű
kilökődött anyag (neutrális fizikai test) köré rendeződő felszíni porburok az új hold felületének
tekinthető, amely a nagyobb sűrűségű áramlási minta által meghatározott térszerkezetbe épül.
Ez egy ekvipotenciális neutrális felület, amely az önálló áramlás megindulásától a befelé
haladó, nyomó jellegű gravitáció, a részecskék beáramlása miatt szintén összetömörödik, és
egy nagy buborékot, holdfelszínt, a későbbi bolygó felszínének tekinthető rétegbe
szerveződik. Ez a felszín, mint kéreg azonban belül üreges. Egy üreges gömbként születő
holdon, többrétegű kéreg alakul ki, amelyeknek a neutrális ekvipotenciális felületén
folyamatosan tömörítő erő, nagyobb változássűrűség és erőegyensúly érvényesül.
A bolygók az ilyen holdakból fejlődnek ki, és folyamatosan sűrűsödnek, tömörödnek az
életfolyamatuk alatt becsapódó, beépülő részecskéktől. A beépült részecskék átalakítódnak,
átnevelődnek, letelepednek, utódaik születnek, amelyek már a mező részecske
állampolgárainak tekinthetők. E részecskék és a jövevények együttes tömegnövekedése miatt,
az új mező sűrűsége, térárnyékolási képessége folyamatosan nő, amelytől a felület is
növekszik, de szakaszosan tömörödve egy re nagyobb kéregvastagságúvá és sűrűségűvé válik.
A mezők életfolyamata gyorsul, a frekvenciasűrűsége az időben növekszik. A folyamat egyre
gyorsabb életvitelre kényszeríti a részecskéket, amely azonban a környezeti gerjesztéstől, a
forgalomtól és változástól is függően periodikusan változik. A tartós lineárisan, lassan
gyorsuló életet, néha nagyobb változássűrűségű nemlineáris életszakaszok, kaotikus
időszakok tarkítják. A belső magban, a mezők meghatározható méretének, fejlettségének az
elérése után a folyamatos anyagbomlás mellett, a részecskéket nagyobb sűrűségbe építő
nukleáris tűz gyúl, a kisebb energiaszintű mezők, atomok, elektronok vagy még kisebb
egységeinek a fúziójával energiában növelő, a részecskéket magasabb energiaszintre hozó
szaporodás indul meg. Ez a fúzió termeli azt a hőt, és a mezőt felfújva tartó részecskék
lendületét, amely a mező belső napjaként, az ellenlendületet biztosítja a befelé haladó
részecske lendülettel szemben. E belső nap közepén lévő nagy tűrőképességű áramlási minta,
a lélek által irányított részecskéknek és az arányainak a változása olyan programnak tekinthető,
amely meghatározza a mező határrétegeiben kisebb energiaszinten élő, lassabban változó
élőlények, részecskékből szerveződő változómezők életlehetőségeit. Ez a program a Föld,
mint élőlény genetikai idő és eseményrendjét, DNS programját tartalmazza, amely hosszú
távra nagyon pontosan, determizálva meghatározza a történelmi eseményeket. Ha a belső
program által keltett változást, a környezet változására adott reakciónak tekintjük, akkor a
mező változását a környezet változása gerjeszti, vezérli, a program a rontó jellegű hatásokra
adható, tanulással bővíthető válaszreakciókat határozza meg. Ha viszont a környezetről
feltételezzük, hogy hasonló szabályok szerint változó analóg rendszer, amely a múltban már
lejátszódott programrész alapján lett ilyen, akkor lényegében kis módosulással, időkéséssel
ugyanaz a program egyszerre egymással szemben fordítva is játszódik. A kifelé ható és a
befelé ható programesemények egymáshoz képesti inverz állása egy matematikai kulcsot
eredményez, amelynek a megfejtésével a múlt és a jövendő eseményei is feltárulhatnak. Ez
egybevág a Mózesnek adott Tórának a visszafelé (tükörképként olvasásával), amelyet Dr.
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Rips matematikus tételez fel. A két változási program egymással szemben játszódik és a kettő
között kialakuló kölcsönhatás, a befelé haladó külső részecskék és a kifelé haladó belső
részecskék viszonya határozza meg az élettér és szereplőinek a változását. Ha az ezt kiváltó
programok nagyon kötöttek, akkor magas szinten determizálható a két kölcsönhatás
eredőjeként kialakuló folyamat, a történelem, amely ez esetben a közeljövő várható
eseményeivel is kiegészülhet. Ez esetben a térrészek valamely ekvipotenciális
arányvonalának, a jelenének tekinthető felszíni szférákon, határrétegekben történő változás,
nagyobb térre kiterjedő arányos energiaszinten, azaz a neutrális rétegtől kifelé eső szférákon
nagy eséllyel analóg módon, de a mezőnk belsejében folyó változásnál lassabban, ezért
időben később megismétlődik. Ez fordítva is lehetséges, azaz a külső terekben történő
nagyobb energiájú változások, átalakulások időben későbbi de összegződő (koncentrált)
lenyomatot hagynak a belső programon, amellyel azt ez szerint módosítják. A két, valójában
csak időeltolódással rendelkezően módosult program folyamatosan fejleszti magát, azaz az
Univerzális tér életre kelt részecskéi sok kicsi koncentrált hatással módosítják a jövőt vezérlő
program szerkezetét.
Vegyük végre észre, hogy a sokváltozós Univerzumban a természeti állandók után az arányok
a legstabilabb tényezők, de az idő, és az élet, a mégsem változatlan arányok folyamatos
módosulása. A kezdetben kicsi belső tűz, a belső változás aránya a nagy mindenséghez
folyamatosan változik, és egyszer eljut a nagy belső tűz és a kicsi környezet viszonyához. Ez
az a folyamat, amelykor a kezdetben kicsi hold életszerű változása, több mező és csillagélet
cikluson át egyre nagyobb mezővé, majd az Univerzumot magába foglaló végtelen méretű
térrészre is kiterjed. A régi nagy Univerzum kezdeti részecskéi ilyenkor valamely létóceánban
nyugszanak, vagy nagyon kicsi térrész újjászületett részecskéjeként egy másik
életfolyamatban vesznek részt.

A természet hibáinak a korrigálása, és részecskeharmónia:
Gyógyítás ősvérsejt-transzplantációval

2001. augusztus 13. 23:07 MTI]

A világon elsőként köldökzsinórból nyert ősvérsejtek átültetésével kezeltek egy gyógyíthatatlan
malajziai kisfiút, és a jelek szerint az újszerű beavatkozás sikerrel járt. Az 5 éves Oh Ce Szun az
úgynevezett thalassemia major nevű genetikusan öröklődő, gyógyíthatatlan vérszegénységhez
vezető betegséggel született. Az ilyen kórban szenvedő gyermekek általában nem élik meg az
iskoláskort sem. A ritka betegséget eddig a testvérek (ha volt olyan) szervezetéből nyert csontvelő
átültetésével próbálták kezelni, de az egyébként is kockázatos eljárást tovább nehezítette, hogy
nagyon nehéz volt olyan rokont találni, akinek a csontveleje megegyezett a betegével. Szingapúri
adatok szerint a délkelet-ázsiai emberek, mintegy 3 százaléka hordozza magában a génállomány
ilyen mutációját, amely hajlamossá tesz az oxigénszállításért felelős vörösvérsejteket felépítő
hemoglobin hiányára. Az AP jelentése szerint, Oh Ce Szun az utóbbi években három-négyhetente
újabb és újabb vérátömlesztést kapott, de állapota nem változott. A július 4-ei újszerű beavatkozás
óta - amelynek során először kemoterápiával előkészítették a csontvelőt, majd oda egy ismeretlen
csecsemő köldökzsinórjából nyert ősvérsejteket ültettek - a kisfiú szervezetének vörösvérsejtképzése ismét normális. A köldökzsinórból nyert vér a donortól eltérő emberi rasszból származó
emberek kezelésére is alkalmas, így új távlatokat nyithat a gyógyászatban. Ilyen jellegű
vértartalékot Szingapúr kutatóintézetei halmoztak fel legnagyobb mennyiségben, a helyi orvosok
ezért nem megalapozatlanul reménykednek a délkelet-ázsiai városállam gyógyászati központtá
alakulásában.
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A Ketrin féle transzplantáció
Az amerikai Transzplantációs műtéten átesettek jelentős része észlelte, hogy a beültetett szerv
olyan idegen gondolatokat jelenít meg, amelyekről a saját életükben nem szerezhettek
információt. Felmerült a gyanú, hogy az idegen, általuk meg nem élt gondolatokat, emlékeket
a beültetett új sejtek, szervek keltik, amelyek ezt még a donor élő állapotában szerezték. A
transzplantáltakba beültetett sejtek a szaporodásukkor továbbadták az új generációknak a
korábbi ismereteiket, és a vegyes házasságok, az új közös genetikai állományúvá, vegyületté
vált leszármazók már elszállították a korábban megismert, a szüleiktől megtanult
információkat az általuk már átjárható keringési rendszeren az agysejtekig. Az információt
ismerő sejtek elszaporodtak, és beépült ismeret egyre erősebb energiaszintre kerülve egyre
többször feladásra került a tudathoz. Így jutott el a donor sejtjeiben rögzült információ a
szerveket befogadók tudatába.
A műtétek alapvető következménye, hogy a szerveket kapó transzplantáltaknak az orvosok
szerint az életük végéig szedni kell a kilökődést gátló, megakadályozó gyógyszereket. Ez
folyamatos és gyógyszerekkel segített elnyomást, küzdelmet jelent, a saját sejtek és az idegen
sejtek között, amelyek mássága elég jelentős ahhoz, hogy egy testen belül közös harmóniában
ne élhessenek békességben. Néhány tranplantáción átesett személy megelégelte a
szervezetének az egyensúlyát tönkre tévő drasztikus gyógyszereket, és az alrészecskéi, sejtjei
közötti folyamatos belső küzdelmet, és lépéseket tett annak az érdekében, hogy a benne dúló
belső feszültséget csökkentse, és csökkenthesse a folyamatos erős gyógyszerezést.
Az idegen szerv és a saját szervezet sejtjeinek valóban sokkal kisebb az azonossága, amely
miatt a kilökődés esélye valós. Az emberi szervezet, és az életpiramisba szerveződött
életláncot védő immunrendszer természetes beidegződése a küzdelem az idegen behatolók
ellen. A nem kellő azonosságú útlevéllel érkező sejtek szigorú vámvizsgálaton esnek át. Az együttműködés
így csak kényszerrel lett fenntartható, valamelyik fél tudatos elnyomásával, a belső háború
folyamatos fenntartásával.
Az átültetett szervekkel rendelkezők egy része, megértette a belső küzdelem és feszültség
forrását, és valószínűen sikeres megoldást talált a szerveződésükbe épült idegen és a saját
sejtjeik kibékítésére. Egy Ketrin nevű hölgy és néhány sorstársa, megértette és megelégelte a
belső küzdelmet, hogy a saját részecskéi, alszerveződései folyamatos háborúban állnak a
beépített sejtekkel és szervvel. Ketrin és társai abbahagyták (csökkentették) a gyógyszeres
kezelést, helyette befelé fordulással megbékélésre, együtt élő szimbiota együttműködésre
kérték a sejtjeiket. Meglátogatták a donorok családjait, megbeszélték a beültetett szervek,
sejtek által keltett információk származási lehetőségét, és ezzel megérthették a sejtek
információ tároló emlékezési mechanizmusát. A beültetett sejtek a donorok közeli
családtagjainak a nagyobb azonosságú közeli rokonok auráinak a hatósugarába kerültek, és
ezzel valószínűen utólagos kommunikáció és ezzel megértés alakult ki. A hozzátartozókkal
felelevenített kapcsolat (és a kis energiaszinten létrejött információcsere) hatására a
transzplantáltakban csökkent a belső ellentét. A módszer náluk bevált, a kérés meghallgatásra
talált. A belső ellentétek csökkentek, a beépített szervek, sejtek gyógyszeres elnyomás nélkül
is képessé váltak az új közösségben, a részükre új részecsketársadalomba beilleszkedve élni.
A transzplantáltak helyesen ismerték fel, hogy az erőszakkal együttélésre kényszerített
részecskéiket, egymás érzéseinek, gondolatainak az elfogadásával, szeretetre késztetéssel
kibékíthetik. Ez határozott bizonyíték arra, hogy nemcsak egyirányú a kommunikáció, hogy
nemcsak a részecskék adhatják fel a gondolataikat, érzéseiket, hanem az emberi érzések,
gondolatok is átadhatók, amelyek befolyásolják e részecskék együttélését és harmonikus
együttműködését is.
Hasonlóan befolyásolhatnak bennünket a nagyobb energiaszintű lények gondolatai, és valószínűen
alulról is működik a gyenge szintű információ feladása, a fohász, az ima, amely ha kellően tiszta, nagy
azonosságú részecskékben jut el a címzettig (nem tartalmaz hamis gondolatot), a magasabb
energiaszintű istenségekben meghallgatásra talál.
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A szeretetérzés, a gondolatban is elfogadott másság, a beültetett szerv és részecskéinek, a
sejtjeinek az elfogadására késztették a saját szervezetet. A gyógyszernél nagyobb erővé vált a
részecskék tudatára ható meggyőzés, a harc és háború helyett a feszültségmentes, és nagyobb
szeretetben békés egymás mellett élésre bíztató kérés. Ketrin és társai egyesületet alapítottak a
transzplantáltak tízezreinek a meggyőzésére, arra bíztatva őket, hogy fogadják el az idegen
szervek által kapott idegen emlékeket, gondolatokat, és gondolataikban megbékélésre,
szeretetben együttélésre kérjék a sejtjeiket.
A behelyezett szervek és sejtek információja néhány sejtgeneráció után egyre nagyobb
azonosságúvá válik a saját szervekkel, igaz, hogy engedmény árán. A transzplantáció egyben
migrációs keveredést is eredményez. Miközben a betelepült, beépített sejtek változnak,
alkalmazkodnak, elfogadják a helyi törvényeket, a szervezet szokásait, szabályait, közben
kicsit a saját sejtek is változnak. Az információ keveredik, egy idő után homogenizálódik.
Az emberi szervezet a sejtek és mikrobák milliárdjaiból épül fel, amelyekből több milliárd
épül közös, szimbiota együttélést eredményező kolóniákba. Az egész kolónia halmaza jelenti
az embert, amelyből a tisztán emberi sejtek ??? (van e ilyen egyáltalán) aránya a
sejtbiológusok szerint kevesebb, mint 10%. Az író véleménye szerint még ennyi nincs. Az ember
nem az emberi sejtek miatt ember, hanem a benne kolóniát alkotó sejtek, atomok, elektronok,
és még kisebb élő részecskemezők arányainak a társadalmi eredője lett emberként
azonosítható, életszerűen és biológiai folyamatokban változó anyagmező, mikrokozmosz.
A bennünk és más élőlényekben élő sejtek és élő szerveződések, mikrobák többsége, olyan
együttesen sikeres, kiegyenlített szimbiota kapcsolatban, egymástól jelentősen függő táplálékláncban
él, amely egészségként ismert harmonikusan változó kapcsolatrendszert eredményez. Ez a jó
eredő néha felborul, ha az egyik alkolónia megsérül, valamely környezeti tényező miatt
hátrányos, vagy éppen ellenkezően, túl előnyös helyzetbe kerül. A kialakult harmonikus
változást biztosító arányok bármely változása, valamelyik élőszint hátrányát, élelem hiányát,
vagy/és meggyengülését és tömeges megbetegedését, elpusztulását válthatja ki, amely viszont
rövid időre táplálékdúsulást és ezzel populáció felfutást eredményez a meggyengült
fraktálszint lényeit fogyasztó felsőbb fraktálszinten lévő élőrétegnek. A szerveződésben, egy
demográfiai hullám indul el, amely a tápláléklánc feldúsulását energiahullámként
végiggörgeti a szerveződés megbetegedett élőrétege feletti fraktálszinteken. Az energiahullám
levonulását, az egészség megbillenéseként, átfutó egyensúly zavarként észleljük, amelyet ha
nem követ több hullám, fluktáció, az egyensúly hamar helyreállhat. Ez azonban rendszerint
nem azonnal következik be, mert nincs magányos hullám, a hullámot hullámvölgy,
táplálékhiány követi. Ha a túlszaporodott élőréteg feléli a rendelkezésre álló és a megbetegedése
miatt a normális szaporodási ritmusra nem képes élőréteget, átmeneti energiahiány fog
fellépni. Az egyszerű együttműködési, tápláléklánci zavar többszörösen végiggyűrűzhet a
sokszorosan visszacsatolt szervezetben és valóban tartósabb fluktációt, egyensúlyzavart és
ezzel megbetegedést vált ki. Az egyensúly és a normális tápanyagcsere egy idő után magától
is helyreáll, a saját készítésű ellenanyagok miatt. A megbetegedett fraktálszinten lévő élőréteg
alatt lévő populációk tovább szaporodnak, és a fogyasztóik hiányát zavartalan
életszakaszként, demográfiai robbanásként élik meg. E rétegre ható biodiverziós nyomás
csökken, amely miatt a biokultúra könnyen elkényelmesedhet, és ezzel a lecsökkent létszámú
fogyasztóinak a táplálékszerzése is könnyebbé válhat. Mivel a majdnem kihaló élőréteg, a rá
megnövekvő felfutó kereslet miatt magasabb diverziós nyomás alá került, szelektálódásra,
mutációra kényszerült, és az újonnan kifejlődő, a betegségnek már ellenálló az óvatosabb és
sikeresebb megoldásokat találó populációi élték túl a járványt és a kereslet növekedését. Az
immunrendszer ellenanyag termelését az új tulajdonságokat felvenni képes biokultúra
kifejlődése, felszaporodása eredményezi. Míg a nyugati gyógyászatban a felerősödött
felszaporodott élőréteget, drasztikus gyógyszeres kezeléssel visszaszorítjuk, a
fraktálrendszerben keletkezett egyensúlyzavart sokszor növeljük, mert a túladagolt (ilyen
alacsony élőszintnek nem mérhető adagolású) vegyszerekkel más alacsonyabb energiaszintű
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szerveződések egyensúlyát is megsértjük. Bár ezek a rétegek gyorsan regenerálódnak, de
mindenképpen több egészségzavart okozó demográfiai hullámot indítunk el, amely miatt azok
néhol egymást is felerősíthetik.
A keleti gyógyászat és a Homeopátiára alapuló gyógykezelés nem véletlenül kevesebb
mellékhatással és sokszor sokkal gyorsabban szűnteti meg az egészségzavart. E gyógyászati
megoldások jobban kiismerték a betegségek egymásra épülő, fraktálba szerveződött
életrendszer zavarának az okait, és nem a következményeket, hanem az okok zavarát
igyekeztek megszűntetni. A keleti gyógyászatban is helyes az a felismerés, hogy ilyenkor valamilyen
mennyiségekből vagy túl sok, vagy túl kevés van. A helyesebb megközelítés miatt, a homeopátia
hatásmechanizmusa sokkal eredményesebbé válhat, mert a sokszorosan hígított hatóanyaggal
megszűntette a vegyszerek túladagolását, a kisebb energiaszintű, még egészséges rétegeknek
a gyógyszer túladagolásával okozott zavarát. Ennél is fontosabb, hogy Sámuel Hahnemann
felismerte a Simile szabály működését, a hasonló tünetet kiváltó vegyszer, gyógyítási
lehetőségét. E működési mechanizmus már leírásra került, de frissítésül érdemes még egyszer
elmondani, hogy a Homeopátia lényege az, hogy a tünet nem a betegség, hanem az
öngyógyítás jele és következménye. A tünet nem a megbetegedési okot, hanem a
helyreállítási mechanizmus, a következmény túlerősödött hullámát jelzi. A diszkrét hatóanyag
kezelés azért sikeres, mert nem az elnyomást és az ellentétet erősíti, hanem a demográfiai
feszültséget oldja a hiányzó hatóanyagok szaporodásának a segítésével nem a feszültséget
növeli, hanem a társadalmi hiányokat csökkenti. Az ember ezt fordítva teszi, a hiányok esetén elvesz, a
többlethez hozzáad, és ezzel csak a feszültséget növeli.

Minden emberi mező, miként minden más élő szervezet, legyen az biológiai életfolyamatban
változó kovalens szerveződés, vagy más, de analóg folyamatokban változó Ionos szerveződés
olyan kiegyensúlyozott tartós közösségekben él, amelyekben a nagyobb azonosságúak
egymást segítik, a kevésbé azonosak, az ellentétes tulajdonságokat hordozók viszont gátolják.
Tehát az élőmezőkre folyamatosan gátló, ösztönző, de kiegyensúlyozott erők, hatások hatnak.
Ha bármelyik oldal meggyengül, vagy túlságosan megerősödik, a harmóniát díszharmónia
váltja fel. Az egységében, azonosságában, azaz hatásában kisebbségbe kerültek ilyenkor
visszaszorulnak, amely miatt az egyensúlyt jelentő ideális arány eltolódik. A pillanatnyilag
megerősödők, fölénybe kerülők nemcsak számszerűen, hanem a hatásukban is megerősödnek,
ilyenkor domináns többségbe, hegemóniába kerülhetnek. A kismértékű hegemónia, az
egyediséget növeli, de egy értéken túl történő erősödése az életfolyamatot veszélyezteti.
Az élőlényen, szervezeten, szerven belül kialakuló túlzott dominancia látszólag hasznos a
felerősödők részére, de a valóságban káros a szervezetet alkotó szimbiota halmaz egészére.
A sikeresen hegemóniába kerülők azonban önmagukban életképtelenek, a szervezetet alkotó
többi élőszerveződés nélkül nem képesek a szervezetet, mint életteret fenntartani. A többség
ilyenkor a túlzott dominanciába kerültek ellen fordul, és a nagyobb energiaszintű szervezet
segítő, a hegemóniát az együttműködésre képtelenné vált alegységeket gátló önszabályozó
mechanizmusa beindul. Ezt a folyamatot többnyire láz (tűz többlet) kíséri, amelykor a
szervezeten belüli regenerációs folyamatokban az önmagukat túlértékelőket, a szervezetet
szabályozó lélek, az egész szimbiota élőhalmaz, a társadalom szabályozó eredője megregulázza. Ha a
regenerációs folyamat nem sikeres, és az uralkodásra jutottak tartós hegemóniára tesznek
szert, akkor a kizsákmányolt, kihasznált, időzavarba kergetett részecskék egyre kevésbé
fogják elvégezni a rájuk háruló feladatokat.
Minden élőlényben, legyen az a legkisebb részecske vagy egy emberi élőmező, a szervezetet
alkotó kis energiaszintű részecske egyedek, az alszerveződések gondolati eredője, a belső lélek, mélyen a
szívében és az őstudatában tudja hogy mi a helyes és helytelen. Ha sorozatosan
kényszercselekvésre késztetik, kihasználják őket, a tudat alatt kezdődő, és az akarat hiányban,
a cselekedetekben, a munkaeredményben stb. egyre jobban megjelenő eredménytelenség,
munkalassítás, belső tiltakozás lesz ennek a vége. Ez a részecsketársadalom korábban szépen
összehangolt munkáját, együttműködési harmóniáját egyre jobban elrontja, az élőmező, mint
részecsketársadalom rendezettségi eredője egyre silányodik. Ez egy exponenciális folyamatba
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torkollik, amelyben a zavar és a káosz egyre nagyobbá válik. A társadalom tagjai egyre
rövidebb időre terveznek, egyre romlik az árú és a termékek minősége, már nem jut tartós és
minőségi munkára erő és idő. A részecsketársadalom lendülete, harmóniája lecsökken, az
ilyen állapotba került faj biodiverzitása kifullad, a rendezettség exponenciálisan csökken.
A folyamat következménye a káosz, amely az addigi szervezetet, az élőlényt változtatásra
készteti, ha ez sikertelen az entrópiáját az életfolyamat megszűnéséig feszíti.
A biológiai folyamatokban változó élőlények nemcsak a kovalens elektronkapcsolatú
anyagokból képződhetnek. E folyamtoknak kedvező körülmények kialakulása előtt, sokkal
kedvezőtlenebb körülmények között is kivirágzott az élet. Az élet az Univerzumban
kezdődött, valamelyik egészen kicsi változástól, de általunk még sokáig teljes pontossággal
meg nem válaszolható módon.
Valószínű, hogy egy ember, egy író nem képes feltárni a teljes valóságot, azt, amit mi
emberek is az eredet igazságaként keresünk. Ezt csak több, (sok) ember együttes munkájával
lehet csak megközelíteni, de a több aspektusú valóság azonossága ezzel egyre kisebb lesz.
Az Univerzum és a Természet törvényei az együttműködést támogatják. Csak az a
társadalom, kolónia lehet tartósan sikeres, és tartósan életképes, amely a környezeti
változáshoz, és a környezethez is sikeres együttműködőként alkalmazkodik. Az
Univerzumunknak sokféle arca van, és az arcok valamennyiét, Isten természetét, (a Természet
Istenét) egy ember nem ismerheti meg. Sok részletét és sok oldalát feltárhatjuk e
valóságoknak, amelyek azonban csak a megfigyelők tudati állapotát és a valósághoz fűződő
relatív viszonyát tükrözik.
Moetrius 8 könyvben próbálta a körülöttünk működő változórendszert bemutatni, a Tér és a
Természet általa felismert Törvényeit, összefüggéseit megismertetni. Az utolsó könyvekben
már valószínűen megérthetőbb az általunk még nem ismert dimenziók, a valóság más
szeleteinek a felépülési lehetősége. Ez egy olyan összetett Univerzum, a megismertnél sokkal
bonyolultabb Világegyetem lehetőségét is megengedi, amelyből egy összetett sok
dimenzióban egyszerre változó rendszer bontakozott ki. E sokdimenziós világban minden
lehetséges, és az is, hogy a gondolat, az Ige formálja, hívja létre az anyagot. Miközben lassan
felismerjük a korlátainkat, megismerjük a végtelen lehetőségeinket is, az életek és Világok
teremtésének a lehetőségét. (Angliában mesterséges univerzumot hoztak létre, amely növekedni kezdett).
Az egyetlen igazságot és valóságot már azért sem ismerhetjük meg, mert nemcsak egy az
igazság, és nemcsak egy valóság létezik.
Amíg csak egydimenziós pont volt a világ, addig minden oldalról ugyanolyannak látszott.
Már megértettük, hogy az összetett valóság több mint tízdimenziós, amelyek, ha a dimenziókat
tulajdonsági jellemzőkként fogjuk fel, tovább növekedhet. E valóságot bármerről nézzük az nem
egyforma, természeti állandókra és időben változó arányokra épül. Bármely aspektusból
vesszük szemügyre, nemcsak másféle, víziót, hologramokat látunk, hanem a látható valóság
egy más megnyilvánulását is. Az illúzió a kisebb energiaszintű lények elképzelése az általuk
észlelt problémák megoldási lehetőségeiről. Az élet már nemcsak illúzió. Az élet az illúziók,
az egyéni elképzelések megvalósított közösségi sikereredője. Sokféle illúziót, életlehetőséget
elképzelhetünk, de csak azt élhetjük meg valóságként, amelyben kellően töretlenül, és belső
ellentmondás nélkül hiszünk, amelyet a hozzánk hasonló analóg szerveződésekkel
együttműködve sikeresen megvalósítunk. Ahhoz, hogy a valóságunk a vágyainkhoz, az
illúzióinkhoz igazodhasson, a céljainkat kell közös eredőt megtestesítő körfolyamatba
szerveznünk.
Az élet, az érzés és a tudat kialakulásával a részecskékből összegződő hologramokkal kezdődött, amelyek
interferenciájában megszületett állóhullámok, energiacsomósodások felismerték az azonosságot, és az azonosság
ellentét a másságot. A másságok csökkentik a stabilabb állapot körüli változás lehetőségét, növelik a
feszültséget. Kialakult az öntudat, a lét, a jó és a rossz érzése, majd e legfontosabb állapotok változásának, a
következmény-felismerése, a segítő és gátló hatás, a jó és a rossz felé változás tudatosodása.
A hatások azonosságairól hamar kiderült hogy a nagyobb azonosságúak általában segítik az egyensúly közelében
maradást, csökkentik a feszültséget.
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Az életfolyamatok periódusos változása:
Az élet nemcsak folyamatosan, szinte észlelhetetlen kicsi energiaszintű ritmusokban változik,
hanem a sokféle energiaszintű társadalmakba épült részecskék életével és halálával is
összefüggő, az életláncot befolyásoló szaporodási események, a szintek közötti átalakulások
sokféle energiaszintű ritmusában is. E ritmusok léptetői a kisebb energiaszintű elöregedett
részecskeszerveződések megújulása, egyre nagyobb energiaszintű és rugalmasabb, fejlettebb
társas közösségekbe kovácsolódása. Az események szerveződési körfolyamatokba terelődtek,
amelyek végére felerősödő ellentétek életciklus-váltáshoz vezetnek. Az életciklusok
fordulópontjai léptetik a változások által percentett idő ritmusát, amely a másodpercek
milliárdrészéig tartó kis energiaszintű élet mikroevolúció ciklusaitól, az Univerzum méretű
szerveződések sokmilliárd évig tartó makroevolúciójának megfelelő nagy idővallumokban is
változik. A részecskemezők analóg élőszerveződései jellemzően az alábbi ábrán bemutatott, 1 főre
jutó energiaszintnek a változását bemutató, egyre nagyobb energiaszintű és bonyolultságú
életfolyamatot élhetnek meg, amely gazdagodó, gömbszimmetrikus, majd elszegényedő és neutrális
állapotokkal nagyobb energiaszintre átváltó életszakaszra bontja az életszerű folyamatos változásra
alkalmas szerveződési állapotokat. Az utolsó periódus végén a kaotikus állapotot megszűntető változás
olyan naggyá válik, hogy a részecskéket összetartó azonossági erő lecsökkenése, a másság miatti
feszültség túlemelkedése a szerveződés felbomlásához, átalakulásához és részleges elvándorláshoz
vezet. A térben haladó ionos mezők ilyenkor beérnek egy nagyobb rendszerbe, és még nagyobb
sűrűségű áramlási mintára és kisebb sűrűségű elektrontérszerű szegényebb (vidéki) részecsketérre
bomlanak. A 115. ábra a periódusos rendszer egy periódusszintjén bekövetkező időléptető
eseményeket, nemlineáris találatokat és az egy főre jutó energia csökkenését ábrázolja:

Átlagos energiaszint

A nagyobb rendszer határfelületének az
elérésekor nagyobb energiaszintű
nemlineáris esemény felhúzza a mező
óráját, megtermékenyíti és feltölti
energiával, rendezett
változással.

Az elemek eredő tulajdonságát a kisebb energiaszinten
bekövetkező nemlineáris események módosítják. A kisebb
energiaszintű rendszerek beépülő részecskéi növelik a
tudás és tömegszintet. Minden beépülés energiaszint
növelő. Ez látszik a felfelé csúcsosodó grafikonnál. A
periódus végén nagyobb határfelületet keresztez a mező,
amelyen keringő neutron az energiában elszegényedett
mezőt feltölti, elektron, utód bőséget eredményez.

Az S mező

a D mező a konszolidáció időszaka

A P mező, energiahiány

A hét életszakasz között az a lényeges különbség, hogy egymásra épülő egyre nagyobb tapasztalattal
rendelkező, és ezért egyre összetettebb, periódusonként egyre bonyolultabb lénnyé válik. A mezők
információs sűrűsége a periódusokban lineárisan, az oszlopokat eredményező szakaszokban és a
periódusok végén nemlineárisan, hirtelenszerűen emelkedik.
Ha a hét periódust egymás után, vagy egy mezőre tekert spirálként, folyamatként ábrázoljuk, a
nagyobb mező külső határfelületén még alacsony energiaszintű részecskeszerveződés egyre nagyobb
részecskesűrűségű, összetettebb mezővé válik. Az utolsó periódus végén bekerül a mező legnagyobb
változássűrűségű övezetébe, a mező magjába, amelynek a kaotikus változásában az egyedek többsége
végképp felbomlik, mint összetett egyed, önálló individuum megszűnik. A megszűnő, felbomló
részecskemező leszármazott részecskéi, örökítő anyagai ilyenkor új genetikai párosításban egy új, de
nagyobb energiaszintű neutrális szerveződésbe épülhetnek, és új életfolyamat kezdeti hitével
nekivághatnak a mindenségnek. Az ábrán pontozott vonal a közösségben élők másságának a
változását mutatja.
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Sűrűségi sorrendbe helyezett atomi energiaszintű elemek, kívülről befelé:
Hidrogén
0.071
Argon 1,4

Hélium 0,126

Lítium 0,53 Nitrogén 0,81

Fluor 1,505

Rubídium
1,53
Szén 2,26

Kalcium 1,55

Szilícium 2,33 Bór 2,34

Kripton 2,6

Stroncium 2.6

Bróm 3,12

Bárium 3,5

Titán 4,51

Szelén 4,79

Berillium
1.85
Alumínium
2,7
Jód 4,94

Vanádium 6,1

Lantán 6,17

Tellúr 6,24

Neodímium 7

Cink 7,14

Króm 7,19

Vas 7,86

Gadolínium7,89

Nikkel 8,9

Réz 8,96

Terbium
8,27
Erbium 9,5

Ezüst 10,5

Ólom 11,4

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

Kálium
0,86
Klór 1.56

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

116. ábra

Nátrium 0,97

Oxigén 1.14

Magnézium1,74 Foszfor 1,82

Neon 1,2

Higany 13,6

Tórium
11,7
Protakttínum15,4 Tantál 16,6

Iridium 22,5

Ozmium 22,6
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Ha a tömegszám szerinti sorrendet is berajzoljuk, és összekötjük a legnagyobb sűrűségű és a legkisebb
sűrűségű határfelületeket, akkor megkapjuk az atomi energiaszintű elemek, részecskelények,
részecsketársadalmak életfolyamatát, azokat a változási szférákat, amelyekben, mint élettérben a
jellemző tulajdonságú, fejlettséget mutató állapotok kialakulhatnak. A berajzolt nyilakból látható,
hogy a befelé irányuló, vagy kerületi irányú lendületű találattól a mező a nagyobb sűrűség irányába
fejlődik, de ha nagy lendületenergiájú kifelé ható találat éri, sokkal kisebb sűrűségűre vált és gázosabb
állapotban, kisebb energiaszintű részecskeporral körülvéve magasabb szférákba emelkedik. A
neutrális állapotot eredményező (terhességi, forradalmi időszakkor) nemesgáz állapot után a mező
tovább ritkul, magasabb szférába emelkedik, hogy azután apró, kisebb energiaszintű lineáris
töltődéssel folyamatosan sűrűsödve az idegen mezőben egy alacsonyabb keringő pályára, a szülői
mezőtől távolabbra kerüljön. Az idegen mezőkben befelé haladva egyre nagyobb sűrűségű szférákban
a találat utáni kiterjedés lehetősége csökken, ezért a nyelő mező belseje felé haladó egyre nagyobb
tömegszámú részecsketársadalom térfogata egyre csökken, sűrűsödik, a befelé haladó részecskemezők
térfogatra jutó egyedsűrűsége egyre nagyobb.

Fontos lehet az észrevétel, hogy a táblázat fölső része szögben metszi az eredeti táblázatba
emelt elemeket, fentről jobbra lefelé haladva időspirált képez. Az ábra nem tartalmaz következetes
időrendet, felépülési sorrendet. Ez egy elvi rétegződés, amelyben az egyre nagyobb tömegsűrűség
felé haladó evolúciós folyamatban, a megtermékenyülési időszakokkor bekövetkező
robbanások (terhesség, nemlineáris esemény miatti részecskeszaporodás,) miatt a mezők
átlagos sűrűsége rövid időre kisebbé, az egy főre jutó energia pedig nagyobbá válik. Ez a
gazdagság, az aranykor időszaka. A kisebb sűrűségűvé váló időszakkor a mező részecskéi
nagyobb térben oszlanak meg, és jellemzően gáz halmazállapotúvá válnak. Az elemek
(részecskemezők) kisebb sűrűségűvé átalakulása libikókás következményhez vezet.
A nemlineáris eseményekkor a kisebb átlagos sűrűségűvé váló mezők, magasabb, a nyelő mező
tömegpontjától távolabbi határrétegbe, hasonló átlagos sűrűségű rétegekbe kerülnek, és csak a későbbi
tömeggyarapodáskor érik el a korábbi sűrűségét. Ez átmeneti visszalépés a múltbeli állapotok felé, a
fejlődésben visszalépés (lásd Morffy szabályát), amelyet azonban rövid idő múlva átlép a lebontott
szerveződésen új lendületet kapó megújuló, korszerűbbé váló szerveződés.

Az ábra nem tartalmaz gyakorisági sorrendet, amely valószínűen a tömegszám felé és a
stabilitási mutató (Térszerkezet, geometriai forma) által meghatározott. Az S alakú,
koncentrikus gömbszerű mezőformát kialakító elektronáramlás mindig a becsapódás után
alakul ki, amely az ionos mezők méhének, a szaporodást biztosító placentanövelő
időszakának tekinthető. Ilyenkor poros a légtér és üvegháztartás alakul ki, amely a sok
keringő porszerű elektron miatt az energiabefogást, a mező és környezete közötti pozitív
arányváltozást, a tömeges beépüléssel járó, energiatöbbletet biztosító gazdagodás lehetőségét
növeli. A mezők energiaszintje ilyenkor növekszik, a változás és a mezők hőmérséklete nő. A
mező áramlási mintája körül kialakult placentában keringő, kivetődött és a hozzájuk
kapcsolódó részecskék egy új ionos mezőbe, leszármazottba épülnek.
A periódusok végén a neutrálisabb megtermékenyítő részecskék beépülésekor a felverődő
por, (munkára kényszerített elektron részecskék) miatt az atomi szintű mezők könnyebbé, a gáz
állapotban ritkább sűrűségű, de sok részecskével körülvett, az üvegháztartás miatt energiában
gazdagodó mezővé válnak. Ilyenkor magasabb rétegbe emelkednek, és ezzel visszavetődnek a
múltba, de a befelé hajtó lendületátadás esetén a belsőbb, a jövő rétegeibe is bekerülhetnek és
ugrásszerűen is fejlődhetnek. Fontos észrevétel, hogy az első három periódus a P mező és az
S mező váltakozásával, a halogének elektron hiányával illetve az alkáli fémek elektron
bőségének a váltakozásával kezdődik, tehát ilyenkor még nem alakul ki a krónikus másság
miatt nagyon nagy belső feszültség. Feltételezhető, hogy a határfelületek mentén ellentétes
irányú lamináris áramlás van, amely miatt a neutrális határfelület előtt a töltöttség nő. Ezzel
megmagyarázható az elektronban dúsabb alkálifémek és az elektronsóvár Halogének
egymáshoz agresszív vonzódása. Tény, hogy az ilyen jelentősen eltérő tulajdonságú elemek
kölcsönhatásakor intenzívebb változás, energiaátadás történik. A megtermékenyülésekkor
kialakuló nemesgáz állapot alatt a nagy energiájú lendületátadás miatt a mezők forgási iránya
néha megváltozhat.
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Fontos észrevétel, hogy a Titán utáni és a Wolframot követő fejlődési állapot után az olvadás
és a forráspont ugrásszerűen csökken, a nagy másság már bármelyik pillanatban
forradalomhoz vezethet. A Titánnál nagyobb sűrűségű elemek egy része a határfelületek
közelében növekvő gerjesztéstől megolvad, folyékony, és némelyik, pl. a higany gáz
állapotúvá válva 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 szilárdak maradnak,
legfeljebb csak megolvadnak. A folyékony vasmagon belül ritkaföldfémek (erős mágnesek)
találhatók, és a Hafniumtól (6. periódus 72-es rendszám-tól ismét folyékony a platináig. A
belső mag magasabb hőmérséklete miatt az Arany szerveződési állapottól már ismét
képlékenyebb, plazmaszerű és gáz állapotba kerül az élő anyag, de az elgázosodó anyag a
felsőbb rétegekbe kerülve ismét lehűl, amely miatt folyékonnyá még feljebb 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 már elpárolog és radongáz formájában a felszín felé tör. Eközben azonban részben
veszíthet a sűrűségéből, és ismét átalakulhat. A sűrűségi rendben a magot körülvevő 6.
periódus Platina (folyékony) utáni rétegek már nemcsak magas hőmérsékletűek, hanem gáz
állapotban vannak, és csökken a sűrűségük. A 7. periódus elemei, a felszíni nyomáson még
folyékony Franciummal együtt már valószínűen mind gáz állapotban vannak, amelyek
sűrűsége az adott nyomáson kialakult magas áramlás miatt már nem mérhető. A Föld legbelső
magjaként a Wolfram környéki elemek egy belső folyadékréteget, nagy sűrűségű óceánt
képeznek, amelyekbe beépülő további protonok már ezeket az anyagokat is elgázosítják. A
mag közepén izzó, plazmaszerű állapotú anyag található, amely a Föld belső napjaként
visszaveri a plazmáig lejutott energiát. A Földet is körülvevő egyre kisebb felületű
határrétegek nem érnek véget a felszínnél, azok a belső magig folytatódnak. A plazmában
magas impulzussűrűségű övezet alakul ki. Mivel erre az övezetre szinte minden irányból
záporoznak a magas áthatolóképességű neutronok, az elgázosodott, elporlasztódott anyag nagy
rugalmasságú haploid, elvándorló, pár nélküli mikrobuborékjai elsősorban mágneses tengelyt
képező párhuzamos sugárnyalábokban, füzérkötegekben, és az egyenlítői neutrális síkon DNS
diploid (valójában triploid szerkezetbe, DNS-be épülve) az ekliptikai spirálon jutnak ki a
mező belsejéből. A nem pontosan a befelé haladó részecskék közötti pályákon párhuzamosan
kirepülő részecskéket a befelé haladók ismét eltalálhatják, amelyekbe beépülve magasabb
rendszámú elemekké válhatnak. Valószínűsíthető, hogy a Föld átmérője és tömege, (gyorsító
pályája) nem elégséges még a legnagyobb sűrűségű elemek fúziós felépítéséhez. Ezen
fejlettségű anyagok, részecskék nagyobb része idegen mezőkről, csillagokról,
csillagmaradvány aszteroidákból érkezett, és bekerült a Földi anyagok körforgásába, de az is
lehetséges, hogy a belső nap fúziójában ez a szerveződési állapot mégiscsak kialakulhat.
Mivel a Föld belső plazmája már eléri azt a hőmérsékletet, amelyen ezek az anyagok is
megolvadnak, esetleg elgázosodnak, az olvadékon (amely az áramlási mintát is képezheti)
keresztül áramlik a kevésbé fejlett részecskeanyag, a mező központjába került plazmáig. A
Föld belső plazma csillagját a feléje zuhanó, gyorsuló, a párhuzamos felé összetartó anyag
közben fuzionáló részecskék által keltett nagy energiájú impulzusok fűtik, amelyek már
nagyon magas impulzus sűrűséget és nagy lendületet közvetítenek. Az egymásnak, vagy /és
az aranyszerű anyagból álló plazmagömbnek, a bolygónk fejlett részecskéiből szerveződött
lélektükörnek ütköző anyag az ütközéskor nagyobb részében felbomlik, és megperdül,
amelytől töltést kap, miközben a lendület energia mellett a kötési energia is felszabadul. A
nagyon pontosan ütköző részecskék viszont nagyobb energiasűrűségre kerülnek, egymásba
vagy a nagy azonosságú plazmába épülnek, és kiáramló, a megperdült töltött részecskék közé
beépülő, az új életű, magasabb energiaszintű élőszerveződések életegyensúlyát segítő, DNSbe épülő új lelkekké válnak.
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A belső plazmába bejutó és szabaddá váló töltések mindaddig a rugalmassá váló hasonló
társaikkal ütköznek, amíg egymásba nem épülő, azonos irányba lendülő, nem teljesen
neutrális, pár nélküli de enyhe töltéssel, tehát nemmel rendelkező haploid részecskékké,
magasabb energiaszinten megszülető egyedé nem válnak. Ez a lendület és tömegösszegződési
lehetőség, az ellenkező irányú antirészecskéknek ütközés, és az egymásról történő
elrugaszkodás, (tömeg, majd sebesség összegződés), a nagyobb kinetikai energiaszintre
kerüléssel lehetővé teszi a kijutást a mezőből. Az új lélekkel rendelkező lények neutrális
állapottal születnek, az élet fiatal korban haploid (társ nélküli) fejlődési korszakkal kezdődik.
Az egyedek megszületését, a szülő mezőből kijutását, a forgás lecsökkenése miatt kialakuló
kisebb töltöttségi állapot, a neutrálisabb eredő közömbössége is segíti. A mezőnk belsejében is
megtalálható az az őstöltés-pár, az áramlást szervező belső lélek, amely egymással ellentétes
irányban forogva a különböző töltésű, forgásirányú részecskéket nagyobb energiasűrűségű
magasabb fraktálszintre kerülő nagyobb azonosságúvá tett homogenizált közösségbe összeépíti.
117. ábra:
Neutrális haploid állapot,
fiatal kor, a nemi érésig tart.

Az ekliptikai időspirál, az
életfejlődési út

Diploid, páros állapot a nemi
érettség és a párosodási
korszak kezdete.

Az ábra egyszerűsítve mutatja be a töltések útját, valójában ennél sokkal bonyolultabb,
csavart vonalú tekervényes gyorsító pályákra terelődik, rengeteg kitérőt, kerülőt tesz, amellyel
időbeli késedelmet szenved. A mező közepén nagyobb energiaszintre kompreszált részecskék
egy része nem egymásról rugaszkodik el, hanem a közöttük keletkezett impulzusban fogant,
nagyobb energiasűrűségű, és nagyobb tűrőképességű, új lelket képező, nagyobb azonosságú
de kisebb részecskékből szerveződött neutronmezőről, az egyesülés következményéről, az
utódról. Ez szükséges feltétel az egymásról elrugaszkodva, ellentétes irányú tulajdonságokat
szerző, egymásról megpördülés közben elrugaszkodó szülő részecskéknél, mert az őket a
további életükben összekötő igazi erő, az utódban keveredő csökkenő entrópia, a hozzájuk és
az állapotukhoz képest csökkenő rendezetlenség, az ismét visszanyert nagyobb azonosság.
Valószínű, hogy az összeütközés nemcsak impulzus, hanem a szerelmi hév kiteljesülése,
amelyből utód fogan. Ez esetben a részecskék ekliptikai síkon (és egymás) körüli keringése
szaporodási ciklusoknak tekinthető, amely az adott lény (részecskemezők) utódképzési
ciklusával megegyezik. A szülői nagy impulzusban egymással egyesült és elrugaszkodott, de
egymáshoz viszonyítva, mássá, férfivé és nővé vált részecskék születnek. E fiatal részecskék
az első önálló impulzusukig, még neutrálisabb, haploid állapotban, pár nélkül fejlődnek, de az
első impulzust (szerelmi kapcsolatot) követően egymást kiegészítő, együtt és egymás nélkül
élni sem képes részecske párrá szerveződnek. A diploid kapcsolatban, párba, családba
szerveződött részecskék megtartva az élet folyamán ciklikusan változó eredeti töltési állapotot,
a nemi eltérést, ciklikusan szaporodnak, és a nagy azonosságú leszármazóikkal egyre nagyobb
családokat, közösségeket, kolóniákat alkotnak. A ciklikus szaporodásból, demográfiai
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hullámok keletkeznek, amelyekben születő, felnövő részecskék a szaporodásra képes
időszakot elérve a részecskefajra jellemző szaporodási periódusokban indulnak a térnek (az
életnek) a családokból, a szülői részecskemezőkből. A létszámában növekvő közösségnek
periodikusan nő az energiaszintje, az utódállománya, azaz a család, a kolónia tömegszáma.
A részecsketársadalom energiában, lélekben növekszik, idegenek házasodnak be a családba,
vegyes genetikai állományú utódok születnek, és a leszármazókban a másság növekszik.
Az evolúciós folyamatban, szimbiózisban együttműködő egyre nagyobb energiaszintű,
részecskelénybe, részecsketársadalomba szerveződő kolónia energiaszintje és tömege addig
nő, amíg a beépült belső szaporulatban a másság túlságosan meg nem erősödik. Minden
részecskekolóniában el fog jönni az, az idő, amikor a másság és ezzel a megosztottság túl
naggyá, túl erőssé nem válik, amikor a korábbi egymást segítő, irányultságában rendezett,
egymásra épülő folyamatok eljutnak a körfolyamat visszafelé kanyarodó szakaszához, és a
közösség öregjeinek az iránya ellentétessé válik a később születő, kifelé tartó fiatal részecskék
irányával. Az idő múlásával egyre több irányában rendezetlen, kaotikus, egymással is szembe
haladó, ellenérdekelt részecske születik, nő fel, amelyek már nem az eredeti irányokba
rendezve haladnak, hanem a szülőtől távolodva szembe haladnak a szomszéd szülők
részecskéinek az irányával. A kezdeti körfolyamatban még egymásra épülő, egymást
kiegészítő egyenrangú közösség szelektálódik, a kezdetben hatékony a társadalmi
együttműködés egyre rosszabbá, kaotikusabbá válik. Az együttműködő rendszerben egyre
nagyobb belháború, belviszály alakul ki, az egymással szembenálló, ellentétes érdekekre
megoszló közösség az idő haladtával együttműködésre képtelenné válik. Ha a kialakuló
ellentétet, a mezőt kormányzó közösség, az őstöltésekből szerveződött, minden mezői
részecskében maradó lélek, az eredet azonossága, az egybetartozás érzése már nem képes egymásra
épülő, egymást segítő folyamatba szervezni, és vagy egyidejű totális összecsapás, a közösség
nagyobb részét elpusztító belháború, vagy időben elhúzódó belső feszültség, határviszály,
gyűlölködés, ellentét, hidegháború és egyre nagyobb káosz alakulhat ki. Az életben maradó, a
folyamatban (és/vagy) a győzelemben megerősödő, és ezzel nagyobb azonosságra kerülő
kolónia maradvány egy újabb szembenállási ciklusig, viszonylagos harmóniában tovább
fejlődhet, de a másságok, a túlzott egyediség, a túlzott hegemónia rendszeres és egyre
gyorsabb megerősödése miatt a kaotikus ciklusok időben és erőben növekedve folytatódnak.
A váltakozva, egyre nagyobb ciklusokban átalakuló, egymással egyre jobban szembenálló
evolúcióban fejlődő részecsketársadalmakból, a nagyobb szintű szaporodásokkor, a
társadalmi hasadásokkor, a régiből kiváló, valamilyen szintű új részecske közösségeket,
nagyobb energiaszintű, másképpen, korszerűbben szerveződő egyedekbe, kolóniákba
alakulhatnak. Ilyenkor a korábbi feszültség átmeneti ideig csökken, és az egymással együtt
élni nem képes, korszerűtlenné váló, elöregedő részecsketársadalmak megszűnése, felbomlása
közben a fiatal megerősödő utódok fenntartják az életként és evolúcióként ismert változási
folyamatot.

Az élet kritériumai:
A periodikusan ismétlődő folyamatos változás.
Ez történhet lassan észrevehetetlenül, mint a köveknél, ahol csak az évtizedek, vagy
évszázadok alatt történő változást vesszük észre, vagy egy kicsit gyorsabban, mint a fém
jellegű ásványoknál, amelyek oxidatív változását gyorsabban észleljük.
A változás gyorsabb lehetőségével a kevésbé stabil, kevésbé szimmetrikus, a stabil
atomszerkezetek közötti vegyes (kovalens) térállapotba szerveződő részecskék élhetnek,
amelyek kisebb azonosságú szerveződési állapotai rövidebb időre teszik lehetővé a
szimmetrikus, minden egyedet egyformán ellátó változást. E részecskék a gyorsabb
szaporodás és az ezzel járó hamarabb történő másság kialakulása miatt, nemcsak kisebb
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kötőerővel kapcsolódnak egymáshoz, hanem a megosztottság és a szembenállás időszakát
elérve, a kaotikussá váló állapotokkor könnyebben felbomlanak, könnyebben hasznosítható
táplálékká átalakíthatók. A változórendszer olyan tápláléklánccá fejlődött, amelyben a
kevésbé sikeresen összekapcsolódó, tehát nem elég demokratikus rendszerbe szerveződő
részecsketársadalmak táplálékot képeznek az energiát egymás között sikeresebben elosztó,
ezért hosszabb ideig stabilabb társadalmi szerkezetbe épülő mezőknek, amelyek viszont
táplálékaivá válnak a náluk is sikeresebb evolúciót folytató, még hosszabb ideig együttélési
harmóniát biztosító nagyobb közösségeknek.
A hozzánk legközelebbi szerveződési állapotban a növények és a még nagyobb azonosságú
állatok élnek, amely már a fenntartható bonyolultságban is megközelíti az általunk
megfigyelhető változás sebességet. Ez a mi változási frekvenciánkhoz, szaporodási
ütemünkhöz mérhető, és ezért megfigyelhető változás a felszínen felépülő folyamatoknál
lassabb, kiszámíthatóbb, de a környezeti változás, különbség differenciájától is függ. A
lebomlás üteme valamivel gyorsabb, látványosabb, az anyagszerveződés kialakult
struktúrájának a kaotikus összeomlása látványos, sokszor megfigyelhető fonnyadásban, az
anyagi struktúra összeomlásában, nagyon gyors összeomláskor a szerveződés felrobbanásában
mutatkozik meg. Az élet fenntartásához valódi energiatermelésre van szükség, amelyet a
lényekbe szerveződő részecskéknek kell kitermelni, egymáshoz adva a teljesítményeiket, az
energia szintet a külső környezet rombolása ellenében is fenntartani. Ha a hanyatlás
megkezdődik, az energiatermelés helyett, a szemben állás megerősödése miatt a termelés, az
egymás hatásfokát lerontó kaotizmus miatt nem sikeres, a korábban megtermelt, befogott
tartalékok felélése következik, az újraelosztásé, az egymástól elvételé, összességben a
termelés és az elosztás aránya nagyon kedvezőtlenné válik. A jólétben elkényelmesedő
részecskék már nem akarnak dolgozni, mindenki elosztani akar, kereskedni, tőzsdézni, pedig
e folyamatoknál az energia nem termelődik, csak fogy, darabolódik, és közben minden
körforgásnál lefölöződik. Az egymással szembenállóvá váló érdekek erősödnek, a kaotizmus
nő, és ha a mezőben valami nem állítja vissza a körfolyamatba szervezhető rendezettséget, a
kaotizmus, Lucifer fegyvere győz. Az ilyen szerveződési állapotba kerülő
részecsketársadalom a belső impulzusokból, és nem a mezőn kívüli térből szerzi be az
energiát, amelyből aprózódva egyre több elszökik a mezőt védő határfelületek között, és a
mezők energiaszintje ilyenkor a környezethez viszonyítva folyamatosan csökken, az élettér a
változtató-képes részecskékben, az energiában elszegényedik. Amikor az energia már nem
elég a mezőt felfújt állapotban tartásához, a mező belső tüze, átalakuló belső energiája kevés,
a már hanyatlásnak indult szerveződés mérete egy összeomlásként ismert folyamatban
lecsökken, a részecskék, mint szervezett lények társadalma megszűnik. A korábbi társadalmat
alkotó kolóniák, családok még életre és együttműködésre képes maradványai szétszélednek,
emigrálnak, más mezőkbe távoznak.
Ha az élet fogalmát azokra a már általunk is megfigyelhetően változó anyagi struktúrákra
szűkítjük, amelyek periodikus, nem teljesen azonos módon változó folyamatokban,
periodikus, analóg, programszerű, ezért nagyobbrészt kiszámítható, determizálható
folyamatban változik, akkor nem veszünk tudomást a teljességről, az élet céljáról és a
megismerhető sikereiről. Ez alapján akár egy lemez lejátszódását is életszerű változásnak
tekinthetnénk, ha az automatizmus alapján magától, vagy a környezet valamely változásától
spontán kiváltva működne. Csakhogy a lemez, ez esetben mindig ugyan azt játszaná, a
melódia rendezettsége az időben csökkenne, nem szerveződhetne át egyre nagyobb
amplitúdókkal változó időben tovább tartó szimfóniákba. A lemez akár magától is
kialakulhatott, de és az adathordozók spontán programját azonban módosította valaki, és a
fejlesztés tudatos tevékenység eredménye. Ha az elindítót és a programozót is az önszervező
tér részének, az összetett élet program egy automizmussal rendelkező részének tekintjük,
akkor a tér egésze egy önszervező program alapján működik, amely kitermelte a saját lelkét és
a saját programjának a fejlesztőjét is.
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A változásokat időben egyre jobban és egyre korábban megérző, azt kiértékelő, a korábbi
tapasztalataival és ezek lehetséges következményeivel összevető, nagyobb érzékelési lehetőséggel
rendelkező, egységnyi kis részecskék egyedenkénti tapasztalatának, tudásának az
összeadódása, egymást segítő körfolyamatba rendezése együttműködési rendszert hoz létre. A
szimbiózis, egymásra épülő, de a rendszer kevésbé együttműködőképes egységeit fogyasztó
társadalom következménye. A fraktálrendszerbe szerveződött életlánc, párhuzamos az
életpiramisokkal, a tápláléklánccal, amelynek a fejlődése, a nagy rendszer fejlődési
lehetősége. A rövidebb szerveződési idejű, de gyorsabb szaporodási ritmusú részecskék
tudása, a kisebb energiaszintű evolúcióban gyorsabban fejlődik, és az egymást fogyasztó
táplálékláncon adódik fel, a nagyobb energiaszintű, több részecskét hosszabb ideig arányosan
ellátni és eltartani képes részecsketársadalmaknak. A korszerűbb ismereteket tartalmazó,
kicsiben már bevált tudás, a periódusváltásokkor átszerveződő mezőkbe áttelepülő
részecskékkel feladásra kerül, amelyek a fejlettebb kis energiaszintű jövőjükből átmenthetik a
korszerűbb ismereteiket, de a nagyobb tömegű és ez miatt nagyobb tudati tehetetlenségű
társadalmakban még kisebbségbe kerülnek. Ha e nagyobb részecsketömeget eltartani képes
társadalmakban a korszerűbb ismerettel rendelkezők, az arányaikat növelni képesek, és ezzel
megerősíthetik, és bizonyíthatják, az általuk felismert, megvalósított újítások, korszerűsítések
nagyobb mezőkben is fejlődést segítő alkalmasságát, a javaslatok elfogadásra kerülhetnek, és
a nagyobb energiaszintű mezők is fejlődnek. A nagy élőtömeg egyre nagyobb tehetetlenségű,
ezért nem képes a gyors irányváltásokra, a gyors tudati váltásokra, és csak a már nagyon
kiforrott, sokszorosan ellenőrzött, kicsiben, nagyobb egységekben is kipróbált, és bevált
újításokat engedi fejlődni. A nagyobb rendszerek nagyobb tehetetlensége kevesebb hibát
enged, ezért tovább megtartja az időben és irányban rendezett állapotát, a nagy élőtömeg
rendezettségi eredője ezért hosszú ideig stabil.
A mezők fejlődését is meghatározó lélek, a térben és az időben is lokálisan elkülönült
mezőkben lévő részecskék, alszerveződések kollektív tudásának és tapasztalásának, és a
kisebb energiaszintű részecskék érzésének az eredője, amely a fejlődéssel járó változást
szabályozó, érvényesülő gondolatokban, közakaratban, együttes reakciókban nyilvánul meg.
A kezdeti változást a kezdeti különbségek kialakulása hozta létre, az kicsi különbségekből
fejlődött egyre nagyobbá. A térben szerveződő változás fejlődése, nem szükségszerűen
egydimenziós pontszerű helyzetből indult ki. Ha a térben lévő, egy korábbi evolúciós
ciklusban már nagy közös egységbe szerveződött lélek kialakult egysége akár gondolatban
megváltozott, a gondolat, az ige létrehozhatta a másságot. Ez a mennyország, az eggyé vált
lélek megváltozását, és valamilyen szinten újjászülető Mindenséget eredményezhet, és az
evolúció végtelen ciklusokban, periódusokban tovább fejlődhet. Az egyé vált lélek bármely
részecskéjében eltérő gondolat, másság született, az végiggyűrűzhetett az egész mezőn, és a
változást, áramlást és ezzel az ellentét lehetőségét eredményező másság újra megszületett. Ez
egyre több eltérésből egyre több dimenzióbeli másságot, eltérő irányú áramlásokat hozott
létre. A sík és térbeli eltérések után az időbeli eltérés is kialakult, majd a térben egyidejűleg
több helyen, több szinten és többféle eltérésből a tér változatossága, a folyamatokban is
változó eltérés is kialakult. Izgalmas lenne megismerni, hogy a változás dimenziói milyen
kaotikus állapotig követhetők, és az ilyen sokváltozós összetett mezők, az időben és térben
történő nagyon gyors, de még mindig programszerű átalakulását miként élik meg.
Valószínűsíthető, hogy számukra ez a természetes változással járó evolúció. Elképzelhető,
hogy a sok dimenzióban egyidőben változóképes lényeknek a mi változásunk észlelhetetlen,
vagy lassú és unalmas, akár élettelen változó folyamatként nem is észlelik, és a
nagyságrendekkel gyorsabb gondolkodási reakcióik miatt türelmetlenül várják a számukra is
észlelhető változások eseményt keltő reakciók megjelenését.
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Az egyszerű szervezetek változása kiszámíthatóbb, előre nagyobb biztonsággal
meghatározhatóbb. Minél egyszerűbb és kevesebb összetevőből, részecskéből áll egy a tértől
lokálisan részben elkülönülő változó lény, részecskékből kialakult szerveződés, annál
kiszámíthatóbb a viselkedése, annál biztosabban megjósolható, determizálható a viselkedése.
Ha nem a többdimezióban változó lényekhez, hanem a nálunk egyszerűbb, kevesebb
nukleonnal rendelkező lassabban változó lényekhez viszonyítunk, akkor magunk is hasonló
helyzetbe kerülhetünk. A másság viszony, mégpedig az azonossághoz mérhető viszony. Az
eltérés nagyon sokféle felbontásban, energiaszinten és dimenzióban (összefüggésben)
megjelenhet, amely nagyon sokféle reakciót, módosuló arányú viszonyt, a korábban kialakult
eredők változását váltja ki.
Az elemi anyagok bonyolultsági szintjén változó élőmezők, az atomi szintű részecskemezők
változási eredője, a várható reakciója magas szinten meghatározható, kiszámítható. Ez
azonban nem egyforma akkor, ha eltérő tulajdonságú élőmezőkkel vegyítjük őket. Vegyük
észre, hogy a változás a viszonyok, az arányok megváltozása. A viszony viszont az azonosság
és a különbség módosulásának az érzelmi eredőként ismert reakciója. Annál hevesebb a
változás, minél nagyobb az eredők eltérése, vagy valamely főtulajdonságot hordozó
áramkörök eltérése. A másság és azonosság finom változása által kialakított kis energiaszintű
részecskék érzésváltozása vezérli a változást. Míg a kisebb egyedszámú közösségekben a
felbontás nagyobb lehet, az egyedek egymás tulajdonságait, indítékait és várható változásait
jobban megismerhetik, ezért az ilyen, nagyobb mélységig ismert kisebb egységek változása
könnyebben nyomon követhető, meghatározható és megismerhető, determizálható, a
közösségek létszámának a növekedése felé már kevésbé követhető. Az összetettség és a
nagyobb bonyolultság növekedése felé a tömeg tehetetlensége nő, és bár a nagy tömeg
statisztikai eredője kiszámíthatóbbá válik, de a tömeghez viszonyított egyedek eltérő
állapotának az észlelhetősége és ezért az egyedek másságának a kiszámíthatóság csökken.
Valószínűen ez az oka annak, hogy a nagyobb közösségekben a feszültség növekedés,
kevésbé és későbben észlelhető, ezért a feszültség csökkentő beavatkozási lehetőség is
csökken. A nagyobb energiaszintű terekben nagyobb pulzációk alakulnak ki.
A saját akarat a saját szerveződési egységre terjed ki, amely a probléma észlelésekre, az
egyénre vonatkozó megoldási elképzeléseire, és a végrehajtható javítási változtatási
reakciókra terjed ki. A saját akarat egy gondolat megtestesülése, megerősödése, egy alacsony
energiaszintről elindult elképzelés, javító szándékú illúzió, változási lehetőség, amely az
egyedbe szerveződ részecske közösségben megvalósítható valósággá válhat. A nagyobb
energiaszintű részecskeközösségek egyedeinek az illúziói, szintén a közösségi problémákat leküzdő,
elhárítandó vágyaknak tekinthetők, a többségi elfogadás, a realitása esetén, nagyobb
energiaszinteken is megvalósulható valósággá válhat. A program bár magas szinten
meghatározott, lehetővé teszi a helyi módosítást, a kötött programtól térben és időben történő
lokális eltérés lehetőségét, de az eltérések lehetőségei a statisztikai eredők kötöttsége miatt
végesek. Az egyensúlyi eredőnek globálisan is meg kell maradni.
A Mengyelejev táblázatban a rendszám, a nukleonérték (tömegérték) nem lineáris a sűrűség
értékkel, és más tulajdonsági eredőkkel sem. Az elektromos, mágneses, kémiai reakciók
bizonyos értékeken belüli változása akkor is lehetséges, ha valamely tulajdonsági eredő
növekszik, azaz az adott térben lévő anyagok elemek nem szelektálódnak el valamely egyedi
tulajdonsági, Pl. a sűrűségi eredő szerint. Ez lehetővé teszi, azonos térben többféle
tulajdonságú és reakciójú változó anyag jelenlétét és a sokféle viszony által is meghatározott
arányok, eredők folyamatos változását. Tehát a determizálhatóság, az egyszerűbbnek ismert
anyagoknál sem 100%-os, az mindenkor a körülményektől, a közeghez, a környezet többi
szereplőjétől is függően módosítható, és részben véletlenszerű. A saját akarat, a környezettől
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függő körülményekhez való reagálási lehetőség, a saját rendelkezési körbe tartozó energiák,
arányok és változási folyamatok térben és időben történő részleges megváltoztatási
lehetősége.
A Föld és a bolygószerű, csillag energiaszintű mezők idő és térbeli változtatása éppen úgy
lehetséges, mint az ilyen mezőkben kialakult egyszerűbb alszerveződések, az elemeké. A
környezettől függően azokhoz képest elmozdulhatnak aszerint, hogy mely eltérésre, és
azonosságokra, vonzalmakra és taszításokra koncentrálnak. A Mengyelejev táblázat
periódusaiban, a növekvő tömegszámú, az egyedekben szaporodó mezők sűrűbbé válva
nagyobb gravitációs energiaszintekre hatolhatnak, nőhet a mező egészére a befolyásuk, vagy
növelve a belső változást, ezzel ritkítva az egységeket képező részecskéik között a
térsűrűséget magasabb szférába emelkedhetnek, elhatárolódhatnak, elkülönülhetnek a
vezetőségtől. A mező tulajdonsági eredője, a közösségbe szerveződött egyedek döntéstől
függően változik. Ez a tulajdonság átrendeződés, azaz a belső értékek és arányok változása,
változtatása teszi lehetővé a térbeli elmozdulást, a körülményekhez történő alkalmazkodást.
Az ilyen belső változásokat, alkalmazkodásokat a változásba hozott tömegi eredő szerint
gondolkodásként, vagy izommunkaként is definiálhatnánk. Abban most sem tudunk dönteni,
hogy a körülmények változása hozza e létre az eltérő mezőkben eltérő reakciókat, tehát ok és okozat
láncolata a sors, vagy a körülmények és az addigi tapasztalatok együttes eredője határozza meg az
életszerű változást. Az utóbbi valószínűbb. Az anyagnak tekintett, tudat nélküli mezőkben, a

kicsi energiájú, az egyedek érzéseiből lelket alkotó finom változások nem okoznak észlelhető
változást, ezért ezeknek az alakítását a sors végzi. A kötési energiák csökkenése, a
neutrálisabb, nagyobb egyensúlyi eredő az érzékenység növelését, a lélek kialakulását,
megerősödését eredményezi, a fogékonyságot a finomabb hatások észlelése és a
következményi lehetőségek tudatosulása felé. A gyorsabban változó anyagmezőkben a
környezet változását felismerő, megértő és ellenreakciókat kelteni képes lélek alakult ki.
Az ok és okozat láncán nemcsak a nagy energiájú, a térszerkezeteket meghatározóan formáló
részecskeegységek energiája képes változtatni, hanem az ezeket időben és hatásban megelőző
kisebb energiájú jelző részecskék, az információkat szállító részecskék lelket alkotó eredője
is. A részecskék kollektívája által észlelt, közvetített hatások már nemcsak a besugárzott,
átadott energiától függő következményt alakíthattak ki, hanem a következmény
tapasztaltakkal összevetett kiértékeléséből, egyensúlyt befolyásoló lehetőségétől is függő
módosított reakciókat is. Ez nem más, mint az időben több lépésben előre vetített változási
lehetőség egyensúly közelében billegése, azaz kisebb energiaszinteken pontosabban és
gyorsabban beállítható egyensúlynak a későbbi következményi egyensúlyra ható finomodása.
Az érzékenység pedig a belső bonyolultságtól függ, azaz a felbontó képességtől, a kicsi
energiájú de összetett változás megérzésétől, a belső, tudat alatti energiaszintű változási
lehetőségek megértésétől. A tudat tehát a sokféle felbontó képességű közösségek
felismerésének és az elraktározott tapasztalásnak a mezők, kolóniák egyensúlyi állapot
közelében tartására kifejlődött, észlelő-reagáló mechanizmusa. A sorsszerű, ok és okozati
lehetőségek negatív következményének a kivédésére kifejlődött lélek, az életfolyamatszerű
változás által kiváltott porlódásként is meghatározható finomodása növeli az észlelés és a
felbontás érzékenységét. Az élet, a lokális térbe részben elkülönült, evolúciós program szerint
változó részecskeközösségnek, az életfolyamatban változást okozó impulzusainak a kezdetben
sikeres rendezése, összehangolása, majd a körfolyamat végén a rendezettség összezavarodása
miatt az együttműködő közösségek ellenérdekelt kisebb csoportokra bomlása, a rendezettség
elporladása. A porladás miatt az érzékenység az élet folyamán nő. Az egységnyi
részecskeméret és a részecskék között lévő hézagok arányának a megváltozása miatt egy érték
fölött olyan kicsivé válnak a részecskék, hogy az általuk is védett lokális térből,
megszökhetnek, amely miatt a tér, mint információtárolásra képes élőmező fokozatosan
kiürül. Ez információtárolási képesség csökkenéshez, elbutuláshoz, majd az életszerű
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változási folyamatok kaotikus állapotához és együttműködési összeomláshoz vezet. A
krónikus információ és energiahiány, a mező részecskéi által is megértett totális gazdasági
válság, a káosz előrevetítődése tömeges részecske emigrációhoz, a haploid részecskék
elvándorláshoz (szaporodáshoz) vezet, amely miatt a korábban harmonikus változású mező rövid
idő után szétesik, a mezőben tudatot keltő részecskekolónia, a mezőt védő, egyben tartó lélek
felbomlik. Lásd a Szintézisben is bemutatott agy ritkulása, és a növények öregedése.

A megismert térszerkezet-változás konzekvenciái:
A nagyobb mezők így a bolygók energia ellátása sem folyamatos.
A Jelentős ingadozás, energiahullámzás, vagy a rendezettség lecsökkenése miatt a tartalékait
felhasználó mezők, lények, bolygók lakóinak jelentős energiahiányokra kell számítani. A
bolygó szintű szerveződésekben kialakuló energiahiányt a gazdagabb, nagyobb tartalékkal
rendelkező országok, nemzetközi vállalkozások is megérzik, a piacaik felvevőképessége
ilyenkor redukálódik. Sokkal erősebben sújtja a recesszió, a gyenge és tartalék nélküli
gazdasággal rendelkező, országokat, és régiókat, a nincstelen, vagyontalan családokat.
A napról napra élő, felhalmozással nem rendelkező gazdaságokat az infláció erősödésekor
leálló gazdasági pangás azonnal lebéníthatja, a tartalék nélküli lakosság, a dolgozók
életvitelét, alapvető megélhetését, a változási lehetőségét ellehetetlenítheti.
Az alaptermeléstől megfosztott, a helyi elosztástól kisemmizett régiókban a hozzáadott
értékek elvonása a kereskedelem és a gazdasági áramlás leblokkolását eredményezheti, az
energia körforgását, az élet fennmaradását alapjaiban megkérdőjelezheti.
A nemzetközi szinteknél kisebb energiaszinteken, a helyi viszonyok változása analóg
áramlásszerkezeti változást szenved, de a tartalékok hiánya miatt az áramlás csökkenése
helyett annak leállása, majd visszafelé áramlása, az energiahordozók elvonása, (a termelők)
területről elvándorlása indul meg. A kilátástalanság általános migrációhoz, elvándorláshoz
vezethet, amely a helyi súlyos energiahiányt a még működőképes egységekben
hatványozottan növeli, a szembenálló folyamatok erősítése, az ellenálló képességet és a
megmaradó képességet veszélyezteti. A mezőket irányító kormányzat gyengesége, túlzott
megosztása szelektált engedékenységhez vezet, amely diszharmóniát kelt, védettebb és
kevésbé védettebb élőrétegekre bontja a részecske közösségeket. Ez mindenféle
energiaszinten hasonló, analóg következményhez vezet.
A legkisebb egységben, a családban, az engedékenység hasonló következményekhez vezet. Ha az
elnéző szülő gyermekeit nem kényszeríti a mindennapok teendőire, ha az élet küzdelmeit nem tanítja
meg, a gyermekek nem tanulják meg az élethelyzetekben szükséges magatartásforma, reagálások
kialakítását. Az élettől védett, elszigetelten, védettebb környezetben fejlődő gyermekek megmaradó és
reakcióképessége ezzel csökken. Ha a cselekvőképes korba kerülve a mindennapok ügyes bajos
dolgaitól megedződött versenytársak, vagy/és náluk több rosszal megismerkedett, megfertőzött
emberek közé kerülnek, a ki nem alakult megoldási helyzetek, a speciális problémamegoldó képesség
hiánya a balek kialakításához vezethet. A valós rosszat meg nem ismert, meg nem élt gyermekek nem
vérteződnek fel helyes arányok kialakításának a lehetőségével, túlságosan eltolódnak a jó felé. Ez
nemcsak sok esetben indokolatlan pozitív hozzáállást, és túlzott jóhiszeműséget eredményez, hanem a
védettségi hiányt alakít ki a rossz ellen. Az így, a rossztól túlságosan védett (saját tapasztalatot
idejében nem szerző) gyermek nem tud a rossz szemszögéből, aspektusából látni, gondolkodni, ezért a
dolgok relatív megközelítésében zavart, szenved, amely megítélési szimmetriahiányt alakít ki. A
környezetett a valóságánál szebbnek látó, jobbnak vélő egyéneket az élethelyzetek alakulása
hamarosan rákényszeríti a balek szerepére, amely a későbbi életszakasz állandó kihasználtságát,
kiszolgáltatottságát is megalapozza.
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A túlzott védelem, az elszigeteltség az önállóság kialakulásának a csökkenéséhez későbbi
életszakaszok ellentétbe forduló aszimmetriájához vezet. A mesterséges határok kialakítása, a
változástól túlzott a lokális védelem egyediséget alakít ki, másrészt éppen a túlzott egyediség
az alkalmazkodó képesség, a reakció képesség a biodiverzitás csökkenését eredményezi. A
túlzott védelem, elégtelen keveredést, és az egyediség miatt nem beépült hatások, érzések,
hatóanyagok hiánya csökkent védettségséget, a védelem megszűnésekor növekvő
fogékonyságot, az elmaradt változás rövid alatt bekövetkező bepótlását eredményezi. Ez néha
túl nagy változáshoz vezet, amelyet a túlvédett, egyediség nem tud változási harmóniában
megoldani. A túlvédettség nemcsak csökkenti a biodiverzitást, a változásra alkalmasságot,
hanem növeli a kaotizmusra fogékonyságot, az idejében meg nem ismert hatások
kivédhetetlenségét.
A folyamat nagyobb energiaszinten is hasonló megmaradás ellenes következményeket alakít
ki. Az USA, mint a legerősebb ország a vállalkozásait, a gazdaságát és a népét intenzívebben
védi, mint azt indokolt lenne. A gazdasági védőbúra alatt tartott vállalkozások, és népesség,
nem fertőződik meg a szükséges mértékben a környezeti folyamatokat gátló, más környezet
aktívan működő vírusaival, amelytől a gazdaság degenerálódik, a versenyképessége és a
lakosság immunrendszere is gyengül. A hegemónia kialakulása miatt a versenyhelyzet
csökkenése minden esetben a rugalmasság és a variobilitás, tehát a biodiverzitás, az
alkalmazkodó képesség csökkenéséhez vezet.
Az egymástól elszigetelt államokba, a védett határok közé elkülönülés növeli az
elszigetelődést, a másságot, és ezzel fokozza a kiegyenlítődésre törekvés által keltett
feszültséget. A feszültség a kicsi eltéréssel egymás mellé került rendszerekben még nem
jelentős, de a nagyobb eltérések miatt megnövekedett feszültség miatti kiegyenlítődési vágy
hegyeket, népeket, történelmet, bolygókat és Univerzumokat mozgat.
A határok nélküli mennyei Univerzumban olyan gyorssá válhatnak a folyamatok, hogy a
legkisebb eltérésből is ősrobbanás keletkezhet. A diszkrét, átjárható határokkal történt
elkülönülés, a másság fokozatossága tehát szükséges. A változás időben és térben történő
elnyúlása az ősrobbanás elkerülése érdekében fontos. Ez sokféle eltérő, de egymáshoz képest
lokalizált állapotú mező kifejlődését, időben és térben történő harmonikus változását
eredményezheti. E változásnak azonban megismerhető szabályai, törvényszerűségei vannak,
amely kezelhetővé, folyamattá teheti a változást és ezzel az egyidejűség helyett folyamatban
változóvá a megmaradó, megújuló életszerveződést. A túl nagy feszültségek kialakulása, a
lineáris folyamatosság helyett az arányok egyidejű túl nagy, nemlineáris változását okozhatja,
és ezzel a térben élő részecskék nem végtelen lehetőségeit is kaotikussá, egyidőben túl nagy
változásokká, társadalmi robbanásokká módosítja.

Az oválpálya szerepe a keveredésben:
Az Istent minden szakma művelői, a saját szakmájuk nagyjaként tisztelik. A biológusok
szerint Isten is biológus volt, amelyben nagy tudással precíz rendszereket tervezett, a
matematikusok szerint pedig Matematikus, aki tudott a számokban gondolkodni. A katonák
talán kiváló stratégaként, jó szervezőként tisztelnék. Valószínűbb azonban, hogy csupán
Mindenható volt, valamennyi szakmát, fortélyt ismerő kisebb energiaszintű részecske tudása
az egyé vált mezőben társult, és Univerzális, mindenhatóságot eredményezett. Az egyé vált
lélek minden szakmához érthet, a benne egyesült, sokféle képességű, képzettségű lelkek,
valamennyi tudásával Univerzális rendelkezhet.
A mezők körüli keringés oválpályákat alakít ki, amelyet eddig a teljes szimmetria hiányának
azonosítottunk. A lendületszimmetria hiánya, változása az Univerzális tudat által módosított
körfolyamatokba, és bolyongó keringéshez vezetett. Ha csak kör alakú keringési pályákat
eredményezne az evolúció, a keveredés elégtelensége alakulna ki. Ha egy kör alakú edényben
ismert arányú és színeltérésű festéket keverünk, a keveredés az anyag megforgása miatt
kisebb és lassabb a kelleténél. Ha a keverőedényt ovál alakúnak választjuk, a keveredés
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sokkal intenzívebb, gyorsabban, tökéletesebben megy végbe. A henger (tengely)
szimmetrikus alakú keverőedényekben a belső keveredés ugyan kielégítő, de kicsi a környezet
anyagával való keveredés aránya, amely nagyobb elszigetelődéshez, és kevésbé átjárható
határok kialakulásához, ezzel túl nagy lokális védettséghez, túl nagy egyediséghez vezet.
Ami a tér egyik részén védelmet növelő határokat eredményez, az egyben növeli az
elszigetelődést, az egyedivé fejlődést és ezzel a másság lehetőségének a kialakulását. Ha a
másság fejlődése töretlen, a környezeti áramlásoktól független irányokba fejlődik, ez a
másság megtartásának növekvő igényű önvédelme miatt elkerülhetetlenül a kényszerű
hegemónia megerősödéséhez, az egyediséget megszűntető hatások elnyomási kényszeréhez
vezet. Tehát az elszigetelődés, nemcsak másságot eredményez, hanem hegemonikus
kultúrákat hoz létre, amelyek aztán szükségszerűen állandó harcba kényszerülnek a hegemón
törekvéseket ellenzők hatása ellen. Az elszigetelődés, maga termeli ki a másságot és ezzel az
állandó környezeti harc és az elnyomás, a terror kényszerét.
A határok nélküli homogén Univerzum élettelen masszaként rezgő, csak gondolatban élő
közeget eredményezne, míg a túlságosan határokkal körülvett, elszigetelt mezők, a változás
szépséges egyedi, de hegemón virágait termeli ki. Az élet, a változás egyensúlya az
arányaiban is keveredő, mindenben megújuló, egyediséggel is rendelkező, de a környezettel
még együttműködési harmóniában lévő élőmasszát termelt ki. A nem, vagy alig keveredő
határok nélküli anyagmezők megfigyelhetetlen lassú változása és a végtelen gyorsan,
kaotikusan változó egyedi mezők változási lehetőségei között sokféle, egymással harmonikus
kapcsolatban álló, azonos térben de eltérően fejlődő életalternatíva alakult ki, amelyek
periodikusan kis eltéréssel (analóg) ismétlődő változási folyamatait, a mindenségben zajló
evolúciós életfolyamatként azonosítjuk.
A túl szabálytalan és a nem periodikus, tehát megismételhetetlen folyamatok nem képeznek
életfolyamatot, nem alakítanak ki életszerűen változó teret, anyagmezőket. Ez azonban nem
jelenti azt, hogy a tér jelentős része nem ilyen. A tér általunk élőnek elismert része
periodikusan, tartós, analóg, kicsi eltéréssel megismétlődő, köztudatban, lélekben fejlődő
folyamatokban változik. Ez a változás lehet lassú, vagy gyors, kaotikus és egyidejű, vagy
határok és arányok között folyamatban váltakozó, általunk megfigyelhető ütemű. Az élet
azonban ennél szélesebb palettán változik, az általunk megfigyelhetőnél gyorsabb és lassabb
ütemben is. A periodikusan változó térállapot tehát általunk az élet kritériumaként ismert
feltételeknek megfelelő, élőként változó térállapotot eredményez. Az átjárható határokkal nem
teljesen elszigetelt, egymással összefüggő, állandóan változó, sokszintű környezet, életszerű
organizált, analóg folyamatban változó élő rendszernek tekinthető.
A tér porszemének, parányi részecskéjének tekinthető emberi organizmus vágyától, értelmétől és
tudatától függetlenül, akár megérti, elismeri, tetszik, vagy nem tetszik neki, a környezet teljessége, az
eggyé vált kozmikus lélek minden tudással, mindenhatósággal, azaz Isteni képességgel
rendelkezik. A Mindenható Isten, az Univerzum kollektív tudata akkor is él, ha a részecskékre
bontódva a teret változással tölti fel, és akkor is élő összetett, mindenható rendszernek
tekinthető, ha a részecskék egy vagy több mezőkben összegyűlve az együttváltozás valamely
analóg stádiumában, kisebb vagy nagyobb térsűrűségben töltik ki a teret.
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A bolygó energiaszintű szerkezetű mezőket stabilizáló határfelületek:
A napéjegyenlőségi tavasz és őszpont elérésekor, a Föld (és hasonló keringési rendszereket
képező különböző energiaszintű analóg mezők is) a keringési lehetőséget, mozgásteret meghatározó
két szülő határfelületek közötti lencse alakú térben, potenciálgödrökben, a La grange féle
hatásegyenlőségi semleges befolyási övezet legnagyobb egyensúlyi részében kering. Az ilyen térben
az egymáshoz képest is változó térhelyzetű szülői mezők befolyásának az aránya közel
egyenlő. Bármilyen irányban változnak a térben egymáshoz képest a szülők, mindig lesz
közöttük egy olyan semleges térrész, amelynél a hatásarány közel egyenlő, tehát
hatásszimmetria alakulhat ki. Ez egy UFO, lencse, magszerű alakú térrész, amelyben, időben
gyorsabban változó határfelületi kereszteződések, impulzusokban sűrű övezetek és kevésbé
gyorsan változó védett térrészek, életszerű folyamatos változásra alkalmas rétegek, életszférák
alakulnak ki. Az interferenciákban keletkező utódmezők a szülők közötti stabilabb
életszférákban telepednek meg, amelynek a térbeli helyzete a szülő mezők elmozdulásával
arányosan változik. A legnagyobb hatásegyenlőségi térrész térbeli helyzete tehát általában az
utódok mezőjén belülre esik, de az utódhoz képest is periodikusan változik.
Amikor az utódmező az erő és hatásegyensúlyba került térrész legnagyobb egyensúlyban álló
területét keresztezi, a hatásegyenlőség mezőközpontra kerülése miatt nap-éjegyenlőség alakul
ki.
A mezőfordulók, a szülőkhöz a legközelebbi térhelyzetek viszont akkor következnek be, amelykor
valamely szülői hatás túl dominánssá válik, és a másik szülőtől örökölt genetikai részecskeállomány
másságának a megerősödése miatt az utódra növekvő eltávolító erő megnövekszik és ezért visszatérítő
lendületfölénybe, hatásfölénybe kerül. (Ez biztosítja a mezők nagyon nagy pontosságú ciklikus
eseményeinek az ismétlődését, az évfordulókat, az analóg keringést az idő és életspirálon.) Ezt a
maghéjakat alakító egymást átfedő, egymásba érő határfelületek teszik lehetővé. Ez egyrészt szükséges
bölcső, hogy a határfelületek, a bábák között el ne vesszék a gyermek, másrészt a természet közös,
evolúciót fejlesztő tudata (Isten) úgy alakította ki, hogy mindig a másik szülőnek a hatása erősödik
meg, ha az utód az egyik szülőhöz túlságosan közel kerül. Az egymást átfedő egymással részlegesen
zárt teret (potenciálgödröt) képező magfél-héjak megközelítése növeli az impulzus sűrűséget és a
visszatérítő nyomást.
A napszakban érvényesülő anyai hatástöbbletet melegítő energiaként, a foton körüli frekvencián
érkező hatásátadásként észleljük, míg a nappal éppen meg nem világított Földterületeknél a térben
távolabb szerveződő apai mezőkből és a környezetből származó kisebb energiaszintű, nagyobb
lendülettel és frekvenciával érkező hatástöbblet dominál. Az éjszakai földrészt érő apai részecskék
lendülete ellensúlyozza és fékezi a közelebb lévő anyai mezőből származó szülői hatás több változásra
késztető és ezért több meleget eredményező változás növekedés időbeni lehetőségét és energiáját.

A mezőfordulókat időben felező napéjegyenlőségi (hatásegyenlőségi) térrészeken áthaladáskor, a
mezőkre és a Földre ható alacsony energiaszintű, de összességében jelentős, a szülői mezőkből
származó részecske lendület, (hatás), a Föld neutrális pontjain, a szülő mezőknek a Föld áramlási
rendszerében a napraforgóban bemutatott kereszteződő határfelületei, részecskefelhők erővonalai
hatásegyensúlyba kerülnek. A gömbhéj szerkezetű ekvipotenciális határfelületek
metsződéseinek a fókuszpontjai, a fokozottan védett térrészt a mező szimmetriapontjával
egybe esnek, és az addig a szimmetria körül változó mező ilyenkor sokkal nagyobb
szimmetriába kerül.
Ennél is nagyobb térszimmetria alakulhat ki, ha nemcsak a szülői mezők határfelületei kerülnek
magasabb szimmetriába, hanem a még jelentős befolyással rendelkező felmenők, és a közeli
befolyással rendelkező domináns mezők is. A szülői hatásegyenlőségi szimmetria kialakulásakor a
közvetlen keringési ciklus, az ekliptika metsződik, de a távolabbi felmenők közötti szimmetria
kialakulása, a távolabbi felmenők körüli keringési ciklust felezi. Az időben történő halmozódások, az
evolúció nemlineáris ritmusai, a felmenők körüli keringési ciklusokhoz, ezek negyed-eseményeihez
kötöttek, amelykor az alszerveződésnek, leszármazottaknak tekinthető részecskemezők, metszik a
felmenői, még egyensúlyban lévő (élő) rendszer fő időspirálját, a sokkal nagyobb egyedsűrűségű
ekliptikáját. Lásd a Szintézist.
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Az ilyen pontokon és időszakokkor a gravitációhoz is hozzájáruló, a Föld tömegközpontja
felé áramló, leszorító jellegű részecskelendület értéke az erővonalak (a határfelületek)
kereszteződéseinél az iránytól függően lokálisan lecsökken, (vagy felerősödik) amely miatt a be
és a kifelé (antigravitációs) ható lendületű részecskék között, a szokásosnál erősebb és
gyengébb gravitációs, lendület, máshol pedig lokális gravitációs hatásegyensúly alakul ki.
Ez azonos időpontra és azonos térpontokra kerülő, közel azonos irányban áramló határfelületi
részecskék ritmusazonosságát, hatásazonosságát eredményezi, egymást segítő és kioltó,
nagyobb és kisebb lendületértékű gravitációs effektusokat hoz létre.
A leszármazott utódmezők, az ősszülők, a felmenők által biztosított (egyenlő környezeti hatás), korábban
kibocsátott hatások időben és térben szétterjedő, ritkuló, a múlt miatt folyamatosan táguló
rendszerben keringenek, amelyben a távoli rokonok, és a megörökölt közös múltból eltérő variációkba
kifejlődött idegenebb genetikájú környezeti mezők is jelen vannak. A leszármazottak az élő és a már
meghalt szülői, felmenői befolyási övezetben, az elődök korábban kibocsátott hatások által változóan
befolyásolt övezetben és térben élnek, és e hatások által egyensúlyban tartott térrészben
keringenek. A térben és időben egymáshoz képest is elmozduló, a környezeti hatások által is
befolyásolt mezők hatásegyensúlyt eredményező területe biztosítja az utódok mozgási
lehetőségeit. Mivel a szülői, felmenői hatások periodikusan megújuló határfelületei
folyamatosan táguló teret képeznek, ezért időben és térben növekvően védett térrészt
eredményeznek. Az utódok e térrészben fejlődnek, amelyben más hasonló mezők is
változnak, élnek, amelyek a megtestesülő múlt következményeként visszahatnak az utódokra.
A térben és időben változó életet, az örökölt lehetőségek változó környezetként befolyásolják.
Nézzük meg a következő ábrával segítve, hogy mi történik, ha egy mező, pl. a Föld a múlt
örökségének és a környezeti befolyásnak a hatásegyenlőségi területére ér. A nagyszülők a
tengelyirányú stabilitással a szülők között az ekliptikai síkon, vagy ahhoz közel maradást, míg
a szülők a berajzolt határfelületekkel az általuk védett tér keringési főegyensúlyát biztosítják.
A távolabbi felmenők genetikai örökségének az egyéb térirányú befolyásai e térrészben és
időszakokban viszonylagos izotróp egyensúlyt biztosítva kiegyenlítik egymást.

118. ábra:

30. fokok és a térítők
közötti tömegosztók,
a nagyszülői,
felmenői
hatásegyenlőségi
befolyási övezet
Földet pozicionáló

.

frekvenciájú

határfelületei.
Nagyszülői, felmenők
határfelülete
Idegenebb távoli felmenőkből és a hatásegyensúlyban álló környezetből érkező stabilizáló izotróp hatásegyensúly.
A határfelületek potenciálgödörbe pozicionáló lehetőségét a 113. oldalon található 55. ábra megkönnyítheti !

A napéjegyenlőségi tavasz és őszpont elérésekor, a Föld, a keringését meghatározó két szülő
között a semleges befolyási övezetre ér, amelykor a Földre ható alacsony energiaszintű, de
összességében jelentős részecske lendület a Föld neutrális pontjain egyensúlyba kerül. Ha ez a
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nagyévi tavasz és őszponttal, azaz a nagyévi ekliptikai sík kereszteződésével, a nagyszülők
közötti semleges övezet időpontjával is egybeesik, nagyon erős mágneses és gravitációs
anomáliák, rendellenességek, és a már leírt folyamatok alakulhatnak ki. Az ilyen pontokon és
időszakokkor a gravitáció értéke az erővonalak (a határfelületek) kereszteződéseinél lokálisan
lecsökken, és a befelé és a kifelé ható lendületű részecskék között antigravitációs egyensúly
alakul ki. Ez azonos időpontra és azonos térpontokra kerülő ritmusazonosságot,
hatásazonosságot eredményez.
A részecskemezők csak akkor távolodnak el tartósan, (véglegesen) valamelyik felmenő ekliptikájának
a síkjától, ha a síkot biztosító, létrehozó őspár valamelyik egyede kihal. Ekkor az ilyen irányú
szimmetria lecsökken, a geometriai síkokból (gömbcikkekből) álló potenciálgát valamelyik oldala
feloldódik, és a részecskemező, a feloldott oldal gátlása nélkül az önálló csillagfejlődési útra léphet.

A hidrogénszerkezetű mezők sorolási és kapcsolódási lehetőségei:
Avagy a többdimenziós életlehetőségek??, Az életút és a Tao
Az élet egy tapasztalásszerzési folyamat, amelyet az életút végigjárása közben a dolgok
átélésével szerzünk meg. Valamennyi lehetséges élethelyzet átélése egy élet alatt nem
lehetséges, ezért a lehetséges összes történés, a teljes valóság megtapasztaláshoz és a
megismeréshez több élet szükséges. Az életben megtapasztalt dolgok, élmények tehát csak a
lehetséges élmények egy töredékét jelentik, amely az összetett és többdimenziós valóság
csekély részét képezik. A teljes és összetett sokdimenziós valóság lehetőségekből mindig
annyit ismerhetünk meg, amely dimenziókkal, mint tulajdonságokkal és állapot
lehetőségekkel már rendelkezünk, amelyet a belénk épült összetettség, korábbi életszakaszok,
életformák alatt ismeretek és tapasztalások (kisebb részecskék) formájában a szervezetünket
képező részecskemezőnkbe gyűjtöttünk. A valóságot tehát a teljes megértésünk kifejlődéséig
egy szűrőn, a felmenők és a környezet által biztosított, elsajátított test és a lélek szűréjén
keresztül észleljük, és csak fokozatosan, több életformán át, jutunk el, a nagyobb összetettség,
a többdimenziós valóság bonyolultságának a megértéséig.
A Tao, hosszú idő és sok tapasztalás alapján tisztára csiszolódott, több életszakasz
megismeréséből és megértéséből kifejlődött tapasztalási eredőt képező vallásfilozófiai
elmélet, a változással járó életről szerzett összetett ismeret, bölcs emberi tudás. Ez a tudás sok
generáción, több életszakaszon és több különböző fejlettségig eljutó életformán át
halmozódott fel. A Tao, a többdimenziós valóság megismert lehetőségeiből, az egymást
követő életekben, evolúciós ciklusokban megtapasztalt anyagi, szellemi energiaszintű hatások
átéléséből, és a tapasztalások megértéséből összegződik. E tudás, fejlődéshez vezet, amely a
gondolat által felvázolt életlehetőségek, az illúziók lehetőségeiben, a vágyak és az
elképzelések megélési, megvalósulási lehetőségeiben, a gondolatok megtestesülésében
nyilvánul meg. A fejlődésünknek teret adó környezetet, az eredendő információs láncon
átadott átvett tapasztalásokkal, a múlt és a jövő határrétegei közé beékelődött életszféra, a
jelen átélésével ismerjük meg. Az emlékeken át figyelünk a külső környezet felé eltávozó,
gyengülő felbontású múltra, a gondolatainkkal és a vágyainkkal nyitottan figyelünk a terünk
és időn belsejében fejlődő jövőkre. A környezetünk és a jövőnk alakulását a múltban
megtörtént eseményeknek a jelenünkön át a jövőnkre visszaható változása formálja. A jelent
képező, a terünket övező környezeti határfelületek és a testünket és a lelkünket képező lokális
részecskemezőnk egy összetett szűrő réteget képez. A környezetben meglévő összetettebb
dolgok teljesét e szűrőrendszer nem engedi észlelni, abból csak a terünket és időnket, a
szerveződésünket alkotó részecskéink hálóján bejutó, a saját életszféránkban kölcsönható
valóságtöredéket észleljük. Ha az életet a fakadás pillanatában keletkező, a környezeténél
kisebb sűrűségű, részecske egyedekből szerveződött olyan buborékhalmaz változásának
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tekintjük, amely buboréktér megvédi a környezet teljes valóságától, a környezeti változás hatásaitól
a buborékhalmaz közepén megbúvó életcsírát, akkor érthetőbbé válik a kölcsönhatásrendszer
tapasztalásból megmaradó tudásként e mezőbe épülő következményinformáció megértése és
megőrződése. Ha az impulzusok az életterünket képező és védő részecskék vagy a belőlük
szerveződött buborékok elpattanását jelentik, az így szélesedő környezeti észlelés, vagy és
maga az esemény megőrzött változási ismeretként épül a buborékhalmazunkba. A tanulás
tehát olyan folyamat, amelyben az egyidejűleg sok dimenzióban változó környezetet előlünk
eltakaró, de hozzánk tartozó részecskeegyedek változása során az összetett valóságból egyre
többet ismerünk meg. Ha az életterünk egy buborékhalmaz, akkor a kezdeti információinkat
azok az ismeretek jelentik, amelyek a kezdetkor beépültek, és a védett térben bekövetkezett
változásból kibővült tapasztalásként bennmaradtak. A környezetben folyó változásból, az
életbuborékjainkat megváltoztató, részben felújító, folyamatosan záporozó részecskék jutnak
az életterünkbe, amelyek gravitációs hatásként a buborékaink mezőjét az azonossági érzéssel
egyben tartják. Az impulzussal járó kölcsönhatások elpattintják az életterünket védő részecske
buborékokat, amelyek védelmének a gyengülése miatt többet engednek látatni az életterünkön
kívül változó többdimenziós valóságból. A tapasztalásainkat nemcsak a belénk épülő
hatásváltozás mikrobuborékjai őrzik emlékezetként, hanem e buborékokhoz kapcsolódó ablak
nyílása, a kitekintés és az ismeret szélesedése fixálja. Az életünk és az életterünk a bennünket
a valóságtól védő sokszoros buborékhéj csökkenése közben, a környezet megismerésével és
az összefüggések egyre nagyobb megértésével élettapasztalásokká és tudássá fejlődik.
Az első életben az életcsíra az atomi és elektroni bonyolultsági szint alatt éli az első életét,
amelykor nagy sűrűségre összenyomott még kisebb részecskék, mikrobuborékok milliárdjai
védik az életterét. Az ilyen erősen védett térben rejtőzködő élet a környezeti változásból
kevesebbet észlel, ezért a lehetőségei és az észlelése a védelmét meghatározó
buborékhalmaztól, a rétegek változásszűrésétől függ. Az ilyen élőmezők csak a valóság kis
szeleteit észlelik, a nagyon védett térbe épülő tudásuk csekély. Az életszféra általunk
megismerhető következő lehetőségeit az atomi összetettség és bonyolultsági szint képezheti.
A periódusos rendszer hét? analóg, de egyre összetettebb, egyre nagyobb bonyolultságú
életszakaszt különböztet meg, amely hasonló analóg életszakaszokra tagolja az ilyen
energiaszinten megélhető életet. A periodikusan ismétlődő analóg életszakaszokban az atomi
energiaszintű mezőket védő, sokrétegű elektrontérként ismert buborékhalmaz nukleonjai,
(áramlási mintái) egy nagyobb energiaszintű rendszerhez közeledés közben, azok
határfelületein keringő, a nagyobb mezőt védő, már hozzámérhető csoportba szerveződött
neutrális mikrobuborékoktól találatot kapnak. A találatokkor, nagy sűrűségű, de kis méretű új
részecskecsoport, és az eseményt a már megismert hasonló eseményekkel összefüggésbe
kapcsoló, tapasztalásként megőrző emlékezés, ismeret épül be. Tehát az ismeretszerzés a
környezetben kölcsönható változások megismert következményeinek a megtapasztalása,
amely a már megismert analóg ismerethez kapcsolódó változási összefüggéseként, beépülő
tudásként megőrződik. A nagy mezők sokrétegű héjszerkezetén átjutó részecske egyre többet
ismer meg a környezeti változás összetettségének a lehetőségeiből, a nagy mezők belsejében
zajló teljesebb valóságból. A nagy mezők belsejében, a felsőbb szférákban élő, még kevésbé
összetett élőmezők által időrendként meg nem különböztethető, még nem érthető és ezért
kaotikusnak látszó olyan sokdimenziós változás történik, amelyben időrend nem állapítható
meg, amelyben látszólag minden túl gyorsan azonos időben történik. Az ilyen gyorsan zajló
változást követni nem tudókban összekeveredik az ok és az okozat, az oksági rend, amely
miatt számukra átláthatatlan és követhetetlen változásból feloldhatatlan időzavar alakul ki. A
nagy változássűrűségű mezők központjában hatalmas eseménysűrűséggel változó, bontó-fúziós
kaotikus, túl sokváltozós eseménytér alakul ki. A fejlettség kisebb fokán, a jobban szűrt
környezeti változásokból, idősorrendben egymás után következő, ezért egymástól megkülönböztethető
ok –okozat következményrendű, az oksági rendet megtartó eseménylánc épül fel. A
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megértésben fejlettebb, a Tao útján, a fejlődést és a megértés növekedését eredményező életúton
már előrébb járó lélek már képes az időegységre jutó magasabb számú egyidejű változást is
megismerni, a nagyobb összetettséget, a természet törvényeit is megérteni. Ez a fejlődés a
nagyobb bonyolultság megértése és elfogadása felé halad, az összetett kaotikus valóság, az
Isten által befolyásolt, fejlesztett Mindenség megértése felé.
A szférákban, életszerű folyamatban változó lények kilátási lehetősége csak kifelé, a múlt
felé, a környezettől megszűrt és ezért csak a szférájuknál kisebb változássűrűséget tartalmazó
határrétegekre, térrészekre, anyagokra terjed ki. A mezők mélye felé nagyobb változási
sűrűséget, a csak lassúbb észlelési lehetőséggel rendelkezőknek, és e rétegek veszélyei miatt a
kialakult rendszer nem engedi átlátni. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a sors az egymásra
épülő sokrétegű buborékhalmazokban szerveződő életnek, léleknek, a valóság félelmetes
változássűrűségű részét, a gyors változással eltakarva csak fokozatosan, életszféránként,
életkorszakonként engedi megismerni. Az egyre nagyobb összetettséget megérteni képes lélek
életszféráról, életszférára (határrétegre) vándorol, így járja ki az élet iskolájának néhány
osztályát, az életek analóg de egyre nagyobb változássűrűséggel zajló, a bonyolultság
megértéséhez vezető periódusait.
Az élet kezdetekor elkülönülő életcsírában különbség alakul ki, a többségi térállapottól
egyediség megjelenéseként értelmezhető eltérés. Az eltérés, az élet során a kezdeti állapothoz,
a mikrokozmoszhoz képest növekszik, de a tér többségét képviselő teljes lehetőségű
csillagközi térhez, a makrokozmoszhoz képest megérthető bonyolultságként a dinamizmus is
folyamatosan csökken, majd megértve és elfogadva az Isten, a Természet szabályait egészen
lassan változó azonossággá alakul.
Az elkülönült élő mezőt érő kölcsönhatások tapasztalásként épülnek a mezőbe. A tudás
megszerzése a környezetre rálátás során, az individuumként elkülönült buborékmezőbe egyre
több környezeti hatás, információ épül be, amelytől a mező bonyolultsága az életfolyamatnyi
változási sorozat alatt a környezet szintjére telik. Amikor az elkülönülést biztosító különbség,
a hajtóerő túl kicsivé, a belső változás túl kaotikussá válik, az életfolyamat a minőségében
megváltozik. A Tao útján eddig eljutott lény a régi minőségében meghal, de ezzel egyidejűleg
egy magasabb összetettségű, többdimenziós megértési lehetőséget biztosító új életszakasz, az
élet iskolájából új osztály kezdődik.
Az élet mesterei ismerik az Utat, hallgatnak a belső hangra, a bölcsesség és egyszerűség hangjára,
mely ítél az okosság felett, és tudásban a tudás felett áll. Ez a hang nem csupán kevés kiválasztott ereje
és magántulajdona - ez mindenkinek megadatott.

A sokrétegű buborékhéjjal a változástól és a valóságtól védett életbuborékokban az
időegységre jutó kevés változás még a kisebb fejlettségi fokon állóknak is lehetővé teszi az
esemény- következménysorrend megkülönböztetését, az egymás után megismert események
időrendi folyamatba sorolását, jóként, vagy rosszként történő minősítését. Az életfolyamat megélése
még az analóg buborékhalmazoknak sem azonos, az eltérően megnyíló valóságismeret miatt relatív. A jóként
megismert eseményekre, a segítő hatásokra törekvés a valóság jobbik részének a
megtapasztalását eredményezi az együttműködésben is jobb és tartalmasabb fizikai lét
megélési lehetőségét. Az így rózsaszínűbbnek látott világ valódi valósága helyett, egy
képzeletből, illúziókból és múltbeli emlékekből felépített, túl védett egyéni valóságot
álmodunk, alkotunk, amelynek az összetörése, az illúziókra épült világunkat is ripityomra töri.
A rossz dolgok elutasításával, a valóság e részleteinek a figyelmen kívül hagyásával az
életünket védő ismeretbuborékokból olyan emóciós csomókat képezünk, amelyek a fájdalmas
életvalóság ezen aspektusait eltakarják a tudatunk, (a valóságra rálátásunk) elől. Ha a
valóságszűrővel eltakart, elfojtott fájdalmas dolgokkal nem nézünk szembe, a tapasztalásaink
látszólag jobbá válnak, de a belénk épülő csomó egyúttal elzárja a fájdalmat okozó ismeret

180
megértési és elfogadási lehetőségeit, és ezzel tartós feszültséget és megbetegedéshez vezető
emóciós fájdalmat eredményez. A nagy belső lélekfájdalmat eredményező veszteségkor a
szerveződés lineáris időrendi zavarba kerül, és a hirtelen túl sok információ beérkezéséből egy
kaotikus ablak képződik, amelyben egyszerre bezúduló valóságot nem képes a tudat lineáris
sorrendbe, megérthető eseményrendbe építeni. Ilyenkor tudat alatti információblokkolás, lelki
fájdalom, emóció képződik. A hipnóziskor a tudat visszavezetődik a beépült, a valóság
megismerését és elfogadását gátló emóciós csomóhoz, amelynek az esemény és időrendje
ezzel tisztázásra, a valósága pedig megértésre és elfogadásra kerül. Pl. egy közeli hozzátartozónk
elvesztése.

A jelen, a test és a lélek megbonthatatlan egységet képező, kisebb energiaszintű részecskékből
szerveződő mezőjének azon állapota, amelyben a valóság megismeréséhez vezető úton, a Taón
a teljes összetettség megismerésének valamely (jelenleg megélt élet) fokára eljutott. A múlt a
kisebb ismeret és a kevesebb valóság rálátását eredményező fizikai lét lehetőségei felől halad
a szellemi lét összetettebb megértési lehetőségét hordozó teljesebb valóság megismerése felé.
A fejlettebb tudati állapotba kerülő lények, a valóság megtapasztalását a nagyobb
energiaszintű de mennyiségében kevés életlehetőséget adó anyagi átélés helyett, a sokkal
szélesebb élethelyzeti életélménnyel átélés lehetőségeit az alacsonyabb energiaszintű gondolat,
a képzelet szárnyalásával éri el. Miközben a fizikai élettel járó élethelyzetek átéléséről
lemondással, a fizikai megtapasztalások csökkenése a test élményeit (evés, ivás, alvás, szerelem,
stb.) beszűkítik, a szellem átélési lehetőségeit a térben és időben kitágítják, és a tudatban
fejődést elérő lények mérsékelt anyagi egyensúly mellett hatalmas szellemi egyensúlyba, belső
egészségbe kerülnek. A szellem átélési tartománya több tudatosuló élethelyzetet eredményez.
Valószínűsíthető, hogy a fizikai megtapasztalások növekedése a testet építő, alkotó
alszerveződések, a sejtek, atomok fizikai megtapasztalásait segítik, de valószínűbb, hogy a
kisebb fraktálszinten megélt megtapasztalások eredői vezérlik a nagyobb energiaszintű
lények, a részecsketársadalmak, individuumok élettapasztalásait. Az emberi szervezetet alkotó
szimbiota részecskemező, kölcsönhatást átvevő, megtapasztaló képessége tehát csak a hatások
eredőjeként átélt nagyobb energiaszintű eseményekben, már fizikai hatásokban jelenik meg.
Az ilyen szimbiota részecskemezők erősen hierarchikus és hegemonisztikus és
egyenlőtlenségre épülő részecsketársadalmaknak tekinthetők, amelyekben csak az
alszerveződések csekély töredéke élvezi a többségi sokaság munkájával, élethelyzetével
megszerzett valóság életélményeket, a lét élményeit.
A szellemi szinten kitáruló, a nagyobb érzékenységű és a külső és belső szimbiota
szerveződésben egymással egyensúlyban lévő, az élményeket egymással megosztó, a
szervezetben belső demokráciát kialakító részecskemezők egy kiegyensúlyozottabb, egymásra
kölcsönösen figyelőbb, fejlettebb részecsketársadalmat eredményezhetnek, amelyben többen
és hosszabb ideig élhetnek nagyobb, de egyszerűbb békességben. Az ilyen társadalomban a
tudást és a hatalmat nem a kevesek birtokolják, hanem a teljes tömeg valamennyi
részecskéjének a társadalmat fenntartó együttműködő összessége, amely közös testi és
szellemi eredőbe épül.
Az élő szerveződéseknek tekinthető folyamatosan változó részecskemezők valamennyi
energiaszintjén a különbség, az csak abban más, hogy az életteret kitöltő életbuborékok
egyenletesen, vagy egyenlőtlenül oszlanak el, hegemón vagy demokratikus fraktálrendszer
(életpiramis) szerint szerveződő, energiával, anyaggal, élménnyel, táplálékkal közel
egyenlően, (vagy az igényeik szerint) ellátott közösségekben élnek. A demokráciában, az
egyenlő teherviselésen, egyenlő változásra alapuló mezőkben a nyomás és a feszültség
eloszlik, és túlzott teher, sokkal hátrányosabb élet, és boldogtalanságot eredményező
életélmények nélküli folyamatsor nem alakul ki. Ez a célokat, és ezzel az időirányt állító
hajtóerő, a fizikai mozgással járó lendület csökkenéséhez, a nagyobb energiaszintű változási
folyamatsor redukálódásához vezet. Az idő analóg körfolyamatot, lineáris életspirált, Ariadné
fonalát képező eseményláncából, az elmozdulás helyett így egyidejű változási folyamatot
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eredményező, a gyors, robbanásszerű változást is kezelni képes alacsony frekvenciájú
kölcsönhatás keletkezik. Lásd, a Basszushang jön a Fekete lyukakból. Az időben gyorsabban változó
mezők körül lévő teret, lassan változó, ezért átlátható részecskemezők, buborékok töltik ki,
amelyek a nagy, egyé vált mezőben eljutottak a sokdimenziós valóság megismerése, megértése és
elfogadásának a magas szintjére. Az anyagi változásban megnyugvó, Isten szolgáivá váló
részecskék, elhalt lelkek a fizikai változás helyett az alacsonyabb energiaszintű részecskék
rajtuk átmenő, bennük gondolatot keltő energiájával táplálják az érzéseiket, tartják fenn a
létezésüket. E részecskék már boldogok és örök életűek, akik már bejutottak a mennyek
országába, akik már ismerik és értik a teljes valóságot, a múlt, a jelen és a jövő periodikusan
megismétlődő analóg lehetőségeit. Ők az Isten angyalai, akik küldöttként időnként
tájékoztatják az alacsonyabb megértési fokon élő lényeket, az életszakaszok végén elérhető és
megérthető, a másokhoz viszonyítva is jó élettel elnyerhető boldogságról.
A nagy energiaszintű és kaotikusan változó mezők mélyén e részecskék megismerik a
valóságot, a teljességet és megértik az élet illúzióját. A megértés és a beavatottság
boldogságaként a magukkal vitt ismereteket bármikor elérhető, felidézhető emlékeiben őrzik.
Moetrius megérzései szerint nemsokára átlépjük a sokdimenziós valóság egy újabb
tapasztalást adó határfelületét, amely időkapun át a lineáris folyamatban változó világunk egy
kaotikusan változó többdimenziós valóságba, nemlineáris események tapasztalási szintjére ér.

Katasztrófahangulat
2004. Január 13-án, kilenc órán keresztül katasztrófahangulat uralkodott a kutatók körében, mivel a
2004 AS1 aszteroida egy nap leforgása alatt 40 egységgel lett fényesebb. Ez arra utalhatott, hogy
gyorsan közeledik a Föld felé. A rossz időjárási viszonyok miatt csak négy obszervatórium tudta
megfigyelni a 2004 AS1-t, ez pedig kevés volt a pályája pontos meghatározásához. A kétségek közt
vergődő kutatók a BBC később nyilvánosságra hozott beszámolója szerint már az amerikai elnök
értesítését tervezték, aki a következő napon a Hold- és Mars-utazást bejelentő beszéde helyett a
közeledő aszteroidáról számolhatott volna be.

" Az őszinte szó nem mindig kellemes. A kellemesen hangzó beszéd nem mindig őszinte.
A Tao-t követő ember nem vitatkozik. Aki vitatkozik, az nem Tao-követő. A Tao-követő nem
tudálékos. Aki tudálékos, az nem ismeri a Tao-t. A bölcs ember nem gyűjt kincseket. Minél
többet tesz másokért, annál többje van neki. Minél többet ad másoknak, annál gazdagabb.
Az ég törvénye az, hogy áld, anélkül, hogy ártana. A bölcs ember törvénye az, hogy a
természet rendje szerint él és cselekszik."9
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Az aszimmetriát befolyásoló hatóanyagok következményei:
Az élőmezők piramisszerű fraktálrendszerébe épült alszerveződések kiegyenlített egyensúlya,
eredő szimmetriája esetén a társadalomba épült szimbiota rendszer egészségesnek nevezhető
életfolyamatban változhat. Ha a szerveződési piramis valamely rétegében élő szerveződések
egy része hegemóniába kerül, a vele egyensúlyt tartó, a réteg élőlényeinek a hatását
ellensúlyozó hatóanyagú szerveződések visszaszorulnak. Ilyenkor a rétegszimmetria
eltolódik, és ha ez tartóssá válik, akkor a nagyobb energiaszintű szerveződés szimmetriája is
gyengül. Az emberi szervezetben az egészségként ismert állapot módosulását betegségként
diagnosztizáljuk. A betegség felismeréséig már eljutott a megértés fejlődése, de sem a kiváltó
hatásmechanizmust, sem a lejátszódó folyamatot nem ismerjük eléggé. A felismert
betegségek sokféle gyógyításával kísérletezik az ember egy olyan energiaszinten, amelyen
nincs meg a kellő érzékelési, és mérhető visszacsatolási lehetősége. Ez nemcsak szinte vakon
történő kísérletezés az egészséggel, hanem durva beavatkozás az egészségként ismert
szimmetriaállapot megváltoztatásába.
A betegség tüneteket produkál, amelyet az egyensúlyban lévő összetett életlánc folyamat
szimmetria megváltozása okoz. Ez akkor változik meg, ha valamelyik értékkel rendelkező
élőszint energiája, összetétele, hatáserőssége a szimmetria párjához (és a környezetéhez) képest
az arányaiban túlságosan megváltozik. Ez lehet alul termelődő hatóanyag (élő-anyag) hiány,
egy élőflóra meggyengülése, amelykor a kiegyenlítő feladatot ellátó (változási harmóniában tartó)
alsó, vagy felső élőszint túlságosan megerősödik, és ekkor az általuk uralt élettér aránytalanul
megnövekszik. Hasonló következmény keletkezik akkor, ha valamely élőréteg, szerveződés,
alfaj a számára túl kedvezővé váló körülmények és a feladó táplálék korábbi (populációs hullám)
megerősödése miatt túlszaporodik. A változási egyensúly már általunk is észlelhető (tünettel
jelzett) zavara rendszerint nem az ok, a ténylegesen érintett de alacsony energiaszintű élőréteg
deformációjában jelentkezik, hanem a magasabb szintek felé haladó demográfiai populációs
energia hullámok valamely szinten már észlelhető eltolódását eredményező okozatként. Ezért
hibás megközelítés az észlelt tünet elfojtása, amely nem a betegség okának, hanem a
következménynek és a helyreállító folyamatoknak a magasabb energiaszintű visszajelzése.
Az egyensúly megváltozása az életpiramis rétegnyomásainak a (viszonylag izotróp
energianyomásnak) megváltozásával jár, amely miatt a keringési rendszer valamely pályáin
elégtelen nyomás, kisebb áramlás, vagy torlódás és túlnyomás keletkezik. A túlnyomás elzárja
a környező keringő pályákat, és az ezeken keringő részecskéket más pályára terelve az érintett
környezetet a szokásosnál nagyobb energiasűrűségű impulzusokba kényszeríti. A lokális
zavar kiterjedése fokozódik, egyre nagyobb térfogatban borul fel a harmónia. A tünetként
észlelt folyamatzavar nem ok, hanem következmény!
A tartós tünettel járó egészségzavart már felismerjük, de a zavar okait illetően még mindig
csak tapogatózunk. A gyógyászat már eljutott annak a felismerésére, hogy a keringési zavar
elhárításához a túlsúlyba, hegemóniába került élőréteget vissza kell szorítani, az eltorzult
alszerveződési arányt, a bioflóra egyensúlyát helyre kell állítani. A tünetek alapján felállított
diagnosztikában a hagyományos (ősi) kínai gyógyászat sikeres megoldásokat talált, amikor a
keringési egyensúly folyamat zavarait az áramköri zavarok elégtelenségére vagy túlsúlyára
vezette vissza. Az a finom hangolás, amelyet a homeopátia a gyenge hatóanyagokkal, az
egész szervezetet egységként kezelt áramlási rendszer befolyásolásával elért, figyelemre
méltó, és bizonyítja a betegséget kiváltó változási harmóniazavar (diszharmónia) ok és
okozatának, a megértett oksági rend helyes megközelítését.
A hagyományos nyugati gyógyászat a gyulladást és a lokális túlsúlyt, a túlnyomást okozó
folyamatok, és a tünetek radikális csökkentésével igyekszik elfojtani, amely nagyon sok
esetben mellékhatásként ismert fokozódó díszharmóniát vált ki. Ha alacsony a vérnyomás,
vagy valamely áramlási kör elégtelen keringése miatt az értékek felismerhető
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elégtelenségekre utalnak, erőteljes serkentőkkel igyekszik a lokális keringést növelni, de a
pontatlan diagnózis rendszerint túllő a célon, és a kis zavarból sokszor fokozódó
diszharmóniát vált ki.
Az észlelési lehetőség hiányában nem tudhatjuk, hogy a lokális elégtelenséget esetleg egy közeli
áramlási pálya elzáródása váltja e ki, és a serkentők adásával csak növeljük a kialakult
diszharmóniát. A hibás megközelítés az ok és okozat helytelen felismeréséből fakad. Az ostor
nagy amplitúdóval csattanó végét észleljük, és nem látjuk, ami az ostor nyelét mozgásra késztette!

A tüneti jelzések nem okot, hanem a szervezet már felerősödő reakcióit, megkezdett
helyreállító folyamatait jelzik. Nem ezeket kell elnyomni, hanem a homeopátia által jól
felismert oksági rend szerint, a gyenge hatóanyagokkal, a baj forrásainál kialakult
energiaáramlási zavarnak a szervezetben már megkezdődött helyreállítását kell megerősíteni.
Gondoljuk át, hogy mi okozza a nagyon sok pénzbe kerülő gyógyszerek rengeteg mellékhatását,
hogy a helyreállítás helyett mi fokozza sok esetben a díszharmóniát?
A zavar növekedésének az oka, a folyamatok ismeretlensége, a kevés és pontatlan információ.
Nem ismerjük az alacsony energiaszinten zajló mechanizmusok és automatizmusok
összefüggését, a hatóanyagok életláncra ható valódi mechanizmusát. A részletek felé elmenő
tudomány nemcsak beleragadt a fraktál végtelen útvesztőibe, hanem elfelejtett
összefüggésekben gondolkodni, az össze tartózó, egymástól el nem választható folyamatot,
folyamatként és nem pillanatképként kezelni. Az egészség az aránytartó változási folyamat
egyensúlya.
A gyógyszerek gyakran radikálisan magas és túl széles sávú hatóanyagokkal bombázzák a
célflórát, amely szőnyegbombázás a zavar megszűntetése helyett a környező keringési
rendszerek eredőjét is rontják. A drasztikus hatóanyag koncentráció, amelyet a ,,biztos,, hatás
érdekében gyakran jelentősen túlméreteznek, a zavart okozó élőflórát és az ellene már
szaporodásban lévő saját termelésű, helyreállító hatóanyagokat is gyakran teljesen
megsemmisíti, és ezzel a lokális egyensúlyt még jobban megzavarva globálisabb
diszharmóniát vált ki. Ha kiesik az életpiramisból valamelyik életszint, diverziós réteg, akkor
a következő rétegekre jelentős túlnyomás fog érvényesülni, míg a segíteni kívánt, addig
elnyomott, meggyengült, (a tünetet kiváltó) réteg, és az ellenfél kiesése miatt egy nevető
harmadik szint hírtelen túlszaporodik, túlerősödik, átmeneti hegemóniába kerül. A betegséget, a
változás diszharmóniáját ez váltja ki. A nagyobb amplitúdókkal változó populációs
demográfiai hullámok ilyenkor végiggyűrűznek a szervezet fraktálláncán, és egyre nagyobb
eltérést kiváltva jelentős mellékhatásokat produkálnak. Ilyenkor viszonylag hosszú idő kell,
amíg a korábbi egyensúly valamilyen már másféle egyensúlyi szinten, némi labilitás után
helyreáll. Az ilyen nagyobb zavarok következménye azonban sohasem múlik el nyomtalanul.
Az átalakuló emésztőrendszer, vagy a megváltoztatott keringési rendszer biodiverzitása
ilyenkor, ha kis értékben is, de maradandóan károsodik. A díszharmónia egy belső
részecskeháború következménye, amelyben a korábbi kiegyenlített erőviszonyok
megváltozása miatt a megerősödött fél élőzónát, területet nyer a visszaszorult féllel szemben.
A változási harmónia módosulásakor az élőzónák szaporodási arányai, határai és a
dominanciája változik. A nagyobb csaták elmúlása után, a visszaszorított élőréteg, fauna
többnyire nem pusztul ki, de a megváltozott arányokkal kisebb területre kényszerül, amely
miatt a belső feszültsége nagyobb lesz.
A hatóanyagokat jelentő utódok, genetikai keverékek kibocsátása az elnyomott rétegekben
mindig intenzívebben növekszik, és ez tovább növeli a feszültséget. A harc vége megváltozott
határokkal labilis frontok, majd stabilizálódó patthelyzet, állóháború és együttélési feszültség
növekedés. Sok esetben ez az arányváltozás egy természetes biológiai program esetleg kicsit
túlreagált következménye. Ha folyamatosság nélkül szakaszosan, demográfiai hullámokban
jönnek a hatóanyag utánpótlások, az erőviszonyok nem állandók, azok periodikusan
változnak. Ilyenkor az arányában felszaporodott lények gyakrabban kerülnek élőrétegi területi
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hegemóniába, amely a nagyobb rendszer változási egyensúlytalanságát eredményezheti. A túl
nagy adagokban megérkező ellentulajdonságú (fogyasztó) élőréteg azután helyreállítja az
egyensúlyt, de a tömegek tehetetlensége miatt ez rendszerint energiahullámzással járó
labilitásokat eredményez, amely túlságosan meggyengítheti az előzőleg hegemóniába került
élőszerveződés populációit. Az indokolatlanul erős hatóanyagokkal, gyógyszerekkel történő
beavatkozások nem békekötést és patthelyzetet eredményez, hanem a frontok ide-oda
vándorlását, a küzdő feleket akaratlanul erősített, időben folytatódó összecsapását a
szimmetria körüli kilengő változást. A bevetett gyógyítói célú hatóanyag olyan vegyi
fegyvernek is tekinthető, amely leállítás helyett gyakran teljesen kipusztítja, vagy túlságosan
is visszaszorítja a betegségben fölénybe került, néha a segíteni kívánt alszervezeteket is, a
labilitást jelző súlyos melléktünetek ezért váltódnak ki.
Miben jobbak a homeopatikus szerek, a füvekből készült gyengített hatóanyagú teák?
Ezek a hatóanyagok nagyságrendekkel kisebb koncentrációban tartalmazzák azokat a
specifikus hatóanyagokat, amelyek közvetlenül egy-egy keringési csoportra, és nem nagyobb
területre a sokkal kisebb energiaszintű, a lokális zavart keltő faunára hatnak.
A hatóanyagok gyengédebb arcának tekinthető nagy hígítású homeopatikus szerek, és a
gyenge hatóanyagok, a forrázott füvek, gyógyteák, a természet patikájában sikeresebben
koncentrált jellegzetes összetételű hatóanyagokat tárolnak. E füvek, levelek, bogyók, magok
és gombák a környezetben változó nagyobb mezők, a bolygók és csillagok speciális
tulajdonságú részecskéit sajátos összetételű hatóanyagokba építik, és ezek akkor is a
rendelkezésre állnak, amikor az adott mező másfelé szórja a részecskéit. Ha ilyenkor az
ellensúlyt képező mezőre jellemző hatóanyagú, tulajdonsági eredőjű részecskék
túlszaporodnak, és a térben ellenlendületet, ellenkező eredőt állító mező részecskéi ezt nem
képesek megfékezni, a füvekbe, fákba koncentrálódott hatóanyaggal vagy megerősíthetjük, a
gyengébbé vált fél hatóerejét. Valószínű azonban, hogy kevesebb energiahullám vonul át a
rendszeren, ha a túlerősödött fél többletét közvetlenül kompenzáljuk, ezért az egészségzavar
levonulását gyorsíthatjuk, az energia eltolódást csökkenthetjük. A meggyengült flórának adott
segítéssel csak egyre nagyobb energiaszintre, és időben tartós viszály fenntartásába segítjük a
feleket, amely miatt a lokális kis zavarok krónikus feszültséggócokká alakulnak. Lásd a
Palesztin, Koreai, Pakisztán, Ír stb. problémákat.

A kis koncentrációban adott hatóanyag, ha sikeres az oksági felismerés és a szükséges elleneredőt
megerősítő részecske (hatóanyag) kerül elfogyasztásra, nem öli meg a túl erőssé vált ellenfelet,
hanem csak az éppen szükséges mértékig megfékezi. Ebben a háborúban, - ha kiegészül a tudat
fejlesztésével, a szembenállás és a gyűlölködés alacsony energiaszintű okainak a megértési és ezzel a
feldolgozási lehetőségével - kevesebb a veszteség, nem alakul ki generációs gyűlölködés, sokáig

elhúzódó feszültség, terrorizmus és határviszály. A nem túlmérgesedett határvillongásra, a
kisebb létszámra leszűkített, csökkentett ellentétre könnyebben lehet fátylat borítani, a további
kardcsörgetés helyett a békében együttélést, és az érdekeket stabil egyensúlyban tartani képes
vezetőséget választani.
Úgy is tekinthetünk az erős hatóanyagokként beadott gyógyszerekre, hogy ezekkel a viszályt
az erősebb diktatúrájával, paranccsal, kiirtással, azaz terrorral, fizikai kényszerrel
szabályozzuk le. Az így legyőzött ellenfél részben ki írtható, de a gyűlölet magja nem
pusztítható el. A gyűlölet átörökítődik, nemzedékekről nemzedékekre felerősödik, és
mindannyiszor újra fellángol, ahányszor a felek arányában valamilyen változás keletkezik. Az
elnyomott felek a természet törvényei szerint gyorsabban szaporodnak. Ezért tart még mindig
az arab–izraeli háború, az Indiai Pakisztáni ellentét és még sok más erő és határviszály stb.
Az embernél nagyobb energiaszintű szerveződésbe, a társadalomba épült hatalom, a túl nagy
különbség, a túl nagy erő és hatóanyag koncentráció, a Tőke emberfehérjére áhítozik, csak így képes
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szaporodni. E hatalomnak vér, könny és emberi szenvedés kell az épüléséhez. Ez a
társadalom, ez a hatalom nem illik a nagy rendszer egészébe. Bár látszólag a tér szabályai
szerint működik, de túlzásba esett, eltévesztette, elvesztette a célt és az együttélési
szimmetriát, és az emberszintű részecske kolóniák változási harmóniáját nagyon elrontotta.
A folyamatos fejlődés, kisebb szembenállás, alacsonyabb feszültség, kevesebb vér és könny
mellett is biztosítható. Ehhez a társadalmunkat rendbe kell tenni. Hogy ez megtörténhessen,
az országokat, a régiókat és a családokat is rendbe kell tenni. Hogy ez megvalósulhasson, az
emberi tudatot kell fejleszteni, az emberi közösségen belül kell nagyobb megértést,
változási harmóniát létrehozni.
Az ismeretfejlődés meggátlása, a nép elbutítása, a történelem és a valóság meghamisítása bűn,
amelynek a közvetlen következménye a deformálódott világunk változási folyamatának a
betegsége. A terrorizmus, nem ok, hanem okozat, következmény, az elnyomás és a tőketerror
következménye. Ahhoz, hogy a deformálódott társadalmi lélek változási harmóniába kerüljön,
a feszültséget generáló, a hatalom előretolt, fegyverrel más országokban védett megelőzési politikáját
módosítani, annulálni kell. A bolygónk egy, és a bioszféra oszthatatlan réteg.
Ha mi, emberek, nem tesszük sürgősen rendbe, amit elrontottunk, rendbe hozza
helyettünk egy felettünk és erőfölényben álló, a természet erőit uraló hatalom.
Mily sokszor hivatkozott az ember könnyelműen az Isten nevére, amelynek a nevében ölte az
embert, kardélre hányt anyát és csecsemőt. Az élet akármilyen sok, nem lehet elég ahhoz,
hogy könnyelműen elherdáljuk. Az élő lényekbe rejtett változtató-képesség, az energia olyan
kincs, amelye Isten ajándéka. A tudat és a tudás fejlesztése, a megértés és az elfogadás
képessége. Hogy ez megtörténhessen a szívet és a lelket, mindenekelőtt az emberi Hitet kell
rendbe tenni.
A torz evolúcióban lényegében a dominancia megszerzéséről és megtartásáról, a terület
uralásáról, az érdekek felülkerekedéséről van szó. Ezt lehet gyenge hatóanyagokkal kis
feszültséggel az egyensúly környékén tartani, és lehet hatalmas adagokban váltakozó
feszültséget, háborúkat szítani. A jó evolúcióban az értelem és az érzelem, és ezek
kiegészítője az erkölcs képes az anyagon és az és a Tőkébe sűrűsödött energián uralkodni.
A jog és az írott törvény nem mindenható, csak a lehetséges szabályzók erősebb aspektusai.
Az emberek és érdekek által készített, torzított jog, és törvény sem áll már egyensúlyban
egymással, ezért egyedül nem képes egyensúlyt tartani. Az emberi evolúció változási
szimmetriájához több, összetettebb, a tudat forrásánál és finomabban szabályozó, nagyobb
változási harmóniát tartó belső törvények, egymást hézagtalanul kiegészítő erkölcsi gátak is
szükségesek. A belső érzések egyensúlyára alapuló erkölcsi gát, a kellő Hit és a tudatban
megerősödő, kitágult lélek, a joggal és a törvénnyel kiegészítő harmóniába kerülő összetett,
fraktálszerű, fokozatokat tartó, de együtt teljes szabályozórendszert képez, amely annak ellenére,
hogy gyarló emberek alkalmazzák, képessé válhat a változási harmóniát megtartani.
Hibás az a materialista álláspont, hogy mi vagyunk a természet királyai, nem tartozunk
senkinek elszámolással, felelőséggel! Egymásnak, a Természetnek, Istennek és az
utódainknak is felelőséggel tartozunk.
A gyengébb hatóanyagokkal helyreállított egyensúlyban a feszültség labilitása kisebb, ez a
megoldás a felek megerőszakolása helyett a felek megkérésének, meggyőzésének, a tudati
ellenállásuk csökkentésének tekinthető. A gyenge energiaszintű befolyás, a meggyőzés sokkal
kisebb energia befektetéssel, de főleg kevesebb energia és élő veszteséggel jár. A fohásszal, a
részecskéinkhez fordult belső kéréssel a feszültséget oldhatjuk, az ok és okozat tisztázásával a
viszály okát, méregtövisét is kihúzhatjuk, és az ellentétbe került felek egyensúlyát tartósan
helyreállíthatjuk.
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A paraziták és emberek: (befolyása az életpiramisra:)
A fejezet az összetett életszerveződések, a megmaradás érdekében szimbiózisba szerveződött
organizmusok, és az ellenük fellépő, a rendezettségüket rontó idegen tulajdonságú
részecskeszerveződések, a paraziták életrontó hatásait mutatja be.

Az életszerűen változó mezőkön (ben) megtelepedő paraziták nem szükségszerűen idegen
szerveződések, hanem az organizmusba szerveződött szimbiota alszerveződések bármelyik
változata a túlerősödése esetén parazitává, a környezetet kihasználóvá válhat. Ha a
szerveződésben az egyenletes energia eloszlás, az energia áramlás arányos továbbadási elve
sérül, az életpiramis valamelyik szerveződési szintje eltér az organizációban szükséges
együttműködés szabályaitól. Ha valamelyik élőszint az energia áramlását a saját javára
felhalmozva túlságosan gátolja, feltorlaszolva a saját szükségleténél nagyobb fogyasztást,
(mohóság, mértéktelenség) tartalékot képez, akkor az egyenletes áramlás és elosztás harmóniája
sérül. Az áramlásba beavatkozó, a Természet és Isten törvényei szerint szabálytalan élőréteg ilyenkor
a környező élőrétegek rovására hegemóniába kerül. Ha túl nagy tartalékot képez, az általa
feltartóztatott energia miatt az életpiramis életláncában utána következő élőrétegek
energiaellátása csökken, szabálytalanná és egyenlőtlenné válik. Ha a következő élőrétegeknek
nem áll rendelkezésre a megmaradáshoz szükséges energia, akkor és amennyire éppen
szüksége van, ezért romlik az életesély, az életlánc és az időspirál is torzul. Ha az energia
áramlását megváltoztató réteg az energia összetételét a következő felhasználók szempontjából
előnytelenül megváltoztatja, azok a szükségestől eltérő összetétel miatt szintén hátrányba
kerülnek, az egyensúlyban maradás lehetősége ekkor is sérül. Ha a túlzott tartalékolás, és
eltérő átalakítás történik, akkor a felhasználásban a következő életszintek életesélyei
csökkennek az élőrendszer, mint nagyobb energiaszintű és nagyobb bonyolultságú lényben
energiahullámok indulnak el, az élet esélye sérül. Az élet egyensúlyt igényel, a szimmetria
eredője körüli értéken változást. Az energiát felhasználó szerveződések között béke és
kiegyezés kell, az energia és a feszültség egyenletes elosztása. Ha az energiafelhasználási
arányok nagyon megváltoznak, az élőrétegek arányai is megváltoznak, az életlánc
folytonossága, az organikusan szervezett élet lágy hullámzással is fenntartható működése
veszélybe kerül. A többiek rovására hegemóniába kerülő élőréteg, faj, alszerveződés
csökkenti az összetettebb, nagyobb energiaszintű élőlények biodiverzitását, az élete és
egészsége veszélyeztetése elleni hatékony fellépés lehetőségét.
Ha egy élő lényben, valamely alszerveződés tartósan legyűri az ellene fellépő lények rontó
hatásait, akkor a fékező hatásoktól megszabadulva túl erős hegemóniába kerülhet, a saját
hatása, túlzottá válik, és ezzel elrontja a nagyobb összetettebb gazda lény biodiverzitását, a
rontó hatások elleni sokoldalú fellépési lehetőségeit.
Mi történik a hegemónia tartós kialakulásakor?
Ha az életpiramison átáramló energia egyenletes aránya zavart szenved, a szerveződésben a
feszültség és a kaotizmus mindenképpen növekedni fog. A hegemóniába került élőrétegek
lényeinek a túlszaporodása fokozott energiaelvonást igényel, amely energiaapadást, hiányt
eredményez azokban a feladó rétegekben, életszférákban, amelyet a hegemóniába került lény
fogyaszt, és túlzott melléktermék jellegű energia kibocsátást, és rossz arány felé változó
energiadagályt abban a rétegekben, amelyet terhel.
Miért káros ez a magasabb bonyolultságú lényekre, miért csökkenti az élet esélyét?
Az élő szerveződéseknek azért van szükségük minél nagyobb biodiverzitásra, hogy a
kedvezőtlen környezeti hatásokat sikerrel kivédhessék, hogy az energia tartalékaikat a kellő
időben és mennyiségben, megfelelő összetételben és rendezettségben az egyensúlyukat
veszélyeztető hatások ellen idejében bevethessék. Ha a biodiverzitás magas, az elromló
szimmetria még alacsony szinten, a zavar forrásánál, a nagyobb energiaszintű lény
szaporodása nélkül helyreállítható. Ha az emberi lényben túlszaporodó vírusok, hegemóniába
került baktériumok a szervezet védekező képességét, az egyensúlyra figyelő egészséges
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immunrendszert meggyengítik, akkor az ilyen legyengített állapotban nem tud védekezni,
hatóanyagot koncentrálni az egyensúlyát támadó nagyobb hatások ellen. (Lásd az AIDS). Az
így meggyengítet immunrendszerű szerveződésnek éppen akkor nem lesz mobilizálható, kellő
biodiverzitású energiatartalékja, amikor a legnagyobb szüksége lesz rá. Ha egy embert
ilyenkor megfázás vagy más egészség és harmóniarontó hatás ér, az ember már egészen kis
betegségtől is súlyosan megbetegedhet, az egészsége súlyos veszélybe kerülhet.
Ha egy bolygó ilyen meggyengített immunrendszerrel az egyensúlyát és a változási
harmóniáját és a megmaradását veszélyeztető közeledő aszteroidák ellen fokozott
energiakoncentrálással fel akar lépni, de az embervírus által pazarlóan felhasznált, szétszórt,
megváltoztatott, a bolygóból eltávozásra kényszerített energia tartalék nem áll elegendő
mennyiségben és megfelelő minőségben a rendelkezésre, akkor a megtermékenyítő
becsapódást esetleg már éppen ez miatt már nem tudja elkerülni. Ez a becsapódás pedig
hatalmas csapást mér a hegemóniába jutott rendszerre, visszaveti az időben és a rosszul
megtanult változási harmónia hiánya miatt az evolúció életiskoláját, elölről kezdheti.
A bolygók és a csillagok a szülői felmenők körüli keringésük során a ,,téli –nyári,, fordulókor
a saját életszférájuk, a szülő mező és egy idegen környezeti nagyobb mezők között kialakuló frekvencia
azonos határfelületének feszülnek, amelykor nagy szükségük van a saját energiatartalékok
koncentrált felhasználására. Ha ilyenkor nem rendelkeznek a kellő hatóképességgel, akkor a
nagyobb keringési rendszerinterferenciában álló határfelületének a metszésekor a
határfelületeken keringő, megtermékenyítő-képes neutronokat nem tudják elkerülni.
Ha a neutrális részecskékből üstökösökbe, vagy aszteroidákba szerveződött részecskemezők keringési
pályáját tartalmazó határfelülethez, a potenciálgáthoz közeledő nőivarú mező, még nem érett az
élet (a szülő és a környezet) által állított akadály, a terhességet is eredményezhető potenciálgát
átlépésére, akkor a belső energia tartalékából, megfelelő frekvenciával kibocsátott irányított
hatásenergiát koncentrálhat a határfelülethez közeledése közben, változtathat a pályáján, az
általa még nem kívánatos sorsán. Ez az irányba rendezett, koncentrált energiatöbblet ilyenkor
rendszerint elegendő ahhoz, hogy a határfelületen keringőket, a pályát metsző
részecskekoncentrációkat eltávolítsa, vagy/és a bolygót (mezőt) a számára még veszélyes
határfelülettől távol tartsa.
Ha a nem kívánt találkozáshoz, a terhesség elkerüléséhez szükséges energia nem áll akkor
és ott, a szükséges minőségben (biodiverzitásban) a rendelkezésre, akkor a védelem
hatékonysága csökkenhet, és idő előtti esemény, korai terhességet okozó aszteroida, üstökös
becsapódás következhet be. Az ilyen becsapódás, a szaporodásba került mezőben
hegemóniába került alszerveződésekre is katasztrofálisan hat, időben túl nagy
változássűrűséget eredményez, amely miatt a holdképződés kezdeti folyamata alatt, nagyon magas
arányban megsemmisülnek és felbomlanak, míg a maradó paraziták kedvezőtlen későbbi
hatásait az esemény következő fázisai tovább redukálják.
A bolygószaporodási folyamat már leírásra került, ezért csak az utána bekövetkező jeges tél
kerül említésre, amely a hegemóniába került paraziták maradványait még jobban
visszaszorítja. A bolygó központi része, a bioszférán belül lévő áramlási mintája köré, a
holdfejlődés alatt, az energia beépülését jelentősen lecsökkentő porburokból placenta épül, és
a szaporodási esemény, egy negyed (nagyévi) keringési ciklusig Kb. 9000 évig tartó jeges
nagyévi telet borít a szaporodó bolygó bioszféraként ismert rétegére. A jégkorszakként ismert
placentaciklus időszakának, a tavaszi napéjegyenlőséghez, a nagyszülő ekliptikai síkjának a
metszési helyére érve a síkon, az időspirálon kialakult neutronáramlás által keltett rétegszelek vetnek
véget. Az ekliptikai spirált metsző mezőközpontot körbevevő placentát, a nagyévi télnek véget
vető, a napéjegyenlőség idején elérő, az időspirálról beérkező gyors neutrális jellegű
részecskék áttörik, szétszaggatják, és a mezőbe jutva a belső változást, az impulzus sűrűséget
és a nagyévi tavaszt is felelevenítik. A gyors neutronokat, a rendszer DNS-it fűző töltések
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követik, amelyek az idősíkot metsző bolygógyermekekbe kanyarodnak, és nagyszülői hatással
kiegészítik, az új holdmagzatot növelő, a szülői DNS-ből fonódó Ariadné fonalát. Az
időspirálokban, az eseménytől rés keletkezik, és a spirálon érkező részecskeanyagok a
továbbiakban a fiatal holdmagzatot táplálják. Ekkor a sötét és hideg időszaknak, a nagyévi
télnek rövidesen vége, és az üvegháztartás időszaka, a nagyévi tavasz bősége következik.
Miközben a placentát létrehozó felvert és befogott energia (por) anyag, az új hold, és a szülő
bolygó felületére leülepedik, egy ideig sokkal nagyobb lesz a beépülő energia aránya, nagy az
elektronbőség. A finomabb port képező részecskeanyag lassabban ülepszik le, amely az
üvegháztartást, az energiacsapdát erősíti. A szülő mezőben és az újszülött holdakban egy
újabb evolúciós fejlődési ciklus kezdődik. A szülő bolygó érintett szerveződési rétegei, részei
regenerálódnak, a határfelületek közötti életzónákban az élet folyamata normalizálódik. A
változási egyensúly, a túlzott feszültséget keltő, hegemóniába került embervírus redukálásával
helyreáll. Az eseményben résztvevő mező felszíni határrétegeiben élő, az eseménytől
majdnem teljesen kipusztuló, de sok tapasztalatot szerző megmaradt alszerveződéseinek egy
új evolúciós ciklus, az élet iskolájának az ismétlési lehetősége kezdődik.
Ezzel nem ér véget a megpróbáltatások időszaka, mert a megújulni nem képes túl konzervatív
életváltozatok sok esetben nem tudnak a megváltozó körülményekhez alkalmazkodni, és náluk
sikeresebben alkalmazkodó, a nagyobb életpiramisba, az új ciklusba jobban beilleszkedő új változatok
leléphetik és visszaszoríthatják a korszerűtlenné vált szerveződéseket. Ha az ember megérti a

nagyobb rendszerben betölthető, betöltendő szerepét, esélye lehet a rendszerbe sikeresebben
illeszkedő civilizáció kialakítására, és önmérséklése esetén a fajunkban kialakult genetikai
változatnak a szimbiota rendszerbe jobban illeszkedő megmaradásra.
A megértés, az azonosulás, az eggyé-válás, a beilleszkedés, a nagyobb közösségi szabályok
elfogadása a tartós megmaradás kulcsa.
Az anyag és az élet állandó változása az Oskorbus életkígyóban életláncba, körfolyamatba
szerveződik. A nagyobb közösségekbe épült részecskék felbomlanak, az élethelyzetek
megcserélődnek. A fogyasztók fogyasztottakká, az eltartók eltartottakká alakulnak. Aki két
lábbal taposta a természetet, amikor porrá válik, azon a később élők két lábbal fognak taposni,
az életet és az energiáját nem becsülők életét és energiáját, a kölcsönt visszavevők fogják
elherdálni. A bűnös felett jogtalanul ítélkezők, később a bűnösök padjára kerülnek.
A részecskékre bontódott nagyobb egységek, más variációkban épülnek össze. Az élővé vált
anyag körforgása, az élet bölcs, hosszú távon statisztikailag igazságos. A kialakult sokszintű
élőrendszer emberváltozatának a fennmaradása csak így őrződhet meg.
A változás fennmaradásához fogyasztóra és fogyasztottra is szükség van, de az igazság csak a
tendenciák megfordulásakor, a kölcsön visszaadáskor kerül kiegyenlítésre. Isten malmai
lassan őrölnek, de statisztikailag és hosszú távon igazságosak. Még egy élet szimmetriájában
is megvan az igazság, a kiegyenlítődés lehetősége.
Az élet, a folyamatos változás legfontosabb aránya, a tápláléklánc egyensúlya. Amíg ez az
arány stabil egyensúlyban van, az élet lineárisan változik, nem halmozódik fel feszültség. Ha
az egyensúly lényegesen eltolódik, ha a fogyasztók és eltartók aránya erősen megváltozik,
akkor valamely feladó, ellátó, vagy felvevő fogyasztó réteg aránya, ellátottsága és a változást
okozó rétegben élőkhöz viszonyított élethelyzete, a feszültsége megnövekszik. Amíg az élet
lineárisan változik, az életlánc elkényelmesedik, elmeszesedik, elmerevedik. A fejlődést, az
élet finomodását csak az teszi lehetővé, hogy a teljesen lineáris változás csak idea, csak
szubjektív vágy, csak illúzió. Ezen illúziók megvalósult eredője a folyton változó, energiában
és feszültségben hullámzó valóság. Az egymáshoz és a tér többi szereplőjéhez is változó
állapotú élőrendszer arányai nem állandók. A természet törvényei, Isten törvényei, az
együttélés törvényei azok, amelyek állandók. Bár az arányok a nagyobb energiaszintű
rendszerekben látszólag sokáig stabilak, de ott is periodikus folyamatokban változnak, amely
miatt a változás terhelése az élő rendszerekre nem teljesen kiegyenlítetten, hanem
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szakaszosan, kisebb nagyobb periódusokban változik. A sokváltozós rendszer az egyensúly
környékén tartható, de teljes egyensúlyba soha nem hozható, mert ez a változás, az élet
megszűnését eredményezné. A könyv elején, a 25. oldalán bemutatott 14. ábra, az A, B és a C
változók, a lapátoló emberek egymáshoz való viszonya, a változtató képességük viszonya
nem stabil, nem állandó, de egy stabil értéktartományban egymással szimmetriában változó.
A sokszorosan visszacsatolt, Ariadné gomolyagába tekeredett körfolyamatokban bármelyik
láncszem, életmenet bármelyik másikhoz viszonyított változása, az egész körfolyamat
hullámzását eredményezi, az energiaszint sokszorosan körbegyűrűző változását. Ha valamely
réteg ideiglenes kölcsönt kap, az élőtömege felszaporodik, akkor ezzel lehetővé teszi, hogy a
felette álló, az őt fogyasztó életlánc is megerősödjék. A sáskák csak akkor szaporodnak el,
kerülnek átmeneti hegemóniába, ha a körülmények változása és a táplálék feladása számukra
kedvező arányúvá válik, a sáskába épült élet konjuktúrája növekszik. Ez lehetővé teheti az
erre épülő tápláléklánc megerősödését, az energiahullám populációkban és demográfiai
hullámokban haladó felerősödését, továbbhaladását. A rendszer magas fokúan
önszabályozóvá vált. A táplálék hiánya, vagy/és a kibocsátott végtermék halmozódás többlete
bármely szint energiáját, változtató és alkalmazkodó képességét a minimumra viheti, a
változását redukálhatja.
Az emberiség maximális energiaszintre vitte a szomszédos élőrétegek terhelését. A feladó
rétegeket leapasztotta, a felvevő rétegeket túlterhelte. Az emberi élőkultúra energiaszintje a
maximumon áll, kellő terített asztalt kínálva egy magasabb szinten változó, a szaporodásához
szükséges fehérjét a biológiai életből fedező lények részére.
Lehet, hogy csak egy becsapódó üstökös robbanásként fogjuk észlelni, lehet, hogy a már itt
lévő húsevő baktériumok felszaporodásaként, felszabadulásaként, hirtelen, rövid idő alatt
fékezhetetlenül felbukkanó inváziójaként a hegemóniánk visszaszorítását, a változási
egyensúly helyreállítását. Az élet nagyobb energiaszintű szerveződésekbe tömörülése a
nagyobb mennyiségű fogyasztható táplálék lehetőségével tud csak fejlődni. A mezők
belsejében, vagy más környezeti mezőkben, az időben és fejlettségben is előrébb járó,
sikeresebb életmintákat kifejlesztő, fejlettebb élőkultúra csak akkor szaporodhat el, ha a
további fejlődéséhez, az ellátásához szükséges táplálék is biztosítva van. Ekkor a részarányuk
az egészhez (és a táplálékhoz) képest megnövekszik, és felélik a számukra terített asztalt kínáló
kevésbé alkalmazkodó-képes élőkultúrákat. Őket és a kialakuló hegemóniájukat egy közben
sikeresen felszaporodó újabb élőhullám fékezi majd meg, amíg a tápláléklánc csúcsához nem
ér az energiahullám. Csak abban bízhatunk, hogy ők fejlettebbek, hogy az embernél
emberségesebb önmérséklő lények lesznek a fogyasztóink.
A nagy energiaszintű mezők, az élő anyagot felőrlő, lebontó, és magasabb energiaszintre építő
malomlények. E mezők kis méretre bontott, a hideg csillagtérbe kijuttatott és ott elporladó
energia töredékeket, a legkisebb egységnyi energiájú, de a legnagyobb élőtömeget képező, az élet
biodiverzikus nyomását biztosító szerveződéseket termelik, ilyenné alakítják az általuk
fogyasztott mezőket. Az energiakölcsön a nagyok felbontásával visszaadódik az alacsony
szintű rétegeknek, a planktonokat tápláló alacsonyabb energiaszintű táplálékláncnak.
Ha a bálnák táplálékláncát biztosító planktonok, krillek élőtömege lecsökken, a bálnák száma, és a
környezethez viszonyított energiaszintje is lecsökken, és egy energiahullám elindul.

A nagyobb mennyiségű élőtömeg eltartásának az ára, a méret és az élőtér és az életidő
arányának a változása. Az adott térben lévő nagy élőtömeg = az adott térben élő sok kicsi
részecskelény együttes tömegével. A nagy élőtömegű lények életminősége = a benne
szimbiózisba szerveződő nagy élőtömeget képező részecskék együttműködési, életminőségi
lehetőségével. A megosztottság és az ellentét aránya nem nőhet egy érték fölé, mert az
együttélési lehetőségeket csökkenti. A méretben és a változási időben is szinkronitás,
egyenlőség van, valószínűen az élőtömegekben is egyenlőség van. Az egyenlőség elve és a
sikeres demokrácia csak az azonos arányok megtartása esetén működik, amely arányok
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mindig túlságosan is eltolódnak. Az azonosság csökkenésével az élet egyre kisebb
energiatartalmú egységekbe egyre rövidebb periódusokba szerveződik, de e kisebb egységek
sikeresebb együttműködése egyre nagyobb tömegű, egyre eredményesebben együttműködésre képes
nagyobb egységeket hoz létre. Ez csak akkor lehet, ha az idő (az evolúciós fejlődés) irányába a
tudati azonosság ismét növekszik, amely az egyre nagyobb egységekbe épülést lehetővé teszi.
Az élet, a részecskemezők lelkekre lebomlása a nagyobb tudati azonossághoz vezet. Az
életkifli alakú életszférán, az életúton végighaladás ebből érthető meg. Lásd a gabonaábrából az
idegen tudattól kapott információkat!

Az élet mindig nagy azonossággal kezdődik, amely egy apokaliptikus kataklizmát, tudatfejlődési
próbát, határfelületet átlépő, túlélő réteg azonos genetikájú anyagának a felszaporodása. A sterilé
váló térben a nagyobb energiaszintű fogyasztók leredukálódnak, a tápláléklánc kisebb elemei
viszont átjutnak az életcsírákban kialakuló tűzhatárokon, a genetikai anyagok az ellentáborba
jutva átviszik és összekeverik a genetikai anyagot. Az eseményeket és a kataklizmákat átélők,
ha a környezetek a folyamatos változásra alkalmasak maradnak, azonnal szaporodásba kezdenek,
lehetővé téve az individuál életpiramisukban a korábbi információkba rögzült tudás szerinti evolúció
folytatódását, az életlánc gyors újraépülését, az élet periodikus reprodukálódását.
Ami az egyik élőrétegnek szaporodás, az a kisebb energiaszintűeknek a vég és a nagyobb
összetettségben újjászületés gyors és kaotikus periódusváltása. A nagyobb lényekbe szerveződő,
nagy azonosságú részecskelények felszaporodása a fraktálláncon továbbadott tudás
alkalmazásából áll, amely eljut a legnagyobb másságig, a meghasonlásig, majd az
együttműködésben egyre képtelenebbé váló részecskék társadalmának a káoszba forduló
teljes határozatlanságáig. Ez a cselekvőképesség elvesztését, az élet megszűnését, az életet
fenntartó részecskék rendezett áramlásának a leállását eredményezi. Irányrendezettség nélkül,
cél nélkül nincs élet, az azonosság és a megértés hiánya minden energia és bonyolultsági
szinten változásképtelenséghez, a szerveződés halálához vezet.
Az ember minden változást, a szervezettséget káoszba taszító, a környezet rendezettség elleni
hegemóniája nem tartható fenn!!! Drasztikus és gyors változtatásokra van szükség, de
nagy az emberi élőtömeg tudati és cselekvési tehetetlensége.
A nagyobb energiaszintű lények kifejlődése és fennmaradása, az egymással sikeresebben
együttműködni képes, nagyobb azonosságú, vagy/és nagyobb alkalmazkodásra és ezzel kisebb térben,
kevesebb feszültséggel is élni képes részecskék sikeresebb tehermegosztásával válik lehetővé.
Csak azok a kisebb energiaszintű lények élhetik túl az egyes életperiódusokat, amelyek
megtanulták az azonosság és az együttműködés törvényeit, az Isten, a Természet törvényeit.
Az ilyen, nagy belső szimmetriába, változási harmóniába került részecskék együttélésre
alkalmasabb utódai, már képesek egyre nagyobb energiaszintű lényekbe szerveződni, benneszimbiózisban együttműködve közös részecsketársadalommá, nagyobb energiaszintű
lényekké szerveződni. A méret csökkenése és a feszültségtűrő képesség növekedése lehetővé
teszi egyre hosszabb ideig rendezett együttműködésre képes részecskék egyre nagyobb
energiaszintű közösségekbe épülését. A közösségbe épülésnek nincs legkisebb és legnagyobb
szintje, nincs legöregebb mező. A tudatfejlődés a Mindenség és a Természet közös tudatát
alkotó Istenlénybe szerveződésig, a lét és nemlét tengerébe olvadásig tart. Az örökké valóság
területe itt fészkel, amely időben és térben nem kifejezhető tartózkodási lehetőség.
A másság és a vágy a változásra e részecskéknek is lehetővé teheti a megismétlődő életiskola,
materialista osztályainak az újra végigjárását. A rendszer magas fokúan visszacsatolt,
önszabályozó. Isten, az életre kelt anyag legmagasabb tudatfejlettségű része. A változás, az
élet fenntartása mellett a lehető legigazságosabb rendszert fejlesztette ki, amely fejlesztés
mind a közös tengerben, mind a tér változó mezőiben most is folyik. Az élet emberi mezőkbe
kölcsönzött tudat energiája. Az értelem, az ige anyagban és emberi produktumban
megtestesülő változtató képessége itt lehet hasznos a nagy rendszernek, itt fejtheti ki az életet
is jobbá tehető, jobbító célú találmányait. Ehhez és hogy javíthassunk rajta, az élet
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sokdimenziós valóságát, szerveződését meg kell ismerni, a fejlesztését csak akkor lehet
eredményesebben segíteni. Ha az Isten és a szellem, a lélek, az apró részletekben is benne
van, a részleteket sikeresebben lehet egymás mellé építeni, és a kicsiben beváló
elképzeléseket egyre nagyobban is ki lehet fejleszteni.
A jobbítás lehetősége minden embernek adott, a tudat és a lélek finom etitűdjei fejleszthetők,
tovább finomíthatók, a nagyobb rendszerek még nem kellően kimunkált hibái javíthatók.
Miközben a hitünkben, a lelkünkben és a tudatunkban rendet teremtünk, a javítást a nagyobb
energiaszintekre is kiterjeszthetjük. Az alacsonyabb energiájú, de sokkal szélesebb spektrumú
tudati szintek rendbe hozásával, a rendszerünk javítását a legkisebb közösségünkre, a
gyerekeinkre és a családunkra is kiterjeszthetjük. Ezzel párhuzamosan történhet a nagyobb
energiaszintű rendszerek, a közösségek, az emberekből szerveződő kolóniák és a társadalmak
rendbetétele, és ezzel a bolygónk hosszú-távú életre alkalmas, változási körláncba épített
karbantartása. Az egyensúlyban maradó bolygónk egyszer majd fénylényeknek életteret adó
csillaggá, a sikeres evolúciója esetén Világegyetemé, Univerzummá fejlődhet.
Az élet ettől válik szebbé és jobbá, tervezhetőbbé, kevésbé és ritkábban kaotikussá!
A részecskelények vágya a boldogságra, a hasznosságra nem illúzió, csak türelmetlenek
vagyunk, csak lassan változunk, nem elég a hitünk! Az élet célja a közösség elismerten
hasznos tagjaként, a visszacsatolt sikerélményű fontosság boldogságot eredményező változás
lehetősége. Az egyed az egész részeként, a sokaknak való fontosság elismerésére, a
visszajelzett örömérzésére vágyik, de az egész élet több periódusában vágyott cél csak az élet végső
stádiumában, az azonosság tengerében teljesülhet.
Hogy ki mennyire hisz benne, ez nem befolyásolja a valóság e teljességének a lehetőségét, de
befolyásolja az individuál egyedek és a belőlük felépülő közösségek együttélési
lehetőségeinek a gátlását, vagy segítését. Az életben a kielégülést akarjuk megszerezni, de a
kielégületlenség boldogtalanságát a hasznosság és a szükségesség hiánya, míg a valódi
boldogságot a hasznosság visszacsatolt elismerése váltja ki. Az ember is erre vágyik, az
életet ez tartja fenn! Az örök tervező, az ember eljutott a megértés és a hasznos cselekvés, az
élet iskolájának a csak sikeres vizsga esetén boldogságot adó lehetőségéhez, az élet rombolása
helyett egy magasabb szintű organizáció építéséhez.
A nagyság illúziója hajtóerőt képez, az energia és a vagyon megszerzésére irányuló vágyat.
A valódi nagyság, nem a vagyonnal és az energiával növekszik, hanem a lélek kitágulásával, a
többi részecske egyenrangúságának az elfogadásával.
A megértés a szimmetria kiteljesülésével növekszik, amely jelzi, hogy egy életperiódus vége
felé közeledünk, a saját lényünket elnyelhető mező központjához, Szent Péter kapujához.
Ha a sors által ránk bízott feladatot teljesítettük, az élet iskoláját sikeresen kijártuk és
megnyugszik a lelkünk, akkor az örökké élő nagy mezővel, az élő anyag többségét tartalmazó
egyesült lélekkel, az Istennel újra egyé válhatunk.
Magyarország, Pécs 2005-02-25

Moetrius

"Cselekedjél a természet rendje szerint, sohase erőszakold a dolgokat, ne keresd a túlzott
élvezeteket, lásd meg a nagyot a kicsiben, lásd meg a sokat a kevésben, a rosszat is jóval
viszonozd"7
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A szerző feljogosítja az Aspektus könyveket olvasók, az anyagok lényegét megértők reményei szerint egyre népesebb - táborát, hogy a leírtakat, a feltárt összefüggéseket az
emberiséget és az életet segítő célra felhasználják. Moetrius felkéri az - általa csak közvetített információ lényegét megértő, a dolgokat a helyes irányba terelni képesebb megfigyelőket,
hogy akik az anyagot, az emberiség egyes rétegei, - az eltérő nyelveket, eltérő rendezettséget értő közösségei –
felé továbbító, a többség által is érthetőbb, hagyományos lineáris átrendezési, szerkesztési,
javítási képességekkel rendelkeznek, vállalják fel a sors által rájuk bízott feladatot.
Moetrius kéri e személyeket, hogy rendezzék, szerkesszék át az információt az író többdimenziós
rendezettségét még nem értők által ismert hagyományos rendezettségű nyelvekre. A tét nagy, az
emberi, és talán a Földi szerves élet, a kialakult hasznos tudás megmaradásának a lehetősége.
Bizonyára lesznek olyanok, akik e cél ellen mozgósítanak. Ezekben az élőmezőkben esetleg már beépültek az
elnyelő mező előretolt felderítői, kémei, akiknek az érdekük a káosz és a védekezési lehetőség megzavarása.

Magyarország, Pécs 2005-02-25

Moetrius

A könyv CD-n és az Interneten is elérhető anyagát az alábbi háttérzenével szeretné az író
lágyabbá tenni: A gömb, Per Günt, Konc Zsuzsa Zászló, esetleg a Kalevala, a szélsőségek és a
nagy magasságokat, több oktávot átfogóan hullámzó zenékkel, pl. a Hattyúk dalából és az
Egzódus-ból vett zenékkel, Jean Michel Jean féle nagy sávszélességű szintetizátoros
kísérőzenékkel. A szerző kéri a könyvet megértők, a megfelelő háttérzenét ismerők, szerzők
táborát, hogy javaslataikat, vagy e célra komponált zenéjüket juttassák el a szerzőhöz.
A szerző ezúton megköszöni, és reméli, hogy megkapja a kísérőzenének felhasznált művek
szerzőinek, jogdíjasainak az utólagos hozzájárulását. Az emberiség megmaradását támogató
célt ők ezzel segíthetik.

A kaotikussá váló időszakok az ősanyag elkülönülését erősítik, az életfolyamattal inverzben
álló folyamatokét, az anyag életbe épülése helyett az anyag bomlásáét. Az ilyen időszakok
az érzelmileg erősebben töltött, egymáshoz jobban kapcsolódó, kevésbé kevert genetikájú,
nagyobb azonosságú népeknek kedveznek, a Zsidó, az Arab és a Cigány származásúaknak.
Valami olyan eseménysor megerősödése várható, amelyben az egyenlítő körül élő, fejlődő
rétegek dominánsan megerősödnek, az anyag eredet szerinti elkülönülése folyamatban van.
Ne felejtsük el, hogy Armageddon Izraelben, a Sínai hegy és Jeruzsálem körül található
olyan település, amely környékén már több nagy szén, nátrium főanyagú Üstökös és
aszteroida becsapódott. (A nagyon magas sótartalmú Holt tenger és a magas
Nátriumtartalmú Sínai hegyek, a környező kátránymocsarak e becsapódások
következményeként alakultak ki.)
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A részecskekolóniákból szerveződő eggyé vált élőmezők működése:
A lehetőségek és a vágyak óceánja, a csillagközi tér:
Az analóg térállapotok megismétlődések lehetőségei:
A jelen, a múlt és a jövő eltérő aspektusú értelmezése:
A jelen határfelülete:
Az állapotváltozás néhány fontos jellemzője:
A sűrűség és a részecskékre ható kölcsönhatás összefüggése:
A sötét anyag átzuhan a Földön
Felfalja szomszédját a Tejút
Sötét anyag útjában áll a Föld
Szubbasszus jön a fekete lyukakból nav (internetes idézet)
Az eltérés és a változás összefüggése
A dimenziók (tulajdonsági jellemzők) kialakulása
A helyi másság kialakulásának és helyváltozásának a lehetőségei
Az anyag és az életcsíra kialakulása, a fogamzás és struktúraszerveződés folyamata:

A hatás és ellenhatás kialakulása
Az Univerzum gyorsulva táguló szivacs (Index idézet)
Az anyagi energiaszintű struktúrák felépülése:
Az áramlás szerepe az anyagépítésben:
Az áramlási minták, a magas szimmetriájú lélekbuborékok szerepe:
Az egyszerű struktúrák kialakulás
A hópihe kialakulása
Bontás és építés
A részecskemezők, az Organizmusok fejlődési ciklusai
A párképződés alapja és következményei
A változtató-képes élőlények jövője és a tér finomodása:
Az örvényes áramlás kirakódásának a gátló mintától függősége:
A legnagyobb szimmetria visszanyerése és a felbomlás lehetősége.
A szimmetria és a pólusváltás összefüggése

2. oldal
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9. oldal
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13. oldal
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38. oldal
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102. oldal
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111. oldal
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A bolygó szintű megtermékenyítési folyamat eltérő aspektusai
A kezdeti feltételek és az élet fraktálrendszere
A kialakult térszerkezeti struktúrák változása, átalakulása:
Az energia és az életerő alakulása egy lélek életfolyamatában:
A mezők mélye felé a változás sűrűség nő:
Az idődimenzióhoz, a folyamathoz kötött másság kialakulása:
A teret kitöltő közeg és a változás összefüggése:
Átlépték a fénysebességet Index cikk
navarro
A fénysebesség mégsem állandó (Bodoky Tamástól)
A részecske sűrűség és a közeghatárok eltérő aspektusú megközelítése
Az anyagok részecskéinek a keveredési lehetőségei:
A keverék és a vegyület
A jelen, mint a múlt és a jövő szimmetriája:
Szabad akarat?
Az időzavarról
A tudat kitágítási lehetősége, a meditáció és a stressz:

115. oldal
118. oldal
121. oldal
124. oldal
125. oldal
135. oldal
136. oldal
140. oldal
141. oldal
144. oldal
146. oldal
147. oldal
152. oldal
153. oldal
154. oldal

Az élet históriája
2. rész
A csillagközi térben lévő anyag információ továbbítási lehetőségei:
156. oldal
A kékeltolódás és a vörös eltolódás más aspektusú kinetikája:
161. oldal
A genikus élő energia, és a hold, a bolygó és a csillag energiaszintű mezők hőtermelési
mechanizmusa:
164. oldal
A visszacsatolt múlt
169. oldal
Az információs hatásterjedés és az energiaszint összefüggése:
171. oldal
A változás idővesztesége, az információ időutazása:
171. oldal
A Föld és a bolygók szerkezete
173. oldal
A jellemző tulajdonságokat átvivő genetikai anyag átörökítő rendszere:
178. oldal
A részecskemezők szerkezeti azonossága
181. oldal
A káosz és a kiszámítható folyamatok
184. oldal
A követhetőség relativitása
187. oldal
A frekvencia elhangolódás, eltolódás következménye:
191. oldal
A dadogás csökkentése hangvisszajátszási refrexálással.
191. oldal
A társadalmi dadogás, a kellő visszacsatolás hiányának a következményei:
192. oldal
A csillagsíkok, a befolyási szimmetriák és a töltések összefüggése
197. oldal
A hatás hordozó részecskemezők terjedési lehetőségei:
198. oldal
Kvantumkommunikáció
202. oldal
Hologram a való világ
(Index idézet)
203. oldal
A káosz természetrajza (részlet Tél Tamás dolgozatából)
206. oldal
A hologram alternatívái:
208. oldal
A hatást szállító részecskék, részecskemezők terjedésének más aspektusai:
213. oldal
Mégsem meteorit okozta a tömeges fajkipusztulást (MTI részlet)
221. oldal
A neutrinókból kifejlődő szénbolygók lehetősége:
224. oldal
A Nibiru szerepe és várható következménye a bolygó energiaszintű szaporodásban:
225. oldal
Az emberiség várható reakciói:
228. oldal
Egészség és egyensúly
229. oldal
Hegemónia vagy biodiverzitás?
221. oldal
A homeopátia hatásmechanizmusa:
231. oldal
A kezdeti feltételek befolyásolása:
231. oldal
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A betegség tünetei a szimmetriavesztés jelzői:
A Földsugárzások egészségrontó hatásmechanizmusa:
A gyermeknevelés és a személyi hajtóerő összefüggései:
A nagyobb azonosságú kis részecskék, a lélek azonossága:
Az anyag és az élet szennyeződése:
A genetikai ártalom, az információ elégtelen keveredésének a következményei:
Az információ szennyeződési lehetőségei:
A fényterjedés lehetőségei
A fény gyorsabb, mint a fény, (Sz.I.M.) idézet
A gravitáció és a nehézségi erőt kiváltó részecskehullámok frekvenciája:
Az üreges Föld belső rendezettsége és élőszféra lehetőségei:
Az üreges Föld lehetősége
A Piramisok alternatív rendeltetése:
A Földön megtelepedő élet, térben és időben kitágulása, elterjedése:
A fejlettség és a tápláléklánc összefüggése:
Az egyéb piramiskörüli építmények és az egyiptomi civilizáció eredményei:
A kezdet eltérő aspektusból szemlélt alternatívái:
A szimmetriák fokozatai
A halmazok és mezők kialakulásának a története:
A kezdeti buborékok továbbfejlődési lehetőségei.
Az időspirál kialakulása és észlelése:
A nemi jelleg, az egymást kiegészítő másság kialakulása:
A születéskor és a fejlődés során beépülő azonosságok:
A mezők nemiségének az alakulása:
A mezők állomány és tulajdonság változása
A sodródás és az akarat különbözősége:
A káosz a követhetőség csökkenése.
A Nemlineáris dinamika a káosz:
A gravitáció és az öntudat kialakulási lehetősége:
Észlelések és gondolatok (A dugóhúzó elmélet)
Az élet sokszintű fraktálvirága:
Az élet meghatározását át kell fogalmazni:
Egy tócsa evolúciója
Az anyagi struktúra fejlődése
A természet mintái
Az életháló, a kristályrács működése
Számok és mértékek
Az anyagfejlődés alternatív aspektusai
A természet hibáinak a korrigálása, és részecskeharmónia:
Gyógyítás ősvérsejt transzplantációval (MTI)
A Ketrin féle transzplantáció
Az életfolyamatok periodikus változása
Az élet kritériumai:
A periodikusan ismétlődő folyamatos változás.
A megismert térszerkezet-változás konzekvenciái
Az oválpálya szerepe a keveredésben
A bolygó energiaszintű szerkezetű mezőket stabilizáló határfelületek
A hidrogénszerkezetű mezők sorolási és kapcsolódási lehetőségei:
Az aszimmetriát befolyásoló hatóanyagok következményei:
Paraziták és emberek: (befolyása az életpiramisra)
Szószedet
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Az Aspektus könyvsorozat elkészült könyveinek az ismertetői
Tartalomjegyzék:
Képjegyzék

350. oldal
366. oldal
369. oldal

Képjegyzék:
Oldalszám:
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20.
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40.
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52.
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58.
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59.
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59-60.
26. ábra Az életszférák és az életpiramis
63.
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67.
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69.
29. ábra A részecskebuborékok energiaszintjének a változása
70.
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A részecskék határrétegeinek a hőmérsékletei
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A határfelületek és az áramlás sebességváltozása
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A periódusos rendszer energiaszintváltozása
A sűrűségi sorrendbe helyezett fejlődési periodikus rendszer
A fraktálrendszer összeépülési törvényszerűsége
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266.
267.
268.
268.
269.
269.
272.
279.
280.
280.
283.
284.
287.
289.
291.
314.
315.
318.
328.

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

Ez a könyv irodalmilag, nyelvezetében, stilisztikájában nem sikeres, nehéz nyelvezetű,
nyakatekert, a könyv előnyei másban mutatkoznak meg. Míg a legtöbb könyv a
szerkezetében, a részletek felfedésében, lineáris felépítési rendet tartalmaz, e könyv más. Nem
a részletekről, hanem az összefüggésekről szól, és ezeket nem lineárisan rendezi az író, hanem
periodikus körfolyamatokban, az összefüggési lehetőségeket körbejárva, azok eltérő
aspektusait is bemutatva.
A könyv olyan létkérdésekről szól, amelyekre az emberiség eddig nem, vagy csak ritkán és
részben találta meg a választ, de amikor megtalálta, nem mert a feltárult összefüggésekkel
szembenézni.
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Aspektus könyvsorozat 8. könyv
A hátoldalra

A periodikus evolúció és Az élet históriája
A tér, az idő, az anyag, az élet és a változás összefüggései

Könyvismertető:
A terünk és időnk, a Világegyetemünk és az Univerzumunk kezdete, az élet kialakulása
megismerhető. A szingularítás nem átláthatatlan káosz, hanem előzményekkel rendelkező, a
fizikai, a kémiai és a Természeti törvényeknek is engedelmeskedő megérthető folyamat. Az
író olyan létkérdésekre bukkant, amelyeket az erre hivatottak nem tettek fel, amelyekre
választ, és összefüggéseket keresett, és a megismert összefüggéseket az olvasóknak is feltárja.
A káosz nem megismerhetetlen, nem kiismerhetetlen folyamat, kellő rálátással megfigyelhető,
megérthető, kiismerhető és leküzdhető. A káosz az eseménysorba, időrendbe rendezhető
folyamatok, az életfolyamatok végét jelenti, amelykor látszólag minden egyszerre történik, de
ez csak az események ilyen gyors változását követni nem tudó élő szerveződéseknek
átláthatatlan,
Az Aspektus könyvsorozat a tér és az élet megérthető kezdetéről szól, amely evolúcióként
ismert fejlődési történetben elvezetett a mai világunk és környezetünk kialakulásához.
A szerző nem tudományos kutató, bár a kutatók által feltárt, a valóságként ismert alapokról és
ösvényeken indult el, de az ismeretlen kutatása közben a logikai felbontás útján a nagyobb
bonyolultság káoszként ismert dzsungelébe jutott.
A káosz a gyorsabb feldolgozó képességgel, nagyobb megértési képességgel rendelkezőknek
csak felgyorsuló ezért nehezebben megkülönböztethető folyamatokat jelent. A káosz nem a
végleges megsemmisülés, hanem a rend és a folyamatok bölcsője. Az író általa észlelt
sokdimenziós anyag és életszerveződést, az összefüggések aspektusából közelítette meg. A
könyvben bemutatja az élethez szükséges egymást követő események, a megkülönböztethető
időrendű periodikusan ismétlődő folyamatok és a kaotikusan változó, egyidejű folyamatok
különbségét és összefüggését, az életünkre a jövőben ható változtatási lehetőségeit.
A szerző a kibogozhatatlan szálak útvesztőjébe csomagolt térszerveződési ismeretekről
Okaham borotvájával lenyeste a felesleges bonyolítást. Az egyszerűsítés az életfolyamat
kezdeti kialakulásának a megismeréséhez vezetett. Az ismeretlen útján a múlt felé kutatva,
elhagyva a kezdet kaotikus átláthatatlanságát, a szingularítást, amely előtt egy állandó térben,
periodikusan megújuló, sokszintű evolúció tárult fel. Az élet sokkal szélesebb és színesebb
palettával rendelkezik, mint azt gondoltuk, és az egymással párhuzamosan, egyidejűleg sok
dimenzióban, de azonos térben egymást átfedve, a világunkat bonyolítva változik.
Az evolúció, az élet sokféle energiaszinten megújuló folyamata rövid időszakokra a káosszal
is váltakozó periodikus folyamatban vesz részt, amely az élet ciklikus ismétlődéseit egy
analóg spirálpályára juttatja. A változó Mindenségben az élet sokszor eljut a magasabb
bonyolultságig, de a területi élőzónákban, a hegemóniák és a kaotizmus túlzott
megerősödésekor, rendszeresen megújul, és új evolúciós fejezetet kezdve, nagyobb megértési
és magasabb tudati szinten megismétlődik.
Az időnk és a terünk a megújulás felé közeledik, a túlzott hegemóniába került ember leckét
kap és lehetőséget, egy békésebben együtt élő világ, új társadalmi rendszerének a
kialakítására.
A sorozatban az alábbi előzményi könyvek találhatók:
1. Aspektus, 2. A sík és a tér, 3. Változás és rendezettség, 4. A gravitáció és az idő
törvényei, 5. Az ötödik dimenzió, 6. Szintézis, 7. Tiltott Természeti Törvények
A bábeli zavart az összetettség a másság megerősödésének kell tekinteni, a túl sokféleképen
gondolkodást, a határozatlanság felerősödését, a korabeli társadalom elöregedésének.

